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1 OPREDELITEV INVESTITORJA IN DOLOČITEV STROKOVNIH SLUŽB 
ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE 
TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 

1.1 Predstavitev investitorja 

1.1.1 Občina Bled 

 

Tabela 1 Osnovni podatki o investitorju 

INVESTITOR  

Naziv: Občina Bled 
Naslov: Cesta svobode 13, 4260 Bled 
Identifikacijska številka: 5883539000 
Transakcijski račun: IBAN SI56 0120 3010 0007 903 
Odgovorna oseba: Janez Fajfar, župan 
Telefon: 04 5750 111 
Telefax: / 
E-mail: obcina@bled.si 
 
Žig in podpis: 
 
 
 

 
 
 
 
______________________________ 
 

Odgovorna oseba za 
pripravo investicijskih 
dokumentov: 

Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled 

Telefon: 04 5729 770 
Telefax: 04 5729 772 
E-mail: matjaz.zavrsnik@zkbled.si 
 
Žig in podpis: 
 
 
 

 
 
 
 
______________________________ 
 

Odgovorna oseba za 
izvajanje investicije: 

Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled 

Telefon: 04 5729 770 
Telefax: 04 5729 772 
E-mail: matjaz.zavrsnik@zkbled.si 
 
Žig in podpis: 
 
 
 

 
 
 
 
______________________________ 
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1.2 Prihodnji upravljavec  

 

Bodoči upravljavec objekta je Zavod za kulturo Bled. 
 

1.3 Izdelovalci investicijske dokumentacije 
 

Tabela 2 Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv: APR d.o.o.  
Naslov:  Pot v Zeleni gaj 29 b, 1000 Ljubljana 
Telefon: 0590 80 971 
E-mail: andrej.drole@apr.si  

Matična številka podjetja: 23566965 
Šifra glavne dejavnosti 
podjetja:  
 

70.220 (Drugo podjetniško in poslovno svetovanje) 

Številka transakcijskega računa 
pri banki: 

SI56 3400 0101 1318 969 pri BANKA SPARKASSE D.D. 

Odgovorna oseba: Andrej Drole, direktor 
 
Žig in podpis: 

 

 
 
  
 
 
 
 

mailto:andrej.drole@apr.si


  
OBČINA BLED in ZAVOD ZA KULTURO BLED 

 
 

 DIIP – UREDITEV DOMAČIJE PR'MRAKO 9 

 

2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO 
NAMERO 

 

2.1 Pregled in analiza obstoječega stanja Mrakove domačije na Rečici 
 

2.1.1 Mrakova domačija na Rečici 
 

Mrakova domačija na Rečici, z domačim imenom pr'Mrako, se nahaja na Kolodvorski cesti 5, 
4260 Bled. Sestavljena je iz stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja. Hiša ima enostaven 
pozno baročni izgled bogate kmečke hiše. Po smrti zadnje stanujoče lastnice Katarine Slivnik 
januarja 1992 je Mrakova domačija zaprla vrata za skoraj četrt stoletja.  
 
Leta 2008 je bil sprejet Odlok o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega 
pomena. Občina Bled jo je leta 2014 po dolgotrajnem postopku odkupila od 49 dedičev. Eden 
od glavnih ciljev občine je kvalitetna obnova domačije in vključitev le-te v nabor raznovrstne 
kulturno turistične ponudbe na Bledu.  
 

Slika 1 Mrakova domačija 

 
 
 
V letu 2017 je Občina Bled Mrakovo domačijo kot kulturni spomenik prepustila v 
upravljanje javnemu Zavodu za kulturo Bled. 
 
Obnova Mrakove domačije na Rečici sodi v širši kontekst predstavitve naravne in kulturne 
dediščine občine Bled. Eden glavnih ciljev obnove je kvalitetna dopolnitev raznovrstne 
kulturno-turistične ponudbe na območju, ki ga upravlja Zavod za kulturo Bled.  

 
Mrakova domačija ali »pr' Mrako« bo nudila obiskovalcem sodoben vpogled v kmečki 
način življenja v preteklosti, ko je bila vez med zemljo, letnimi časi in človekom še 
izvorno prvinska, kruta in lepa hkrati. Dodatne dejavnosti in prireditve na domačiji bodo 
obiskovalcem ponudile osebno izkušnjo stika z zemljo, ekološko pridelano hrano ter 
raznovrstno ponudbo sodobnih izdelkov iz bogate slovenske kulturne tradicije. 
 
 

2.1.2 Zavod za kulturo bled 
 

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 
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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. V okviru zavoda sta 
organizirana dva največja glasbena festivala (Festival Bled in Okarina festival Bled) in druge 
prireditve v kraju. 

Tabela 3 Osnovni podatki o Zavodu za kulturo Bled 

Naziv ZAVOD ZA KULTURO BLED 

Sedež Cesta svobode 11, 4260 Bled 
Matična številka 2062348000 
Davčna številka SI 41694473 
Šifra proračunskega uporabnika 38296 
Številka TRR IBAN SI56 0284 3026 3824 660, NLB d.d. 
Telefon +386 4 572 97 70 
e-mail info@zkbled.si 
Spletna stran http://www.zavod-za-kulturo-bled.si 
Ustanovitelj Občina Bled 
Datum ustanovitve 11.11.2004 
Dejavnost 90.040 

 

 

2.1.3 Pregled obstoječe ponudbe  

 

Domačijo sestavljata stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje na pripadajočem stavbnem 
zemljišču z vrtom. Hiša, ki se je podobno kot ostali objekti na blejskem podeželju v glavnem 
razvijala med 17. in 20. stoletjem, ima podobo bogate kmečke hiše. Domačija je vpisana v 
register nepremične dediščine kot Bled – Mrakova domačija in ima evidenčno številko enote – 
EŠD 14640. Zavarovana je tudi kot spomenik lokalnega pomena. Gospodarsko poslopje je 
bilo po podatkih, najdenih v arhivskem gradivu, temeljito prenovljeno v 70ih letih prejšnjega 
stoletja. Občina Bled pa je zaradi nevarnosti padanja kritine na cesto leta 2015 obnovila streho. 
 
V Mrakovi domačiji je bila rojena Ivana Slivnik, poročena Oblak, stara mama kiparja Slavka 
Oblaka. Kipar je bil rojen na očetovi kmetiji Pri Klemenu na Rečici. Slavko Oblak se je uveljavil 
v tujini, predvsem v Nemčiji. Z Občino Bled je podpisal Pismo o nameri, da bi v okviru Mrakove 
domačije uredili galerijo njegovih umetniških del. 
 
V stanovanjskem objektu niso imeli tekoče vode, ta je bila samo v gospodarskem poslopju. Bili 
so brez kopalnice in stranišča. Od elektrike, ki so jo pridobili po 2. svetovni vojni so imeli v hiši 
le tri stropne svetilke. Njihovo odklanjanje sodobnega načina življenja je hišo dejansko 
zamrznilo v času. Ohranjeni inventar v hiši predstavlja del bivalne kulture, dela in življenja na 
kmetiji v sredini 20. stoletja. Glede na klasifikacijo so bili na domačiji popisani predmeti, ki 
sodijo na področje: 
• bivalne oziroma notranje opreme (pohištvo, stensko okrasje, okrasni predmeti, svetila, 

kuhanje in ogrevanje); 
• orodja in pripomočki, ki so namenjeni poljedelstvu (priprava in obdelovanje zemlje, orodja 

za setev in saditev, za spravljanje pridelkov, pripomočki za predelovanje in shranjevanje 
pridelkov), živinoreji (košnja krme, živinska oprema, nega in zdravljenje), sadjarstvu in 
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gozdarstvu (orodja za sečnjo, orodja za pripravo lesa in drv, orodja za spravilo lesa in 
obdelava debel); 

• transportna in prometna sredstva (sredstva za vožnjo, vleko in ježo; pripomočki za 
nošenje); 

• prehrana (oskrba z vodo, posoda in pribor za pripravo jedi, priprava in peka peciva, jedilna 
posoda in pribor, pleteno in lončeno posodje, lončeno posodje, shranjevanje živil, koline); 

• osebni predmeti (nega in higiena, prosti čas, duhovna kultura in verovanje) 
• po prostorih hiše jo ohranjena večja količina tekstila (posteljnina, odeje, brisače, zavese) 

in oblačil (moško in žensko perilo, vrhnja oblačila, obutev, dodatki), vendar popis tekstila 
še ni zaključen, saj zahteva drugačen pristop. 

 

Po podatkih iz poročila o arhivskem gradivu je bila najdena le ena družinska fotografija in nekaj 
fotografij za dokumente. Iz rodovnika, ki ga je sestavil Miha Andoljšek leta 1982 je razvidno, 
da so bili zadnji lastniki domačije Slivnikovi oziroma v lokalnem okolju poznani kot Mrakovi. 
Oče Franc (roj. 20. 10. 1876, +15. 11. 1918), mati Marija (roj. 1883; + 23. 12. 1970), ter otroci: 
najstarejši Franc (roj. 1908; + 28. 8. 1988) ter sestri Marija oziroma Minka (roj. 1911, + 18. 1. 
1991) in Katarina oz. Kati (roj. 1916, + 24. 1. 1992). Oče Franc je zaradi tuberkuloze umrl med 
1. svetovno vojno leta 1918, tako da je mama Marija ostala sama z majhnimi otroki.  
Dokumentacija, ki je bila najdena v hiši priča o tem, da se je družina ukvarjala s kmetijstvom 
in prodajo lesa. Sredi prejšnjega stoletja je posest obsegala skoraj 20 hektarjev od tega 2,6 
hektarja obdelovalne zemlje. Pridelovali so različna žita: pšenico, rž, ječmen, oves, koruzo. 
Prodajali so sadje: jabolka, hruške, slive. Gojili so zelenjavo: solato, zelje, čebulo, grah, 
krompir, peso, fižol, korenje, paradižnik. Ukvarjali so se tudi s prodajo lesa in gojili govedo, 
prašiče, ovce in kokoši. Ohranjenih je veliko potrdil o obvezni oddaji pridelkov, ohranjeni so 
računi za komunalne storitve in še mnogo drugih dokumentov. Ohranjeni so zvezki in koledarji, 
v katere so skrbno zapisovali vse, kar se je dogajalo na kmetiji, tudi imena ljudi, s katerimi so 
Slivnikovi sodelovali in obseg blagovnih menjav, ki so jo imeli z njimi, različne popise pridelkov 
in mere dajatev, imena krav in datume telitve ter dogodke na Mrakovi domačiji. 
 
Iz arhivskega gradiva je moč razbrati, da se jim je življenje močno spremenilo konec 60ih in v 
70ih letih, ko so jim zaradi gradnje Lip Bled in stanovanjskih blokov vzeli večino obdelovalne 
zemlje.  
 
Ohranjenost domačije, inventar hiše in hišna arhivska gradiva predstavljajo neprecenljivo 
zakladnico informacij za raziskovalce vseh strok, ne samo etnološke. Do sedaj avtorji zgolj 
predstavljajo materialne podatke in ne ponujajo nikakršne globlje analize družbenega, 
socialnega in gospodarskega stanja domačije. Govorico sestavin bo v okviru interpretacije 
potrebno nadgraditi tako, da bo na relevanten način mogoče izrisati podobo preživitvenih 
naporov in družbeno zaznamovanost takratnega podeželskega prebivalstva. 
 
Domačija ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Velika prednost je gotovo ohranjenost in 
opremljenost stanovanjske hiše. Pomanjkljivost pa je njena velikost, sploh glede na to, da je 
poleg zahteve naročnika, da se domačija kvalitetno obnovi tudi ta, da je z lastnim delovanjem 
ekonomsko samozadostna. To predstavlja dodaten izziv. Programsko izhodišče je kulturno 
turističen namen za širok nabor obiskovalcev. Rešitev tako ne more biti oblikovanje klasične 
muzejske dejavnosti in množica obiskovalcev, temveč mora biti bolj inovativna in zasnovana 
mnogo širše, torej kot kulturno turističen produkt v najboljšem pomenu te besedne zveze. 
Interpretacija bo v tem primeru ključnega pomena. 

2.1.4 Pregled stanja in motivov za obisk domačije pr'Mrako 

 
Glavna tema interpretacije na Mrakovi domačiji je ŽIVLJENJE NA KMETIJI “PO STAREM”.  
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Želja občine Bled, da se domačija pr'Mrako vključi v promocijo turizma skladno s sodobnimi 
trendi. Cilj investicije v dediščino Mrakovo domačijo ali “pr' Mrako” je nuditi obiskovalcem 
sodoben vpogled v kmečki način življenja “po starem”, torej pred industrializacijo. V čas, ko je 
bila vez med zemljo, štirimi letnimi časi in človekom še izvorno prvinska - kruta in lepa hkrati. 
Dopolnjena bo s kiparskimi deli Slavka Oblaka, ki v svojem ustvarjanju išče subtilne povezave 
med človekom in naravo. 
 

Občina Bled se je poleg obnove domačije zavezala, da bo v sodelovanju z akademskim 
kiparjem Slavkom Oblakom prevzela del njegove bogate zapuščine. Kipar, ki živi in dela na 
Bavarskem, je ustvaril izjemen opus, ki kaže njegovo izvirno dojemanje narave, umetnosti in 
življenja. Slavko Oblak je bil rojen leta 1934 na očetovi kmetiji pri Klemenu na Rečici, njegova 
babica Ivana Slivnik, poročena Oblak, pa izhaja iz domačije pr'Mrako. Umestitev njegovih del, 
v posebej zato oblikovani galeriji na skednju in na vrtu domačije, bo tako poklon njegovim 
koreninam in ljubljeni Rečici ter Bledu. 
 
Starejšim obiskovalcem in domačinom, ki so imeli priložnost v vmesnem času obiskati 
domačijo, ohranjenost objekta, tudi brez interpretacije, zaradi zgodovinskega spomina ponuja 
nostalgičen pogled v preteklost. Večina razume, da se je domačija preživljala s kmetovanjem, 
vendar se le redki še spomnijo kako je to potekalo “po starem”, pred mehanizacijo. Mladina in 
otroci pa tega spomina nimajo. Za njih je hiša polna nepoznanih predmetov, način starega 
kmečkega življenja pa popolna neznanka.  
 
S svojimi predmeti in zapisi se bo povezovala zgodba o življenju na kmetiji družine Slivnik ter 
sosedov. Zgodba se bo sestavila z različnimi interpretacijskimi sredstvi, predvsem kako težko 
je pridelati hrano, še posebej tisto pravo s pravim okusom, zdravo, brez pesticidov in ostale 
kemije in tudi, kako težko je bilo živeti brez tekoče vode in elektrike, brez avta in traktorja. 
 
Programsko izhodišče je kulturno-turističen namen, objekt bo namenjen obiskovalcem. Sama 
po sebi se ponuja ena od oblik muzejske dejavnosti, ki pa ima zaradi nosilne kapacitete objekta 
velike omejitve. Glede na željo, da objekt po obnovi deluje tudi ekonomsko samozadostno, to 
predstavlja dodaten izziv. Rešitev tako ne more biti samo oblikovanje klasične muzejske 
dejavnosti, ampak mora biti bolj inovativna in zasnovana mnogo širše, tj. kot kulturno-turističen 
produkt v najboljšem pomenu te besedne zveze. 
 
Oba objekta Mrakove domačije, stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje, imata svoje 
prednosti in pomanjkljivosti. Velika prednost je ohranjenost in opremljenost stanovanjske hiše, 
pomanjkljivost pa njuna velikost. 
 

2.1.4.1 Stanovanjska hiša 

 
Še pred celovitim vrednotenjem hiše lahko podamo nekaj osnovnih izhodišč obnove: 
• hiša se restavrira, razen nujnih investicijsko vzdrževalnih del in inštalacij, ki so potrebne za 

javni objekt, se v objekt ne posega (dodatno se preveri statika, konstrukcije, sanacija vlage, 
…),  

• predmete je potrebno restavrirati, ovrednotiti in določiti režime varovanja (v hiši ne bo 
mogoče doseči kontrolirane mikro klime, ki jo nekateri predmeti potrebujejo), 

• posamezni prostori se ovrednotijo (izjemen pomen, velik pomen, srednji pomen, majhen 
pomen, moteče). 

 
Osnovno programsko izhodišče, interpretacijski in poslovni načrt za hišo je, da se s postavitvijo 
opreme in predmetov prikaže običajen dan v življenju hiše druge polovice 20. stoletja. 
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Slika 2 Stanovanjska hiša 

 
 

2.1.4.2 Gospodarsko poslopje 

 
Gospodarsko poslopje je bilo večkrat predelano, zato nima tako velike vrednosti kot 
stanovanjski objekt. Programsko sodijo v gospodarski objekt vse podporne dejavnosti, ki bodo 
služile za potrebe kulturno-turističnega obiska. 
Osnovna programska izhodišča so: 
• recepcija s trgovino in nadzorom obeh objektov 
• sanitarije za obiskovalce in zaposlene (z garderobo) 
• tehnični prostori (ogrevanje, prezračevanje …) 
• večnamenska dvorana v nadstropju za 100–150 ljudi z galerijo umetniških del Slavka 

Oblaka 
• oprema za pripravo manjših prireditev in dogodkov v dvorani 
• majhen lokal z mini kuhinjo 
• umestitev dodatne interpretacije domačije, ki predstavlja domačijo kot celoto (klet, kuhanje 

šnopsa …) 
• širitev objekta za potrebe funkcionalnih prostorov na severovzhodu (zasilna kritina) 
• v objekt se gradbeno poseže do te meje, da se zadosti vsem navedenim funkcijam, 

ohranjajo se tradicionalni detajli in zunanji izgled objekta. 

Slika 3 Gospodarsko poslopje 

 
 

2.1.4.3 Skupno pri obeh objektih 

 
Potrebno je raziskati možnosti dograditve funkcionalnih prostorov (skladišča, WC- ji itn.) ob 
obeh obstoječih objektih. 
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2.1.4.4 Vrt 
 

Vrt se smiselno krajinsko uredi tako, da bo imel nekdanjo funkcijo in s sodobnimi 
interpretacijskimi sredstvi obiskovalcem dopuščal stik z zemljo. Potrebna je avtentična 
zasaditev sadnega drevja, vrt z začimbami in domačim cvetjem. V njem bo prostor za večje 
skulpture kiparja Slavka Oblaka. 
 
Celotno domačijo bo potrebno zaradi nadzora obiskovalcev, varnosti itd. ograditi s primerno 
ograjo in urediti samo en možen dostop do vhoda v domačijo skozi recepcijo. 
 

2.2 Razlogi za investicijsko namero 
 
Leta 2008 je bil sprejet Odlok o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega 
pomena. Eden od glavnih ciljev občine je kvalitetna obnova domačije in vključitev le-te v nabor 
raznovrstne kulturno turistične ponudbe na Bledu. V letu 2017 je Občina Bled kulturni 
spomenik prepustila v upravljanje Zavodu za kulturo Bled. Do prenosa upravljanja na Zavod 
za kulturo Bled v letu 2017 bistvenih investicij v domačijo ni bilo. Za ohranitev tega enkratnega 
kulturnega spomenika je bilo zato potrebno v prvi vrsti pripraviti celovit načrt njegove prenove 
ter pripraviti oz. razviti nove, atraktivne programe in proizvode, ki bi na domačijo privabili večje 
število obiskovalcev. V ta namen je Zavod za kulturo Bled pripravil Koncept zasnove 
interpretacijskega načrta za domačijo pr'Mrako, januar 2021. 
 
Obnova Mrakove domačije na Rečici sodi v širši kontekst predstavitve naravne in kulturne 
dediščine občine Bled. Eden glavnih ciljev obnove je kvalitetna dopolnitev raznovrstne 
kulturno-turistične ponudbe na območju, ki ga upravlja Zavod za kulturo Bled.  
 
Programsko izhodišče je kulturno-turističen namen, objekt bo namenjen obiskovalcem. Sama 
po sebi se ponuja ena od oblik muzejske dejavnosti, ki pa ima zaradi nosilne kapacitete objekta 
velike omejitve. Glede na željo, da objekt po obnovi deluje tudi ekonomsko samozadostno, to 
predstavlja dodaten izziv. Rešitev tako ne more biti samo oblikovanje klasične muzejske 
dejavnosti, ampak mora biti bolj inovativna in zasnovana mnogo širše, tj. kot kulturno-turističen 
produkt v najboljšem pomenu te besedne zveze. 
 
Mrakova domačija ali »pr' Mrako« bo nudila obiskovalcem sodoben vpogled v kmečki 
način življenja v preteklosti, ko je bila vez med zemljo, letnimi časi in človekom še 
izvorno prvinska, kruta in lepa hkrati. Dodatne dejavnosti in prireditve na domačiji bodo 
obiskovalcem ponudile osebno izkušnjo stika z zemljo, ekološko pridelano hrano ter 
raznovrstno ponudbo sodobnih izdelkov iz bogate slovenske kulturne tradicije. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 
POLITIKAMI 

 

3.1 Cilji investicije 
 
Cilj celostne interpretacije dediščine Mrakova domačija ali “pr' Mrako” bo nudila obiskovalcem 
sodoben vpogled v kmečki način življenja “po starem”, torej pred industrializacijo oz. v čas, ko 
je bila vez med zemljo, štirimi letnimi časi in človekom še izvorno prvinska - kruta in lepa hkrati.  
 
Turistična ponudba bo dopolnjena s kiparskimi deli Slavka Oblaka, ki v svojem ustvarjanju išče 
subtilne povezave med človekom in naravo.  
 
Objekt bo namenjen domačim in tujim obiskovalcem, ki cenijo kulturno tradicijo in zdrav način 
življenja. Število takih obiskovalcev hitro raste, zato je velik del potencialnih obiskovalcev že v 
trenutnem turističnem trgu Bleda z okolico 
 
Operativni cilji investicije pa so: 
 zagotavljanje višje ravni ozaveščenosti o pomenu kulturne dediščine med prebivalci in 

turisti;  
 dvig ugleda in ohranjenosti kulturne dediščine, 
 povečati in prispevati k dvigu kakovosti uporabniške izkušnje turistov na področju kulture 

in dediščinskega turizma v destinaciji, 
 pripraviti in izvesti investicijo v celostno ureditev domačije v skladu z idejno zasnovo 

ureditve, 
 uporaba digitalnih sredstev in informacijsko-komunikacijskih tehnologij za prezentacijo in 

promocijo kulturne dediščine (digitalizacija celotnega projekta v ustrezni obliki), 
 zagotoviti uspešno vključitev investicije v turistično ponudbo in trženje (promocija, grafična 

podoba in blagovna znamka domačije). 
 

3.2 Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami 
 

Z vstopom v Evropsko unijo si je Slovenija zagotovila pravico do črpanja sredstev iz različnih 
skladov kot so: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), 
Kohezijski sklad, Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS), Finančni 
instrument za usmerjanje ribištva (FIUR). EU skladi predstavljajo osrednji finančni instrument 
regionalne politike EU s katero le-ta prispeva k zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik 
med regijami znotraj enotnega evropskega trga, ter vzpodbuja njihov uravnotežen in trajnostni 
razvoj. Za možne prejemnike sredstev pa se z dostopom do teh skladov odpira dodaten vir 
sofinanciranja projektov.  
 
V novi finančni perspektivi sta osnovna dokumenta, ki predstavljata podlago za črpanje : 

 Strategija razvoja Slovenije 2030 

 Strategija pametne specializacije 2016 – 2023  

 Nacionalni program za kulturo 2018 – 2025 

 Strategija kulturne dediščine 2020 – 2023 

 Načrt za okrevanje in odpornost (2021), 

 Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021  

 Strategija trajnostnega razvoja občine Bled 2030  
 
V nadaljevanju opisujemo, kako je predmetna investicija usklajena z navedenimi razvojnimi 
strategijami in programi. 
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Strategija razvoja Slovenije 2030 
V Sloveniji predstavlja med razvojnimi dokumenti najvišjo raven Strategija razvoja Slovenije 
2030 (v nadaljevanju SRS 2030). Vizija nove strategije se glasi: »V sozvočju z okoljem in 
časom smo našli ravnovesje kakovostnega življenja. S pomočjo učenja se uspešno soočamo 
z največjimi izzivi. Smo inovativni, ideje spreminjamo v dejanja. Z zaupanjem ustvarjamo dobre 
odnose ter gradimo solidarno in strpno družbo. Slovenijo samozavestno odpiramo partnerjem, 
pripravljenim na sodelovanje. Ponosni bogatimo globalno mrežo s svojo kulturno 
edinstvenostjo.« Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno 
življenje za vse. 
 
Na podlagi svetovnih gibanj, trendov in predvidevanj ter analize razvojnih izhodišč Slovenije, 
SRS 2030 identificira pet strateških usmeritev, s katerimi se bo dosegel osrednji cilj strategije.  
 
Strateške usmeritve so naslednje: 

 Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba. 
 Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse. 
 Učenje za in skozi vse življenje. 
 Ohranjeno zdravo naravno okolje. 
 Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja. 

 
Domačija pr'Mraku bo obnovljen in drugačen proizvod z dodano vrednostjo, zato je usklajen s 
Strategijo razvoja Slovenije 2030, saj prispeva predvsem k uresničevanju cilja: Kultura in jezik 
kot temeljna dejavnika nacionalne identitete. Poudarek navedenega cilja je na razvijanju in 
ohranjanju slovenskega jezika, kulture ter kulturne in naravne dediščine; spodbujanje dobrega 
in na sodelovanju vseh temelječega upravljanja kulturne dediščine; spodbujanje kulturnega 
udejstvovanja in z digitalizacijo, ki omogoča ohranjanje, dostopnost in promocijo kulturnih 
vsebin. 
 

Strategija pametne specializacije 2016 – 2023  
Pametna specializacija predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, 
kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc in na katerih ima inovacijski 
potencial za pozicioniranje na globalnih trgih ter s tem krepitev svoje prepoznavnosti. Pametna 
specializacija je torej strategija za:  

 krepitev konkurenčnosti gospodarstva s krepitvijo njegove inovacijske sposobnosti,  

 diverzifikacijo obstoječe industrije in storitvenih dejavnosti ter  

 rast novih in hitro rastočih industrij oz. podjetij.  
 
V Strategiji pametne specializacije 2016 – 2023 (v nadaljevanju SPS 2016-2023) so v poglavju 
2.2.3. Trajnostni turizem opredeljeni ključni cilji do leta 2023. Ključna razvojna prioriteta 
slovenskega turizma je oblikovanje konkurenčnega, trajnostno naravnanega turističnega 
proizvoda, ki bo Slovenijo pozicioniral na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično 
destinacijo. Poudarek bo na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskemu doživetju ob 
upoštevanju naravnih in kulturnih danosti. To bo doseženo s sistematičnim razvojem ciljno 
usmerjenih, specializiranih, posameznikovim potrebam in željam prilagojenih in inovativnih 
turističnih proizvodov in storitev, na nacionalni, destinacijski in lokalni ravni. Obstoječi trendi v 
turistični dejavnosti gredo v smer visoko kakovostnega trajnostnega turizma za zahtevne 
kupce, tudi v povezavi z dobro ohranjeno naravo ter bogato kulturno dediščino (naravni in 
kulturni turizem). 
 
Projekt obnove domačije pr'Mrako prispeva k doseganju vseh štirih temeljnih ciljev strategije 
pametne specializacije, saj prispeva k: 
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 povečanju dodane vrednosti (gre za kakovostni turistični proizvod z dodano 

vrednostjo), 

 usmerjanju k trajnostnemu konceptu razvoja (energetska učinkovitost); 

 povezovanju nosilnih turističnih proizvodov med seboj; 

 povezovanju turističnih nosilcev s preostalimi deležniki. 

Poleg tega pomeni razvoj celostne storitve (turističnega proizvoda, ki je usklajen s prihajajočimi 

potrebami), vključuje znanje za dvig kakovosti storitev (inovativno, kreativno), je trajnostno 

usmerjen in poudarja zeleno shemo oz. usmerja k razvoju trajnostnih rešitev. Obenem vodi k 

vrhunskemu doživetju ob upoštevanju naravnih in kulturnih danosti, je ciljno usmerjen, 

specializiran in inovativen turistični proizvod.  

 
Nacionalni program za kulturo 2018 – 2025 (Ministrstvo za kulturo, 2017), ki kulturno 
dediščino enako kot slovenski jezik prepoznava in priznava kot nadvse pomembno za 
ohranjanje nacionalne identitete in kakovosti življenja ter kot enega od pomembnih dejavnikov 
trajnostnega razvoja Slovenije in v skladu s tem poudarja pomen zagotavljanja ugodnih 
pogojev za celostno ohranjanje, predstavljanje in upravljanje kulturne dediščine ter njeno 
vključevanje in povezovanje s turizmom in drugimi dejavnostmi. Ob tem pa poudarja tudi 
pomen zagotovitve ustreznih virov financiranja projektov na področju kulturne dediščine. 
 
V dokumentu utemeljujejo, da je potrebno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in da je treba 
okrepiti podporo kulturi na lokalni ravni in odgovornost zanjo ter spodbuditi pozitivni odnos in 
spoštovanje kulturne dediščine, tradicije in ljubiteljske kulture in tudi pozitivni odnos do 
inovativne kulture, še posebej med mladimi; tudi zaradi pomena, ki ga ima kultura tudi pri 
oblikovanju lokalne kulturne identitete, ki se potrjuje tudi z uspešnostjo kulturnega turizma. 
Ustrezni odnos do kulturne dediščine in kulturne prireditve lahko veliko prispevajo k razvoju 
kulturnega turizma in razvoju na lokalni ravni. 
 
Strategija kulturne dediščine 2020 – 2023 (Ministrstvo za kulturo. Direktorat za kulturno 
dediščino, 2019), katere splošni cilji so s pomočjo dediščine prispevati h kakovosti življenja in 
k bolj povezani družbi, pospešiti trajnostni razvoj Slovenije in izboljšati odnos družbe do naše 
dediščine. Strategija je zasnovana celostno in interdisciplinarno. Trije nosilni stebri – družba, 
razvoj in znanje – so podlaga za določitev operativnih ciljev, ki so širšega družbenega pomena 
in bodo veljavni za državo in dediščinsko področje kot celoto. Med cilji in ukrepi strategija 
navaja večje osveščanje o družbenem pomenu kulturne dediščine, dostopnosti kulturne 
dediščine, povečanje prepoznavnosti kulturne dediščine v Sloveniji in mednarodnem prostoru, 
povečanje učinkovitosti pravnega in finančnega okvira ohranjanja in varstva dediščine ter v 
tem okviru izboljšanju dostopa do finančnih virov tudi z javnimi subvencijami, večjo 
usposobljenost in učinkovitost javnega sektorja pri varstvu dediščine in izboljšanje 
medresorskega sodelovanja, spodbujanje razvoja trajnostnega kulturnega turizma, kreativnih 
industrij in drugih novih produktov in storitev z uporabo dediščinskih virov, dvigniti raven znanj, 
veščin in vrednot, povezanih z dediščino in spodbujanje digitalizacije in spletne dostopnosti 
dediščinskih vsebin. 
  
Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe RS (ZZSDNPK, Ur. list, 73/2019), 
v katerem je za investicijska in razvojna vlaganja v kulturo v letih od 2021 do 2027 predvidenih 
dodatnih 122,6 milijona javnih sredstev iz integralnega proračuna, ki se bodo dodeljevala 
posameznim projektom na podlagi javnega razpisa ali poziva. 
  
Načrt za okrevanje in odpornost (2021), ki v okviru Razvojnega področja: pametna, 
trajnostna in vključujoča rast, Komponenta 4: Preoblikovanje slovenskega turizma ter 
investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine posebno pozornost 
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namenja financiranju investicij v infrastrukturo na področju kulture in kulturne dediščine – 
obnova in ohranjanje (skupaj 47 mio EUR), kot pomembnega elementa za ustvarjanje 
edinstvenih turističnih doživetij. 
 
Namen NOO-jev je državam članicam pomagati pri reševanju izzivov, opredeljenih v 
evropskem semestru, na področjih, kot so konkurenčnost, produktivnost, okoljska trajnost, 
izobraževanje in spretnosti, zdravje, zaposlovanje ter ekonomska, socialna in teritorialna 
kohezija. NOO-ji bodo zagotovili ustrezen poudarek naložb in reform, ki temeljijo na zelenem 
in digitalnem prehodu, da bi pomagali ustvarjati delovna mesta in trajnostno rast ter izboljšali 
odpornost Unije.  
 
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, 2017), ki kulturno dediščino prepoznava kot enega od ključnih elementov 
trajnostnega in butičnega turizma ter za ustvarjanje edinstvenih doživetij, poudarja pa potrebo 
po povezovanju ponudnikov, potrebo po boljši promociji in trženju ter potrebo po izboljšanju 
kakovosti ponudbe. Strategija razvoja slovenskega turizma opredeljuje cilje in ustrezne 
ukrepe, ki bodo omogočili vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo. V poglavju 
3.3.4.2. Turistična infrastruktura poudarja osredotočenost na trajnostnem vključevanju 
kulturne dediščine, ki vključuje projekte: 

 izboljšanje dostopa in kakovosti storitev v ključnih slovenskih kulturnih znamenitostih in 

 trajnostno upravljanje ključnih slovenskih kulturnih znamenitosti. 
 
V dokumentu se poudarja vključevanje naravne in kulturne dediščine s ciljem oblikovanja 
edinstvenih in avtentičnih turističnih doživetij; interpretacije turističnih doživetij ter načrtih za 
spodbujanje inovativnosti slovenskih produktov. Vse to z namenom zviševanja kakovosti in 
življenjskega sloga, za širitev dobre besede in spodbuditev promocije slovenske turistične 
zgodbe na globalni ravni v prihodnje. 
 
Strategija trajnostnega razvoja občine Bled 2030 (Občina Bled, 2021), ki z vizijo 
»Harmonija sobivanja v izjemnem naravnem in kulturnem ambientu Slovenije« poudarja 
pomen ohranjanja in izkoriščanja potenciala kulture za krepitev pristnosti in vrhunske pozicije 
Bleda ter kulturo Bleda postavlja v težišče strategije. V skladu s tem je v strategiji navedenih 
več ukrepov in aktivnosti, ki so usmerjeni v vlaganja lastnih (občinskih) sredstev in sredstev 
partnerjev v oživljanje pomembnih kulturnih spomenikov in vzpostavljanje novih kulturno-
umetnostnih in muzejskih vsebin na Blejskem gradu, Blejskem otoku, Mrakovi in Sodarjevi 
domačiji, v prostorih sedanje knjižnice in opuščenih objektih grajske pristave. S tem bo Bled 
izkoristil potencial kulture za okrepitev svoje turistične pozicije tako z vidika ohranjanja lokalne 
avtentičnosti kot tudi odprtosti do vrhunske sodobne umetnosti. 

3.2.1 Usklajenost s prostorskimi akti 

 

Projekt je zasnovan v skladu z naslednjimi prostorskimi akti: 
 Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Ur.l. RS 

št. 95/02) 
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled (Ur.l. RS 54/04, 

96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10) 
 Odlok o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena. (Ur. list RS 

št. 111/2008) 
 Strategija trajnostnega razvoja občine Bled 2030. Bled: Občina Bled. 

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
34/2014, ter popravki, obvezne razlage in spremembe, Uradno glasilo slovenskih očbin, 
št. 40/2014, 14/2015, 48/2016, 60/2017, 7/2018, 29/2018, 44/2019). 

 



  
OBČINA BLED in ZAVOD ZA KULTURO BLED 

 
 

 DIIP – UREDITEV DOMAČIJE PR'MRAKO 19 

 

3.2.2 Usklajenost z zakoni in pravilniki 

 
Skladno z Ustavo Republike Slovenije država na svojem ozemlju skrbi za ohranjanje kulturne 
dediščine. Po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) je varstvo nepremične dediščine 
v javno korist. Javna korist varstva dediščine se določa v skladu s kulturnim, vzgojnim, 
razvojnim, simbolnim in identifikacijskim pomenom dediščine za državo in obsega tudi 
ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov. 
 
Predmetna investicija je v skladu z že omenjenimi strategijami in prostorskimi akti, poleg tega 
pa upošteva še naslednje zakone in strokovne ter pravne podlage: 
 
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.77/07 – UPB, 56/08, 

4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/8-ZNOrg) 
 Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 

90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)  
 Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – 

ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) 
 Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 

66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE 
in 158/20) 

 Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 
– odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. 
US) 

 Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),  

 Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Ur. l RS, št. 
174/20),  

 Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 174/20) in  
 Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20),  
 Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in 

kulturnih projektov, 
 Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 

158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE) 
 Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 

127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) 
 Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)  
 Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) 
 Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP) 
 Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016), 
 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for 

Cohesion Policy 2014- 2020 (European Commission, 2014).  
 Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021. Ljubljana: MGRT  
 Digitalno inoviranje kulturne dediščine : Priročnik za turistične destinacije. Ljubljana: 

MGRT. 
 Nacionalni program za kulturo 2018 - 2025. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. 
 Strategija kulturne dediščine 2020-2023. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. 
 Odlok o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena. (Ur. list 

RS št. 111/2008) 
 Strategija trajnostnega razvoja občine Bled 2030. Bled: Občina Bled. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0708
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4 OPIS VARIANT INVESTICIJE 
 

4.1 Varianta 1 »brez« investicije 
 

Varianta 1 oz. varianta »brez« investicije ne predvideva ureditve Domačije pr'Mrako. V tem 
primeru ostane gospodarsko poslopje v obstoječem stanju ter se ne uredi v turistične namene.  
 
Varianta »brez« investicije (varianta 1) za investitorja zavod za kulturo Bled ni 
sprejemljiva. 

 

4.2 Varianta 2 »z« investicijo s financiranjem Zavoda za kulturo Bled 

 

Varianta 2 »z investicijo« predvideva ureditev domačije pr'Mrako, ki je v upravljanju Zavoda za 

kulturo Bled. Investicijo se financira s strani ESRR deleža EU, Ministrstva Slovenije in Občine 

Bled. 

 

V sklopu izvedbe investicije se bo obnovilo stanovanjsko hišo, gospodarsko poslopje in vrt. 

Izhodišča obnove: 

- stanovanjska hiša (restavriranje, samo nujna investicijsko vzdrževalna dela in inštalacije). 

- gospodarsko poslopje (recepcija s trgovino in nadzorom obeh objektov, sanitarije za 

obiskovalce in zaposlene, tehnični prostori, večnamenska dvorana v nadstropju za 100–

150 ljudi z galerijo umetniških del Slavka Oblaka, oprema za pripravo manjših prireditev in 

dogodkov v dvorani, majhen lokal z mini kuhinjo, širitev objekta za potrebe funkcionalnih 

prostorov, itd.).  

- vrt (zasaditev sadnega drevja, vrt z začimbami in domačim cvetjem, razstava skulptur 

Slavka Oblaka, ograditev domačije z ograjo, ureditev dostopa do vhoda v domačijo skozi 

recepcijo). 

 
Vrednost celotnih del je po stalnih cenah ocenjena na 1.361.891 EUR in po tekočih cenah 
1.383.819 EUR brez (in z) DDV. Zavod za kulturo Bled je davčni zavezanec in bo za 
investicijske stroške dobil 100% povrnjen DDV. Investicija se bo izvedla v roku enega leta, 
zato investicije po tekočih cenah ne prikazujemo. 
 
Predvideni ukrepi so prikazani v spodnjih tabelah. V nadaljevanju so prikazani investicijski 
stroški posameznega ukrepa za objekt po stalnih cenah. 

Tabela 4 Skupna rekapitulacija vseh stroškov v letih pred 2021 in v obdobju 2022-2023 (stalne 
cene), v EUR 

  SKUPNA REKAPITULACIJA - VSI STROŠKI do 2021 2022 2023 SKUPAJ 

A. GOI dela 0 0 552.090 552.090 

B. Zunanja ureditev 0 0 120.000 120.000 

C. Oprema  0 0 450.000 450.000 

D. Projektna dokumentacija, inženiring, gradbeni nadzor 12.000 48.000 30.000 90.000 

E. Investicijska dokumentacija, obveščanje javnosti 0 7.000 2.000 9.000 

F. Nakup zgradbe  140.801 0 0 140.801 

      

 SKUPAJ 152.801 55.000 1.154.090 1.361.891 
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Tabela 5 Skupna rekapitulacija vseh stroškov v letih pred 2021 in v obdobju 2022-2023 (tekoče 
cene), v EUR 

  SKUPNA REKAPITULACIJA - VSI STROŠKI do 2021 2022 2023 SKUPAJ 

A. GOI dela 0 0 562.580 562.580 

B. Zunanja ureditev 0 0 122.280 122.280 
C. Oprema  0 0 458.550 458.550 
D. Projektna dokumentacija, inženiring, gradbeni nadzor 12.000 48.000 30.570 90.570 

E. Investicijska dokumentacija, obveščanje javnosti 0 7.000 2.038 9.038 

F. Nakup zgradbe  140.801 0 0 140.801 

      

 SKUPAJ 152.801 55.000 1.176.018 1.383.819 

 
 
Varianta 2 »z investicijo« je sprejemljiva in nujno potrebna za ohranjanje kulturne 
raznolikosti na Bledu.  
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5 ANALIZA STANJA V TURIZMU IN ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 
 

Turizem je ena najhitreje rastočih panog na svetu, ki pomembno prispeva k BDP, ustvarjanju 
novih delovnih mest in izvozu storitev mnogih držav, med njimi tudi v Sloveniji. Pandemija 
COVID-19 je sicer hudo prizadela turistični sektor, vendar se po končanju pandemije pričakuje 
ponovna hitra rast turizma. V tem poglavju prikazujemo rast turizma v svetovnem merilu in v 
Sloveniji do leta 2020, vpliv COVID-19 na rast turizma in najpomembnejše trende v turističnem 
povpraševanju in ponudbi, ki bodo določali prihodnji razvoj turizma. 

5.1 Stanje v turizmu na globalni ravni in v Sloveniji 

 

Po podatkih Svetovne turistične organizacije (UNWTO) je turizem ena od najhitreje rastočih 
panog na svetu, ki prispeva več kot 10 % svetovnega BDP, ustvarja eno od enajstih delovnih 
mest na svetu, ustvarja 7 % izvoza proizvodov in storitev in 30 % izvoza storitev. V zadnjih 
letih je turizem rastel hitreje od svetovne trgovine. Po stopnji rasti izvoza pa se uvršča na tretje 
mesto, takoj za izvozom nafte in kemičnih proizvodov. Rast turizma kot izvozne storitve pa je 
hitrejša od rasti izvoza hrane in avtomobilov. 

Slika 4 Ključni kazalniki svetovnega turizma 

 
Vir: UNWTO. UNWTO Tourism Highlights. 2018 Edition, Madrid 2019 
 
V letu 2019 je število turistov, ki so prenočili, doseglo 1,481 milijarde USD, njihovo število pa 
je raslo ne glede na svetovno gospodarsko in finančno krizo. 

Slika 5 Rast števila turistov in prometa od turizma na globalni ravni v obdobju 1995-2019 

 
Vir: UNWTO, International Tourism Highlights, 2019 Edition. 
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Rast turizma v svetovnem merilu je spodbujena z nižjimi stroški potovanj, napredku v 
potovalnih tehnologijah, ki skrajšujejo čas potovanj in predvsem v napredku informacijske 
tehnologije, ki omogoča, da se turisti na zelo enostaven način seznanjajo z možnostmi 
potovanj in ponudbo turističnih destinacij v svetovnem merilu.  
 
Rast turizma v Sloveniji do leta 2020 
 
Turizem postaja vedno bolj pomembna gospodarska panoga Slovenije, ki pomembno vpliva 
na vsa ostala področja družbenega življenja in prispeva k doseganju razvojnih ciljev Slovenije 
in v tem okviru predvsem k doseganju njenih gospodarskih ciljev, kot so konkurenčnost, rast 
BDP, rast zaposlenosti, trajnostni razvoj, skladen regionalni razvoj, večja kakovost življenja in 
blaginja prebivalstva, krepitev kulturne identitete ter povečevanje prepoznavnosti Slovenije v 
svetu. 
 
Do pojava COVID-19 je število turistov in turističnih prenočitev raslo daljše časovno obdobje, 
pri čemer je značilna hitrejša rast tujih turistov in prenočitev tujih turistov.  

Tabela 6 Prihodov in prenočitev turistov v Sloveniji v letih 2010-2021 

 SKUPAJ DOMAČI TUJI 

 Prihodi 
turistov 

Prenočitve 
turistov 

Prihodi 
turistov 

Prenočitve 
turistov 

Prihodi 
turistov 

Prenočitve 
turistov 

2010 3.299.535 9.883.919 1.250.557 4.352.701 2.048.980 5.531.219 

2011 3.535.794 10.413.011 1.299.638 4.363.345 2.236.156 6.049.666 

2012 3.635.685 10.604.353 1.259.037 4.163.268 2.376.651 6.441.086 

2013 3.746.107 10.708.408 1.244.422 4.036.606 2.501.681 6.671.804 

2014 3.901.565 10.738.768 1.226.492 3.905.726 2.675.072 6.833.040 

2015 4.373.877 11.653.764 1.351.860 4.172.107 3.022.019 7.481.657 

2016 4.834.071 12.647.877 1.437.197 4.307.899 3.396.872 8.339.978 

2017 5.503.284 14.208.546 1.512.600 4.523.215 3.990.681 9.685.330 

2018 5.933.267 15.694.706 1.508.128 4.518.697 4.425.139 11.176.010 

2019 6.229.573 15.775.331 1.527.695 4.404.565 4.701.878 11.370.766 

2020 3.065.085 9.204.374 1.848.971 5.850.018 1.216.114 3.354.356 

2021* 1.340.075 3.965.978 738.202 2.344.477 601.873 1.621.501 

*Podatki za leto 2021 so zbrani samo do julija. 

 
Po podatkih SURS se je v letih 2010-2019 število prihodov gostov letno povečalo za povprečno 
7,4 %, največji preskok je bil v letih 2016-2017, ko se je število prihodov povečalo za 13,8 %.  
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Slika 6 Rast števila domačih in tujih turistov in prenočitev v Sloveniji v obdobju 2010-2019 

  
Vir: SURS, 2021  
 
V letu 2019 so tuji in domači gosti so skupaj ustvarili 15,7 milijonov prenočitev, kar je 0,5 % 
več kot leta 2018, ter 6,2 milijonov prihodov, kar predstavlja 5 % rast glede na prejšnje leto. 
Tuji turisti so ustvarili dobrih 11 milijonov vseh turističnih prenočitev (72 % vseh) in 4,7 milijona 
prihodov (75,5 % vseh prihodov), kar je za 1,7 % več prenočitev in 6,3 % več prihodov kot v 
letu 2018. Domači turisti so ustvarili 4,4 milijona prenočitev in 1,5 milijona prihodov, kar pomeni 
za 2,5 % manj prenočitev in za 1,3 % več prihodov kot v letu 20181. Povprečna doba bivanja 
turistov je znašala 2,5 dneva. Slovenski turizem je v letu 2019 ustvaril 2,75 milijard EUR prilivov 
iz naslova izvoza potovanj, kar je 1,5 % več kot v letu 2018. Skupni prispevek turizma k DBP 
je v tem letu znašal 5,3 % Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. 

Slika 7 Prihodi, prenočitve, povprečna doba bivanja, prihodki iz naslova izvoza potovanj in 
skupni prispevek turizma k BDP v letu 2019 v Sloveniji v primerjavi z letom 2018 

 
Vir: STO, Turizem v številkah 2019. Ljubljana. Maj 2020 
 
Rast mednarodnih prihodov turistov v Sloveniji je bila hitrejša kot v Evropi in svetu in je v letu 
2019 dosegla že 6,3 % glede na predhodno leto, medtem ko je bila rast turizma v svetovnem 
merilu in v Evropi 4 %.  

                                                     
1 STO (2020). Turizem v številkah 2019.STO. Ljubljana. Maj 2020. Dostopno na: 

https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/tvs/2019/turizem_v_stevilkah_2019.pdf  

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000
2

0
10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17

2
0

18

2
0

19
Prihodi turistov - SKUPAJ

Prihodi turistov - domači

Prihodi turistov - tuji

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17

2
0

18

2
0

19

Prenočitve turistov - SKUPAJ

Prenočitve turistov - domači

Prenočitve turistov - tuji

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/8217-turisticna-rast-je-bila-v-2017-nadpovprecna
https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/tvs/2019/turizem_v_stevilkah_2019.pdf


  
OBČINA BLED in ZAVOD ZA KULTURO BLED 

 
 

 DIIP – UREDITEV DOMAČIJE PR'MRAKO 25 

 

Slika 8 Rast mednarodnih prihodov turistov v letu 2019 

 
Vir: STO, Turizem v številkah 2019. Ljubljana. Maj 2020 
 
Tako kot že vrsto let prej, so tudi v letu 2019 največji del prenočitev (29,4 %) ustvarile Gorske 
občine, sledijo jim Zdraviliške občine z 21,8 % in Obmorske občine z 19,1 %. Gorske občine, 
kamor sodi tudi občina Radlje ob Dravi, so v letu 2019 zabeležile tudi najvišjo rast števila 
nočitev (3,3 %) v primerjavi z letom 2018 (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.). 
 

Slika 9 Delež prenočitev po vrstah občin v letu 2019 in stopnje rasti 2018/2019 

 
Vir: STO, Turizem v številkah 2019. Ljubljana. Maj 2020 
 
Glavni trgi iz katerih so v letu 2019 prihajali tuji turisti so sosednje oz. bližnje države in sicer 
Nemčija, Italija in Avstrija. Ti izkazujejo tudi najvišje stopnje rasti. Med oddaljenejšimi državami 
pa v skupino najmočnejših trgov sodijo Nizozemska, Združeno kraljestvo, Češka Republika in 
Francija. 

Slika 10 Trgi po deležu prenočitev v Sloveniji in stopnje rasti v letu 2019 

 
Vir: STO, Turizem v številkah 2019. Ljubljana. Maj 2020 
 

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/8217-turisticna-rast-je-bila-v-2017-nadpovprecna
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/8217-turisticna-rast-je-bila-v-2017-nadpovprecna
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/8217-turisticna-rast-je-bila-v-2017-nadpovprecna
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5.2 Vpliv COVID-19 na rast turizma v svetu in v Sloveniji 

 

Vpliv COVID-19 na rast turizma v svetu 
 
Pandemija COVID-19 je močno ohromila nadaljnjo rast turizma. Po oceni UNWTO je ta kriza 
najhujša do sedaj. V letu 2020 je tako število mednarodnih prihodov turistov na svetu upadlo 
za 74 % v primerjavi z letom 2019, padanje števila mednarodnih prihodov turistov pa se 
nadaljuje tudi v letu 2021. Januarja 2021 se je število mednarodnih potovanj turistov v 
svetovnem merilu zmanjšalo za 87 %, v Evropi pa za 85 % v primerjavi z januarjem 2020. 

Slika 11 Upad števila mednarodnih prihodov turistov v svetu in Evropi v januarju 2021 v 
primerjavi z januarjem 2020 in januarjem 2019 

     
Vir: UNWTO (2021). TOURIST ARRIVALS DOWN 87% IN JANUARY 2021 AS UNWTO CALLS FOR STRONGER 
COORDINATION TO RESTART TOURISM. MADRID. 31.3.2021. Dostopno na: 
https://www.unwto.org/taxonomy/term/347 

 
Zaradi razvijajoče se narave pandemije številne države tudi v letu 2021 uvajajo strožje omejitve 
potovanja. Sem spadajo obvezno testiranje, karantene in v nekaterih primerih popolno zaprtje 
meja, kar vse močno omejuje mednarodna potovanja. Postopno uvajanje cepiva COVID-19 
bo pomagalo obnoviti zaupanje potrošnikov, prispevalo k omilitvi potovalnih omejitev in počasi 
normaliziralo potovanja v prihodnjem letu.  
 
Večina strokovnjakov pričakuje ponovno rast turizma v letu 20232. Po njihovem mnenju bo 
turizem potreboval dve do štiri leta, da doseže rezultate leta 2019 ter pet do sedem let, da bo 
ponovno dosegal stopnje rasti izpred kriznega obdobja3.  
 

                                                     
2 UNWTO (2021). 2020: WORST YEAR IN TOURISM HISTORY WITH 1 BILLION FEWER INTERNATIONAL ARRIVALS. UNWTO, 

Madrid. Dostopno na: https://www.unwto.org/taxonomy/term/347 
 
3 UNWTO. Impact assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism. Updated: 

27.3.2020;https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism.  

https://www.unwto.org/taxonomy/term/347
https://www.unwto.org/taxonomy/term/347
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Slika 12 Gibanje števila mednarodnih prihodov turistov v letu 2020 in scenarija UNWTO za leto 
2021 

 
Vir: UNWTO (2021). TOURIST ARRIVALS DOWN 87% IN JANUARY 2021 AS UNWTO CALLS FOR STRONGER 
COORDINATION TO RESTART TOURISM. MADRID. 31.3.2021. Dostopno na: 
https://www.unwto.org/taxonomy/term/347  

 
Vpliv COVID-19 na rast turizma v Sloveniji 
 
V Sloveniji je turizem zaradi pandemije v najhujši krizi v zgodovini. Glede na število prihodov 
in prenočitev se nahaja na ravni pred desetimi leti. Že prvi val krize je turistične tokove ustavil 
za tri mesece, drugi val pa je turizem v Sloveniji popolnoma ohromil. Število tujih turistov se je 
zmanjšalo za kar 74 %, njihove prenočitve pa za 71 %. Velik upad števila tujih gostov je delno 
ublažila rast domačih turistov, ki so v letu 2020 ustvarili za 21 % več turističnih prihodov in za 
33 % več turističnih prenočitev kot v letu 2019. Domači gostje so v letu 2020 ustvarili kar 60 % 
vseh prihodov in 64 % vseh turističnih prenočitev (v letu 2019 je delež prenočitev znašal 28 
%).  
 
Pri tem velja omeniti, da je Slovenija znala zelo dobro pritegniti domače turiste za dopustovanje 
doma. K temu so pripomogli turistični boni, pa tudi odlična nacionalna trženjska kampanja 
Slovenske turistične organizacije (STO) z imenom »Zdaj je čas. Moja Slovenija.«4 
 

                                                     
4 Dostop do videa Zdaj je čas. Moja Slovenija. https://www.youtube.com/watch?v=HSTls0jdICw 

 

https://www.unwto.org/taxonomy/term/347
https://www.youtube.com/watch?v=HSTls0jdICw
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Slika 13 Gibanje števila domačih in tujih gostov in prenočitev v Sloveniji v obdobju 2010-2020 

  
Vir: SURS, 2021 
 
Med tujimi turisti se tako po prihodih kot prenočitvah na prvem mestu lestvice tujih trgov nahaja 
Nemčija. Na drugem mestu glede na število gostov je Italija, glede na število prenočitev pa 
Avstrija, po prenočitvah pa državi zamenjata mesti na lestvici. Na četrtem mestu po prihodih 
in prenočitvah je Hrvaška, sledita Madžarska in Nizozemska. Med prvimi desetimi državami 
po prihodih in prenočitvah so še Češka Republika, Srbija, Francija ter Bosna in Hercegovina. 

Slika 14 Struktura nočitev tujih gostov in stopnja upada v letu 2020 v Sloveniji 

 
 
Vir: STO (2021). Turistično leto, ki ga je zaznamovala pandemija Covid-19. STO. Ljubljana, 1.2.2021. Dostopno na: 
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/sporocila-za-javnost/15084-turisticno-leto-ki-ga-je-zaznamovala-
pandemija-covid-19 

 
Struktura obstoječih trgov je glede na pandemijo sorazmerno ugodna, saj se bodo turisti po 
pandemiji po pričakovanjih odločali za bližnje destinacije.  
 
Med občinami so v letu 2019 po številu ustvarjenih prenočitev prevladovale Gorske 
občine (31 % delež), ki so v času pandemije še povečale svojo vodilno pozicijo med 
slovenskimi turističnimi destinacijami za pol odstotne točke. Sledijo Obmorske občine 
(24 %) in Zdraviliške (24 %) občine. Tudi te so povečale svoj delež v primerjavi z letom 2019 
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in sicer Obmorske za slabih 5 odstotnih točk in Zdraviliške za dobri 2 odstotni točki. Pandemija 
je najbolj prizadela Ljubljano, kjer se je delež prenočitev v letu 2020 zmanjšal za dobrih sedem 
odstotnih točk in jev letu 2020 znašal 6 %. V Mestnih občinah, ki imajo sicer najnižji delež v 
strukturi prenočitev, se je ta v letu 2020 zmanjšal za slabi dve odstotni točki (iz 6,6 % v letu 
2019 na 5 % v letu 2020). 
 
V poletni sezoni je bilo v slovenskem turizmu zaznati visoko povpraševanje predvsem 
po prenočitvah na turističnih kmetijah, v glampingih in butičnih nastanitvah, ki so bili 
dobro zasedeni, k čemur so pomembno pripomogli tudi turistični boni, ki so domače goste 
dodatno spodbudili k dopustovanju v domači državi. 

Slika 15 Delež prenočitev po vrstah občin v letu 2020 

 
Vir: STO (2021). Turistično leto, ki ga je zaznamovala pandemija Covid-19. STO. Ljubljana, 1.2.2021. Dostopno 
na: https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/sporocila-za-javnost/15084-turisticno-leto-ki-ga-je-
zaznamovala-pandemija-covid-19  

 
Tako kot v svetovnem merilu bo tudi slovenski turizem potreboval nekaj let za popolno 
okrevanje. Vendar ima Slovenija dobro izhodišče za hitro okrevanje saj že vrsto let 
sistematično spodbuja trajnosti razvoj turizma ter promovira Slovenijo kot zeleno nemnožično 
destinacijo, kar je v preteklih letih prineslo uvrstitve Slovenije na lestvice prestižnih medijev in 
izjemno publiciteto. Zato na STO verjamejo, da bo Slovenija na tej osnovi lažje pridobila 
ponovno zaupanje turistov5.  

5.3 Stanje v turizmu na Bledu in Blejskem gradu 

Zavod za kulturo Bled že več let uspešno upravlja Blejski grad. Število obiskovalcev Blejskega 
gradu je v zadnjih trinajstih letih, z izjemo kriznega leta 2009, konstantno raslo. V letu 2019 je 
Blejski grad obiskalo 583.272 obiskovalcev, kar je 154% več kot v letu 2007. Prihodki Zavoda 
so v tem obdobju rasli še hitreje od rasti števila obiskovalcev. V letu 2019 so prihodki Zavoda 
znašali 5,53 milijona evrov, kar je 3,5 krat več kot v letu 2007. Primerjava rasti števila 
obiskovalcev gradu in števila turistov Bleda pa v letu 2014 kaže tudi prvi večji odmik rasti števila 
obiskovalcev gradu od rasti števila gostov Bleda v pozitivno smer. Iz slednjega lahko 
povzamemo, da je Blejski grad s svojim trženjem na grad privabil vedno več »lastnih« gostov, 
katerih primarni motiv za obisk je grad in ne Bled kot turistična destinacija.  
 
Pandemija COVID-19 je močno vplivala na poslovanje Blejskega gradu. Zaradi ukrepov za 
zajezitev korona virusa, je bil grad v letu 2020 odprt le 245 dni (67%). Zaradi omejitev 
mednarodnih potovanj, predvsem zaradi zastoja letalskih povezav in posledično odpovedi 
turističnih aranžmajev s katerimi je grad pred pandemijo dosegal 70% obiskovalcev, se je 
število obiskovalcev v letu 2020 drastično zmanjšalo. Grad je v tem letu obiskalo 85.874 
obiskovalcev, kar je komaj 14,7% števila obiskovalcev v letu 2019 in le malo več od tretjine 

                                                     
5 STO (2021). Turistično leto, ki ga je zaznamovala pandemija Covid-19. STO. Ljubljana, 1.2.2021. Dostopno na: 

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/sporocila-za-javnost/15084-turisticno-leto-ki-ga-je-
zaznamovala-pandemija-covid-19  

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/sporocila-za-javnost/15084-turisticno-leto-ki-ga-je-zaznamovala-pandemija-covid-19
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/sporocila-za-javnost/15084-turisticno-leto-ki-ga-je-zaznamovala-pandemija-covid-19
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/sporocila-za-javnost/15084-turisticno-leto-ki-ga-je-zaznamovala-pandemija-covid-19
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/sporocila-za-javnost/15084-turisticno-leto-ki-ga-je-zaznamovala-pandemija-covid-19
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obiskovalcev gradu v letu 2007 (37,4%). Takšno zmanjšanje števila obiskovalcev je močno 
vplivalo na prihodke Zavoda. Ti so v letu 2020 znašali komaj 1,2 milijona evrov oz. 22,4% 
prihodkov leta 2019. Zavod je tako leto 2020 prvič po trinajstih uspešnih letih poslovno leto 
zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki (Zavod za kulturo Bled, 2021).  

Slika 16 Gibanje števila domačih in tujih gostov Bleda in števila obiskovalcev Blejskega gradu v 
obdobju 2007 - 2020 

 
Vir: (SURS, 2021) za število domačih in tujih gostov Bleda; Zavod za kulturo Bled za število obiskovalcev gradu 
 
 

Slika 17 Rast prihodkov Zavoda za kulturo Bled v obdobju 2007 - 2020 

 
Vir: (Zavod za kulturo Bled, 2021) 

 
Do leta 2020 so med obiskovalci gradu močno prevladovali tuji gosti. V letu 2019 je bilo tujih 
gostov dobrih 80%. Tuji gostje so najpogosteje prihajali iz Južne Koreje (21,6%), ZDA (6,7%), 
Velike Britanije (6,3%), Italije (4,8%), Madžarske (3,3%), Hrvaške (1,8%), Izraela (1,7%), 
Japonske (1,6%) in Hong Konga (1,6%).  
 
Pandemija je strukturo obiskovalcev močno spremenila. V letu 2020 so s 35% prevladovali 
domači obiskovalci. Gosti iz oddaljenih trgov Južne Koreje in ZDA so grad obiskali še pred 
začetkom pandemije. Od marca dalje teh gostov ni bilo več. Prihajali so le še gosti iz bližnjih 
Evropskih držav in Slovenije. Takšno strukturo gostov je pričakovati še naslednjih nekaj let.  
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Slika 18 Obisk Blejskega gradu po glavnih državah v letu 2019 in 2020 

 
Vir: Zavod za kulturo Bled, 2021 
 

Največ obiskovalcev (80%)  grad obišče med aprilom in oktobrom. Zimski meseci so slabše 
obiskani. V letu 2020 je  skoraj 40% obiskovalcev prišlo še v času pred epidemijo. Število 
obiskovalcev je začelo naraščati v poletnih mesecih, po sprostitvi omejitev gibanja. Nove 
omejitve gibanja in poslovanja v oktobru 2020 pa so obisk gradu ponovno vrnile na skoraj 
ničelno vrednost.  
 

Slika 19 Gibanje števila obiskovalcev gradu po mesecih v letu 2019 in 2020 

 
Vir: Zavod za kulturo Bled, interni podatki 

 
Iz analize števila obiskovalcev gradu in gostov na Bledu lahko povzamemo, da  Blejski grad 
predstavlja eno pomembnejših turističnih atrakcij Bleda, ki gostom Bleda, pa tudi širše regije 
in Slovenije ponuja atraktivna doživetja kulture. Pandemija COVID-19 je drastično zmanjšala 
obisk gradu in poslabšala poslovanje Zavoda, kar bo imelo srednjeročne negativne posledice 
na sposobnost Zavoda za investiranje in razvoj, pa tudi po prilagajanju poslovanja in ponudbe 
na t.i. novo normalnost v turizmu, ki jo označuje predvsem potreba po uvajanju digitalnih 
rešitev tako v trženju kot tudi v zagotavljanju varnostnih in higienskih standardov ter 
prezentaciji in ponudbi doživetij kulture.  
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6 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH 
STROŠKOV  

 

6.1 Vrsta investicije 
 

Pri investiciji gre za ureditev domačije pr'Mrako v upravljanju Zavoda za kulturo Bled. 

Tabela 7 Vrsta investicije 

 Vrsta investicije Označi  

1 Novogradnja  NE 
2 Sprememba namembnosti NE 
3 Rekonstrukcija in tehnološka posodobitev objekta DA 

 

6.2 Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah in tekočih cenah 
 

6.2.1 Varianta 1 »brez« investicije 
 

Brez investicije ni investicijskih stroškov. 
 

6.2.2 Varianta 2 »z« investicijo 
 
Investicija v ureditev domačije pr'Mrako bo izvedena v letih 2022-2024. Osnova oz. izhodišče 
za oceno investicijske vrednosti je ocena investitorja.  
 
Investicija po varianti 2 bo po stalnih cenah znašala 1.361.891 EUR in po tekočih cenah 
1.383.819 EUR brez (in z) DDV. Zavod za kulturo Bled je davčni zavezanec in bo za 
investicijske stroške dobil 100% povrnjen DDV. Investicija se bo izvedla v roku enega leta, 
zato investicije po tekočih cenah ne prikazujemo.  
 
V letu 2014 je Občina Bled odkupila zgradbo in jo 30.12.2016 dala v upravljanje Zavodu za 
kulturo Bled. V letih 2021-2022 se je začela in se bo nadaljevala priprava dokumentov (vloga 
DGD, investicijski dokumenti in projektna dokumentacija) in v letih 2022-2023 se bo začelo z 
GOI deli, zunanjo ureditvijo in z investicijo v opremo.  
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Tabela 8 Obseg investicijskih stroškov varianta 2 (stalne cene), v EUR 

Poz. Predmet / naziv do 2021 2022 2023 SKUPAJ 

A. GOI dela        

I. GOI dela stara hiša  0 161.730 161.730 

II. GOI dela gospodarsko poslopje  0 390.360 390.360 

  GOI dela SKUPAJ  0 552.090 552.090 

           

B. Zunanja ureditev        

  Zunanja ureditev 0 0 120.000 120.000 

  Zunanja ureditev SKUPAJ 0 0 120.000 120.000 

           

C. Oprema         

I. Oprema 0 0 450.000 450.000 

  Oprema SKUPAJ 0 0 450.000 450.000 

           

D. Projektna dokumentacija, inženiring,  
gradbeni nadzor 

       

I.  Projektna dokumentacija 12.000 48.000 0 60.000 

II. Inženiring in gradbeni nadzor 0 0 30.000 30.000 

  Projektna dokumentacija, inženiring,  
gradbeni nadzor SKUPAJ 

12.000 48.000 30.000 90.000 

           

E. Investicijska dokumentacija,  
obveščanje javnosti 

       

I.  Investicijska dokumentacija 0 7.000 0 7.000 

II. obveščanje javnosti 0 0 2.000 2.000 

  Investicijska dokumentacija,  
obveščanje javnosti SKUPAJ 

0 7.000 2.000 9.000 

      

F. Nakup zgradbe        

I.  Nakup zgradbe 140.801 0 0 140.801 

  Nakup zgradbe SKUPAJ 140.801 0 0 140.801 

 

Tabela 9 Obseg investicijskih stroškov varianta 2 (tekoče cene), v EUR 

Poz. Predmet / naziv do 2021 2022 2023 SKUPAJ 

A. GOI dela        

I. GOI dela stara hiša  0 164.803 164.803 

II. GOI dela gospodarsko poslopje  0 397.777 397.777 

  GOI dela SKUPAJ  0 562.580 562.580 

           
B. Zunanja ureditev        

  Zunanja ureditev 0 0 122.280 122.280 

  Zunanja ureditev SKUPAJ 0 0 122.280 122.280 

           
C. Oprema         

I. Oprema 0 0 458.550 458.550 

  Oprema SKUPAJ 0 0 458.550 458.550 

           
D. Projektna dokumentacija, inženiring,  

gradbeni nadzor 
       

I.  Projektna dokumentacija 12.000 48.000 0 60.000 

II. Inženiring in gradbeni nadzor 0 0 30.570 30.570 

  Projektna dokumentacija, inženiring,  
gradbeni nadzor SKUPAJ 

12.000 48.000 30.570 90.570 
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E. Investicijska dokumentacija,  

obveščanje javnosti 
       

I.  Investicijska dokumentacija 0 7.000 0 7.000 

II. obveščanje javnosti 0 0 2.038 2.038 

  Investicijska dokumentacija,  
obveščanje javnosti SKUPAJ 

0 7.000 2.038 9.038 

      
F. Nakup zgradbe        

I.  Nakup zgradbe 140.801 0 0 140.801 

  Nakup zgradbe SKUPAJ 140.801 0 0 140.801 

 

Investicijski stroški se delijo na GOI dela, zunanja ureditev, oprema, projektna dokumentacija, 
inženiring in gradbeni nadzor, investicijska dokumentacija in obveščanje javnosti ter nakup 
zgradbe. 

Tabela 10 Skupna rekapitulacija (stalne cene), v EUR 

  SKUPNA REKAPITULACIJA - VSI STROŠKI do 2021 2022 2023 SKUPAJ 

A. GOI dela 0 0 552.090 552.090 

B. Zunanja ureditev 0 0 120.000 120.000 

C. Oprema  0 0 450.000 450.000 

D. Projektna dokumentacija, inženiring, gradbeni nadzor 12.000 48.000 30.000 90.000 

E. Investicijska dokumentacija, obveščanje javnosti 0 7.000 2.000 9.000 

F. Nakup zgradbe 140.801 0 0 140.801 

            

  SKUPAJ 152.801 55.000 1.154.090 1.361.891 

 

Vsi stroški po stalnih cenah znašajo 1.361.891 EUR. Največji strošek so GOI dela v višini 
552.090 EUR in nakup opreme v višini 450.000 EUR. 

Tabela 11 Skupna rekapitulacija (tekoče cene), v EUR 

  SKUPNA REKAPITULACIJA - VSI STROŠKI do 2021 2022 2023 SKUPAJ 

            

A. GOI dela 0 0 562.580 562.580 

B. Zunanja ureditev 0 0 122.280 122.280 

C. Oprema  0 0 458.550 458.550 

D. Projektna dokumentacija, inženiring, gradbeni nadzor 12.000 48.000 30.570 90.570 

E. Investicijska dokumentacija, obveščanje javnosti 0 7.000 2.038 9.038 

F. Nakup zgradbe 140.801 0 0 140.801 

            

  SKUPAJ 152.801 55.000 1.176.018 1.383.819 

 

Vsi stroški po tekočih cenah znašajo 1.383.819 EUR. Največji strošek so GOI dela v višini 
562.580 EUR in nakup opreme v višini 458.550 EUR. 
 
Neupravičen strošek je nakup zgradbe v višini 140.801 EUR, ki jo je Občina Bled odkupila leta 
2014 in ga 30.12.2016 dala v upravljanje Zavodu za kulturo Bled. Vsi ostali stroški so 
upravičeni stroški. 
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6.3 Ocenjena vrednost investicije po upravičenih in preostalih stroških 
 

6.3.1 Varianta 1 »brez« investicije 
 

Brez investicije ni investicijskih stroškov in zato ni upravičenih stroškov. 
 

6.3.2 Varianta 2 »z« investicijo 
 

Stroške investicije v primeru variante 2 delimo na upravičene stroške in neupravičene stroške 
projekta in so podrobneje prikazani v poglavju 6.2.2. Neupravičeni strošek projekta je nakup 
zgradbe v višini 140.801 EUR in ga je v celoti financirala občina Bled v letu 2014, predenj je 
predala zgradbo v upravljanje Zavodu za kulturo Bled. Vsi ostali stroški so upravičeni stroški. 
 

6.4 Osnove in izhodišča za oceno vrednosti investicije 
 
Osnova oz. izhodišče investicijske vrednosti je ocena investitorja. 
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7 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

7.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP 
 

Strokovne podlage za pripravo DIIP: 
 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) 
 Koncept zasnove interpretacijskega načrta za domačijo Pr'Mrako, Zavod za kulturo Bled, 

januar 2021 
 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for 

Cohesion Policy 2014- 2020 (European Commission, 2014).  
 Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021. Ljubljana: MGRT  
 Digitalno inoviranje kulturne dediščine : Priročnik za turistične destinacije. Ljubljana: 

MGRT. 
 Nacionalni program za kulturo 2018 - 2025. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. 
 Strategija kulturne dediščine 2020-2023. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. 
 Odlok o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena. (Ur. list 

RS št. 111/2008) 
 Strategija trajnostnega razvoja občine Bled 2030. Bled: Občina Bled. 
 
 

7.2 Navedba in opis lokacije 
 

Investicija se bo izvedla na naslednjem naslovu: Kolodvorska 5, Bled. Vplivno območje 
spomenika predstavlja celotno zemljišče parcelna št. 257, k.o. Rečica s parcelama 246 in 258, 
obe k.o. Rečica. 
 

Slika 20 Makro lokacija investicije – naselje Rečica pri Bledu 

 
Vir: Google maps 
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Slika 21 Mikro lokacija investicije (parc.št. 257 k.o. Rečica)  

 
Vir: Google maps 
 
 

7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 

7.3.1 Časovni načrt izvedbe investicije 

 

7.3.1.1 Varianta 1 »brez« investicije 

 

Investicije v ureditev domačije Pr'Mrako na Rečici po tej varianti ni. 

 

7.3.1.2 Varianta 2 »z« investicijo  

 

Investicija v ureditev domačije Pr'Mrako na Rečici se bo izvajala v letih 2021-2023. V letih 2021 

in 2022 se bo začel postopek izbora izvajalcev del preko javnih naročil ter izdelala projektna 

dokumentacija (del projektne dokumentacije se bo izdelal še v letu 2022), dela pa se bodo 

izvajala letih 2022-2023. 

 

7.3.2 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah 

 

7.3.2.1 Varianta 1 »brez« investicije 
 

Brez investicije ni investicijskih stroškov. 
 

7.3.2.2 Varianta 2 »z« investicijo 
 

Ocena in specifikacija investicijskih stroškov po stalnih cenah za varianto 2 – financiranje 
ESRR delež EU, Ministrstva Slovenija in občine Bled – je razvidna v poglavju 6.2.2. 
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7.4 Varstvo okolja in ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov  

7.4.1 Varianta »brez« investicije oz. varianta 1 

 

Brez investicije ni projekta, kljub temu pa nastajajo negativni vplivi na okolje, zaradi propadanja 
objekta.   

7.4.2 Varianta »z« investicijo oz. variante 2 

 
Investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. Minimalne in kratkotrajne negativne 
vplive se pričakuje samo v času gradnje, ko bo povečan hrup in povečanje izpušnih plinov 
gradbenih strojev.  
 
V času predvidenih gradbenih posegov bodo zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in 
takšna organizacija gradbišča, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo 
zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz. bo v 
primeru nezgod zagotovljeno takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Po končani 
gradnji bodo odstranjeni vsi za potrebe gradenj postavljeni provizoriji in vsi ostanki deponij. 
 
Odpadki, ki bodo nastali v času gradnje, se bodo zbrali in odvažali na posebej določeno 
odlagališče odpadkov, ki mora biti v skladu z veljavno zakonodajo. Posebne gradbene 
odpadke bo potrebno obvezno reciklirati. Drugi odpadki po končani gradnji niso predvideni.  
 
V analizi vplivov investicijskega projekta smo upoštevali naslednja izhodišča:  
 učinkovitost izrabe naravnih virov, 
 okoljska učinkovitost, 
 trajnostna dostopnost, 
 zmanjševanje vplivov na okolje. 
  

Tabela 12 Upoštevana izhodišča za varstvo naravnega okolja 

Izhodišče DA NE SE NE 
DA 

OCENITI 

OPOMBE 

Učinkovitost 
izrabe naravnih 
virov 

x   Objekt bo energetsko učinkovitejši, saj bo obnovljen 
skladno z sodobnimi energetskimi smernicami. Večino 
električne energije se porabi za računalnike, razsvetljavo in 
druge električne naprave. V času gradnje se bo poraba 
energije nekoliko povečala (v primerjavi na glede na stanje 
brez investicije) zaradi priključitve strojev in naprav. Po 
predvidenih ukrepih se bo poraba energije zmanjšala. 

Okoljska 
učinkovitost 

x   Minimalno oddajanje emisij, ločeno zbiranje odpadkov z 
EKO otoki, najmanjše možne količine odpadkov.  
Za gradnjo se bodo uporabljali okolju prijazni materiali, 
naravni, zdravi in preprečujejo prekomerne obremenitve 
okolja.  

Trajnostna 
dostopnost 

x   Objekt se nahaja ob glavnih prometnih povezavah, tako da 
dostopnost ni ovirana. 

Zmanjšanje 
vplivov na 
okolje 

x   Glede na predvidene posege bodo v času posega prisotni 
nekateri minimalni negativni vplivi na okolje, dolgoročno pa 
bo imela investicije izredno pozitiven vpliv na okolje, to 
pomeni zmanjšanje obremenitev okolja z večjo energetsko 
varčnostjo objekta in z zmanjšanjem porabe električne 
energije. V nadaljnjih fazah izdelave dokumentacije bodo 
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upoštevana prej navedena izhodišča in preverjeni vplivi na 
okolje 

Vse stroške za odpravo negativnih vplivov na okolje v času gradnje oz. obnove objekta 
bo krilo izvajalsko podjetje. Investicija nima dolgoročnih negativnih vplivov na okolje, 
zato tudi ni stroškov vezanih na odpravo posledic negativnih vplivov na okolje.  
 
Nameravana investicija je, upoštevajoč opisane obremenitve in spremembe okolja, ukrepe za 
varstvo okolja ter upoštevanje okoljevarstvenih predpisov, sprejemljiva. 
 
 

7.5 Kadrovsko – organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

7.5.1 Varianta »brez« investicije oz. varianta 1 

 

Brez investicije ni projekta, posledično ni potrebno določiti kadrovsko organizacijsko strukturo 
za izvedbo projekta. 

7.5.2 Varianta »z« investicijo s financiranjem Zavoda za kulturo Bled oz. varianta 2 

 

Zavod za kulturo Bled bo vodil investicijo v ureditev domačije pr'Mrako. Izvedel bo vse 
postopke izbora izvajalca del preko javnega naročila. Odgovorna oseba za vodenje in izvedbo 
investicije je direktor zavoda Matjaž Završnik. 
 
V spodnji tabeli prikazujemo kadrovsko organizacijsko strukturo izvedbe projekta. 

Tabela 13 Kadrovsko - organizacijska shema – varianta 2 

Aktivnost  Odgovorna oseba 

Odgovorna oseba za vodenje 
operacije 

Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled 

Zadolžitve posameznih zaposlenih 
na Zavodu za kulturo Bled 

 

a) vodenje operacije Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled 
b) izvajanje in koordinacija operacije Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled 
c) koordinacija izvedbe gradbenih del Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled 
Izvajanje operacije na terenu  
a) izvajanje gradbenih del Zunanji izvajalec izbran preko javnega naročila  
b) izvajanje nadzora nad gradbenimi 
deli 

Zunanji izvajalec izbran preko javnega naročila 

 

 

7.6 Predvideni viri financiranja in drugi viri  

7.6.1 Varianta »brez« investicije oz. varianta 1 

 
Ni investicije – ni investicijskih stroškov 

7.6.2 Varianta »z« investicijo oz. varianta 2 

 
V primeru variante 2, investicijo financira ESRR delež EU, Ministrstvo in občina Bled. Celotna 
finančna konstrukcija variante 2 je prikazana v spodnjih tabelah.  
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Tabela 14 Struktura virov financiranja (stalne cene), v EUR 

Finančna konstrukcija do 2021 2022 2023 Skupaj delež 

ESRR delež EU 0 46.750 980.977 1.027.727 75,46% 

Ministrstvo - Slovenija 0 8.250 173.114 181.364 13,32% 

Zavod za kulturo Bled 12.000 0 0 0 0,00% 

Občina 140.801 0 0 0 0,00% 

            

Vse skupaj 152.801 55.000 1.154.090 1.361.891 100,00% 

 
 

Tabela 15 Struktura virov financiranja (tekoče cene), v EUR 

Finančna konstrukcija do 2021 2022 2023 Skupaj delež 

ESRR delež EU 0 46.750 999.615 1.046.365 75,61% 

Ministrstvo - Slovenija 0 8.250 176.403 184.653 13,34% 

Zavod za kulturo Bled 12.000 0 0 0 0,00% 

Občina 140.801 0 0 0 0,00% 

      

Vse skupaj 152.801 55.000 1.176.018 1.383.819 100,00% 

 
 

Investicijska vrednost je po stalnih cenah ocenjena na 1.361.891 EUR in po tekočih cenah na 
1.383.819 EUR.  
 
Upravičene stroške se financira s strani ESRR deleža EU v višini 1.027.727 EUR po stalnih 
cenah oz. 1.046.365 EUR po tekočih cenah, kar je 75,61 % delež investicije. S strani 
Ministrstva Slovenije se financira 13,34 % oz. po stalnih cenah 181.364 EUR in po tekočih 
cenah 184.653 EUR. Nakup zgradbe v višini 140.801 EUR je v letu 2014 financirala občina 
Bled ter 30.12.2016 predala zgradbo v upravljanje Zavodu za kulturo Bled.   
 
 

7.7 Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti  
 

Zaradi investicije se pričakuje povečano število obiskovalcev domačije pr'Mrako. V spodnji 
tabeli je prikazano pričakovano število obiskovalcev v letih 2024-2032. Projekt bo prinašal 
finančne prihodke s prodajo vstopnine, uporabo specialnih očal in prodajo v trgovinici.  

Tabela 16 Projekcija števila obiskovalcev in prodanih produktov v letih 2024-2032 

leto vstopnina specialna očala najemnine, spominki, drugo 

2024 12.000 6.000 12.000 

2025 13.000 6.500 13.000 

2026 14.000 7.000 14.000 

2027 15.000 7.500 15.000 

2028 15.150 7.575 15.150 

2029 15.302 7.651 15.302 

2030 15.455 7.727 15.455 

2031 15.609 7.805 15.609 

2032 15.765 7.883 15.765 

 
Pričakuje se, da bo v letu 2024 v domačijo obiskalo 12.000 turistov, do konca leta 2032 pa bo 
število turistov narastlo do 15.765. Cena vstopnice bo v vseh letih 7,5 EUR, cena specialnih 
očal bo 2,5 EUR in preostanek prodaje v trgovinici je ocenjen na 3,5 EUR.  
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Tabela 17 Cena ponudbe, v EUR 

  Cena v EUR 

Vstopnina 7,5  

Specialna očala 2,5 

Najemnine, spominki, drugo 3,5 

 

Tabela 18 Finančni prihodki v letih 2024-2032, v EUR 

leto vstopnina specialna očala najemnine, spominki, drugo Skupaj  

2024 90.000 15.000 42.000 147.000 

2025 97.500 16.250 45.500 159.250 

2026 105.000 17.500 49.000 171.500 

2027 112.500 18.750 52.500 183.750 

2028 113.625 18.938 53.025 185.588 

2029 114.761 19.127 53.555 187.443 

2030 115.909 19.318 54.091 189.318 

2031 117.068 19.511 54.632 191.211 

2032 118.239 19.706 55.178 193.123 

 
Največ prihodka se bo pridobilo s prodajo vstopnine. Prodaja vstopnine se bo skladno s 
številom prihodov turistov povečevala od 90.000 EUR v letu 2024 do 118.239 EUR v letu 2032. 
Skupaj se bodo finančni prihodki v letih 2024-2032 gibali med 147.000 EUR in 193.123 EUR. 
 

 

7.8 Informacija o ekonomski upravičenosti projekta  
 
Upravičenost investicije določajo že sami cilji investicije, ki jih z ekonomskimi kazalci ne 
moremo v celoti izmeriti.  
 
Investicija ima veliko pozitivnih učinkov za Zavod za kulturo Bled, kot tudi za občino Bled in 
širše za celotno Slovenijo. Investicija bo prinesla nove turistično- kulturne vsebine, kar bo 
povečalo število obiskovalcev na Bledu in Sloveniji.  

Tabela 19 Stroški in koristi investicije 

Stroški  Koristi 

 vzdrževanje  
 opredeljeni stroški niso 

najpomembnejši, ker gre za 
zagotavljanje javnega interesa in 
doseganje splošnih občinskih ciljev, ki 
niso neposredno merljivi  

 nova ponudba 
 povečano število obiskovalcev na 

Bledu 
 pozitiven vpliv na okolje in ureditev 

domačije in okolice 
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8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE 
INVESTICIJSKE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S 
ČASOVNIM NAČRTOM 

 
Po 4. členu Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ, ki določa mejne vrednosti investicijskih projektov velja, da so za 
investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eurov potrebni dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program (IP). Mejne vrednosti veljajo za ocenjeno 
vrednost investicije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. 
 
Predvidena investicija z DDV presega vrednost 500.000 EUR zato je poleg DIIP-a potrebna 
tudi izdelava IP-a.  

Tabela 20 Terminski plan priprave dokumentacije 

Leto 2021 2022 

obdobje IV I II III 

DIIP     

IP     

 

8.1 Določitev potrebne investicijske dokumentacije 
 

Tabela 21 Potrebna investicijska dokumentacija 

Vrsta dokumentacije Potrebno označi 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) DA 
Predinvesticijska zasnova NE 
Investicijski program (IP) DA 

 

8.2 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor 
 

Tabela 22 Potrebna upravna dovoljenja 

Vrsta dokumentacije Potrebno označi 

Gradbeno dovoljenje DA 
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9 OKVIRNI ČASOVNI NAČRT  

9.1 Časovni načrt (varianta 1 in varianta 2) 

 

9.1.1 Varianta 1 oz. varianta »brez« investicije 
 

Brez investicije ni projekta. 
 

9.1.2 Varianta 2 oz. varianta »z« investicijo  
 

Terminski plan je narejen pod predpostavko, da se sredstva zagotavljajo v predvideni višini in 
planiranih rokih, saj pomanjkanje sredstev lahko upočasni in posledično tudi podraži 
investicijo. 
 

Tabela 23 Terminski plan izvedbe investicije – varianta 2 

Leto 2021 2022 2023 

Obdobje I II III IV I II III IV I II III IV 

Priprava investicijske dokumentacije             

Izdelava IP              

Izdelava projektne dokumentacije              

Objava javnega naročila za izbor izvajalcev             

Izbor izvajalca in sklenitev pogodbe za 
izvedbo del 

            

Izvedba gradbeno obrtniških del             

Gradbeni nadzor             

 
Investicija v ureditev domačije pr'Mrako se bo izvajala v letih 2021-2023. V letih 2021-2022 se 
bo začel postopek izbora izvajalcev del preko javnih naročil ter izdelala projektna 
dokumentacija (del projektne dokumentacije se bo izdelal še v letu 2022), dela pa se bodo 
izvajala letih 2022-2023.  
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10 TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL  

10.1 Varianta »brez« investicije oz. varianta 1 

 
Brez investicije ni projekta. 

10.2 Varianta »z« investicijo oz. varianta 2 

 

Varianta 2 »z investicijo« predvideva ureditev domačije pr'Mrako, ki je v upravljanju Zavoda za 

kulturo Bled. Investicijo se financira s strani ESRR deleža EU, Ministrstva Slovenije in Občine 

Bled. 

 

V sklopu izvedbe investicije se bo obnovilo stanovanjsko hišo, gospodarsko poslopje in vrt. 

Izhodišča obnove: 

- stanovanjska hiša (restavriranje, samo nujna investicijsko vzdrževalna dela in inštalacije). 

- gospodarsko poslopje (recepcija s trgovino in nadzorom obeh objektov, sanitarije za 

obiskovalce in zaposlene, tehnični prostori, večnamenska dvorana v nadstropju za 100–

150 ljudi z galerijo umetniških del Slavka Oblaka, oprema za pripravo manjših prireditev in 

dogodkov v dvorani, majhen lokal z mini kuhinjo, širitev objekta za potrebe funkcionalnih 

prostorov, itd.).  

- vrt (zasaditev sadnega drevja, vrt z začimbami in domačim cvetjem, razstava skulptur 

Slavka Oblaka, ograditev domačije z ograjo, ureditev dostopa do vhoda v domačijo skozi 

recepcijo). 

 
Vrednost celotnih del je po stalnih cenah ocenjena na 1.361.891 EUR in po tekočih cenah na 
1.382.819 EUR brez (in z) DDV. Zavod za kulturo Bled je davčni zavezanec in bo za 
investicijske stroške dobil 100% povrnjen DDV. Investicija se bo izvedla v roku enega leta, 
zato investicije po tekočih cenah ne prikazujemo. 
 
Predvideni ukrepi so prikazani v spodnjih tabelah. V nadaljevanju so prikazani investicijski 
stroški posameznega ukrepa za objekt po stalnih in tekočih cenah. 

Tabela 24 Skupna rekapitulacija vseh stroškov v letih pred 2021 in 2022-2023 (stalne cene), v 
EUR 

  SKUPNA REKAPITULACIJA - VSI STROŠKI do 2021 2022 2023 SKUPAJ 

            

A. GOI dela 0 0 552.090 552.090 

B. Zunanja ureditev 0 0 120.000 120.000 

C. Oprema  0 0 450.000 450.000 

D. Projektna dokumentacija, inženiring, gradbeni nadzor 12.000 48.000 30.000 90.000 

E. Investicijska dokumentacija, obveščanje javnosti 0 7.000 2.000 9.000 

F. Nakup zgradbe 140.801 0 0 140.801 

            

  SKUPAJ 152.801 55.000 1.154.090 1.361.891 
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Tabela 25 Skupna rekapitulacija vseh stroškov v letih pred 2021 in 2022-2023 (tekoče cene), v 
EUR 

  SKUPNA REKAPITULACIJA - VSI STROŠKI do 2021 2022 2023 SKUPAJ 

A. GOI dela 0 0 562.580 562.580 

B. Zunanja ureditev 0 0 122.280 122.280 

C. Oprema  0 0 458.550 458.550 

D. Projektna dokumentacija, inženiring, gradbeni nadzor 12.000 48.000 30.570 90.570 

E. Investicijska dokumentacija, obveščanje javnosti 0 7.000 2.038 9.038 

F. Nakup zgradbe 140.801 0 0 140.801 

            

  SKUPAJ 152.801 55.000 1.176.018 1.383.819 

 

Nakup zgradbe je izvedla občina Bled v letu 2014, predenj je predala objekt v upravljanje 
Zavodu za kulturo Bled. 
 

Varianta 2 »z investicijo« je sprejemljiva in nujno potrebna za ohranjanje kulturne 
raznolikosti na Bledu.  
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11 ANALIZA VARIANT Z OCENO STROŠKOV IN FINANČNIH KORISTI 
(VARIANTA 1 IN VARIANTA 2) 

11.1 Projekcija prihodkov (varianta 1 in varianta 2) 

 

11.1.1 Projekcija prihodkov variante »brez« investicije oz. variante 1 
 
V varianti 1 – brez investicije ni prihodkov. 
 

11.1.2 Projekcija prihodkov variante »z« investicijo oz. variante 2 
 
Projekt bo prinašal finančne prihodke s prodajo vstopnine, uporabo specialnih očal in prodajo 
v trgovinici.  

Tabela 26 Količina prodanih produktov v letih 2024-2032 

leto vstopnina specialna očala najemnine, spominki, drugo 

2024 12.000 6.000 12.000 

2025 13.000 6.500 13.000 

2026 14.000 7.000 14.000 

2027 15.000 7.500 15.000 

2028 15.150 7.575 15.150 

2029 15.302 7.651 15.302 

2030 15.455 7.727 15.455 

2031 15.609 7.805 15.609 

2032 15.765 7.883 15.765 

 

Tabela 27 Cena ponudbe, v EUR 

  Cena v EUR 

Vstopnina 7,5  

Specialna očala 2,5 

Najemnine, spominki, drugo 3,5 

 

Tabela 28 Finančni prihodki v letih 2024-2032, v EUR 

leto vstopnina specialna očala najemnine, spominki,  
drugo 

Skupaj  

2024 90.000 15.000 42.000 147.000 

2025 97.500 16.250 45.500 159.250 

2026 105.000 17.500 49.000 171.500 

2027 112.500 18.750 52.500 183.750 

2028 113.625 18.938 53.025 185.588 

2029 114.761 19.127 53.555 187.443 

2030 115.909 19.318 54.091 189.318 

2031 117.068 19.511 54.632 191.211 

2032 118.239 19.706 55.178 193.123 

 
Največ prihodka se bo pridobilo s prodajo vstopnine po ceni 7,5 EUR. Prodaja vstopnine se 
bo skladno s številom prihodov turistov povečevala od 90.000 EUR v letu 2024 do 118.239 
EUR v letu 2032. Skupaj se bodo finančni prihodki v letih 2024-2032 gibali med 147.000 EUR 
in 193.123 EUR. 
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11.2 Projekcija odhodkov (varianta 1 in varianta 2) 

 

11.2.1 Projekcija odhodkov variante »brez« investicije oz. variante 1 
 
V varianti 1 – brez investicije ni odhodkov. 
 

11.2.2 Projekcija odhodkov variante »z« investicijo oz. variante 2 
 
V spodnjih tabelah so prikazane projekcije odhodkov, ki se bodo pojavile po izvedbi ureditve 
domačija pr'Mrako v letih 2024 - 2032. 

Tabela 29 Projekcija odhodkov za leta 2024 – 2032, v EUR 

Leto Stroški  
materiala 

Stroški storitev Stroški  
dela 

SKUPAJ STROŠKI Amortizacija SKUPAJ  
ODHODKI 

2024 14.700 45.570 112.000 172.270 97.278 269.548 
2025 14.700 45.570 112.000 172.270 97.278 269.548 
2026 14.700 45.570 112.000 172.270 97.278 269.548 
2027 14.700 45.570 112.000 172.270 97.278 269.548 
2028 14.700 45.570 112.000 172.270 97.278 269.548 
2029 14.700 45.570 112.000 172.270 97.278 269.548 
2030 14.700 45.570 112.000 172.270 97.278 269.548 
2031 14.700 45.570 112.000 172.270 97.278 269.548 
2032 14.700 45.570 112.000 172.270 97.278 269.548 

 
Odhodki investitorja bodo na letni ravni v obdobju 2024-2032 znašali 269.548 EUR vsa leta. 
Največji delež v odhodkih predstavljajo stroški dela, sledijo pa stroški amortizacije. Stroški 
amortizacije letno predstavljajo 97.278 EUR, stroški dela pa 112.000 EUR. 
 
Stroške amortizacije po posameznih objektih pa prikazujemo v spodnji tabeli.  

Tabela 30 Projekcija stroškov amortizacije za leta 2024 – 2032, v EUR 

leto GOI  
dela 

Zunanja  
ureditev 

Oprema  Projektna dokumentacija,  
inženiring,  
gradbeni nadzor 

Investicijska  
dokumentacija,  
obveščanje javnosti 

Nakup  
zgradbe 

Skupaj  
amortizacija 

2024 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 
2025 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 
2026 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 
2027 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 
2028 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 
2029 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 
2030 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 
2031 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 
2032 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 

 

Največji letni strošek amortizacije predstavlja ukrep GOI dela z 39.435 EUR ter amortizacija 
opreme 32.143 EUR letno.  
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Tabela 31 Amortizacija po ukrepih 

Amortizacija investicija amortizacijska doba letna amortizacija 

Nakup objekta 140.801 25 5.632 
GOI dela 552.090 25 22.084 
Zunanja ureditev 120.000 25 4.800 
Oprema 450.000 8 56.250 
Projektna dokumentacija 90.000 25 3.600 
Investicijska dokumentacija 9.000 25 360 
Skupaj 1.361.891 14,69 92.726 
        
povprečje 1.361.891 15 90.793 

 

Za vse investicijske postavke smo predvideli povprečno amortizacijsko dobo 15 let. 
 
Pri izdelavi analize stroškov in koristi, smo za referenčno obdobje vzeli obdobje 15 let, 
upoštevali smo tudi 4% diskontno stopnjo. 
 

11.3 Projekcija izkaza presežka prihodkov nad odhodki (varianta 1 in varianta 

2) 

 

11.3.1 Projekcija izkaza presežka prihodkov nad odhodki variante »brez« investicije oz. 

variante 1 

 
V varianti 1 – brez investicije ni prihodkov in odhodkov. 
 

11.3.2 Projekcija izkaza presežka prihodkov nad odhodki variante »z« investicijo oz. 

variante 2 

 
V spodnjih tabelah smo projicirali izkaz presežka prihodkov nad odhodki v letih 2024-2032.  
 

Tabela 32 Projekcija izkaza presežka prihodkov nad odhodki za leta 2024-2032, v EUR 

leto Prihodki skupaj Odhodki skupaj Presežek prihodkov nad odhodki 

2024 147.000 269.548 -122.548 
2025 159.250 269.548 -110.298 
2026 171.500 269.548 -98.048 
2027 183.750 269.548 -85.798 
2028 185.588 269.548 -83.960 
2029 187.443 269.548 -82.105 
2030 189.318 269.548 -80.230 
2031 191.211 269.548 -78.337 
2032 193.123 269.548 -76.425 

 
Ob upoštevanju predhodnih projekcij je poslovni izid investitorja skozi celotno preučevano 
obdobje 2024-2032 negativen, in sicer znaša -122.548 EUR oz. -76.425 EUR letno. 
 
V celotnem obdobju torej projekt izkazuje negativen presežek prihodkov nad odhodki oz. 
pozitiven presežek odhodkov nad prihodki, kar je posledica tega, da projekt po eni strani nima 
dovolj finančnih prihodkov, po drugi strani pa visoke stroške amortizacije in stroške dela.  
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11.4 Ocena izkaza finančnega toka investicije (varianta 1 in varianta 2) 

 

11.4.1 Projekcija izkaza finančnega toka variante »brez« investicije oz. variante 1 

 
V varianti 1 – brez investicije ni neto finančnega toka. 
 

11.4.2 Projekcija izkaza finančnega toka variante »z« investicijo oz. variante 2 

 
Finančni tok so prihodki znižani za operativne (tekoče stroške) oz. poslovni izid 
povečan za stroške amortizacije. Finančni tok se prikaže za referenčno obdobje. Diskontni 
faktor mora biti vsaj 4% (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ). Prvo leto diskontiranja je leto 2022. 

 
V spodnjih tabelah so prikazane projekcije izkaza finančnega toka v letih do 2021 in 2022-
2032.  

Tabela 33 Projekcija neto finančnega toka do 2021 in 2022-2032, v EUR 

leto 
Investicijski  
stroški 

Operativni  
stroški 

Prihodki 
Ostanek 
vrednosti 

Neto finančni 
(denarni) tok 

Diskontirani 
neto finančni 
(denarni) tok 

Diskontirani 
kumulativni 
finančni (denarni) 
tok 

do 
2021 

152.801 0 0   -152.801 -152.801 -152.801 

2022 55.000 0 0   -55.000 -55.000 -207.801 

2023 1.154.090 0 0   -1.154.090 -1.109.702 -1.317.503 

2024 0 172.270 147.000   -25.270 -23.364 -1.340.866 

2025 0 172.270 159.250   -13.020 -11.575 -1.352.441 

2026   172.270 171.500   -770 -658 -1.353.099 

2027   172.270 183.750   11.480 9.436 -1.343.664 

2028   172.270 185.588   13.318 10.525 -1.333.139 

2029   172.270 187.443   15.173 11.531 -1.321.608 

2030   172.270 189.318   17.048 12.457 -1.309.151 

2031   172.270 191.211  18.941 13.308 -1.295.844 

2032   172.270 193.123 109.315 130.168 87.937 -1.207.907 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da znaša neto denarni (finančni) tok do leta 2021 -152.801 EUR, v 
letu 2022 -55.000 EUR in v letih 2023-2030 znaša med -1.154.090 EUR in 18.941 EUR, konec 
preučevanega obdobja (v letu 2032) pa na račun ostanka vrednosti znaša 130.168 EUR. 
 
Diskontirani finančni tok do leta 2021 znaša -152.801 EUR, v letu 2022 -55.000 EUR in v 
obdobju 2023-2031 pada iz -1.109.702 EUR na 13.308 EUR, v letu 2032 pa na račun ostanka 
vrednosti znaša 87.937 EUR.  
 
Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok do leta 2021 znaša -152.801 EUR, nato se v 
obdobju 2022-2032 giba med -207.801 EUR in -1.353.099 EUR. 
 
Iz prikazanega izhaja, da je investicija ni finančno zanimiva. 
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12 ANALIZA VARIANT Z OCENO EKONOMSKIH (DRUŽBENIH) 
STROŠKOV IN KORISTI (VARIANTA 1 IN VARIANTA 2) 

 

12.1 Projekcija ekonomskih (družbenih) koristi (varianta 1 in varianta 2) 

 

12.1.1 Projekcija ekonomskih koristi variante »brez« investicije oz. variante 1 
 
V primeru variante »brez investicije« projekt nima nobenih družbenih koristi oz. finančnih koristi 
in stroškov, zato ne moremo prikazati projekcij družbenih koristi, stroškov in ekonomskega 
toka.  
 

12.1.2 Projekcija ekonomskih koristi variante »z« investicijo oz. variante 2 
 
Poleg realnih prihodkov je v tem delu treba oceniti tudi ekonomske koristi družbe. To so težje 
oprijemljive in težje ocenljive koristi. Vendar je tudi te koristi potrebno oceniti v denarni obliki, 
da se lahko oceni družbena – ekonomska korist naložbe. Če naložba nima pozitivnih 
ekonomskih rezultatov je naložba z družbenega vidika neupravičena. 
 
Upoštevali smo naslednje koristi, ki jih ima družba z investicijo: 

- multiplikator prihodkov (dodana vrednost) 
- multiplikator gradbenih stroškov - dodana vrednost 
- davek na dodano vrednost med obratovanjem 
- multiplikativen učinek med obratovanjem (večja dodana vrednost pri gospodarskih 

subjektih) 
 
Multiplikator prihodkov (dodana vrednost) v času gradnje 
 
Na področju gospodarskih učinkov ne moremo iti mimo učinka multiplikatorja prihodkov, ki bo 
nastal kot posledica ureditve na območju. Multiplikator je ključni pojem moderne ekonomije in 
ga opredelimo kot koeficient, ki pove za koliko se poveča prihodek, če se povečajo izdatki za 
investicije. Na ta način lahko dobimo spremembo v prihodku, ki je posledica izvedbe investicije. 
Vrednost investicijske operacije znaša 372.435 EUR. Običajno je pri tovrstnih gradbenih 
investicijah multiplikatorski učinek 1,92 (Vir: Vpliv občinskih volitev na povečanje občinskih 
investicijskih izdatkov, na cene gradbenih materialov in storitev in na agregatno gospodarsko 
dinamiko, Dr. Jože P. Damjan, 2018). Tako ugotovimo, da se bodo zaradi izvedbe ureditve 
Mrakove domačije, prihodki lokalnih podjetij v celotnem obdobju investicije povečali za 92% 
investicije ali za 342.640 EUR. Ob upoštevanju dejstva, da je v prihodkih okoli 25% dodane 
vrednosti (izračunano glede na dodano vrednost na zaposlenega v dejavnosti gradnje oskrbne 
infrastrukture in drugih inženirskih objektov v letu 2018, Vir: Bisnode) se bo na račun 
multiplikatorja prihodka povečala dodana vrednost v času gradnje za 86.148 EUR, kar 
upoštevamo v okviru družbenih koristi investicije. 

Tabela 34 Izračun ekonomskih koristi zaradi multiplikatorja prihodkov v času gradnje  

Postavk
a 

Investicijsk
i  
stroški 

Povečanje prihodkov  
na račun 
multiplikatorja 

Povečan
i  
prihodki 

Delež dodane  
vrednosti v 
prihodkih 

Učinek  
multiplikatorja 
prihodka  

2024 160.965 92% 148.088 25% 37.233 

2025 211.470 92% 194.552 25% 48.915 

SKUPAJ 372.435 92% 342.640 25% 86.148 
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Multiplikator gradbenih stroškov - dodana vrednost 
 
Pozitiven učinek- koristi se bodo pojavile tudi med samo investicijo, saj je v gradbenih stroških 
– neposredno ali posredno – dodana vrednost, ki se preko plač in investicij vrača v obtok in se 
s tem povečujejo družbeni prihodki. Ocenili smo, da je v gradbenih stroških približno 25,1 % 
dodane vrednosti (izračunano glede na dodano vrednost na zaposlenega v dejavnosti gradnje 
oskrbne infrastrukture in drugih inženirskih objektov v letu 2018, Vir: Bisnode), kar upoštevamo 
kot multiplikator gradbenih stroškov. 
 

Tabela 35 Izračun ekonomskih koristi zaradi multiplikatorja gradbenih stroškov (varianta 2) 

Postavka Gradbeni stroški Delež dodane vrednosti  Učinek v času investicije 

2021 152.801 25% 38.418 

2022 55.000 25% 13.828 

2023 1.154.090 25% 290.167 

SKUPAJ 1.361.891 25% 342.413 

 
 

Davek na dodano vrednost med obratovanjem 
 

V času investicije bo država dobila prilive na račun davka na dodano vrednost. DDV smo 
upoštevali samo pri stroških investicijske in projektne dokumentacije ter stroških obveščanja 
javnosti, pri ostalih stroških skladno z 76.členom ZDDV, DDV nismo obračunali. Ta učinek 
lahko upoštevamo kot eksternalijo. V konkretnem primeru smo ta učinek uvrstili med družbene 
prihodke v višini 152.777 EUR 

Tabela 36 Izračun DDV med obratovanjem v letih 2024-2032, v EUR 

Postavka Prihodki DDV 

2024 147.000 13.965 

2025 159.250 15.129 

2026 171.500 16.293 

2027 183.750 17.456 

2028 185.588 17.631 

2029 187.443 17.807 

2030 189.318 17.985 

2031 191.211 18.165 

2032 193.123 18.347 

SKUPAJ 1.608.183 152.777 

 

Multiplikativen učinek med obratovanjem (večja dodana vrednost pri gospodarskih 
subjektih) 
 
V letih 2024-2031 se bo povečal multiplikativen učinek med obratovanjem. Multiplikativen 
učinek se giba med 88.200 EUR in 114. 727 EUR letno. 

Tabela 37 Izračun multiplikativnega učinka med obratovanjem 

leto Prihodek Dodana vrednost Multiplikator  multiplikativen učinek 

2024 147.000 44.100 2 88.200 

2025 159.250 47.775 2 95.550 

2026 171.500 51.450 2 102.900 

2027 183.750 55.125 2 110.250 

2028 185.588 55.676 2 111.353 

2029 187.443 56.233 2 112.466 

2030 189.318 56.795 2 113.591 

2031 191.211 57.363 2 114.727 

2032 193.123 57.937 2 115.874 
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Navedene družbene koristi so prikazane v spodnji tabeli.  
 

Tabela 38 Projekcija družbenih koristi do leta 2021 in 2022-2032, v EUR 

Leto 
Finančni 
prihodki 

KORISTI 
Skupaj 
prihodki 
in koristi 

  

Multiplikat
or 
prihodkov 
 

Multiplikato
r 
gradbenih 
stroškov 
 

Davek na  
dodano 
vrednost 
med  
obratovanje
m 

Multiplikative
n učinek med 
obratovanjem 
(večja 
dodana 
vrednost pri 
gospodarskih 
subjektih) 

Skupaj 
koristi 

 

do 2021 0  38.418 0 0 38.418 38.418 
2022 0  13.828 0 0 13.828 13.828 
2023 0 0 290.167 0 0 290.167 290.167 
2024 147.000 37.233 0 13.965 88.200 139.398 286.398 
2025 159.250 48.915 0 15.129 95.550 159.594 318.844 
2026 171.500 0 0 16.293 102.900 119.193 290.693 
2027 183.750 0 0 17.456 110.250 127.706 311.456 
2028 185.588 0 0 17.631 111.353 128.983 314.571 
2029 187.443 0 0 17.807 112.466 130.273 317.717 
2030 189.318 0 0 17.985 113.591 131.576 320.894 
2031 191.211 0 0 18.165 114.727 132.892 324.103 
2032 193.123 0 0 18.347 115.874 134.221 327.344 

 

V obdobju 2024-2032 finančni prihodki znašajo med 147.000 EUR in 193.123 EUR letno. V 
obdobju do 2021 in med 2022-2032 koristi znašajo med 13.828 EUR in 290.167 EUR letno. 
Skupaj prihodki in koristi znašajo med 13.828 EUR in 327.344 EUR letno. 

12.2 Projekcija ekonomskih (družbenih) stroškov (varianta 1 in varianta 2) 

 

12.2.1 Projekcija ekonomskih stroškov variante »brez« investicije oz. variante 1 
 
V varianti 1 – brez investicije ni družbenih stroškov. 
 

12.2.2 Projekcija ekonomskih stroškov variante »z« investicijo oz. variante 2 
 
V spodnji tabeli prikazujemo projekcijo stroškov v letih 2024 - 2032. 

Tabela 39 Projekcija stroškov za leta 2024 – 2032, v EUR 

leto Stroški materiala Stroški 
storitev 

Stroški 
dela 

SKUPAJ 
STROŠKI 

Amortizacija SKUPAJ 
ODHODKI 

2024 10.290 31.899 75.040 117.229 97.278 214.507 
2025 10.290 31.899 75.040 117.229 97.278 214.507 
2026 10.290 31.899 75.040 117.229 97.278 214.507 
2027 10.290 31.899 75.040 117.229 97.278 214.507 
2028 10.290 31.899 75.040 117.229 97.278 214.507 
2029 10.290 31.899 75.040 117.229 97.278 214.507 
2030 10.290 31.899 75.040 117.229 97.278 214.507 
2031 10.290 31.899 75.040 117.229 97.278 214.507 
2032 10.290 31.899 75.040 117.229 97.278 214.507 
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Skupni odhodki bodo v letih 2024-2032 znašali 214.507 EUR. Največji delež v stroških 
predstavljajo stroški dela v višini 31.899 EUR letno, sledijo stroški storitev v višini 10.290 EUR 
letno. 
 

Tabela 40 Stroški letne amortizacije v obdobju 2024-2032, v EUR 

leto GOI dela 
Zunanja 
ureditev 

Oprema 

Projektna 
dokumentacija

, inženiring, 
gradbeni 
nadzor 

Investicijska 
dokumentacija
, obveščanje 

javnosti 

Nakup 
zgradbe 

Skupaj 
amortizacij

a 

2024 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 

2025 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 

2026 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 

2027 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 

2028 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 

2029 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 

2030 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 

2031 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 

2032 39.435 8.571 32.143 6.429 643 10.057 97.278 

 

 V letih 2024-2032 bo letna amortizacija znašala 97.289 EUR.  
 
Pri izdelavi analize stroškov in koristi, smo za referenčno obdobje vzeli obdobje 15 let, 
upoštevali smo tudi 5% diskontno stopnjo. 
 

12.3 Projekcija razlike med ekonomskimi (družbenimi) koristmi in stroški 

(varianta 1 in varianta 2) 

 

12.3.1 Projekcija razlike med ekonomskimi stroški in koristmi variante »brez« 

investicije oz. variante 1 
 
V varianti 1 – brez investicije ni družbenih koristi in strokov. 
 

12.3.2 Projekcija razlike med ekonomskimi stroški in koristmi variante »z« investicijo 

oz. variante 2 
 
V spodnjih tabelah smo projicirali razliko med družbenimi koristmi in stroški v letih do 2021 in 
2022-2032. 

Tabela 41 Projekcija razlike med koristmi in stroški za leta do 2021 in med 2022-2032, v EUR 

leto Koristi skupaj Stroški skupaj 
Presežek koristi 

nad stroški 

do 2021 38.418 0 38.418 
2022 13.828 0 13.828 
2023 290.167 0 290.167 
2024 139.398 117.229 22.169 
2025 159.594 117.229 42.365 
2026 119.193 117.229 1.964 
2027 127.706 117.229 10.477 
2028 128.983 117.229 11.754 
2029 130.273 117.229 13.044 
2030 131.576 117.229 14.347 
2031 132.892 117.229 15.663 
2032 134.221 117.229 16.992 
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Razlika med družbenimi koristmi in družbenimi stroški je v letih do 2021 in med 2022-2032 
pozitivna in znaša med 1.964 EUR in 290.167.287 EUR.  
 

12.4 Ocena izkaza ekonomskega toka (varianta 1 in varianta 2) 

 

12.4.1 Projekcija izkaza ekonomskega toka variante »brez« investicije oz. variante 1 
 
V varianti 1 – brez investicije ni ekonomskega toka. 
 

12.4.2 Projekcija izkaza ekonomskega toka variante »z« investicijo oz. variante 2 
 
Ekonomski tok se prikaže za referenčno obdobje. Diskontni faktor mora biti vsaj 5% (Uredba 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ). Prvo leto diskontiranja je leto 2022. 

Tabela 42 Projekcija neto ekonomskega toka do 2021 in 2022-2032, v EUR 

leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški 
Prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto 
denarni 

(ekonomski) 
tok 

Diskontirani 
ekonomski 

tok 

Kumulativni 
diskontirani 

ekonomski tok 

do 
2021 152.801 0 38.418   -114.383 -114.383 -114.383 
2022 55.000 0 13.828   -41.172 -41.172 -155.555 
2023 1.154.090 0 290.167   -863.923 -822.784 -978.339 
2024 0 117.229 286.398   169.169 153.441 -824.898 
2025 0 117.229 318.844   201.615 174.163 -650.735 
2026   117.229 290.693   173.464 142.709 -508.026 
2027   117.229 311.456   194.227 152.182 -355.844 
2028   117.229 314.571   197.342 147.259 -208.585 
2029   117.229 317.717   200.488 142.483 -66.102 
2030   117.229 320.894   203.665 137.848 71.746 
2031   117.229 324.103  206.874 133.353 205.099 
2032   117.229 327.344 105.844 315.959 193.971 399.070 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je ekonomski tok v letih investicije, to je letih do 2021 in 2022-2023, 
negativen in znaša med -863.923 EUR in -41.172 EUR, v letih 2024-2031 pa je pozitiven in 
znaša med 169.169 EUR in 206.874 EUR, nato pa v letu 2032 znaša 315.959 EUR (na račun 
ostanka vrednosti).  
 
Diskontirani neto ekonomski tok je v letih investicije, to je letih do 2021 in 2022-2023, negativen 
in znaša med -822.784 EUR in -41.172 EUR, v letih 2024-2031 pa je pozitiven in se zmanjšuje 
od 174.163 EUR do 133.353 EUR, nato pa v letu 2032 ponovno naraste na 193.971 EUR (na 
račun ostanka vrednosti).  
 
Kumulativni diskontirani ekonomski tok se v letih do 2021 in 2022-2032 giba med -978.339 
EUR in 399.070 EUR. 
 

Iz prikazanega izhaja, da je investicija družbeno-ekonomsko zanimiva. 
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13 FINANČNI IN EKONOMSKI KAZALNIKI (VARIANTA 1 IN VARIANTA 2) 

13.1 Kazalci finančne upravičenosti naložbe (varianta 1 in varianta 2) 

  
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ je potrebno izračunati predvsem naslednje kazalce: 
- finančna interna stopnja donosnosti  
- finančna neto sedanja vrednost 
- doba vračanja naložbe 
- finančna relativna neto sedanja vrednost 
- finančni količnik relativne koristnosti 
  
V nadaljevanju so prikazane vrednosti finančnih kazalnikov za posamezno varianto. 
  

13.1.1 Kazalci finančne upravičenosti variante »brez« investicije oz. variante 1 
 
Glede na to, da v varianti 1 nimamo investicijskih stroškov se za varianto 1 ne izračunavajo 
kazalci. 
 

13.1.2 Kazalci finančne upravičenosti variante »z« investicijo oz. variante 2 
 

Tabela 43 Kazalniki upravičenosti naložbe – varianta 2 

Postavka  

Finančna interna stopnja donosnosti -20,42 % 
j  

Finančna neto sedanja vrednost -1.207.907 EUR 
v  

Doba vračanja naložbe Se ne vrne 
v  

Finančna relativna neto sedanja vrednost -0,917 
v  

Finančni količnik relativne koristnosti 0,526 

 

Finančna neto sedanja vrednost projekta znaša -1.207.907 EUR, finančna relativna neto 
sedanja vrednost znaša -0,917. Ker sta oba omenjena rezultata negativna, projekt finančno ni 
zanimiv. 
 
Finančna interna stopnja donosnosti znaša -20,42 % kar je pomeni, da ne pokrije vrednosti 
investicijskih stroškov. Vložena sredstva se v obravnavano investicijo ob upoštevanju samo 
finančnih prihodkov ne vrnejo. 
 
Finančni količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh 
koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 0,526. To pomeni, da so stroški investicije 
višji od prihodkov oz. jih ti ne morejo v celoti pokrivati – investicija je finančno neupravičena. 
  
Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da pri projektu ni toliko finančnih koristi, zato moramo 
še posebej poudariti, da je projekt smotrn predvsem zaradi širših družbenih ekonomskih 
koristi. 
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13.2 Kazalci ekonomske upravičenosti naložbe (varianta 1 in varianta 2) 

  
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ je potrebno izračunati predvsem naslednje kazalce: 

- ekonomska interna stopnja donosnosti  
- ekonomska neto sedanja vrednost 
- ekonomska doba vračanja naložbe 
- ekonomska relativna neto sedanja vrednost 
- ekonomski količnik relativne koristnosti 

  
V nadaljevanju so prikazane vrednosti finančnih kazalnikov za posamezno varianto. 
  

13.2.1 Kazalci ekonomske upravičenosti variante »brez« investicije oz. variante 1 
 
Glede na to, da v varianti 1 nimamo investicijskih stroškov se za varianto 1 ne izračunavajo 
kazalci. 
 

13.2.2 Kazalci ekonomske upravičenosti variante »z« investicijo oz. variante 2 
 

Tabela 44 Kazalniki upravičenosti naložbe – varianta 2 

Postavka  

Ekonomska interna stopnja donosnosti 12,18% 
j  

Ekonomska neto sedanja vrednost 399.070 EUR 
v  

Ekonomska doba vračanja naložbe 7,48 
v  

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost 0,305 
v  

Ekonomski količnik relativne koristnosti 1,190 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost znaša 399.070 EUR in je pozitivna, ekonomska relativna 
neto sedanja vrednost pa 0,305.  
 
Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 12,18 % kar je nad minimumom 5%. Doba 
vračanja naložbe je 7,48 let, kar je manj od ekonomske dobe projekta. 
 
Ekonomski količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh 
koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 1,190 kar pomeni, da znašajo diskontirani 
prihodki 119,0 % vseh diskontiranih stroškov. To pomeni, da so stroški investicije nižji od 
ekonomskih koristi, kar kaže na to, da je projekt družbeno sprejemljiv. 
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14 IZRAČUN FINANČNE VRZELI 
 

Tabela 45 Elementi za izračun donacije EU (stalne cene), v EUR 

  v EUR 

Skupni investicijski stroški (nediskontirani) 1.361.891,00 
Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah 1.383.818,71 
Diskontirani investicijski stroški (DIC) 1.317.502,92 
Diskontirani neto prihodki (DNR) 109.595,90 

 

Tabela 46 Izračun najvišje donacije EU, v EUR 

  

1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 1.207.907,02 
1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): 92% 

2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 1.268.706,36 
3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 85% 
3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 1.078.400,41 

 

V prvem koraku izračuna finančne vrzeli smo izračunali razliko med diskontiranimi 
investicijskimi stroški in diskontiranimi neto prihodki, ki znašajo 1.207.907,02 EUR. Potem smo 
izračunali finančno vrzel oz. delež finančne vrzeli. 
 
V drugem koraku izračuna smo delež finančne vrzeli pomnožili z upravičenimi stroški, da smo 
dobili upravičene stroške, ki niso bili pokriti z neto finančnim tokom. 

Tabela 47 Neto denarni tok do 2021 in 2022-2032 (nediskontirani), v EUR 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 do 2021 152.801,00    -152.801,00 
0 2022 55.000,00    -55.000,00 
1 2023 1.154.090,00    -1.154.090,00 
2 2024  172.270,00 147.000,00  -25.270,00 
3 2025  172.270,00 159.250,00  -13.020,00 
4 2026   172.270,00 171.500,00  -770,00 
5 2027   172.270,00 183.750,00  11.480,00 
6 2028   172.270,00 185.587,50  13.317,50 
7 2029   172.270,00 187.443,38  15.173,38 
8 2030   172.270,00 189.317,81  17.047,81 
9 2031   172.270,00 191.210,99  18.940,99 
10 2032   172.270,00 193.123,10 109.314,79 130.167,88 

 Skupaj 1.361.891,00 1.550.430,00 1.608.182,77 109.314,79 -1.194.823,45 

 

Ostanek vrednosti znaša 109.314,79 EUR, kumulativna neto denarnega toka v obdobju 2021 

– 2035 pa -1.194.823,45 EUR.  
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Tabela 48 Diskontirani neto denarni tok do 2021 in 2022-2032, v EUR 

DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 4% 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 do 2021 152.801,00    -152.801,00 

0 2022 55.000,00    -55.000,00 

1 2023 1.109.701,92    -1.109.701,92 

2 2024  159.273,30 135.909,76  -23.363,54 

3 2025  153.147,40 141.572,67  -11.574,73 

4 2026  147.257,12 146.598,92  -658,20 

5 2027  141.593,38 151.029,11  9.435,72 

6 2028  136.147,48 146.672,50  10.525,01 

7 2029  130.911,04 142.441,56  11.530,52 

8 2030  125.876,00 138.332,67  12.456,67 

9 2031  121.034,62 134.342,30  13.307,69 

10 2032  116.379,44 130.467,04 73.849,15 87.936,76 

  Skupaj 1.317.502,92 1.231.619,79 1.267.366,53 73.849,15 -1.207.907,02 

 

Diskontirani ostanek vrednosti znaša 73.849,15 EUR, kumulativa neto diskontiranega 
denarnega toka v obdobju 2022 – 2032 pa -1.207.907,02 EUR. 
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15 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ  
 
V analizi občutljivosti (tveganja) prikazujemo občutljivost investicije glede na spremembo 
prihodkov, stroškov in vrednost investicije.  

15.1 Analiza občutljivosti in tveganj variante »brez« investicije oz. variante 1 

Glede na to, da v varianti 1 nimamo stroškov in prihodkov se za varianto 1 ne ocenjuje tveganje 
in občutljivost. 

15.2 Analiza občutljivosti in tveganj variante »z« investicijo oz. variante 2 

 

15.2.1 Analiza občutljivosti variante »z« investicijo oz. variante 2 
 
V analizi občutljivosti (tveganja) prikazujemo spremembo finančnih kazalcev ob variiranju 
različnih spremenljivk (vrednost investicije, višina prihodkov in višina stroškov). 

Tabela 49 Analiza občutljivosti (tveganja) glede na spremembo v višini investicije 

Občutljivost  Investicija 

    99% 100% 101% 
Finančna interna stopnja donosnosti vrednost -20,38% -20,42% -20,46% 
  odklon 0,20%   -0,20% 
Finančna neto sedanja vrednost vrednost -1.202.637 -1.207.907 -1.213.177 
  odklon 0,44%   -0,44% 
Finančna doba vračanja naložbe vrednost  se ne vrne  
  odklon     
Finančna relativna neto sedanja vrednost vrednost -0,916 -0,917 -0,917 
  odklon 0,11%   0,00% 
Finančni količnik relativne koristnosti vrednost 0,527 0,526 0,525 
  odklon 0,19%   -0,19% 

 

Če se vrednost investicije spreminja (+- 1%), ostaja finančna neto sedanja vrednost v vseh 

primerih negativna. Finančni količnik relativne koristnosti se ob 1% spremembi investicije 
spremeni za 0,19 % oz. -0,19 %. Vrednost odklonov je nizka in ne presega 1%, tako da naložba 
ni občutljiva.  

Tabela 50 Analiza občutljivosti (tveganja) glede na spremembo v višini prihodka 

Občutljivost   Prihodki 

    99% 100% 101% 
Finančna interna stopnja donosnosti vrednost -20,44% -20,42% -20,40% 
  odklon -0,10%   0,10% 
Finančna neto sedanja vrednost vrednost -1.208.505 -1.207.907 -1.207.310 
  odklon -0,05%   0,05% 
Finančna doba vračanja naložbe vrednost  se ne vrne  
  odklon     
Finančna relativna neto sedanja vrednost vrednost -0,917 -0,917 -0,916 
  odklon 0,00%   0,11% 
Finančni količnik relativne koristnosti vrednost 0,526 0,526 0,526 
  odklon 0,00%   0,00% 

 

Če se višina prihodkov spreminja (+- 1%), ostaja finančna neto sedanja vrednost v vseh 

primerih negativna. Finančni količnik relativne koristnosti se ob 1% spremembi višine 
prihodkov spremeni za 0,00 %. Vrednost odklonov je v vseh primerih nižja od 1%, tako da 
naložba ni občutljiva. 
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Tabela 51 Analiza občutljivosti (tveganja) glede na spremembo v višini stroškov 

Občutljivost   Stroški 

    99% 100% 101% 
Finančna interna stopnja donosnosti vrednost -20,22% -20,42% -20,62% 
  odklon 0,98%   -0,98% 
Finančna neto sedanja vrednost vrednost -1.201.749 -1.207.907 -1.214.065 
  odklon 0,51%   -0,51% 
Finančna doba vračanja naložbe vrednost  se ne vrne  
  odklon     
Finančna relativna neto sedanja vrednost vrednost -0,912 -0,917 -0,921 
  odklon 0,55%   -0,44% 
Finančni količnik relativne koristnosti vrednost 0,527 0,526 0,525 
  odklon 0,19%   -0,19% 

 

Če se višina stroškov spreminja (+- 1%), ostaja finančna neto sedanja vrednost v vseh 

primerih negativna. Finančni količnik relativne koristnosti se ob 1% spremembi vrednosti 
stroškov spremeni za 0,19 % oz. -0,19 %. Vrednost odklonov je v vseh primerih nižja od 1%, 
tako da naložba ni občutljiva. 
 
Projekta ne moremo opredeliti kot tveganega, saj se kazalci spreminjajo minimalno ob 
spremembi prihodkov, stroškov ali investiciji. 
 

15.2.2 Analiza tveganj variante »z« investicijo oz. variante 2 
 
Upoštevajoč metodologijo in zaključke analize občutljivosti posebna analiza tveganja variante 
»z« investicijo ni potrebna. Skladno z Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Project – 
Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, namreč je samo ena spremenljivka 
srednje občutljiva (višina investicije) vse druge izmed proučevanih spremenljivk niso kritične 
(kritična spremenljivka je tista, katere 1% sprememba povzroči več kot 1% spremembo neto 
sedanje vrednosti). Kljub temu pa obstajajo tveganja, ki jih je potrebno, predvsem v 
vsebinskem smislu, upoštevati. 
 
Pri analizi tveganj in načrtovanje obvladovanja tveganja izvedbo projekta smo tveganja 
ocenjevali glede na verjetnost nastopa in stopnjo vpliva – vse po petstopenjski lestvici. 
Nekaterim tveganjem se ni mogoče izogniti. V tem primeru je pomembno, da projektna skupina 
ta tveganja prepozna in jih tudi sprejme. 
 

Tabela 52 Stopnja vpliva na izvedbo projekta 

oznaka Stopnja vpliva Stopnja 
vpliva 

I Brez socialnih ukrepov noben pomemben učinek na socialno blaginjo. Zelo nizka 

II Manjša izguba socialne blaginje, ki jo je ustvaril projekt, kar minimalno vpliva na 
dolgoročne učinke projekta - Potrebni pa so popravni ali korektivni ukrepi. 

nizka 

III Zmerna: izguba socialne blaginje, ki jo je ustvaril projekt, večinoma finančna škoda, 
tudi srednjeročno. Težavo lahko odpravijo popravni ukrepi. 

srednja 

IV Kritično: Velika izguba socialnega varstva, ki jo je ustvaril projekt; pojav tveganja 
povzroči izgubo primarne funkcije projekta. Sanacijski ukrepi, tudi obsežni, niso 
dovolj, da bi se izognili resni škodi. 

visoka 

V Katastrofalno: neuspeh projekta, ki lahko povzroči resno ali celo popolno izgubo 
projektnih funkcij. Glavni srednjeročni učinki projekta se ne uresničijo. 

zelo visoka 
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Tabela 53 Stopnja verjetnosti nastopa dogodka 

oznaka Stopnja verjetnosti nastopa verjetnost Verjetnost v % 

A  Zelo malo verjetno  Zelo redko do 10% 

B  Malo verjetno Redko 10-33% 

C  Približno tako verjetno kot ne (50:50) srednja 33-66% 

D Verjetno  pogosta 66-90% 

E Zelo verjetno  zelo pogosta 90-100% 

Tabela 54 Stopnja tveganj 

  Stopnja vpliva   I II III IV V 

  verjetnost nastopa   Zelo nizka nizka srednja visoka zelo visoka 

A Zelo redko do 10%           

B Redko 10-33%           

C  srednja 33-66%           

D pogosta 66-90%           

E zelo pogosta 90-100%           

Tabela 55 Barva tveganj 

Ocena tveganja:  Barva tveganja 

nizko   

zmerno   

visoko   

nesprejemljivo   

Tabela 56 Analiza tveganj 

Tveganje 
Verjetnost 
nastopa 

Stopnja 
vpliva 

Ocena 
tveganja 

Ukrepi, ki morda 
ublažijo tveganje 

Vplivi na plan in možne 
rešitve 

Odgovorni 
za tveganje 

Ocene so 
napačne redka 

Zelo  
visoka Zmerno 

Vložiti več truda na 
začetku za izdelavo bolj 
natančnih ocen. 
Dodati rezervo. 

V planu dovoliti daljši čas 
za ocenjevanje. 
V plan dodati posebno 
časovno rezervo. 

Vodja 
projekta 

Človeški viri niso 
na voljo zaradi 
bolniške, 
praznikov, 
dopusta, 
usposabljanja, ... redka srednja Zmerno 

Zgodaj dobiti 
podrobnosti o načrtovani 
odsotnosti iz dela. 
Dodati rezervo za 
nenačrtovane dopuste. 

Vgraditi v plan projekta 
Dodati rezervo. 

Direktor 
izvajalskega 
podjetja 

Človeški in drugi 
viri za izvedbo 
nalog na kritični 
poti niso pod 
nadzorom 
projektnega vodje. 

Zelo  
redka visoka Nizko 

Pogosto preverjanje 
virov. 
Prestaviti te vire izven 
kritične poti. 

Podaljšati čas projektnega 
vodenja za ta namen. 
Dopolniti plan projekta 

Direktor 
izvajalskega 
podjetja 

Projekt je v 
konfliktu z drugimi 
projekti. 

Zelo  
redka nizka Nizko 

Ugotoviti možne konflikte 
in razviti rezervne 
variante plana. 

Dodati čas projektnega 
vodenja za izdelavo 
rezervnih variant. 

Direktor 
zavoda 

Ključni človeški 
viri odstopajo iz 
projekta ali so 
premeščeni 
drugam. redka srednja Zmerno 

Povečati obseg potrebne 
dokumentacije in 
usposabljanja tako, da 
lahko drugi prevzamejo 
njihove naloge. 

Dodati čas za 
dokumentiranje in 
usposabljanje. 

Vodja 
projekta 

Uporabnik se 
premisli glede 
uporabniških 
zahtev. 

Zelo  
redka visoka Nizko 

Strogo uporabiti 
postopek nadzorovane 
izvedbe sprememb. 
Projektni odbor (skupina) 
naj spremlja spremembe 
in zahteve. 

Tekoče vzdrževati 
delovodnik nadzorovanih 
sprememb. 
Po potrebi izvesti ponovitev 
planiranja. 

Direktor 
zavoda 



  
ZAVOD ZA KULTURO BLED 

 
 

DIIP – UREDITEV DOMAČIJE PR'MRAKO 62 

 

Tveganje 
Verjetnost 
nastopa 

Stopnja 
vpliva 

Ocena 
tveganja 

Ukrepi, ki morda 
ublažijo tveganje 

Vplivi na plan in možne 
rešitve 

Odgovorni 
za tveganje 

Tehnične težave 
so prezahtevne za 
rešitev. 

Zelo  
redka visoka Nizko 

Načrtovati, razvijati, 
graditi in preizkušati po 
stopnjah na spiralen 
način. 
Zgodaj v projektu začeti 
z najzahtevnejšimi 
tehničnimi zahtevami. 

Vgraditi v plan projekta. 
Spremeniti vrstni red v 
planu in predvideti rezervo 
za izjemno zahtevnost. 

Vodja 
projekta 

Strokovni termini 
imajo v različnih 
okoljih različen 
pomen. redka nizka Nizko 

Definirati razlagalni 
slovarček. 
Pregledovanje procesov 
z vključitvijo vseh 
zainteresiranih. Dodati v načrt projekta. 

Vodja 
projekta – 
vodja 
izvajalcev 

Izdelki so slabe 
kvalitete. Delo je 
na nizki strokovni 
ravni. 

Zelo  
redka visoka nizko 

Spremljati odkrite 
napake in analizirati 
trend. 
Izvesti pregled 
zagotavljanja kakovosti 
na vseh izdelkih. 
Pregledovanje predvsem 
kakovosti namesto 
hitrosti izdelave. 

Dodati čas za vodenje 
projekta. 
Dodati čas za preizkuse 
kakovosti. 
Dodatno financirati projekt. 

Nadzorni 
organi 

Naročnik odklanja 
plačevanje časa 
za vodenje 
projekta. 

Zelo  
redka srednja Nizko 

Vključiti čas projektnega 
vodenja v začetni 
ponudbi. 
Predstaviti koristi 
projektnega vodenja. 

Dodati v ponudbeno fazo. 
Imeti pripravljeno 
predstavitev. 

Direktor 
zavoda 

 

Načini ublažitve tveganja: 
 Izogibanje npr.: izpolnjevanje uporabniških potreb z obstoječimi elementi 

funkcionalnosti 
 Zmanjšanje ali odstranitev z vsebino npr.: uporaba izurjenega osebja in izogibanje 

tveganim elementom na kritični poti. 
 Zmanjšanje ali odstranitev z upoštevanjem naključij npr.: vgraditev rezervnega časa 

pred rokom dobav. 
 Prenos na druge npr.: s takimi pogodbami s podizvajalci, ki vsebujejo pogodbene kazni. 

 
Nekaterim tveganjem se ni mogoče izogniti. V tem primeru je pomembno, da projektna skupina 
ta tveganja prepozna in jih z odobritvijo investitorja (vodje projekta) tudi sprejme. 
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16 OPIS MERIL IN UTEŽI ZA IZBIRO OPTIMALNE VARIANTE 
 
V predhodnih poglavjih smo obdelali dve varianti; »z« in »brez« investicije. Glede na investicijo 
ocenjujemo, da se mora pri izboru variant upoštevati višino investicije, finančne, družbene in 
okoljske kriterije. 
  
Pri izboru optimalne variante smo upoštevali naslednje kriterije: 

- Višina investicije 
- Ekonomske koristi 

o ekonomska interna stopnja donosnosti 
o ekonomska neto sedanja vrednost 
o ekonomski količnik relativne koristnosti 

- Splošna družbena korist 
- Vpliv na okolje 

Tabela 57 Uteži – točke po kriterijih 

 Postavka Utež 

1 Višina investicije 20 
2.  Ekonomska korist  
2.1 Ekonomska interna stopnja donosnosti  15 
2.2 Ekonomska neto sedanja vrednost 15 
2.3 Ekonomski količnik relativne koristnosti 15 
3. Splošna družbena korist  15 
4. Vpliv na okolje 20 
 Skupaj 100 

 

Vsem kriterijem smo dali med 15 in 20 točk, pri tem ekonomski kazalci skupaj lahko dajo 45 
točk, višina investicije 20 točk, vpliv na okolje 20 točk, splošne družbene koristi pa 15 točk. 
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17 PRIMERJAVA VARIANT S PREDLOGOM IN UTEMELJITVIJO IZBIRE 
OPTIMALNE VARIANTE 

 
V predhodnem poglavju smo opisali merila in kriterije z utežmi za izbor optimalne variante. 

Tabela 58 Ocena variant z izborom optimalne variante 

 Postavka Utež Varianta 1 Varianta 1 
točke 

Varianta 2 Varianta 2 
točke 

1 Višina investicije 20 0 20 1.361.891 0  
2.  Ekonomska korist      
2.1 Ekonomska interna stopnja donosnosti  15 0 0 12,18 % 15 
2.2 Ekonomska neto sedanja vrednost 15 0 0 399.070 15 
2.3 Ekonomski količnik relativne koristnosti 15 0 0 1,190 15 
3. Splošna družbena korist  15  NE 0 DA 15 
4. Vpliv na okolje 20  - 0 +++ 20 
 Skupaj 100   20   80 

 

Opis in utemeljitev izbora: 
 
1. Višina investicije 
 
Po kriteriju višina investicije je optimalna 1. varianta – brez investicije, saj ne potrebujemo 
nobenih sredstev. 
 
2. Ekonomske koristi 
 
Po tem kriteriju smo upoštevali tri kazalce in sicer: 
 

 Ekonomska interna stopnja donosnosti 
 
Ekonomska interna stopnja donosnosti pri varianti 1 – brez investicije znaša 0, pri varianti 2 
pa 12,18 %. Ugodnejša je varianta 2. 
 

 Ekonomska neto sedanja vrednost 
 
Ekonomska neto sedanja vrednost pri varianti 1 – brez investicije znaša 0 EUR, pri varianti 2 
pa +399.070 EUR. Ugodnejša je varianta 2. 
 

 Ekonomski količnik relativne koristnosti 
 
Ekonomski količnik relativne koristnosti pri varianti 1 – brez investicije znaša 0, pri varianti 2 
pa 1,190. Ugodnejša je varianta 2. 
 
Vsi kazalci ekonomske koristi so ugodnejši pri varianti 2 – z investicijo. 
 
3. Splošna družbena korist 
 
Pri splošni družbeni koristi (nemerljive in merljive komponente) je ugodnejša varianta 2 z 
investicijo, saj se izboljšuje ohranjenost kulturnega spomenika, povečuje se raznovrstno 
kulturno-turistično ponudbo na območju občine Bled, skozi multiplikativne učinke omogoča 
razvoj turizma in gospodarstva, itd. 
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4. Vpliv na okolje 
 
Varianta 1 – brez investicije nima vpliva na okolje. 
 
Varianta 2 – po investiciji ima samo pozitivne učinke na okolje, ohranja se podoba kulturnega 
spomenika in okolice.  
 
Ocenjujemo, da je tudi pri vplivu na okolje ugodnejša varianta 2. 
 
Glede na kriterije in uteži je varianta 1 zbrala 20 točk, varianta 2 pa 80 točk. Izbrana je varianta 
2. 
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18 SKLEPNA OCENA UPRAVIČENOSTI NALOŽBE 
 
Analizirali smo dve varianti, in sicer stanje brez investicije in varianto z investicijo v domačije 
pr'Mrako v upravljanju Zavoda za kulturo Bled.  
 
Stanje brez investicije v prihodnosti je po našem mnenju nesprejemljivo, saj bo objekt s časom 
začel propadati in izgubljati vrednost. 
 
Varianta »z investicijo« bo prispevala k oplemenitenju turistične ponudbe in bo nudila 
obiskovalcem sodoben vpogled v kmečki način življenja v preteklosti. Obnova Mrakove 
domačije sodi v širši kontekst predstavitve naravne in kulturne dediščine občine Bled. Z 
investicijo se bo restavriralo in zagotovilo ohranjenost kulturnega spomenika ter zadostilo 
vsem ostalim tehničnim zahtevam in pravilom ohranjana kulturne dediščine ter izboljšalo 
raznovrstne kulturno-turistične ponudbe na območju občine Bled in celotne regije. 
 
Čeprav investicija ni finančno zanimiva, je pa ekonomsko upravičena, saj bo celotna družba 
imela od njega veliko koristi. 
 
Finančni kazalniki 
 
Finančna neto sedanja vrednost projekta znaša -1.207.907 EUR, finančna relativna neto 
sedanja vrednost znaša -0,917. Ker sta oba omenjena rezultata negativna, projekt finančno ni 
zanimiv. 
 
Finančna interna stopnja donosnosti znaša -20,42 % kar je pomeni, da ne pokrije vrednosti 
investicijskih stroškov. Vložena sredstva se v obravnavano investicijo ob upoštevanju samo 
finančnih prihodkov ne vrnejo. 
 
Finančni količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh 
koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 0,526. To pomeni, da so stroški investicije 
višji od prihodkov oz. jih ti ne morejo v celoti pokrivati – investicija je finančno neupravičena. 
  
Ekonomski kazalniki 
 
Ekonomska neto sedanja vrednost znaša 399.070 EUR in je pozitivna, ekonomska relativna 
neto sedanja vrednost pa 0,305.  
 
Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 12,18 % kar je nad minimumom 5%. Doba 
vračanja naložbe je 7,48 let, kar je manj od ekonomske dobe projekta. 
 
Ekonomski količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh 
koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 1,190 kar pomeni, da znašajo diskontirani 
prihodki 119,0 % vseh diskontiranih stroškov. To pomeni, da so stroški investicije nižji od 
ekonomskih koristi, kar kaže na to, da je projekt družbeno sprejemljiv. 
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19 PRILOGE 
 

19.1 Slike in tlorisi – novo stanje 
 

Slika 22 Predviden vhod v domačijo iz parkirišča oz. iz avtobusne postaje 

 
 
Vhod v domačijo se predvsem zaradi varnosti in nadzora nad obiskovalci izvede iz pločnika ob Rečiški 
cesti oz Kolodvorski cesti. Vhod je predviden skozi obstoječi prizidek ob gospodarskem poslopju. 

Slika 23 Gospodarsko poslopje pritličje 

 
Vir: Projekt DGD (Standard d.o.o., 2019) 
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Slika 24 Gospodarsko poslopje 1. nadstropje 

 
Vir: Projekt DGD (Standard d.o.o., 2019) 
 

Slika 25 Gospodarsko poslopje podstrešje 

 
Vir: Projekt DGD (Standard d.o.o., 2019) 
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Slika 26 Stanovanjska hiša 

 
Vir: Arhitekturni posnetek (Grega Idof, 2019) 
 

Slika 27 Zasnova vrta 

 
Vir: Projekt DGD (Standard d.o.o., 2019) 
 


