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71000402 Udeležba na dobičku - JP Infrastruktura Bled d.o.o. 0,00 88.065,00 88.065,00 nakazilo dobiček Infrastruktura 2020=44.032,50 in 2021=44.032,50 

71021501 Obresti - TNP - obročno odplačilo do 31.8.2033 0,00 2.942,00 2.942,00 v skladu z Dogovorom o ureditvi medsebojnih razmerij

71030126 Uporaba - Dom Krajanov Boh.Bela 175,00 1.000,00 825,00 povečanje glede na že realizirano in pričakovano do konca leta

71030127 MGC Vezenine Bled - uporabnina 40.000,00 5.000,00 -35.000,00

Glede na dejstvo da smo MGC Vezenine Bled odprli šele v maju in da se projekti tekočega šolskega 

leta zaključujejo, lahko računamo le na prihodke septembra do vključno novembra. 

-20.000: zmanjšanje zaradi bolj znanih podatkov

71030129 MGC Vezenine Bled - najemnina ( Dom J.Benedika) 13.000,00 3.350,00 -9.650,00

V skladu s sklenjeno pogodbo najemnina za prostore dnevnega varstva za starejše do konca leta 

znaša 3.350,00 EUR. 

71030130 MGC Vezenine Bled - najemnina (COWORKING) 2.000,00 1.400,00 -600,00

Z najemniki coworking pisarne so bile pogodbe podpisane od začetka maja dalje. 

71030131 Uporaba - Dom Krajanov Zasip 0,00 700,00 700,00 povečanje glede na že realizirano do priprave rebalansa

71030415 Najemnina - Straža 30.400,00 58.184,17 27.784,17 najem 2022=40.400, že realizirano iz naslova najemnine 2021= 17.784,17 €

71030416 Najemnina - Grajsko kopališče 9.000,00 15.000,00 6.000,00 povečanje, ker ni več oprostitve najemnine kot posledice COVID

71030417 Najemnina - Športna dvorana 5.000,00 14.575,03 9.575,03 najem 2022 = 11.650, že realizirano iz naslova najemnine 2021 = 2.925,03 €

71030602 Koncesija - Adria plin 57.540,57 84.086,00 26.545,43 povečanje glede nakazilo vezano na porabo v letu 2021

710309

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na 

srečo 60.000,00 86.000,00 26.000,00 povečanje glede na že realizirano in pričakovano do konca leta 2022

71039909 Služnostna pravica rabe - fijakerji 2.300,00 2.354,00 54,00 uskladitev z nakazilom za leto 2022

71309900 Drugi prihodki od prodaje 1.000,00 9.000,00 8.000,00 podaja luči pod gradom in prenos na ZN Koritno

71309914

Čarman - prihodki od izvaj.javnega prevoza s turističnim 

vlakcem 6.150,00 8.000,00 1.850,00 povečanje zaradi uskladitve s pogodbo

71410025 Refundacija str. - Trubarjeva 7, Bled 4.400,00 6.000,00 1.600,00 glede na realizacijo do priprave rebalansa

71410083 operacija-Počakaj na bus 48.650,00 0,00 -48.650,00 zmanjšanje zaradi prenosa na kotno 74000189, zaradi uskladitve knjiženj z MF

71410096 Sofinanciranje projekta MARJA 3.000,00 14.597,00 11.597,00 realizirano do priprave rebalansa

71410666

Družinski pomočnik-vračilo oskrbovancev (invalidne 

osebe) 0,00 2.256,00 2.256,00 poračun dr. pomočnika za leta 2020 in 2021

71419900 Drugi izredni nedavčni prihodki 100,00 330,00 230,00 realizirano do priprave rebalansa

7141990102 Sredstva TNP - Produkti Julijske Alpe 0,00 20.000,00 20.000,00 Razpis TNP-avtobusni prevoz-shuttle na Pokljuko.

71419928 Fundacija za šport - Športni park Bledec 31.000,00 22.767,00 -8.233,00

zmanjšanje v skladu s prejetim Sklepom o dodeljenih sredstvih s strani Fundacije za šport za 

obnovo atletske steze v športnem paku Bledec

71419970 Pogodbena kazen 0,00 1.200,00 1.200,00

pogodbena kazen - IEDC ( do 29.6.2023) 

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 20.000,00 70.000,00 50.000,00 menjava zemljišč v kompleksu Vile Bled in manjše prodaje

73000008 Donacija - Atletska zveza_za Športni park Bled 40.000,00 0,00 -40.000,00

Atletska zveza Sloveije je odstopila od namere po sofinanciranju atletske steze v Športnem parku 

Bledec 

74000184 MOP - Evropski teden mobilnosti (ETM)-za investicije 7.500,00 0,00 -7.500,00

prenos na konto 74000484 zaradi uskladitve knjiženja z MF 

74000189 Počakaj na bus ( sredstva MKGP-AKTRP nakazila) 0,00 9.730,00 9.730,00

prenos iz konta 71410083, zaradi uskladitve knjiženj z MF 

74000190 Min. za kulturo - ureditev domačije Pr Mrako 0,00 99.291,59 99.291,59

pridobitev sredstev iz izvajanja nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (2022 = 99.291,59 

€, 2023 = 589.840,55 €, 2024 = 264.261,74 € ( skupaj = 953.393,88 €)) 
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74000192

MGRT - Popolni zavesljaj_načrt za okrevanje in odpornost 

(NOO) 0,00 6.240,00 6.240,00

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne 

znamenitosti v turističnih destinacijah oddan projekt Popolni zavesljaj (2022=6.240, 

2023=124.542, 2023=115.059,37, skupaj = 245.841,37) 

740004

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 

porabo 71.477,69 647,50 -70.830,19

74000404 MOP - povr.sr. subv. pri plač.tržne najemnine za stanovanja 20.395,76 37.599,00 17.203,24 povečanje - nakazilo MOP za povrnitev subvenicij za tržne najemnine 2021

74000412

MJU-Povrnitev str. za delovanje MIR Bled, Bohinj in 

Železniki 101.639,52 84.226,70 -17.412,82

zmanjšanje zaredi prejete Odločbe o višini upravičenih sredstev sofinanciranja skupnega 

opravljanja posameznih nalog MIR za leto 2021 

74000413 Min.za delo in družino-sofinanciranje Druž.pomočnika 13.235,85 18.274,32 5.038,47 povrnitev financiranja družinskega pomočnika za leto 2020+2021

74000417

Proračunski sklad za gozdove ( 35.člen Zakona o gozdovih- 

subvenc.) 1.570,48 393,32 -1.177,16

zmanjšanje v skladu s prejetim Sklepom o pripadajoči višini nadomestila za upravljanje državnih 

gozdov

74000484 MOP - Evropski teden mobilnosti (ETM)-za tekočo porabo 0,00 14.674,37 14.674,37

Šele v januarju 2022 smo prejeli sredstva za prijavljen projekt "aktivnosti v času ETM 2021" v 

znesku 7.174,37 EUR, v maju 2022 je bila oddana prijava za aktivnosti v času ETM 2022 v skupnem 

znesku 7.500,00 EUR. 

740019

Prejeta sr. iz državnega proračuna za uravnoteženje 

razvitosti občin 193.653,00 279.108,00 85.455,00

planirano je bilo glede na višino nakazila v 2021, ki je znašalo 13.168 €. V 2022 se je mesečno 

nakazilo zvišalo na 23.259 €

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 0,00 770,00 770,00 povračilo Občine Radovljica za neprofitno najemnino

74010016 Občina Bohinj - povrnitev materialnih stroškov 129.071,41 133.134,91 4.063,50 uskladitev s stroški

74010022 Občina Železniki - povrnitev materialnih stroškov 20.923,50 21.449,90 526,40 uskladitev s stroški

74010111 Občina Gorje - dozidava objekta ZD Bled 0,00 143.093,42 143.093,42

delež Občine Gorje pri pokrivanju stroškov investicije v dozidavo ZD Bled (2022=143.093,42, 

2023=175.081,13, skupaj Občina Gorje= 318.174,55 € 

 

OZG 0 2023 = 386.279,06 €)

74110105 Počakaj na bus ( sredstva MKGP-AKTRP nakazila) 0,00 38.921,00 38.921,00

prenos iz konta 71410083 

75000102 Anuitete od stan.kreditov - do l. 1996 ( po doh.ključu ) 100,00 200,00 100,00 povečanje glede na realizacijo do priprave rebalansa

471.277,45


