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OBČINA BLED 
Odbor za gospodarstvo in turizem 
 
 
ZADEVA: Pojasnila k Poslovnemu poročilu Zavoda za kulturo Bled za leto 2010 
 
 
 
Na osnovi sklepa članov Odbora za gospodarstvo in turizem pošiljamo sledeča dodatna 
pojasnila k Poslovnemu poročilu Zavoda za kulturo Bled za leto 2010. 
 
Po prejemu sklepa in ponovni primerjavi tekstov v materialih smo ugotovili, da je prišlo do 
tehnične napake pri  prenosu podatkov, saj se poglavja 2.3.1.4.,2.3.2.3.,2.3.3.4 in 3 – Zaključek 
razlikujejo od dejanskih. Dokaz za to je lahko poročilo, ki so ga v pravilni obliki prejeli in 
obravnavali svetniki, člani Sveta zavoda  na februarski seji, ko je bilo z njihove strani poroči lo 
sprejeto. Iz istega razloga je pomotoma izpadla tudi tabela s finančno opredelitvijo plana za leto 
2011.  

Za napako se opravičujemo in v nadaljevanju pošiljamo pravilno vsebino poglavij in ostala 
pojasnila. 

a) Poslovno poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2010 

1.  Tehnični popravki – pravilne dikcije po poglavjih 

2.3.1.4. Blejski grad – fizični podatki o obiskovalcih v letu 2010 

V tabeli v nadaljevanju navajamo podatke o fizičnem obsegu obiska na Blejskem gradu. V letu 
2010 jih je bilo 209.743, kar je 3,6 % več ko v letu 2009. V postavki “ostali obiskovalci” so 
evidentirani obiski študijskih skupin, novinarjev in prebivalcev Občine Bled, za katere vemo, da 
imajo brezplačen vstop na grad. 
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Legenda: odr = odrasli, štud.=študenti, otr= otroci, pog.1, 2, 3 = pogod.part. 
g = gratis (dolžni priznati pri organiziranih skupinah glede na uzance) 

 

 

 

Individualci skupine do 21 pax skupine  22 pax + pogodbeni partnerji Restavracija Ostali SKUPAJ 

 

odr g štud g otr g odr g štud g otr g odr g štud g otr g pog1 g pog2 g pog3 g pog4 g pog5 g št.gost g     

1 3114 0 172 0 438 0 187 0 0 0 12 0 595 18 0 0 7 0 110 0 0 0 0 0 24 0 9 0 123 1 203 5013 

2 1975 0 138 0 245 0 178 0 31 0 2 0 153 5 29 0 13 0 88 0 0 0 0 0 57 0 79 0 78 3 134 3208 

3 2706 0 248 0 255 0 337 0 31 0 30 0 780 28 196 0 183 0 598 15 0 0 5 0 22 1 158 0 135 8 414 6150 

4 5828 0 450 0 795 0 928 5 22 0 31 0 1964 78 438 0 244 0 1421 36 0 0 31 2 20 0 119 0 588 18 312 13330 

5 8015 0 428 0 496 0 1929 7 70 0 52 0 4486 162 284 0 417 0 2711 56 350 16 27 2 0 0 40 0 2083 92 672 22395 

6 10079 0 545 0 715 0 2227 13 67 0 121 0 5508 207 54 0 1746 0 2733 64 392 19 11 1 60 1 178 0 2064 97 844 27746 

7 15642 0 1253 0 2682 0 1915 10 62 0 114 0 4332 156 133 0 183 0 2348 51 77 3 1 0 161 5 235 0 1446 50 588 31447 

8 22335 0 1711 0 3658 0 1829 15 91 0 49 0 6493 243 68 0 143 0 2407 58 275 13 0 0 13 0 204 0 1481 50 435 41571 

9 11524 0 691 0 537 0 2285 8 17 0 25 0 7530 285 62 0 90 0 3178 76 634 30 38 4 29 0 150 0 2153 114 336 29796 

10 6852 0 365 0 524 0 1553 13 17 0 24 0 4080 152 324 0 351 0 1967 44 0 0 56 4 0 0 193 0 1763 70 509 18861 

11 2122 0 189 0 133 0 450 2 18 0 3 0 1184 45 50 0 39 0 448 11 0 0 0 0 37 0 34 0 307 10 227 5309 

12 2398 0 225 0 279 0 318 1 0 0 4 0 782 23 55 0 27 0 399 8 0 0 0 0 30 0 2 0 229 4 133 4917 

 

92590 0 6415 0 10757 0 14136 74 426 0 467 0 37887 1402 1693 0 3443 0 18408 419 1728 81 169 13 453 7 1401 0 12450 517 4807 209743 
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V strukturi obiskovalcev predstavljajo največji delež domači obiskovalci ( 21 % ), sledijo  pa 
Angleži (15,5%), Japonci (12,2%), Italijani (12 %), Nizozemci (10 %),  Izraelci (6%), Avstrijci 
(3,3%), Madžari (3,2%), Rusi (3,0 %), Hrvati (2,5 %), Nemci (2,4%), Američani (2,3%), 
Španci (2,2%) in Francozi (1 %). V nadaljevanju sledi 10 držav s ca 0,1 – 1% obiskovalcev. 
Blejski grad ostaja kulturna in turistična znamenitost s pisano, večinsko mednarodno 
strukturo obiskovalcev. 
Kot uspeh pa lahko ocenimo tudi dejstvo, da smo na gradu realizirali povprečno ceno 
vstopnice v višini 6,07 EUR na plačanega obiskovalca, kar predstavlja 0,87 % najvišje cene. 
Očitno smo pri tem zdržali velik pritisk na cene, ki je bil sicer v teku lanskega leta prisoten 
predvsem na področju organiziranega turizma (skupine na krožnih potovanjih itn.).  
 
 
2.3.2.3.       Festivalna dvorana - fizična zasedenost za leto 2010 
 
Na osnovi analize stanja in podatkov , pridobljenih od specializiranih kongresnih 
organizatorje in hotelov lahko ugotovimo, da je bil v Sloveniji zaradi recesije v letu 2010 v 
okviru turističnega prometa največji padec prisoten predvsem v segmentu poslovnega 
turizma (tudi 40 %in več), saj je bilo prisotno varčevanje tako pri sponzorjih poslovnih srečanj 
kot tudi pri udeležbah. Stanje je bilo enako tudi v Festivalni dvorani, kjer fizično glede na 
prejšnje leto nismo uspeli bistveno povečati deleža najbolj donosnih na jemov dvoran za 
kongresni segment.  
Uspešnejši smo bili na drugih področjih in dosegli 109 dni izrabe dvorane delno ali v celoti, 
kar je 30 % zasedenost na letni ravni in 29 % bolje kot v preteklem letu (84 dni). Dejstvo pa 
je, da je šlo v večji meri za poldnevne ali večerne dogodke (predvsem prireditve), ki pa so 
tudi prihodkovno manj donosne. Zato je bil finančni prihodek le za 3,6 % višji kot prejšnje 
leto. Po do sedaj zbranih rezervacijah pa z veseljem ugotavljamo, da se stanje za leto 2011 
na poslovnem delu spet izboljšuje. 
 
 
2.3.3.4.    Seje sveta zavoda v letu 2010 
 
Svet zavoda se je v letu 2009 trikrat in sicer januarja, februarja in julija. Kasneje se svet ni 
več sestal zaradi preteka mandata in pa dejstva, da je bilo imenovanje članov občine v svet 
zavoda izvršeno šele v mesecu decembru po volitvah in konstituiranju občinskega sveta v 
novi sestavi. Do takrat pa je svet obravnaval vsa najpomembnejša vprašanja iz svojih 
pristojnosti in v zvezi s poslovanjem zavoda -  sprejel zaključni račun za leto 2009, sprejel 
plan za leto 2010 in poročila o poteku poslovanja ter na koncu rezime svojega dela v 
preteklem mandatnem obdobju. 
 
 
3. Zaključek 

 
Kljub slabim napovedim smo tudi leto 2010 zaključili uspešno in bolje od plana. Smatram, da 
je pri našem delu pomembno tudi to, da smo ne samo enostavno upravljavsko, temveč tudi 
razvojno naravnani in prav razvoju objektov v upravljanju je bilo v letu 2010 posvečene veliko 
energije. Pričeli smo s prenovo poti na grad in pripravo dokončnih vsebinskih odločitev in 
posledično dokumentacije za oba objekta, na osnovi katere bomo lahko realizirali različne 
prenove in novosti v naslednjih letih. Vsega tega v veliki meri ne bi bilo, če ne bi bili tudi tržno 
naravnani in bi samo čakali na obiskovalce, tako pa smo z organizacijo različnih prireditev in 
pa močno promocijo obilno pripomogli k temu, da imata objekta svoje pozicije v prostoru in 
na trgu in je tako njihovo trženje lahko uspešnejše. Upamo, da bomo s takim načinom 
poslovanja tudi lažje pridobili zaupanje in zunanja sredstva (EU,razpisi) za dve najobsežnejši 
investiciji v naslednjih letih, ki pa jih sami finančno na žalost nismo v stanju realizirati – za 
izgradnjo dvigala na Blejski grad in pa funkcionalno prenovo dvoran v prvem nadstropju 
Festivalne dvorane. 
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2.    Prilagamo finančno tabelo v A3 formatu. (na koncu te točke) 

3. Poslovno poročilo za leto 2010 je soglasno sprejel Svet  Zavoda za kulturo Bled na 
svoji 19. seji dne 24.2.2011. Navajamo izpis sklepa iz zapisnika. 
 

SKLEP 19.4.1. 
Svet ZKB sprejme poročilo o poslovanju zavoda za leto 2010 in zaključni 
račun. 

 

4. Kot omenjeno v poročilu poroke na gradu predstavljajo poseben produkt, ki poteka 
po vnaprej dogovorjenem scenariju, ki vključuje osnovni program (sprejem 
udeležencev poroke na parkirišču, spremstvo na grad, pozdrav graščaka, vodenje k 
obredu, obred, šampanjec in spominsko darilo). Velikokrat pa se pari odločijo tudi 
še za dodatne storitve (odtis listine, spominska steklenica vina, itn). Poroka na 
gradu je zaradi tega občutno dražja od običajne, ki poteka v uradnih prostorih in kjer 
je strošek le uradna taksa. Zato kriza in varčevanje nista zaobšla tudi tega dela 
našega poslovanja. Drugo dejstvo, zaradi katerega je bilo porok nekaj manj  pa je v 
tem, da se je število lokacij, kjer so poroke možne, zelo povečalo. Večinoma po 
programu niso tako bogate kot je naša grajska poroka, zato so tudi ustrezno 
cenejše. Določeno vlogo pa imaji tudi cikli (razlike od leta do leta), saj glede na 
standard poroke, najbolj atraktivna obdobja v letu in  število prebivalstva ni mogoče 
pričakovati stalne rasti.  
 

5. Kot je razvidno iz pravilnega poročila o zasedenosti Festivalne dvorane (2.3.2.3) se 
je obseg v celoti  povečal tako fizično kot finančno, res pa je, da se je zaradi kriznih 
razmer zmanjšal obseg kongresnega segmenta. Glede na dejanske rezervacije pa 
lahko tudi na tem področju pričakujemo izboljšanje v teku leta 2011. 
Mnenja sem, da v tem trenutku ni veliko kandidatov, ki bi bili pripravljeni vzeti 

Festivalno dvorano v najem. Poleg dejstva, da je z našim upravljanjem zagotovljena 

“ kontrolirana “ uporaba občinskega objeta, pa vanj tudi vlagamo sredstva, saj 

skrbimo za vzdrževanje in prenove, česar verjetno ostali najemniki ne bi počeli. 

Objekti takega tipa nikjer niso profitabilni in je njihovo delovanje subvencionirano. 

Dokler imamo v občini tak objekt kulturno – kongresnega karakterja, ki ne 

predstavlja velikega bremena  za občinski proračun, smatram to dejstvo za 

kvalitetno dobrino za občane in ostale obiskovalce s tem, da  je potrebno vzeti v 

zakup tudi stroške, predvsem amortizacije, ki so se s prenovo še povečali. Zato na 

Festivalno dvorano kot kulturni program v občini gleda tudi država, ki dovoljuje, da 

del sredstev iz Blejskega gradu (ki so v bistvu njena last)  lahko vlagamo tudi v 

poslovanje in prenovo dvorane. 

6. Animatorka v Zavodu za kulturo Bled izvaja sledeče dela: 
- organizira in tudi vodi prireditve, ki se dogajajo na Blejskem gradu in v 

Festivalni dvorani 
- izvaja promocijske aktivnosti na sejmih in predstavitvah 
- sodeluje pri izvedbi poročnih in protokolarnih aranžmajev in vodi 

korespondenco v zvezi z njimi 
- vzdržuje stike s turističnimi agencijami 
- po potrebi tudi vodi skupine, novinarje in ostale zainteresirane, saj ima licenco 

lokalnega turističnega vodnika 
- kot sekretarka projekta izvaja vsa administrativna dela v zvezi s projekti s 

podpiro EU (Grajska poroka, Zadravilstvo A. Riklija v sodobni preobleki itn.)  
- opravlja razna administrativna dela (vodenje dospele pošte, faktur in druge 

evidence)  
- opravlja druga dela po nalogu direktorja ali svetovalca direktorja. 
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b) Plan Zavoda za kulturo Bled za leto 2011            

 
1. Točka d.: Tudi vsi ostali stroški so planirani na nivoju leta 2010 (in ne 2009 kot 
pomotoma   navedeno). 
 

2,3.        Prilagamo finančni tabelarni del, ki je pomotoma izpadel pri prenosu podatkov. 

 
POROČILO O POSLOVANJU JANUAR - DECEMBER 2010, PLAN ZA LETO 2011 IN PRIMERJAVA 

  ZZK PLAN  INDEX 

  SKUPAJ 2011 
PLAN/REAL 

10 

        

  JAN-DEC 10     

A. PRIHODKI 1.469.338,51 1.549.500,00 105,5 

        

I. POSLOVNI PRIHODKI 1.466.359,41 1.546.000,00 105,4 

 

1. Prihodki od najemnin-GRAD 
 

113.800,65 107.000,00 94,0 

2. Prihodki od najema dvorane (FD)+najemnina  LTO+vstopnice 81.966,50 95.000,00 115,9 

3. Prihodki od vstopnin-GRAD 1.167.293,99 1.270.000,00 108,8 

4. Prihodki od prodaje aranžmajev 12.083,45 14.000,00 115,9 

5. Prihodki od porok na gradu 34.371,87 36.000,00 104,7 

6. Prihodki od donacij (sofinanciranje) 3.715,58 4.000,00 107,7 

7. Ostali prihodki 53.127,37 20.000,00 37,6 

        

II. FINANČNI PRIHODKI 2.478,18 3.000,00 121,1 

1. Prihodki od obresti na vpogled in depozita, izrav. 987,26 3.000,00 303,9 

2. Drugi finančni prihodki 1.490,92 0,00   

        

III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI 500,92 500,00 99,8 

        

B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.354.596,79 1.453.200,00 107,3 

        

I. NEPOSREDNI STROŠKI POSLOVANJA 948.271,81 982.400,00 103,6 

1. Stroški energije 44.469,52 48.000,00 107,9 

2. Stroški materiala 45.555,45 47.000,00 103,2 

3. Stroški dela-redno delo 330.791,10 365.000,00 110,3 

4. Stroški storitev 395.512,81 327.400,00 82,8 

a) pogodbeno delo, avtorski honorarji, SAZAS 764,99 2.000,00 261,4 

b) študentsko delo 5.006,71 6.000,00 119,8 

c) stroški zavarovanj  (objektov, opreme,nezgodno) 5.341,20 5.500,00 103,0 

d) stroški repezentance 4.493,63 4.500,00 100,1 

e) stroški sejnin 1.733,51 2.400,00 138,4 

f) stroški sistema varovanja 52.769,58 27.000,00 51,2 

g) stroški čiščenja 49.256,52 30.000,00 60,9 

h) stroški informacijskega sistema 35.621,12 37.000,00 103,9 

i) stroški finančnega servisa,kadrovsko svetovanje, prevodi 33.631,03 35.000,00 104,1 

j) stroški organizacije tržnih aktivnosti 10.639,31 12.000,00 112,8 

k) ostali stroški storitev 196.255,21 166.000,00 84,6 

5. Promocije 100.533,11 100.000,00 99,5 

- material 5.505,21 6.000,00 109,0 

- storitve 95.027,90 94.000,00 98,9 

6. Animacije 31.409,82 95.000,00 302,5 

- 1000-letnica Blejski grad   60.000,00   

-storitve 31.409,82 35.000,00 111,4 

II. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA 49.373,49 60.000,00 121,5 

- material 0,00 0,00   

- storitve 31.740,93 35.000,00 110,3 

- stroški storitev urejevanja objektov 17.632,56 25.000,00 141,8 

III. STROŠKI INVESTICIJ IN PROJEKTNE DOKUMENT. 39.840,77 75.000,00 188,2 

- material 0,00 0,00   

- storitve 0,00 50.000,00   

- programska in projektna dokumentacija 39.840,77 25.000,00 62,7 
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IV. NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE 7.589,62 7.600,00 100,1 

V. DRUGI ODHODKI 272.284,14 290.000,00 106,5 

1. Odškodnine 0,00 0,00   

2. Parske izravnave 0,00 0,00   

3. Nakazila NMS (15% realizacije) 192.164,17 205.000,00 106,7 

4. Obveznosti po pogodbi NMS 0,00 0,00   

5. Sofinanciranje krajevnih prireditev 80.119,97 85.000,00 106,1 

a) Festival Bled 19.078,17 20.000,00 104,8 

b) Okarina etno 52.341,80 55.000,00 105,1 

c) Ostalo-org.prireditev SPV 8.700,00 10.000,00 114,9 

VI. DRUGI STROŠKI 12.171,17 12.700,00 104,3 

a) Obvezna praksa - dijaki, študenti 2.631,20 2.700,00 102,6 

b) Ostali drugi stroški 9.539,97 10.000,00 104,8 

VII. STROŠKI PRODANIH ZALOG 10.277,41 10.500,00 102,2 

VIII. FINANČNI ODHODKI 13.775,85 14.000,00 101,6 

IX. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 1.012,53 1.000,00 98,8 

C. PRIHODKI-ODHODKI (A-B) 114.741,72 96.300,00 83,9 

        

D. AMORTIZACIJA 81.325,23 82.000,00 100,8 

        

E. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA (C-D) 33.416,49 14.300,00 42,8 

        

F.Davek od dohodka pravnih oseb-DDPO 6.497,28 2.900,00 44,6 

        

G. REZULTAT Z UPOŠTEVANIM DDPO  (E-F) 26.919,21 11.400,00 42,3 

 
4. Plan Zavoda za kulturo Bled za leto 2011 je soglasno sprejel Svet Zavoda za  

kulturo na svoji 19. redni seji dne 24.2.2011. Navajamo izpis sklepa iz zapisnika. 
 

SKLEP 19.5.1. 
Člani Sveta zavoda sprejmejo plan Zavoda za kulturo Bled za leto 2011 z željo, 
da se upoštevajo in analizirajo pripombe. 

 

5. Stroški promocije v letu 2011 - struktura: 
- 12.000  stroški oblikovanja in izdelave promocijskih materialov 
-  9.000   stroški  zakupa giga panojev ob AC 
- 16.000  stroški  izdelave obcestnih informacijskih table 
- 10.000  stroški  oglasov v touroperatorskih brošurah 
- 16.000  promocijska kampanja s Top 5 
- 37.000 oglasi v medijih.   

 
6. S promocijsko kampanjo ob tisočletnici bomo pričeli z aprilsko številko Blejskih 

novic,   nadaljevali po konferenci za medije 10.5.2011 in dvakrat v teku leta na vsa 
gospodinjstva v občini razposlali tudi informativne letake z datumi prireditev. Poleg 
tega bodo informacije stalno prisotne na spletu, v ostalih številkah novic, v medijih 
itn. 
 

7. Z Arboretumom Volčji potok se bomo pogovorili o predlogu.   
 
 
 

       Zavod za kulturo Bled 
            Matjaž Završnik, direktor 
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