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1 Poslovno poročilo 

1.1 Splošni del 

1.1.1 Predstavitev društva 

Turistično društvo Gorje je bilo ustanovljeno leta 1946 pod nazivom Turistično društvo Vintgar. Je 

registrirano na UE Radovljica pod zaporedno številko 165 in ima določeno matično številko 5059704000. 

Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno 

določenih interesov, opredeljenih v Pravilih društva v skladu z Zakonom o društvih. Sedež ima v občini 

Gorje. 

V letu 2019 je bilo v društvo včlanjenih 408 članov. 

Društvo ima sledeče organe: 

• Občni zbor 

• Upravni odbor 

• Nadzorni odbor 

• Častno razsodišče 

Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva. 

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in šteje devet članov: predsednik Jože Borse ( do smrti v 

februarju 2019), podpredsednik Janez Hudovernik, Tomaž Bregant, Jakob Por, Mirjam Račič, Mihela 

Černe, Lea Ferjan, Slavica Torkar in Mojca Slivnik ( do odstopa), v nadaljevanju Roman Beznik. 

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli občni zbor: Roman Ambrožič, Jože Kuralt in  Mateja Res 

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor: Branko Gomilar, Jan Borut in Janja Geltar 

Oba odbora in častno razsodišče so za svoje delo v celoti odgovorni Občnemu zboru. 
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1.1.2 Program društva 

TD Gorje je sprejelo program naslednjih dejavnosti: 

Vzdrževanje Soteske Vintgar. Obnavljanje in vsakodnevno čiščenje poti, mostov, ograj in galerij v zahtevi 

po večji varnosti obiskovalcev. Nameščanje, vzdrževanje in redno čiščenje zaščitnih mrež. Skrb za  

obiskovalce vse od varnega parkiranja do konca soteske oz. povratka. 

Vzdrževanje Pokljuške soteske. Skrb za varnost in prehodnost na poti in v galerijah. 

Organiziranje in izvajanje turistične dejavnosti. 

Organiziranje izletov, srečanj in drugih oblik prostovoljnega turističnega delovanja, vzgoja in 

izobraževanje. 

Gradnja, upravljanje in vzdrževanje turističnih objektov. 

Gradnja, opremljanje, vzdrževanje in označevanje turističnih poti. 

Skrb za varstvo naravne in kulturne dediščine. 

Založništvo in izdajanje strokovne literature v skladu z zakoni. 

Opravljanje gospodarske dejavnosti v skladu z zakoni, nudenje zavetja, pobiranje prispevka za obnovo v 

soteski Vintgar in prodaja spominkov. 

  



 

3 

 

1.2 Posebni del 

1.2.1 Opis del v letu 2019 

Poročilo o izvedenih aktivnostih TD Gorje v letu 2019 

Pričakovanje poletne sezone narekuje tempo priprav že pozimi, v tako imenovani mrtvi sezoni. Slednje 

nam je bilo ključno vodilo tudi v sezoni 2019. Tako smo že januarja pričeli z:  

1. Delno prenovo galerij v soteski. Ocena stanja je narekovala korenite spremembe glede 

konstrukcijske trdnosti in s tem same nosilnosti, zato smo na najbolj kritičnih mestih galerij vzdolž 

soteske namestili 94 novih konzol. Ker je pri posegu šlo za vrtanje v živo skalo, pri čemer se za namen 

sidranja vrta v skalo v globini 1,5 m, se je delo razpotegnilo vse do meseca aprila, pri čemer smo 

hvaležni, da zima ni imela prevelikega števila dni, v katerih bi bilo delo onemogočeno. Poudariti velja, 

da je bilo delo izjemno zahtevno in naporno, saj so izvajalci večino časa delali tik nad vodo, pripeti 

na vrvi in pretežno v prisiljeni drži.  
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2. Obnovo obeh osnovnih objektov- brunaric na vstopnih točkah. Posodobili smo notranjo opremo z 

namenom doseganja višjega nivoja, tako v gostinskem delu, kot na prodajno informacijskih pultih. 

Tik pred samim odprtjem smo uvedli novo računalniško podporo, ki omogoča preglednejše 

poslovanje in zlasti hitrejši servis obiskovalcem, obenem pa v kombinaciji z vrtljivimi vrati na obeh 

vstopnih točkah v sotesko omogoča beleženje in nadzorovanje stanja obiska v soteski. Prav z 

vgradnjo vrtljivih vrat, ki dejansko prestavljajo neposredno vstopno točko v sotesko Vintgar, smo se 

ukvarjali zelo intenzivno. Po ene strani smo se prilagajali soglasodajalcem (ZVKDS in ZRSVN) in v 

maksimalni meri smo upoštevali vse izražene pogoje, tako s prilagoditvijo samega fiksiranja v temelj, 

kot z vgradnjo v okolje v želji in zavedanju, da po eni strani posegamo v izredno občutljivo 

zavarovano območje, kjer je potrebno zlitje z naravo. Po drugi strani smo želeli tudi za obiskovalce 

ustvariti ergonomičen, prijazen prvi stik z okoljem v katerega vstopajo.  

 

 
 

3. Najzahtevnejši del prenove pred odprtjem soteske je predstavljala prenova ploščadi na spodnji 

strani soteske, neposredno ob vstopno-izstopnem objektu tik ob slapu Šum. Ob predvideni prenovi 

lesenega dela ploščadi se je pokazalo, da so kovinski nosilci tako korodirani, da jih je nujno 

nadomestiti z novimi. Stanje je bilo izredno kritično. Ogrožena je bila varnost obiskovalcev. Prav 

slednje nam je pri upravljanju soteske poleg ohranjanja ugodnega stanja narave temeljno vodilo. 

Vzporedno z demontažo kovinskih nosilcev se je izkazalo, da so erodirani tudi obstoječi betonski 

stebri in ležišče za nosilce. Tako je bilo najprej potrebno obnoviti betonski del, kar je bilo prav tako 

izredno težavno in zahtevno opravilo zaradi razmer -terena. Vsa gradbena obnova je potekala ročno. 

Ves odvečni material je bil ustrezno deponiran. Z natančnim opaženjem smo dosegli primeren 

estetski in kvalitetni učinek vgrajenega betona. Pri montaži kovinske konstrukcije smo se poslužili 

helikopterja, kar je bila v danih razmerah edina optimalna možnost. Vgrajeni kovinski deli so 

predhodno vsi vroče pocinkani, sestavljeni deli so med seboj zgolj vijačeni. Konstrukcija je zasnovana 

na način, ki se komplementira z lesom, tako s pohodnim delom kot varovalno ograjo nad 

izpostavljenimi mesti. Za opravljeno delo je bilo seveda potrebno izdelati projekt, ki v osnovi zajema 

statični izračun. V sklopu projekta je bilo pridobljeno geomehanično poročilo. 
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4.  Nekoliko višje od ploščadi je bila odstranjena neuporabna brv na kovinskih traverzah, ki se že več 

let ni služila za prehod obiskovalcev. Dejansko je bila poleg dejstva, da je predstavljala nevarnost v 

primeru uporabe tudi estetsko zelo moteča za podobo soteske, ki mora v čim večji možni meri 

odsevati svojo prvinskost. Glede na dolžino brvi je bila demontaža zahtevna. Iznos je bil v pretežni 

meri s pomočjo helikopterja sočasno z montažo nosilcev za ploščad. 

Celovita prenova soteske je po eni strani potrebna predvsem zaradi vidika zagotavljanja varnosti 

obiskovalcev, po drugi strani pa tudi zaradi poenotenja vgrajenih delov, ki morajo postati čim bolj 

tipizirani obenem pa tudi estetsko dovršeni.  

 

5. Vzporedno z vsemi naštetimi aktivnostmi, ki so potekale v smislu prenavljanja soteske, smo se 

ukvarjali tudi z reševanjem problema sanitarij na lokaciji na Šumu, kjer ni bil ustrezno rešen 

problem odpadnih voda. Glede na dokaj ponesrečeno lokacijo obstoječih sanitarij, ki so bila obenem 

premajhna glede na število obiskovalcev se je izkazalo, da je nuja razmisliti o postavitvi novih 

sanitarij, kjer bo možno zajeti ter ustrezno obdelati in odvesti vse odpadne vode. Po tehtnem 

razmisleku smo se odločili za nakup in postavitev tipskega kontejnerskega stranišča na lokaciji, kjer 

bo moč dograditi biološko čistilno napravo.  

Predhodno je bilo potrebno zopet pridobiti vsa potrebna soglasja. Glede na dejstvo, da je bila 

lokacija predvidena na tujem zemljišču, se je bilo potrebno potruditi in pridobiti ključno soglasje, to 

je soglasje lastnika zemljišča, ki smo mu za izraženo voljo še posebej hvaležni! Prav zaradi 

postopkovnega dela in izvedbe vseh del, ki so ne obhodno potrebna za »graditev« čistilne naprave, 

smo sanitarije svojemu namenu izročili v teku sezone, v nadaljevanju sezone pa se je pokazalo, da je 

bila odločitev prava. Kljub pravilnemu funkcioniranju čistilne naprave se odpadne vode ne razkrajajo 

dovolj hitro (problem množine uporabljenega toaletnega papirja), zato je bilo usedlino primarnih 
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usedalnikov na obeh lokacijah sanitarij (obe vstopno-izstopni točki)potrebno prazniti in odvažati, kar 

predstavlja relativno visok strošek, ki je vezan na obiskovanje. 

Dodatno smo na več izpostavljenih mestih, parkiriščih postavili še dodatna stranišča, katera je 

servisiral zunanji izvajalec. 

 

 

  
 

 

6. Na vstopni točki Podhom smo si že od lanske jeseni prizadevali za izgradnjo kanalizacijskega 

priključka. Z aktivnostmi nadaljujemo v jesenskem času. Razlog, da z izgradnjo še nismo pričeli je v 

zahtevnosti in kompleksnosti predvidenega projekta. Pred posegom je bilo potrebno izdelati 

geodetski posnetek stanja in pridobiti vsa potrebna soglasja. Ključna težava je bil neurejen kataster 

in lastniška razmerja, ki pa so se preko poletja končno pričela urejati. Tako je predvideno, da se ob 

jesenskem zaprtju soteske vloži zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja, v prvih mesecih 

prihodnjega leta pa projekt realiziramo. Predvidevamo, da bodo dela do prihodnje sezone končana, 

s čimer bo odvajanje odpadnih voda olajšano, predvsem pa bo problem odvajanja odpadnih voda 

zadovoljivo rešen. 
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Seveda še vedno tudi po izdelavi kanalizacijskega sistema problem ne bo celostno rešen, saj na 

vstopni točki Podhom sanitarije ne zadoščajo v popolnosti glede na številčnost obiska, zato 

nadaljujemo z vizijo celostne ureditve vstopne točke »Podhom«. 

 

7. S tem namenom nadaljujemo z usklajevanji in študijami - idejnimi zasnovami lastnega objekta 

»Vezenin«, ki ga želimo rekonstruirati in dograditi v sodoben informacijsko sprejemni center z vsemi 

spremljajočimi prostori (centralne sanitarije) in potrebno infrastrukturo, objektu pa z načrtovanjem 

vsebin zagotoviti celoletno delovanje. 

S tem v zvezi nadaljujemo sodelovanje s pripravljalci OPPN Vršce, katerega vsebino smo prilagodili 

na posredovane pripombe. V preteklosti se je društvo zavezalo, da bo v želji po urejanju prostora 

financiralo izdelavo OPPN-ja, ki se nanaša na vstopno točko Podhom. Žal so bile aktivnosti s 

sprejemanjem OPPN-ja v preteklosti prekinjene, oziroma niso tekle v tempu, ki bi omogočal nujno 

sprejetje; v letošnjem oktobru, smo se na 12.seji UO, na katerem je bila prisotna tudi predstavnica 

pripravljavca NAVA Arhitekti, d.o.o. ga. Monika Fink zavezali, da v nadaljevanju s pospešenim 

tempom nadaljujemo v še enem poizkusu. V fazi dopolnitev OPN smo sodelovali s pobudami za 

spremembo OPN v delu, ki se nanaša na zgoraj omenjeni objekt »Vezenine«.  

 

8. Dobršen del aktivnosti smo že pred sezono, zlasti pa v poteku glavne sezone namenili problematiki 

urejanja prometa. Ob zavedanju dejstva, ki jih povzročajo prekomerne obremenitve prostora, v 

povezavi zlasti z motornim prometom, smo zelo zgodaj pričeli iskati rešitve, ki bi pripomogle 

zmanjšati pritisk na prostor. Težava povezana s prometom ni zgolj prekomernost, gre tudi za slabe, 

celo neustrezne povezave in infrastrukturo. 

Vizija TD Gorje pri upravljanju s sotesko Vintgar temelji na spoznanju, da je motorizirani promet iz 

neposrednega območja vstopnih točk v sotesko Vintgar potrebno odmakniti in predvsem zmanjšati 

individualno dostopanje v sotesko z osebnimi motornimi vozili. S tem namenom smo iskali primeren 

prostor za namen centralnega parkirišča. Slednje nam je uspelo najti v neposredni bližini Bleda. 

Našim pobudam in željam je prisluhnila družba Lip Bled, s katero smo sklenili najemno pogodbo za 

parkirno površino v velikosti 5000 m2, ki smo jo v najhujši konici za trajanje 15 dni še povečali za 

slabih 1000m2. Za lokacijo je bilo potrebno zagotoviti ustrezno prometno signalizacijo. Po pridobitvi 

ustreznih soglasij upravljavca državne ceste, smo se uspeli priključiti na blejsko turistično obvestilno 

infrastrukturo. V fazi uresničevanja so nastali sorazmerno visoki stroški, ki pa so glede na namen in 

učinek docela opravičljivi in sprejemljivi. Zagotavljanje primernega, predvsem pa vzdržnega 

prometnega režima ob mnogokrat diametralno nasprotujočih si stališčih posameznikov, skupin ali 

skupnosti, ki je obenem še na meji sprejemljivega tudi za obiskovalce, je mnogokrat na meji 

mogočega. Težave prometa niso in ne morejo biti domena subjekta kot je društvo, problemi 

povezani s prometom so v prvi vrsti domena lokalnih skupnosti in pristojnih državnih institucij. V TD 

Gorje izražamo prepričanje, da smo kot subjekt, ki v osnovi upravlja s sotesko Vintgar zagotovili in 

presegli pričakovanja povezana z reševanjem prometnih zagat. Ne nazadnje smo za uresničevanje 

slednjega namenili in porabili kar nekaj sredstev (prometna signalizacija zagotavljanje rediteljske 

službe – usmerjanje prometa). 

Vsi obiskovalci, ki so želeli parkirati na parkirišču ob tovarni Lip Bled ali so bili tja preusmerjeni, so 

vse od 15. maja pa vse do 15. septembra imeli na voljo brezplačen avtobus, ki jih je prepeljal do 

vstopne točke v Podhomu in nazaj. Po začetni skepsi, vztrajanju, usmerjanju in oglaševanju smo v 

društvu dosegli zadovoljiv učinek, ki pa bi bil ob bolj smiselni signalizaciji na državni cesti lahko še 

znatno boljši. 
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TD Gorje je letos že drugič zapored v sodelovanju z Zavodom za turizem Bled organiziralo tako 

imenovan "shuttle bus«, ki je bil v osnovi namenjen gostom, ki so počitnikovali na območju občin 

Bled in Gorje. Poskusno sta že v času majskih praznikov pričela voziti dva avtobusa, v času poletja pa 

sta avtobusa vozila vse do 15. Septembra, na relaciji od Bleda do Zatrnika, vključujoč vsa večja 

naselja v obeh občinah in prepoznavne destinacije na tem območju. 

Društvo ima v lasti tudi svoje površine, ki so namenjene parkiranju. Vzdrževanje slednjih predstavlja 

društvu prav tako strošek.  

Slabe povezave, neustrezna infrastruktura in pomanjkljiva signalizacija so bile v poročilu že 

omenjene. Ob zavedanju problematike smo stremeli k rešitvi problema vsaj na ožjem delu soteske 

na območju Podhoma, kar neposredno zadeva tudi društvo v povezavi z ogledovanjem soteske 

Vintgar, zato smo spomladi pristopili k rekonstrukciji ceste v Podhomu, ki vodi neposredno na 

vstopno točko. Skupaj z Občino Gorje smo obnovili cesto v skupni dolžini 400 m. Vozišče je povsod 

široko dobrih 5 m, kar omogoča nemoteno srečevanje avtobusov.   Na izpostavljenih mestih so 

izdelani podporni zidovi, v celoti je bil zamenjan tudi spodnji ustroj ceste. Znesek vloženih sredstev, 

ki jih je društvo vložilo v občinsko infrastrukturo (157 000,00 Eur) samo v tem delu, kaže na resnost 

v razumevanju in pomenu reševanja težav v prometu in razvijanju infrastrukture, kar je sicer 

izvirna pristojnost lokalne skupnosti, hkrati pa kaže na zavezanost in predanost društva kraju. 

Z ustrezno opremo, infrastrukturo in smiselnim označevanjem smo se trudili doseči ustrezno 

zadovoljstvo gostov-turistov. V ta namen so bile pripravljene zloženke, letaki, informacije na spletni 

strani društva in oglaševanje v medijih in ostalih mestih, ki se jih poslužujejo obiskovalci. Na obeh 

vstopno izstopnih mestih smo v sklopu gostinske ponudbe poskrbeli za ustrezno število miz in klopi 

za namen počitka. Poskrbeli smo za mesta in opremo, ki je obiskovalcem, ki so prišli s kolesi 

omogočala parkiranje. 

 

9. Zasnovali in postavili smo štiri sodobno oblikovane panoramske table, iz katerih turisti lahko 

razberejo osnovne značilnosti krajev po katerih se gibajo, se seznanijo z naravnimi in kulturnimi 

znamenitostmi in se obenem seznanijo tudi z varstvenimi režimi območja, kjer se nahajajo. Table, ki 

so bile zasnovane popolnoma na novo so oblikovane v skladu s tipologijo, ki velja na zavarovanem 

območju Triglavskega narodnega parka. V čim večji meri smo skušali slediti celostni podobi, ki jo je 

razvil Javni zavod TNP, obenem pa poudarja tudi vlogo nosilca, to je Turističnega društva Gorje. 
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10. Turistično društvo je v letošnjem letu sprejelo nova pravila delovanja društva,  ki predstavljajo 

temeljni akt društva. Sprejelo je tudi niz pravilnikov, ki določajo delo in poslovanje društva tako 

navznoter in navzven. Sprejeli smo akt o sistemizaciji, ki omogoča zaposlovanje v društvu, ki je glede 

na številne naloge, ki jih društvo izvaja nuja in obveza. Trenutno je v društvu zaposlenih sedem 

sodelavcev za nedoločen čas, še dodatnih 9 sodelavcev je (bilo) zaposlenih za določen čas sezone. V 

času sezone smo si pomagali z zaposlovanjem študentov in dijakov. Posredno zaposleni so še zunanji 

sodelavci, ki opravljajo servisne dejavnosti (računovodstvo, visoko strokovna vzdrževalno - obrtniška 

dela, pomoč pri občasnem čiščenju, ipd.).  

 

11. Društvo je v omenjenem času organiziralo ali sodelovalo pri organizaciji družabnih dogodkov, 

zlasti tistih, ki se nanašajo na promocijo kraja in turizma. Ob vseh navedenih naštetih aktivnosti 

društvo skrbi in ureja galerije v Pokljuški soteski, ki so prav tako naravna znamenitost in naravni 

spomenik lokalnega pomena. Vse bolj pa skrbimo tudi za samo urejenost poti v njej. Na območju 

občine imamo razvite še dve lokalni turistično pohodni poti, Miklavževo in Riklijevo pot, ki ju je prav 

tako potrebno urejati in vzdrževati. V mesecu septembru smo podali tudi pobudo, da se celovito 

uredi arheološko najdišče Poglejska cerkev, ki je ena izmed točk na Riklijevi poti. 

    

12. V mesecu septembru, pa smo v sodelovanju z Gorenjsko turistično zvezo izvedli ocenjevanje 

urejenosti kraja in izbor najlepše urejenih hiš s cvetjem. V sklopu akcije smo izbrali »Naj nagelj« v 

kraju, za prejem priznanja pa smo predlagali eno izmed naselij v občini Gorje-vas Mevkuž. 

 

13. V pozno jesenskem času smo dokončno tudi usposobili najete prostore v neposredni bližini 

vaškega trga za namen turistične pisarne, v katerih bo domovala tudi strokovna služba društva. 
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14. Prav tako v pozno jesenskem času smo še uspeli pripraviti ustrezne količine gradbenega lesa, ga 

ustrezno odbrati in uskladiščiti.  

 

15. Skoraj celotno pot vzdolž soteske smo uspeli dosuti z drobljenim apnencem, zadovoljivo je 

prestala tudi novembrski deževni test.  
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Poročilo zakonitega zastopnika - podpredsednika društva za leto 2019 

Poročilo predsednika po smrti predsednika Jožeta Borseta podaja podpredsednik društva in zakoniti 

zastopnik društva Janez Hudovernik.  

Kot vsako leto je bilo tudi leto 2019 naša prioriteta ustrezno pripraviti sotesko Vintgar za varen ogled. Zato 

smo se takoj, ko je bilo to možno lotili obnovitvenih del; več o tem v nadaljevanju.  

Tej strategiji je sledil tudi novi upravni odbor, ki je takoj začel z usklajenim delovanjem. Na rednih sestankih 

smo si razdelili zadane naloge in začeli delati v manjših projektnih skupinah, kar se je pokazalo za zelo 

učinkovito. Poglejmo si ključne poudarke leta 2019. 

Lotili smo se prenove pravilnika – statuta društva. Vključili smo vse člane društva, kot tudi širšo 

zainteresirano javnost in tako prišli do novega posodobljenega pravilnika. Pripravili in sprejeli smo tudi 

več potrebnih internih pravilnikov in aktov, ki jih potrebujemo za delo. V društvu je redno zaposlenih 7 

sodelavcev, v času sezone pa si pomagamo še s pogodbenimi delavci in študenti. Tako je v lanskem letu v 

društvu delalo 40 ljudi.  

Takoj ko je dopuščal čas, smo se lotili vzdrževalnih in obnovitvenih del v soteski. Naj omenim ključne 

projekte, ki smo jih naredili: delno prenovo galerij v soteski, obnova obeh osnovnih objektov – brunaric 

na vstopnih točkah, prenova ploščadi na Šumu, reševanje problema sanitarij na lokaciji na Šumu, 

odstranjevanje neuporabne brvi. Začeli smo tudi z izgradnjo kanalizacijskega priključka. Več o tem si boste 

lahko prebrali v poročilu o izvedenih aktivnostih TD Gorje. 

Urejanje prometa je bila naša prioriteta in bo tudi v prihodnje. Pričeli smo s pobiranjem parkirnine na treh 

parkiriščih: pred vstopom v sotesko, na Vršcah kot tudi pri podjetju Lip Bled. Tam smo najeli večje 

parkirišče in uvedli park & ride storitev. Aktivno smo promovirali slednje parkirišče, še preden sta se 

napolnila zgoraj omenjena dva v bližini soteske. V času glavne sezone smo imeli dobro organizirano 

redarsko službo, ki je skrbela za tekoč promet na ožjem območju soteske, kot tudi usmerjala obiskovalce 

na parkirišče pri LIP Bledu.  

V začetku leta smo sofinancirali obnovo občinske ceste od križišča pri Jakopiču do ovinka, ki je bil saniran 

že prej. Cesta je bila predana v promet v mesecu juniju 2019. 

Skupaj z Zavodom za turizem Bled smo organizirali Shuttle bus, ki je namenjen gostom na področju Bleda 

in Gorij. Avtobus je vozil vse do Zatrnika in občasno tudi na Pokljuko – na Rudno polje.  

V jeseni smo ustanovili razvojno skupino v katero smo povabili ne samo člane društva, ampak vse 

zainteresirane, ki želijo sodelovati v kreiranju razvoja turizma v Gorjah. Prvi sestanek je bil v septembru. 

Cilj skupine je, da služi kot posvetovalno telo za Upravni odbor TD in pripravi operativne in strateške 

usmeritve za delovanje društva.  

V letu 2019 smo imeli tudi več sestankov z občinami Gorje, Bled in Jesenice na temo sodelovanja.  

Ponovno smo oživeli sodelovanje z osnovno šolo Gorje in organizirali Popotnico – turistični krožek, ki so 

se ga udeležili učenci od 5 do 9 razreda OŠ. Povabili smo tudi dijake in študente iz Gorij.  

Imeli smo tudi rekordno sezono glede obiska. Sotesko si je v lanskem letu ogledalo 400.088 obiskovalcev 

kar pomeni, da smo druga najbolj obiskana turistična znamenitost na Gorenjskem; takoj za Blejskim 

gradom.  
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Rad bi se zahvalil vsem redno, kot tudi pogodbeno zaposlenim delavcem in študentom, ki so poskrbeli za 

tekoče delovanje društva in omogočili, da smo lahko sprejeli in oskrbeli takšno število obiskovalcev.  

Veseli nas, da je soteska Vintgar prepoznana kot glavna turistična atrakcija, zaradi katere se gostje odločijo 

za obisk naših krajev. To nam daje motivacijo in zavezo, da bomo tudi v prihodnje delali na tem, da našim 

obiskovalcev omogočimo izjemno storitev in doživetje ob obisku in ogledu naše Prvinske idile ob vznožju 

Alp. 

Podpredsednik TD Gorje, Janez Hudovernik 
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1.3 Plan dela za leto 2020 

Potrebno bo opraviti določena dela v povezavi z vzdrževanjem soteske in zagotavljanjem varnosti. 

Predvideva se, da v kolikor bodo razmere omogočale izvajanje del, bomo: 

• Očistili vse varovalne mreže, vse načete in poškodovane mreže bo potrebno nadomestiti. Zaradi 

specifike dela (okolje - dostopnost, mikroklima nevarno delo) gre za izredno zahteven in drag 

projekt. 

• Na izpostavljenih mestih, kjer ni dovoljeno nameščati varovalnih mrež ali galerij, bo teren 

potrebno pregledati (preplezati in nevarna mesta sanirati) kar po oceni predstavlja znesek 

20.000,00 eur 

• Na pobočju Homa, v varovalnem gozdu v lasti AS je večja količina suhega drevja napadenega od 

podlubnikov, ki se nekontrolirano podira in predstavlja izredno nevarnost, ki ga bo potrebno v 

soglasju z lastniki usmerjeno posekati, kar zopet predstavlja ne samo nevarno delo za 

usposobljene izvajalce pač pa tudi strošek v predvideni višini 18.600,00 eur. 

• Predvideva se zamenjava enega od mostov v soteski, za katerega bo poleg sredstev, ki 

predstavljajo samo mostno konstrukcijo, potrebna uporaba helikopterja za prenos in iznos, 

predvidena višina vseh stroškov je ocenjena na 26.000,00 eur 

• Ob čistilni napravi na Šumu se predvideva dokončna ureditev in zasaditev vegetacije predviden 

strošek naša 12.800,00 eur. 

• Predvideva se opaženje kontejnerskega stranišča - dela so ocenjena n 6.400,00 eur 

• Opraviti je potrebno servisiranje žičniške naprave in tehnični pregled predvidena ocena stroškov 

8.400.00 eur 

• Predvideva se celovita prenova obstoječe poti od Šuma do vasi Blejska dobrava ocenjena vrednost 

16.400,00eur 

• Ob vzdrževanju (peskanju, pleskanju) mostu na Šumu bo potrebno nabaviti dodatnih 20 m3 

kvalitetnega hrastovega ali macesnovega lesa ocenjena vrednost predstavlja 17.000,00 eur 

• Sama izvedba tesarskih pleskarskih in drugih obrtniških del ob obnovi mostu, ki vključuje montažo 

in demontažo z usposobljenimi strokovnjaki - vrvna tehnika predstavlja vrednost, predhodno pa 

bo potrebno zagotoviti še izdelavo celotnega projekta za izvedbo del za namen pridobitve 

vodnega soglasja, čemur bo sledilo tudi poplačilo takse – 42.800,00 eur 

• Z ozirom na odločbo gradbene inšpekcije bo ob nesprejetju OPPN Vršce potrebno izpolniti 

odločbo in odstraniti nelegalno zgrajen objekt–lopo, nad vstopno točko brunarice, ki je bila 

dejansko delavniški objekt, kar operacionalizacijo vzdrževalno tehničnih del postavlja v nezavidljiv 

položaj. V pripravah na odstranjevanje (rušenje) objekta, ki je bilo kasneje omiljeno z odlogom, je 

slednje pomenilo iz časovnega in stroškovnega vidika obremenitev; naprave, orodja in materiale 

je bilo potrebno seliti na nadomestne lokacije. 
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1.4 Poročilo nadzornega odbora 

NO TD Gorje podaja poročilo za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

 

Člani Nadzornega odbora v sestavi Roman Ambrožič - predsednik, Jože Kuralt - član in Mateja Reš - član, 

so bili vedno vabljeni in prisotni na rednih sejah UO TD Gorje, kar je razvidno iz zapisnikov sej, objavljenih 

na spletni strani društva.  

  

Predsednik NO Roman Ambrožič je sklical eno redno sejo NO, dne 16.9.2019 v brunarici v Vintgarju. 

Prisotna sta bila oba člana NO.  

Na seji so razpravljali o tekoči problematiki društva, njegovem dosedanjem delovanjem v tekočem letu in 

opravljenem delu ter predvidenih spremembah.  

Predsednik NO je poudaril, da mora NO biti seznanjen tudi z dogovori glede financiranja, posledično 

morajo biti tudi vse odločitve sprejete in podprte s sklepi UO (biti sprejet sklep na seji UO). Morebitno 

sprejemanje individualnih odločitev glede poslovanja društva v društvu ni sprejemljivo. Dosledno se je 

potrebno držati pravilnega poslovanja. Pri poslovanju in vodenju društva je potrebno dosledno izhajati iz 

pravil društva. 

Opozoril je tudi na predvideno sofinanciranje obnove ceste v Podhomu (odsek od nadvoza do Bijola). 

Projekt obnove ceste UO še ni bil v celoti predstavljen, niti ni bila na voljo projektna dokumentacija, ocena 

stroškov, plan izvedbe in način financiranja. O sofinanciranju obnove ceste bo potrebno seznaniti tudi UO. 

V kolikor se bo UO strinjal, da se projekt finančno podpre, bo potrebno določiti znesek vložka kot 

sovlaganje v občinsko infrastrukturo. 

NO je izrazil argumentirane pomisleke tehnične narave glede namere nakupa električnih avtobusov, ravno 

tako je opozoril na nujo po znižanju najemnine za parkirišče na Vršcah za čas, ko se parkirišče ni 

uporabljalo. 

NO je spremljal delo upravnega odbora društva in aktivno sodeloval pri pripravi predlogov sklepov. 

Spremljal je realizacijo zastavljenih načrtov in ugotavljal ali vse poteka v skladu z dogovori in sklepi UO 

društva. 

 

Izvajalec (pooblaščeni izdelovalec revizijskega poročila družba Resni d.o.o.) bo podal strokovno mnenje o 

tem, ali računovodski izkazi v vseh pomembnejših pogledih podajajo resničen in pošten prikaz finančnega 

stanja, poslovnega izida in denarnih tokov naročnika v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.  

 

Nadzorni odbor se je seznanil z letnim poročilom za leto 2019.  

 

Ker je pooblaščeni revizor izdal mnenje brez pridržka in ker so bili / bodo presežki prihodkov nad odhodki 

porabljeni v skladu z zakonom o društvih in se / se bodo uporabljali za uresničevanje namena ter ciljev 

društva NO predlaga občnemu zboru, da sprejme letno poročilo za leto 2019 skupaj z bilanco stanja na 

dan 31.12.2019 ter izkazom poslovnega izida za leto 2019. 

 

Predsednik Roman Ambrožič 

Član Jože Kuralt 

Član Mateja Reš 
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1.5 Zaključni del 

Cilji društva so opredeljeni v Pravilih društva in so usklajeni z Zakonom o društvih (Ur. l. RS štev. 64/11) in 

Statutom Turistične zveze Slovenije, sprejetim 28.03.2015. Menimo, da smo sledili ciljem in jih tudi 

dosegli. Zato je bilo delovanje društva uspešno. 

1.6 Dogodki po koncu poslovnega leta 

Po koncu poslovnega leta ni bilo dogodkov, ki bi vplivali na računovodske izkaze leta 2019.  

Po odstopu s funkcije predsednika in smrti predsednika društva Borse Jožeta v februarju 2020, ki sovpada 

z zaključkom poslovnega leta, je funkcijo predsednika prevzel podpredsednik društva Janez Hudovernik, 

ki je po sklicu občnega zbora dne 13.02.2020 in dopolnitvi PRAVIL društva postal tudi zakoniti zastopnik 

društva.  

Društvo je dobilo nov znak in pečat. 

Z razglasom epidemije v marcu 2020 je društvo racionaliziralo poslovanje. Štiri od osem zaposlenih so bili 

napoteni na delo od doma oziroma kasneje na čakanje na delo, s katerim so prekinili takoj po prvomajskih 

praznikih, ko je bilo že znano, da bo soteska odprta za ogledovanje predvidoma okoli 15.5.2020.  

1.7  Pričakovan vpliv epidemije COVID-19 na računovodske izkaze v letu 2020 

Učinek novega korona virusa na računovodske izkaze v letu 2020 je mogoče zgolj oceniti, ker dejanskega 

poteka epidemije in njenih posledic ne poznamo dovolj. 

 

Prihodki 

 

Na prihodkih bo imela epidemija vpliv zaradi pričakovanega nižjega števila obiskovalcev. Ocena društva 

je, da bi bili prihodki iz naslova prodanih vstopnic lahko v mesecih april, maj, junij in julij nižji za povprečno 

72%.  

 

Iz naslova gostinske dejavnosti je pričakovati znižanje prihodkov v višini 85%, iz naslova prodaje spominkov 

v višini 81% ter iz naslova pobrane parkirnine 73%.  

 

Pričakuje se tudi državna pomoč v obliki odpisa plačila prispevkov iz naslova pokojninskega zavarovanja, 

v višini 16.955,00 EUR. 

 

Odhodki 

 

Ocenjuje se nižje odhodke dela za 4%, materialne stroške za 46% in nižje stroške storitev za 32%. 

 

Človeški kapital 

 

Ocenjuje se, da se število zaposlenih v društvu zaradi vpliva epidemije koronavirusa ne bo spremenilo. 
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1.8 Izjava o odgovornosti in ostala razkritja 

Izjava predsednika društva 

Predsednik društva je odgovoren, da vsako poslovno leto pripravi letno poročilo in računovodska razkritja 

v skladu z veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi, ki jih objavi Slovenski inštitut za revizijo tako 

in Zakonom o društvih, da predstavlja resničen in pošten prikaz premoženjskega stanja in izidov 

poslovanja društva TD Gorje, Podhom 80, Zgornje Gorje za leto, končano 31.12.2019. 

Predsednik potrjuje letno poročilo in računovodske izkaze društva TD Gorje, Podhom 80, Zgornje Gorje, 

za poslovno leto 2019. 

Predsednik potrjuje: 

• da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene računovodske usmeritve, 

• da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja, 

• da letno poročilo predstavljata resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja društva in izidov 

njegovega poslovanja za leto 2019 in je odobreno za objavo. 

Predsednik je odgovoren tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za 

zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi s pojasnili izdelani na 

podlagi predpostavke o neomejenem nadaljnjem poslovanju društva ter v skladu z veljavno zakonodajo 

in Slovenskimi računovodskimi standardi ter Zakonom o društvih. 

ZDDPO-2 določa da lahko FURS kadarkoli v roku petih let po poteku poslovnega leta, v katerem je davek 

odmerjen, preveri poslovanje društva, kar pa lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti 

plačila davka, zamudnih obresti in kazni. Uprava društva izjavlja, da ni takih okoliščin, ki bi lahko povzročile 

morebitno pomembno obveznost iz tega naslova. 

  

Zgornje Gorje, 14.08.2020  

Podpredsednik TD Gorje  

Janez Hudovernik 
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2 Računovodsko poročilo 

2.1 Splošno 

Glavna dejavnost Turističnega društva Gorje (v nadaljevanju društvo) je vzdrževanje soteske Vintgar (v 

nadaljevanju soteska). 

Društvo je v letu 2019 zavezanec za revizijo skladno s SRS 33.3. Revizijo opravlja podjetje Resni d.o.o., 

Parmova ulica 45, Ljubljana. 

Poslovne knjige se vodijo v skladu z določbami 26. člena Zakona o društvih po sistemu dvostavnega 

knjigovodstva. Izkaz poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje društvo sestavi v skladu SRS 21 po 

različici I, z nadomestnimi zaporednimi številkami skladno s SRS 33.5. 

Poslovno leto je enako koledarskemu letu v skladu z določbami 26. člena Zakona o društvih. 

Nadzorni odbor v skladu s sedmim odstavkom 26. člena Zakona o društvih (v nadaljevanju zakon) opravi 

nadzor nad poslovanjem društva, kar je razvidno iz poslovnih knjig nekaj dni pred občnim zborom.  

Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih 

dogodkov, časovne neomejenosti delovanja in kakovostne značilnosti računovodskih izkazov; te so 

predvsem: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri računovodskih usmeritvah so 

upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost. 

Društvo ugotavlja prihodke, ki se nanašajo na pridobitno in nepridobitno dejavnost na osnovi 

sorazmernega deleža pridobitnih prihodkov v celotnih prihodkih. Pri tem upošteva Pravilnik o opredelitvi 

pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07, 68/09). 

V skladu z Zakonom o društvih društvo opravlja pridobitno in nepridobitno dejavnost. 

Presežki prihodkov iz pridobitne dejavnosti se izključno porabijo za potrebe osnovne dejavnosti društva, 

saj ta sredstva v večjem obsegu pripomorejo k uresničevanju namena ciljev društva. 

Pridobitna dejavnost vsebuje: 

• prispevek za vzdrževanje soteske; ta sredstva se porabijo izključno za vzdrževanje soteske Vintgar; 

čisti presežek prihodkov se prenese kot nerazporejen čisti presežek prihodkov za vzdrževanje soteske 

v prihodnjih letih ter 

• gostinsko dejavnost – prodaja sladoleda, pijače in napitkov ter spominkov v brunaricah Vintgar in Šum. 

Tudi ti prihodki so v celoti porabljeni za vzdrževanje soteske kakor tudi za vzdrževanje infrastrukture 

okoli brunaric (parkirišče, toalete, mize, klopi, ipd.) 

TD Gorje je od pridobitne dejavnosti zavezanec za DDV. 

Denarna enota, uporabljena v računovodskih izkazih in pripadajočih pojasnilih je EURO (EUR) s centi. 
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2.2 Bilanca stanja 

Bilanca stanja na dan 31.12.2019 

 

 

v EUR

2019 2018

SREDSTVA 4.452.656,91 2.528.327,65

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.875.817,11 1.599.644,69

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 39.619,32 41.184,87

1. Neopredmetena sredstva 39.619,32 41.184,87

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva 1.836.197,79 1.558.459,82

III. Naložbene nepremičnine 0,00 0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe 0,00 0,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00

2. Dolgoročna posojila 0,00 0,00

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0,00 0,00

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 2.576.839,80 927.160,16

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0,00 0,00

II. Zaloge 3.373,75 5.681,99

III. Kratkoročne finančne naložbe 1.800.002,00 100.049,02

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 1.800.002,00 100.049,02

2. Kratkoročna posojila 0,00 0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 19.094,45 67.983,70

V. Denarna sredstva 754.369,60 753.445,45

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 1.522,80

Zunajbilančna sredstva 20.453,83 0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 4.452.656,91 2.528.327,65

A. SKLAD 4.081.381,11 2.480.658,25
I. Društveni sklad 4.081.381,11 2.480.658,25
II. Revalorizacijske rezerve 0,00 0,00
III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0,00 0,00

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)0,00 537,88

1. Rezervacije 0,00 0,00

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0,00 537,88

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 15.752,83 0,00

I. Dolgoročne finančne obveznosti 15.752,83 0,00

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 350.572,19 43.026,73

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0,00 0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti 4.701,00 0,00

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 345.871,19 43.026,73

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 4.950,78 4.104,79

Zunajbilančne obveznosti 20.453,83 0,00
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2.2.1 Dolgoročna sredstva 

2.2.1.1 Neopredmetena sredstva 

 

 

 

Neopredmetena osnovna sredstva se merijo po modelu nabavne vrednosti. Knjigovodska vrednost se 

zmanjšuje z amortiziranjem po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Osnova za obračun 

amortizacije je polna nabavna vrednost. Amortiziranje se prične prvi dan naslednjega meseca potem, ko 

je sredstvo na razpolago za uporabo.  

Neopredmetena sredstva sestavljajo: 

• računalniški programi za fakturiranje in program glavna knjiga in program KPFW vse Vasco, nabavljeni 

pred letom 2018 ter 

v EUR

2019 2018

Dobro ime 0 

Odloženi stroški razvijanja 0 

Premoženjske pravice 42.506 42.506 

Druga neopredmetena sredstva (tudi emisijski kuponi) 0 

Dolgoročno aktivne časovne razmejitve 0 

Popravek vrednosti odloženih stroškov razvijanja zaradi amortiziranja 0 

Popravek vrednosti premoženjskih pravic zaradi amortiziranja 0 

Popravek vrednosti drugih neopredmetenih sredstev zaradi 

amortiziranja (2.887) (1.321)

Oslabitev vrednosti neopredmetnih sredstev 0 

Kratkoročni predujmi, dani za neopredmetena dolgoročna sredstva 0 

Skupaj: 39.619 41.185 

Izkaz gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročno aktivnih časovnih razmejitev:

v EUR
Dobro ime Odloženi stroški 

razvijanja

Premoženjske 

pravice

Druga 

neopredmeten

a sredstva 

(tudi emisijski 

kuponi)

Dolgoročno 

aktivne 

časovne 

razmejitve

Kratkoročni 

predujmi

Skupaj:

NABAVNA VREDNOST

Stanje 01/01-2019 0 0 42.506 0 0 0 42.506 

Pridobitve 0 

Odtujitve 0 

Prevrednotevanje 0 

Stanje 31/12-2019 0 0 42.506 0 0 0 42.506 

0 0 42.506 0 0 0 42.506 

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 01/01-2019 0 0 1.321 1.321 

Pridobitve 0 

Odtujitve 0 

Amortizacija 1.566 1.566 

Prevrednotevanje 0 

Stanje 31/12-2019 0 0 2.887 2.887 

0 0 2.887 0 2.887 

Neodpisana vrednost 01/01-2019 0 0 41.185 0 0 0 41.185 

Neodpisana vrednost 31/12-2019 0 0 39.619 0 0 0 39.619 
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• služnostna pravica za zemljišča na katerem so postavljene zaščitne mreže; služnostna pravica je 

vzpostavljena za dobo 30 let do leta 2048 

2.2.1.2 Opredmetena osnovna sredstva 

Opredmetena osnovna sredstva so razdeljena na zemljišča, zgradbe in opremo in se začnejo amortizirati 

prvi dan naslednjega meseca potem, ko je razpoložljivo za uporabo. Zemljišča se ne amortizirajo. Nabavna 

vrednost posameznega opredmetenega osnovnega sredstva zajema nakupno ceno in vse stroške, ki se 

lahko neposredno pripišejo k usposobitvi za nameravano uporabo. Kasneje nastali stroški, ki omogočajo 

večje bodoče koristi glede na prej ocenjene, povečujejo nabavno vrednost.  

Opredmetena osnovna sredstva se merijo po modelu nabavne vrednosti. Knjigovodska vrednost se 

zmanjšuje z amortiziranjem po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Osnova za obračun 

amortizacije je polna nabavna vrednost. Amortiziranje se prične prvi dan naslednjega meseca potem, ko 

je sredstvo na razpolago za uporabo.  
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Izkaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev 

v EUR

2019 2018

Nepremičnine 1.734.796 1.538.970 

Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti 1.149.962 1.149.962 

Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti 151.791 151.791 

Zemljišča, vrednotena po modelu revaloziranja 0 

Zgradbe, vrednotene po modelu revaloziranja 0 

Nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi 166.370 128.091 

Vlaganje v nepremičnine v tuji lasti 266.673 109.126 

Popravek in oslabitev vrednosti nepremičnin (55.385) (44.458)

Oslabitev vrednosti zemljišč, Popravek vrednosti zemljišč zaradi 

amoritziranja (kamnolomi, odlagališča odpadkov) 0 

Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja (47.971) (42.837)

Oslabitev vrednosti zgradb 0 

Poravek vrednosti vlaganj v tuji lasti (7.414) (1.621)

Neodpisana vrednost nepremičnin 1.679.411 1.494.512 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 694.351 575.251 

Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu nabavne vrednosti 687.243 568.143 

Drobni inventar 7.108 7.108 

Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu prevrednotovanja 0 

Biološka sredstva - večletni nasadi 0 

Biološka sredstva - osnovna čreda 0 

Druga opredmetena osnovna sredstva 0 

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti 0 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma 

izdelavi 0 

Umetniška dela in drugi predmeti kulturne in/ali zgodovinske vrednosti, 

ki se ne amortizirajo 0 

Popravek in oslabitev vrednosti opreme in drugih opredmetenih 

osnovnih sredstev (537.564) (511.303)

Popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov zaradi amortiziranja   (530.456) (504.195)

Popravek vrednosti drobnega inventarja zaradi amortiziranja (7.108) (7.108)

Oslabitev vrednosti opreme in nadomestnh delov 0 

Popravek vrednosti bioloških sredstev - večletnih nasadov zaradi 

amortiziranja 0 

Popravek vrednosti bioloških sredstev - osnovne črede zaradi 

amortiziranja 0 

Popravek vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev zaradi 

amortiziranja 0 

Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti 0 

Oslabitev vrednosti bioloških sredstev 0 

Oslabitev vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev 0 

Neodpisana vrednost opreme 156.787 63.948 

Kratkoročni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva 0 

Skupaj: 1.836.198 1.558.460 
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Zemljišča 

Zemljišča predstavljajo pomembno postavko v izkazih. To so predvsem zemljišča na vhodu v sotesko in so 

bila kupljena z namenom, da se ne plačuje najemnina.  

Zgradbe in dodelave zgradb 

Zgradbe predstavljajo naslednje postavke:  

Naziv Neodpisana vrednost 

Brunarica Vintgar 4.381,45 

Brunarica Šum 5.946,03 

Lesena hiška - prodajni kiosk za prodajo vstopnic 360,83 

Sanitarije - Vintgar 14.021,15 

Stopnice - Šum 2.847,38 

Spodnja postaja žičnice - Šum 2.485,31 

Kamnito betonski oporni zid klanec Podhom 16.721,72 

Večnamenski objekt za skladiščenje 49.440,54 

Pitnik Podhom 7.615,79 

Skupaj zgradbe sedanja vrednost  103.820,20 

Vlaganja v nepremičnine v tuji lasti:  

Oporni zid, cestni priključek 19.030,72 

Sanacija leve brežine nad sotesko 40.505,38 

Sanacija občinske ceste in signalizacija 44.552,49 

Cesta Fortuna 155.170,34 

Skupaj vlaganja v nepremičnine v tuji lasti 259.258,93 

 

v EUR

Zemljišča Zgradbe Oprema in 

nadomestni 

deli

Drobni 

inventar

Druga 

opredmetena 

osnovna 

sredstva

Kratkoročni 

predujmi

Opredmetena 

osnovna 

sredstva v 

izdelavi

Skupaj:

NABAVNA VREDNOST

Stanje 01/01-2019 1.149.962 151.791 568.143 7.108 0 0 128.091 2.005.095 

Pridobitve 125.433 38.278 163.711 

Odtujitve (6.333) (6.333)

Prevrednotenje 0 

Stanje 31/12-2019 1.149.962 151.791 687.243 7.108 0 0 166.370 2.162.474 

1.149.962 151.791 687.243 7.108 0 0 166.369 2.162.473 

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 01/01-2019 42.837 504.195 7.108 0 554.140 

Pridobitve 0 

Odtujitve (6.333) (6.333)

Amortizacija 5.134 32.594 37.728 

Prevrednotenje 0 

Stanje 31/12-2019 47.971 530.456 7.108 0 585.535 

47.971 530.456 7.108 0 585.535 

Neodpisana vrednost 01/01-2019 1.149.962 108.954 63.948 0 0 0 128.091 1.450.955 

Neodpisana vrednost 31/12-2019 1.149.962 103.820 156.787 0 0 0 166.370 1.576.939 
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Nepremičnine v gradnji 

Nepremičnine v gradnji sestavlja objekt na vhodu v sotesko Vintgar (bivše Vezenine).  

Objekt na vhodu v sotesko Vintgar je bil zapuščen in predmet stečajnega postopka. Ker je objekt strateško 

pomemben za razvoj turizma je društvo šlo v nabavo. Na objektu se je v letu 2019 obnovila streha. Dela 

se bodo nadaljevala po sprejetju OPPN, ko bo možno pričeti s postopkom pridobivanja projektne 

dokumentacije za rekonstrukcijo objekta. 

Vrednosti nepremičnin v gradnji na presečni dan 31.12.2019 pa je: 

Objekt na vhodu (bivše Vezenine) 166.370,18 

 

Oprema 

Nabava opreme v letu 2019 je bila v skupni vrednosti 125.432,88 € in jo sestavljajo panoramske table, 

strojna in programska oprema za vstop v sotesko – vrtljiva vrata, rastlinska čistilna naprava in sanitarije 

na Šumu, tovorno vozilo pik up, oprema za pisarno, računalniki, tiskalniki in mobilne blagajne. 

2.2.2 Kratkoročna sredstva 

2.2.2.1 Zaloge 

 

Količinska enota zaloge materiala v brunaricah se izvirno vrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna 

cena, zmanjšana za dobljene popuste.  

Vrednosti sestavin v ceno enote in celotna cena enote izhajajo v začetku iz izvirnih velikosti. Če se v 

obračunskem obdobju cene na novo nabavljenih enot razlikujejo od cen oziroma stroškov enot iste vrste 

v zalogi se med letom za zmanjševanje teh količin uporablja metoda drsečih povprečnih cen. 

Stanje zaloge se preverja sproti tako, da se nabava materiala vrši tedensko, včasih tudi dnevno, saj je 

prostor za skladiščenje v brunaricah zelo omejen. Odpisi in delni odpisi poškodovanih, pretečenih, 

nekurantnih zalog se opravljajo redno med sezono po artiklih.  

Zaloge sestavljajo pijača skupaj 558,40€ in spominki (magneti, karte, zgibanke) skupaj 2.647,02€ in 

embalaža v višini 168,33€. 

Odpisi zalog na čisto iztržljivo vrednost ter odpisi poškodovanih, pretečenih in neuporabnih zalog 

gostinstva v celem letu je bil 748,23€, spominkov pa je bilo za 1.429,32€. Odpis spominkov je bil zaradi 

neustreznih zemljevidov ali poškodovanih artiklov. Vsi popravki so izkazani v nabavni vrednosti. 

2019 2018

Zaloge surovin in materiala 3.374 5.650 

Zaloge drobnega inventarja in embalaže 0 0 

Nedokončana proizvodnja in storitve 0 0 

Proizvodi 0 0 

Blago 0 0 

Skupaj: 3.374 5.650 



 

24 

 

2.2.2.2 Kratkoročne finančne naložbe 

Društvo ima kratkoročno vezavo denarnih sredstev pri Gorenjski banki d.d. Kranj in sicer v višini 

1.000.000,00 € in pri SKB banki 800.002,00 €. 

2.2.2.3 Kratkoročne poslovne terjatve 

 

 

Terjatve do kupcev obravnavamo posamično.  

Terjatve so poplačane v začetku leta 2020. Za terjatve do kupcev se oblikujejo popravki vrednosti ali pa se 

v celoti odpišejo le v primerih, ko terjatve ni mogoče izterjati zaradi prisilnih poravnav ali stečajev. Vse 

ostale terjatve pa se izterjajo pred zastaranjem. 

  

v EUR

2019 2018

Kratkoročne terjatve do kupcev 8.338 8.190 

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 8.338 8.190 

Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 0 

Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v državi 0 

Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v tujini 0 

Kratkoročni potrošniški krediti, dani kupcem v državi 0 
Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev 0 

Dani kratkoročni predujmi in varščine 2.458 0 

Drugi dani kratkoročni predujmi in preplačila 2.458 0 

Dane kratkoročne varščine 0 

Oslabitev vrednosti danih kratkoročnih predujmov in varščin 0 

Kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun 0 0 

Kratkoročne terjatve do izvoznikov 0 

Kratkoročne terjatve iz uvoza za tuj račun 0 

Kratkoročne terjatve iz komisijske in konsignacijske prodaje 0 

Druge kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun 0 

Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev iz poslovanja za tuj račun 0 

Kratkoročne  terjatve, povezane s finančnimi prihodki 0 0 

Kratkoročne terjatve za obresti 0 

Kratkoročne terjatve za dividende 0 

Kratkoročne terjatve za druge deleže v dobičku 0 

Druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 0 

Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev, povezanih s finančnimi 

prihodki 0 

Druge kratkoročne terjatve 8.298 59.793 

Kratkoročne terjatve za vstopni DDV 8.259 2.688 

Kratkoročne terjatve za davek od dohodka pravnih oseb, vključno z 

davkom, plačanim v tujini 56.127 

Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 39 728 

Ostale kratkoročne terjatve 250 

Kratkoročne terjatve za DDV, vrnjen tujcem 0 

Kratkoročne terjatve za DDv, plačan v tujini 0 
Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev 0 

Skupaj: 19.094 67.983 
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Tabela terjatev po zapadlosti (npr. do 30 dni, do 60 dni, do 90 dni, do 180, nad 360) 

 

Naziv Nezapadlo Do 60 dni Do 90 

dni 

Nad 90 

dni 

SKUPAJ 

zapadli 

SKUPAJ 

USPJEH D.O.O. 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 28,00 

KUONI Global Travel 

Services 

0,00 0,00 0,00 280,00 133,00 133,00 

MATEJA REŠ 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 

ABACUS TOURS D.O.O. 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 28,00 

TODAROBA Kft. 0,00 0,00 357,00 0,00 357,00 357,00 

SEVERIN TRAVEL S.R.L. 0,00 0,00 441,00 0,00 441,00 441,00 

FORTUNA TRAVEL 

INTERNATIONAL 

0,00 140,00 392,00 0,00 532,00 532,00 

Kompas Zagreb d.d. 0,00 0,00 0,00 204,00 204,00 204,00 

IDMC d.o.o. 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 120,00 

TRIPLE BRIDGE D.O.O. 0,00 980,00 1.092,00 931,00 3.003,00 3.003,00 

KOMPAS D.D. 0,00 0,00 749,00 0,00 749,00 749,00 

KOMPAS NOVO MESTO 

D.O.O. 

119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00 

OBRIS ŠPORT D.O.O. 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 

MT MOJCA TALER S.P. 0,00 0,00 0,00 72,00 72,00 72,00 

LJUBLJANSKE 

MLEKARNE D.O.O. 

2.273,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.273,60 

DRUŽINA KRUMPAK 

D.O.O. 

0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 135,00 

TA "ONA" RADENKO 

MILIČIĆ S.P. 

0,00 0,00 0,00 128,00 128,00 128,00 

       

 
2.392,60 1.176,00 3.166,00 1.751,00 5.946,00 8.338,60 

 

V letu 2019 ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti terjatev. 
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2.2.2.4 Denarna sredstva 

 

Denarna sredstva so sestavljena iz stanja na transakcijskem računu in gotovine v blagajni. Društvo ima 

odprt transakcijski račun pri Gorenjski banki d.d. Kranj, stanje na presečni bilančni dan je 553.382,41 € in 

TRR pri SKB banki, stanje na presečni dan je 200.950,80 €.  

Stanje v gotovinski blagajni je 35,90 €. 

2.2.2.5 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

 

2.2.3 Društveni sklad 

 

Društveni sklad je sestavljen iz osnovnega sklada v višini 283.239,39 €, kasnejših vlog v višini 476.352,28 

€, presežka prihodkov za določen namen za vzdrževanje soteske v višini 138.809,39 € in nerazporejenega 

presežka prihodkov 3.182.980,05 €. 

v EUR

2019 2018

Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni papirji 36 35 

Denarna sredstva v blagajni, razen deviznih sredstev 36 35 

Devizna sredstva v blagajni 0 

Izdani čeki (odbitna postavka) 0 

Prejeti čeki 0 

Netvegani takoj udenarljivi dolžniški vrednostni papirji 0 

Denar na poti 0 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah 754.334 753.410 

Denarna sredstva na računih, razen deviznih 754.334 753.410 

Kratkoročni depoziti oziroma depoziti na odpoklic, razen deviznih 0 

Devizna sredstva na računih 0 

Kratkoročni devizni depoziti oziroma devizni depoziti na odpoklic 0 

Denarna sredstva na posebnih računih oziroma za posebne namene 0 

Skupaj: 754.370 753.445 

v EUR

2019 2018

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 1.523 

Kratkoročno nezaračunani prihodki 0 

Vrednotnice 0 

DDV od prejetih predujmov 0 

Skupaj: 0 1.523 

v EUR 
2.019 2.018

A. SKLAD 4.081.381,11 2.480.658,25
I. Društveni sklad 4.081.381,11 2.480.658,25
II. Revalorizacijske rezerve 0,00 0,00
III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0,00 0,00
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2.2.4 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

Društvo v 2019 nima oblikovanih rezervacij in dolgoročnih časovnih razmejitev. 

2.2.5 Kratkoročne obveznosti 

Kratkoročne obveznosti predstavljajo kratkoročne poslovne in finančne obveznosti. 



 

28 

 

 

 

 

Obveznosti do dobaviteljev 32.540,94 

Obveznost za plače, december 2019 izplačane v 2020  18.433,16 

Obveznosti do državnih organov, ddv in davek od dohodka pravnih oseb 294.545,28 

Davčni odtegljaj 351,62 

v EUR

2019 2018

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 32.541 17.998 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 32.541 17.998 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 0 

Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v državi 0 

Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v tujini 0 

Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve 0 

Prejeti kratkoročni predujmi in varščine 0 0 

 Prejeti kratkoročni predujmi 0 

Prejete kratkoročne varščine 0 

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 0 0 

Kratkoročne obveznosti iz izvoza za tuj račun 0 

Kratkoročne obveznosti do uvoznikov 0 

Kratkoročne obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje 0 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 0 

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 18.433 8.357 

Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače 0 

Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 11.201 0 

Kratkoročne obveznosti za prispevke za socialno varnost po vrstah 

prispevkov 0 

Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač 3.984 1.794 

Kraatkoročne obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 2.489 897 

Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 759 5.666 

Kratkoročne obveznosti za prispevke iz drugih prejemkov iz delovnega 

razmerja, ki se ne obračunavajo skupaj s plačami 0 

Kratkoročne obveznosti za davek iz drugih prejemkov iz delovnega 

razmerja, ki se ne obračunavajo skupaj s plačami 0 

Obveznosti za prispevke izplačevalca 0 

Obveznosti do državnih in drugih institucij 294.897 14.504 

Obveznosti za obračunani DDV 1 

Obveznosti za DDV, carino in druge dajatve od uvoženega blaga 0 

Obveznosti za prispevke izplačevalca 2.902 2.521 

Obveznosti za davek od izplačanih plač 0 

Obveznosti za davek od dohodkov 291.643 11.359 
Obveznosti za davčni odtegljaj 352 623 

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 0 

Druge kratkoročne obveznosti 0 2.168 

Kratkoročne obveznosti za obresti 0 

Kratkoročne menične obveznosti 0 

Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestili plač 

zaposlencem 0 

Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 2.168 

Skupaj: 345.871 43.027 
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Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019 so obveznosti za mesec december in so bile poravnane v 

dogovorjenem roku v letu 2020. 

V bilanci izkazane obveznosti do dobaviteljev so vse nezapadle. 

Kratkoročne finančne obveznosti predstavljajo kratkoročni del leasing obrokov, ki zapadejo v plačilo v letu 

2020 v višini 4.701 EUR.  

2.2.6 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

 

 

 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve vsebujejo stroške povezane z revizijo za leto 2019. 

2.2.7 Zunajbilančna evidenca 

Društvo ima v zunajbilančni evidenci dano garancijo za poplačilo lizinga za tovorno vozilo pik – up. 

2.2.8 Terjatve/obveznosti do vodstva društva 

Društvo nima terjatev in obveznosti do vodstva društva. 

  

v EUR

2019 2018

Vnaprej vračunani stroški in odhodki 4.951 4.105 

Kratkoročno odloženi prihodki 0 

DDV od danih predujmov 0 

Skupaj: 4.951 4.105 
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2.3 Izkaz poslovnega izida 

Izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01.2019 do 31.12.2019 

 

 

 

 

v EUR

2019 2018

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 3.525.951,30 1.311.065,83

B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0,00 0,00

C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0,00 0,00

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0,00 0,00

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIH., KI SO POVEZANI 4.745,00 2.479,00

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 0,00 0,00

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 3.530.696,30 1.313.544,83

G. POSLOVNI ODHODKI 1.551.487,40 883.657,22

I. Stroški blaga, materiala in storitev 1.116.481,91 712.443,24

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 93.133,25 0,00

2. Stroški porabljenega materiala 92.421,68 84.753,22

3. Stroški storitev 930.926,98 627.690,02

II. Stroški dela 387.322,55 134.180,56

1. Stroški plač 290.223,01 102.218,64

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 25.834,95 9.046,35

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 20.890,94 7.481,26

4. Drugi stroški dela 50.373,65 15.434,31

III. Odpisi vrednosti 45.086,09 29.863,42

1. Amortizacija 44.563,71 28.495,71

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmeteni 0,00 1.366,91

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 522,38 0,80

IV. Drugi poslovni odhodki 2.596,85 7.170,00

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV 1.979.208,90 429.887,61

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV 0,00 0,00

J. FINANČNI PRIHODKI 58,29 31,60

I. Finančni prihodki iz deležev 0,00 0,00

II. Finančni prihodki iz danih posojil 0,00 9,34

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 58,29 22,26

K. FINANČNI ODHODKI 99,69 17,29

I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0,00 0,00

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 99,69 0,00

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0,00 17,29

L. DRUGI PRIHODKI 5.109,03 0,00

M. DRUGI ODHODKI 18.416,11 0,01

N. PRESEŽEK PRIHODKOV 1.965.860,42 429.901,91

O. PRESEŽEK ODHODKOV 0,00 0,00

P. DAVEK OD DOHODKOV 365.137,56 80.175,62

R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 1.600.722,86 349.726,29

S. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0,00 0,00

Š. Kritje odhodkov  obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka prihodkov iz 0,00 0,00

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DEL. UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na d 11,68 5,00

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 12,00 12,00
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2.3.1 Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida 

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida za obdobje 01.01.2019 do 31.12.2019 

 

 

 

 

 

Pridobitna dejavnost 2019 2019 2018

1. Prihodki od dejavnosti 3.525.951,30 1.311.065,83

a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 0,00 0,00

b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 0,00 0,00

c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 0,00 0,00

č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 0,00 0,00

d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov 0,00 0,00

e) članarine in prispevki članov 0,00 0,00

f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev 0,00 0,00

g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala 305.090,41 127.367,16

h) ostali prihodki od dejavnosti 3.220.860,89 1.183.698,67

2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam 2.596,85 7.100,00

IPI - Dodatni podatki 2019 2019 2018

1. Prihodki od dejavnosti 3.530.696,30 1.313.544,83

a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 0,00 0,00

b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 0,00 0,00

c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 0,00 0,00

č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 0,00 0,00

d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov 0,00 0,00

e) članarine in prispevki članov 4.745,00 2.479,00

f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev 0,00 0,00

g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala 305.090,41 127.367,16

h) ostali prihodki od dejavnosti 3.220.860,89 1.183.698,67

2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam 2.596,85 7.100,00
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2.3.2 Prihodki 

2.3.2.1 Prihodki iz poslovanja 

 

 

Prihodki iz poslovanja za leto 2019 znašajo 3.525.951,30 € in so sestavljeni iz naslednjih postavk: 

 

Prispevek za vzdrževanje soteske  2.873.823,67 

Parkirnine 342.595,97 

Prihodki gostinstvo 264.411,60 

Prihodki od prodaje spominkov  40.678,81 

Prodaja trgank in stojnic  4.440,95 

2.3.2.2 Članarina članov 

 
 

Drugi prihodki predstavljajo le članarino članov. Ker društvo ne prejema nobenih dotacij ali donacij drugih 

pravnih ali fizičnih oseb, dodatna členitev za to postavko ni potrebna. 

v EUR

2019 2018

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 3.261.540 1.183.699 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 0 

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu 264.411 127.367 

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu 0 

Prihodki od vrednotenja bioloških sredstev in pospravitve kmetijskih 

pridelkov 0 

Prihodki od najemnin 0 

Skupaj: 3.525.951 1.311.066 

v EUR

2019 2018

Prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij 0 

Prihodki od poslovnih združitev (presežek iz prevrednotenja - slabo 

ime) 0 

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, 

regresi, kompenzacije) 4.745 2.479 

Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 

Skupaj: 4.745 2.479 
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2.3.2.3 Finančni prihodki 

 

Finančne prihodke predstavljajo obresti na vezana sredstva, obresti na sredstva na transakcijskem računu. 

2.3.2.4 Drugi prihodki 

 
Drugi prihodki predstavljajo prejete odškodnine zavarovalnice Triglav za vlom in prejeti super rabat 

Ljubljanskih mlekarn za prodajo sladoleda. 

2.3.3 Stroški in odhodki 

2.3.3.1 Stroški materiala 

 

  

v EUR

2019 2018

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 58 22 

Skupaj 58 22 

v EUR

2019 2018

Finančni prihodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po pošteni 

vrednosti 0 

Finančni prihodki iz odtujitve naložbenih nepremičnin 0 

Donacije 0 

Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi 

učinki 5.109 0 

Prejete odškodnine in kazni, ki niso povezane s poslovnimi učinki 0 

Pozitivne evrske izravnave 0 

Drugi prihodki 0 

Skupaj: 5.109 0 

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 93.133 0 

Stroški materiala 92.422 84.753 

Stroški materiala 32.909 52.867 

Stroški pomožnega materiala 10.032 12.978 

Stroški energije 6.126 2.468 

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za 

vzdrževanje osnovnih sredstev 2.547 9.238 

Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.092 473 

Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi 

ugotovljenih popisnih razlik 0 1.795 

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 3.654 1.720 

Drugi stroški materiala 36.062 3.214 
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nabava blaga gostinstvo  73.200,24  

nabava spominkov  19.933,01  

pomožni material gostinstvo  4.427,21  

energija elektrika  4.455,24  

gorivo za vozilo in delo. Stroje  1.670,05  

material za vzdrževanje soteske:   

.-Šum  4.240,44  

.-Brunarica 1  8.891,80  

.-Galerije  17.040,42  

.-Parkirišča  5.283,35  

kalo  1.092,50  

drobni material (Merkur, Dom trade)  20.345,35  

pisarniški material in časopisi  7.232,63  

članske izkaznice  710,18  

cvetje, novoletna okrasitev  7.000,60  

zaščitna sredstva  10.032,04  

 

2.3.3.2 Stroški storitev 

 

  

Stroški storitev 930.927 627.690 

Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev 66.834 48.565 

Stroški transportnih storitev 70.810 27.560 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih 

sredstev 142.783 338.254 

Najemnine 84.724 19.167 

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 6.050 75 

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije 261.361 90.854 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 46.058 27.354 

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 86.371 5.498 

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z 

dajatvami, ki bremenijo podjetje 88.927 51.800 

Stroški drugih storitev 77.009 18.563 
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Stroški storitev so sestavljeni iz: 

STROŠKI STORITEV   

    

računovodski servis  15.530,00  

revizija  4.950,78  

delo po pogodbi  37.027,00  

odvetniške storitve  16.211,71  

zdravstvene storitve  639,48  

varstvo pri delu  1.169,34  

vzdr. In urejanje spletne strani  2.657,42  

vzdrževanje Vasco  811,63  

geodetske storitve  2.495,20  

prevajalske storitve  701,92  

.- vzdrževanje Šum  20.767,31  

.- vzdrževanje brunarica 1  6.906,02  

.- vzdrževanje galerije  84.636,14  

.- vzdrževanje parkirišča  15.942,74  

.- vzdrževanje drugo in kolesa  14.530,57  

.- najem in ureditev pisarne  1.806,46  

 prevozi / shuttle, bus LIP-Vintgar)  67.674,42  

ptt in internet  3.136,30  

zakup programa blagajne  62.703,05  

najemnina parkirišč in ostale  82.918,06  

provizija plačilni promet  20.568,79  

zavarovanje osnovnih sredstev  4.709,27  

zavarovanje oseb  162.455,98  

sejnine UO in NO  11.900,00  

nagrade predsedniku in UO  40.000,00  

prevoz gotovine G4S  10.923,80  

reklama  7.291,66  

reprezentanca  4.053,40  

kilometrina  6.050,42  

storitve praznjenja greznic  1.340,00  

najem in čiščenje WC kabin  11.748,80  

storitve komunala  6.210,69  

sponzorstvo  72.347,55  

izobraževanje zaposlenih  889,18  

pogodbeno delo ( študenti,upokojenci)  124.543,31  

strokovna ekskurzija za člane društva  2.678,58  
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2.3.3.3 Stroški dela 

 

Društvo je imelo v letu 2019 preračunano iz ur v povprečju 11,68 zaposlenega delavca. Plače so bile 

izplačane v zakonskih rokih kakor tudi regres. 

2.3.3.4 Odpisi vrednosti 

Amortizacija 

 

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev je bila obračunana po metodi 

enakomernega časovnega amortiziranja.  

  

v EUR

2019 2018

Plače zaposlencev 290.223 102.219 

Nadomestila plač zaposlencev 0 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 0 

Regres za letni dopust, bonitete, povračila in drugi prejemki 

zaposlencev 50.374 15.434 

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in 

drugih prejemkov zaposlencev 46.726 16.528 

Druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil 

in drugih prejemkov zaposlencev 0 

Nagrade vajencem skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 0 

Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 0 

Skupaj: 387.323 134.181 

v EUR

2019 2018

Amortizacija 44.564 28.496 

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 1.566 6.576 

Amortizacija zgradb 10.927 0 

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 32.071 21.479 

Amortizacija drobnega inventarja 32 

Amortizacija naložbenih nepremičnin 0 

Amortizacija drugih opredmetenih osnovnih sredstev 409 

Amortizacija bioloških sredstev 0 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 522 1.368 

Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi, 

opredmetenimi osnovnimi sredstve in naložbenimi nepremičninami 522 1.367 

Prevrednotovalni poslovnih odhodki v zvezi z zalogami 1 

Prevrednotovalni poslovnih odhodki kot posledica prevrednotenja 

zaradi oslabitve v zvezi s poslovnimi terjatvami 0 

Prevrednotovalni poslovni odhodki kot posledica odpisov v zvezi s 

poslovnimi terjatvami 0 

Drugi prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi 

sredstvi, razen finančnimi naložbami 0 

Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s stroški dela 0 

Skupaj: 45.086 29.864 
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Uporabljene so amortizacijske stopnje glede na dobo koristnosti sredstev: 

 

 

Gradbene objekte, vključno z naložbenimi nepremičninami 3 % 

Dele gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin 6 % 

Opremo, vozila in mehanizacijo 20 % 

Računalniško, strojno in programsko opremo 50 % 

 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 

Med ostale odpise sodi izločitev osnovnih sredstev po popisu inventurne komisije, in sicer motorna žaga, 

motorna kosa, vrtalno kladivo, rezalec vej, varilni aparat in računalnik. 

2.3.3.5 Drugi poslovni odhodki 

 

Med druge odhodke spadajo članarina Turistični zvezi Slovenije v višini 50,00, € Gorenjski turistični zvezi 

v višini 20,00 € ter upravne in sodne takse 1.600,00 EUR, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 

926,00 €. 

Finančni odhodki 

 

v EUR

2019 2018

Rezervacije 0 0 

Rezervacije za stroške reorganizacije podjetja 0 

Rezervacije za dana jamstva 0 

Rezervacije za kočljive pogodbe 0 

Dolgoročne rezervacije za pokrivanje drugih obveznosti iz preteklega 

poslovanja 0 

Stroški obresti 0 0 

Stroški obresti 0 

Drugi stroški 2.597 7.170 

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov 0 

Izdatki za varstvo okolja 0 

Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami 7.100 

Štipendije dijakom in študentom 0 

Ostali stroški 2.597 70 

Skupaj: 2.596 7.170 

v EUR

2019 2018

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 0 

Finančni odhodki iz izdanih obveznic 0 

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 100 0 

Skupaj: 100 0 
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Obresti za lizing nakup tovornega vozila. 

2.3.3.6 Drugi odhodki 

Donacije dane Kulturno društvo Gorje 400,00€, donacija za Krisa 2.000,00€, donacija za Por Luka 

2.000,00€, donacija PGD Podhom 2.000,00€, donacija PGD Gorje 5.000,00€, donacija Karitas Gorje 

5.600,00€, odpis ponarejenih bankovcev 300,00€, odpis neuporabnih zemljevidov in kart 1.116,11€. 

2.3.3.7 Razvrščanje posrednih stroškov 

Društvo upošteva kot sodilo za razvrščanje posrednih stroškov razmerje med prihodki, doseženimi z 

opravljanjem pridobitne dejavnosti, in prihodki, doseženimi z opravljanjem nepridobitne dejavnosti in 

sicer: 

Postavka Znesek % 

Nepridobitna dejavnost (članarina, obresti) 4.745,00 0,13 

Pridobitna dejavnost 3.531.118,62 99,87 

Vsi prihodki 3.535.863,62 100,00 

 

Društvo med nepridobitno dejavnost uvršča plačano članarino članov v višini 4.745,00 € . 

2.3.4 Primerjava prihodki – plan 

 

FINANČNI NAČRT 2019 - REALIZACIJA 2019

NAČRT Z REBALANSOM 2019 realizacija leto 2019

PRIHODKI     3.195.400,00                                 3.535.863,62                            

-                                                    

vstopnine 2.620.300,00                                 2.873.823,67                            

prihodki gostinstva 250.000,00                                     264.411,60                                

parkirnine 300.000,00                                     342.595,97                                

najemnine 3.000,00                                         2.241,25                                    

članarine 3.100,00                                         4.745,00                                    

prihodki od prodaje spominkov 15.000,00                                       40.678,81                                  

prodaja trgank 4.000,00                                         2.200,00                                    

obresti, odškodnine zavarov.superabati 5.167,32                                    

izposoja koles
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ODHODKI 2.229.290,00                                 1.553.003,20                            

-                                                    

1. STROŠKI MATERIALA 280.370,00                                     187.593,11                                

-                                                    

nabava blaga gostinstvo 70.000,00                                       73.200,24                                  

nabava spominkov 7.000,00                                         19.933,01                                  

pomožni material gostinstvo 40.000,00                                       4.427,21                                    

energija elektrika 7.000,00                                         4.455,24                                    

gorivo za vozilo in delo. Stroje 2.000,00                                         1.670,05                                    

material za vzdrževanje soteske: -                                                    

.-Šum 10.395,00                                       4.240,44                                    

.-Brunarica 1 18.856,00                                       8.891,80                                    

.-Galerije 44.850,00                                       17.040,42                                  

.-Parkirišča 10.769,00                                       5.283,35                                    

-                                                    

kalo 2.000,00                                         1.092,50                                    

drobni material (Merkur, Dom trade) 23.700,00                                       20.345,35                                  

pisarniški material in časopisi 14.000,00                                       7.232,63                                    

članske izkaznice 800,00                                            710,18                                       

cvetje, novoletna okrasitev 8.500,00                                         7.000,60                                    

drugi društveni stroški 3.500,00                                         2.038,05                                    

zaščitna sredstva 17.000,00                                       10.032,04                                  
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2. STROŠKI STORITEV 1.276.120,00                                 799.362,34                                

-                                                    

a. stroški zunanjih storitev -                                                    

računovodski servis 17.100,00                                       15.530,00                                  

revizija 7.000,00                                         4.950,78                                    

delo po pogodbi 50.000,00                                       37.027,00                                  

odvetniške storitve 25.000,00                                       16.176,99                                  

zdravstvene storitve 3.200,00                                         639,48                                       

varstvo pri delu 1.000,00                                         1.169,34                                    

vzdr. In urejanje spletne strani 4.300,00                                         2.657,42                                    

vzdrževanje Vasco 880,00                                            811,63                                       

izdelava projektne dokumentacije 10.000,00                                       

geodetske storitve 3.500,00                                         2.495,20                                    

prevajalske storitve 2.000,00                                         701,92                                       

-                                                    

b. stroški vzdrževanja -                                                    

.- vzdrževanje Šum 15.590,00                                       20.767,31                                  

.- vzdrževanje brunarica 1 25.544,00                                       6.906,02                                    

.- vzdrževanje galerije 209.700,00                                     84.636,14                                  

.- vzdrževanje parkirišča 15.301,00                                       15.942,74                                  

.- vzdrževanje drugo in kolesa 23.345,00                                       14.530,57                                  

.- najem in ureditev pisarne 15.000,00                                       1.806,46                                    

-                                                    

c. prevozi / shuttle, bus LIP-Vintgar) 65.000,00                                       67.674,42                                  

-                                                    

ptt in internet 7.000,00                                         3.136,30                                    

zakup programa blagajne 61.200,00                                       62.703,05                                  

najemnina parkirišč in ostale 94.660,00                                       82.918,06                                  

provizija plačilni promet 52.000,00                                       20.568,79                                  

zavarovanje osnovnih sredstev 12.200,00                                       4.709,27                                    

zavarovanje oseb 150.000,00                                     162.455,98                                

sejnine UO in NO 20.000,00                                       11.900,00                                  

nagrade predsedniku in UO 40.000,00                                       40.000,00                                  

prevoz gotovine G4S 10.000,00                                       10.923,80                                  

varovanje objektov 6.000,00                                         

reklama 20.000,00                                       7.291,66                                    

reprezentanca 5.000,00                                         4.053,40                                    

nadomestilo za stavbno zemljišče 6.000,00                                         926,45                                       

storitve praznenja greznic 2.000,00                                         1.340,00                                    

najem in čiščenje WC kabin 65.900,00                                       11.748,80                                  

storitve komunala 35.700,00                                       6.210,69                                    

odškodnina za uporabo zemljišč 2.000,00                                         

nepredvideni stroški 50.000,00                                       1.705,12                                    

sponzorstvo 80.000,00                                       72.347,55                                  

donacija občini za cesto Podhom 48.000,00                                       -                                               

Poglejska cerkev ureditev dostopa 15.000,00                                       

AMORTIZACIJA 45.000,00                                       44.563,71                                  

PLAČE 479.800,00                                     393.372,97                                

izobraževanje zaposlenih 10.000,00                                       889,18                                       

pogodbeno delo ( študenti,upokojenci) 125.000,00                                     124.543,31                                

strokovna ekskurzija za člane društva 13.000,00                                       2.678,58                                    

SKUPAJ ODHODKI 2.229.290,00                                 1.553.003,20                            
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Donacije 8.300,00                                         17.000,00                                  

streha vezenine 31.000,00                                       38.278,58                                  

vlaganja v nepremičnine v tuji lasti 180.000,00                                     157.547,05                                

Vlaganja v cesto Podhom 1.400,00                                    

oprema-vstopna vrata 30.018,00                                       27.947,92                                  

oprema brunarice 8.328,00                                         7.823,19                                    

panoramske table 11.700,00                                       11.686,50                                  

oprema ostala 15.000,00                                       11.370,71                                  

wc kontejner Šum, MČN 40.000,00                                       17.967,06                                  

priprava poslovnega načrta za objekt Vezenine- idejna zasnova 15.000,00                                       

drobno orodje in tovorno vozilo 35.000,00                                       23.065,75                                  

Parkomati in računalnik 20.000,00                                       16.113,00                                  

odkup zemljišča 160.000,00                                     

kanalizacija in vodovod za brunarico 38.000,00                                       

parkirišče Fortuna

nakup koles

SKUPAJ VLAGANJA 584.046,00                                     313.199,76                                

SKUPAJ REBALANS ODLIVI

DOBIČEK 957.810,00                                     1.965.860,42                            

Skupaj odlivi za st. in vlaganja 2.813.336,00                                 1.866.202,96                            

davek od dobička -                                                    365.137,56                                

čisti dobiček 1.600.722,86                            
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2.4 Računovodski kazalniki 

 

 

v EUR
INDEKS

TEKOČE PRETEKLO TEKOČE PRETEKLO TEKOČE/

LETO LETO LETO LETO PRETEKLO

2019 2018 2019 2018 LETO

1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA

a) stopnja lastniškosti financiranja

kapital 4.081.381 2.480.657 

obveznosti do virov sredstev 4.452.657 2.528.327 

c) stopnja dolgoročnosti financiranja

kapital + dolgoročni dolgovi 4.097.134 2.481.195 

obveznosti do virov sredstev 4.452.657 2.528.327 

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

a) stopnja osnovnosti investiranja

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 1.875.817 1.599.645 

sredstva 4.452.657 2.528.327 

č) stopnja dolgoročnosti investiranja

dolg. sredstva (brez odloženih terjatev za davek) 1.875.817 1.599.645 

sredstva 4.452.657 2.528.327 

3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev

kapital 4.081.381 2.480.657 

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 1.875.817 1.599.645 

d) neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)

likvidna sredstva 754.370 753.445 

kratkoročne obveznosti 350.572 43.027 

e) pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)

likvidna sredstva + kratkoročne terjatve 773.464 821.428 

kratkoročne obveznosti 350.572 43.027 

f) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)

kratkoročna sredstva 2.576.840 927.159 

kratkoročne obveznosti 350.572 43.027 

5. KAZALNIKI  GOSPODARNOSTI

a) gospodarnost poslovanja

poslovni prihodki 3.530.696 1.313.545 

poslovni odhodki 1.551.487 883.658 

6. KAZALNIKI DONOSNOSTI

a) čista dobičkonosnost kapitala

čisti dobiček v poslovnem obdobju 1.600.723 349.725 

povprečna vr. kapitala (brez č.dobička posl.obd.) 1.705.175 624.321 
0,94 0,56 168

2,28 1,49 153

2,15 17,51

2,18 1,55 140

0,42 0,63 67

Vrednost Vrednost kazalnika

0,92 0,98 93

0,92 0,98 94

0,42 0,63 67

12

122,21 19,09

7,35 21,55 34
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2.5 Davek od dohodka pravnih oseb 

 

Za leto 2019 je društvo ustvarilo 1.965.860,42 EUR presežka prihodkov. V ločenem davčnem obračunu je 

ugotovilo z upoštevanjem vseh zakonskih določb in olajšav 365.137,56 € davka od dohodka pravnih oseb. 

V celoti smo uveljavljali olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 v višini 43.406,63 € ter olajšavo za 

donacije v višini 17.000 €. 

Tako znaša čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja 1.600.722,86 €. 

2.6 Obravnava in sprejem letnega poročila 

Letno poročilo za leto 2019 z mnenjem revizorja, podatki bilance stanja na dan 31.12.2019 in izkaza 

poslovnega izida za leto 2019 s pojasnili k računovodskim izkazom za leto 2019 bo predvidoma 

obravnavano na rednem Občnem zboru društva v septembru 2020. 

 

Zgornje Gorje, 14.8.2020 

 

Računovodkinja:         Podpredsednik: 

Mihela Černe           Janez Hudovernik 

 

  

v EUR

2019 2018

Davek od dohodka 365.137 80.176 

(Prihodki) odhodki iz naslova odloženega davka 0 

Skupaj: 365.137 80.176 
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2.7 Revizorjevo poročilo 

 

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA  

Občnemu zboru TURISTIČNEGA DRUŠTVA GORJE, Podhom 80, Zgornje Gorje  

Mnenje 

Revidirali smo računovodske izkaze TURISTIČNEGA DRUŠTVA GORJE, Podhom 80, Zgornje Gorje, ki 

vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2019 ter izkaz poslovnega izida za tedaj končano leto ter 

povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije.  

 

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo 

finančni položaj društva TURISTIČNO DRUŠTVO GORJE, Podhom 80, Zgornje Gorje na dan 31. decembra 

2019 ter njegov poslovni izid za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. 

 

Podlaga za mnenje 

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Naše odgovornosti na podlagi teh 

standardov so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih 

izkazov. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, 

ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od društva in, 

da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in kodeksom IESBA. 

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje. 

Poudarjanje zadeve 

Opozarjamo na točko 1.7 Letnega poročila 2019 (Pričakovan vpliv epidemije COVID-19 na računovodske 

izkaze v letu 2020), v kateri je opozorjeno na epidemijo COVID-19, ki bo lahko imela pomemben vpliv na 

nadaljnje poslovanje društva. Naše mnenje ni prilagojeno zaradi te zadeve. 

Druge informacije 

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki je 

sestavni del letnega poročila društva TURISTIČNO DRUŠTVO GORJE, Podhom 80, Zgornje Gorje, vendar ne 

vključujejo računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih.  

Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene oblike 

zagotovila. 

V povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri 

tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali 

našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Če na 

podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih informacij, moramo o 

takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem ni nič takega, o čemer bi morali poročati. 
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Vezano na poslovno poročilo smo presodili ali poslovno poročilo vključuje razkritja, kot jih zahteva Zakon o 

gospodarskih družbah. Na osnovi postopkov, ki smo jih opravili pri reviziji računovodskih izkazov in na osnovi 

zgoraj opisanih postopkov menimo, da so informacije v poslovnem poročilu za poslovno leto, za katero so 

pripravljeni računovodski izkazi, skladne z informacijami v računovodskih izkazih, ter da je bilo poslovno 

poročilo pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami. 

Odgovornost poslovodstva in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze 

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s 

Slovenskimi računovodskimi standardi ter za tàko notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo 

poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne 

navedbe zaradi prevare ali napake. 

Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno njene sposobnosti, da 

nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočo organizacijo in uporabo 

predpostavke delujoče organizacije kot podlago za računovodenje, razen če namerava poslovodstvo 

društvo likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo. 

Revizorjeva odgovornost 

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so računovodskih izkazi kot celota brez pomembno 

napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. 

Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu 

s pravili revidiranja, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe, lahko 

izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali 

skupaj, vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov. 

Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo 

poklicno nezaupljivost. Prav tako: 

- prepoznamo in ocenimo tveganje pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi 

zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena 

tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše 

mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, 

povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno 

opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol; 

- opravimo postopke preverjanja in razumevanja notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z 

namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom 

izraziti mnenja o učinkovitosti notranjih kontrol društva; 

- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih 

ocen ter z njimi povezanimi razkritji poslovodstva; 

- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali 

okoliščin, ki zbujajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče društvo, 

sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega društva, kot 

podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v 

revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so taka 

razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih 

pridobljenih do datuma izdaje poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine lahko povzročijo 

prenehanje organizacije kot delujočega društva; 
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- ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, 

in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena 

predstavitev; 

- pristojne za upravljanje med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in 

pomembnih revizijskih ugotovitvah vključno z morebitnimi pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki 

smo jih zaznali med našo revizijo. 

 

Poročilo o drugih zakonskih in regulatornih zahtevah 

Poročilo o poslovanju društva je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi in zahtevami Zakona o 

društvih.  

Presežki prihodkov nad odhodki, ki jih je društvo doseglo pri opravljanju svoje dejavnosti, se porabljajo za 

uresničevanje namena ter ciljev društva oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene s Pravili 

Turističnega društva Gorje.  

 

Ljubljana, 14.8.2020 

RESNI d.o.o.          Boštjan Šink 

Parmova ulica 45, Ljubljana       pooblaščeni revizor 

Poslujemo brez žiga 

 


