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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 2022 je bilo v društvo včlanjenih 468 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 Janez Poklukar, 
podpredsednik Janez Hudovernik, Lea Ferjan, Roman Ambrožič, Kristl Ogris, Marjeta Žumer, Ivica 
Topolovec, Matevž Šimnic in Anton Hribar. 

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli občni zbor: predsednik Andrej Černe, Tomaž Bergant in Ivan 
Janez Potočnik 

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor: Mojca Kozomara, Irena Kolbl in Jan Drago 

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: 

Opremljanje in urejanje 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 vstopa do povratka. 

Skrb za varnost in prehodnost na poti in po galerijah v Pokljuški soteski. 

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 področnimi predpisu in v okviru registrirane 
dejavnosti društva. 

Opravljanje gospodarske dejavnosti v skladu z predpisi, nudenje zavetja, pobiranje vstopnine za 
opremljanje in urejanje soteske Vintgar in prodaja spominkov. 
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1.2 Posebni del 

1.2.1 Poročilo o izvedenih aktivnostih TD Gorje v letu 2022 

 1.2.1.1 Urejanje in opremljanje soteske Vintgar  

Navadno med končanjem minule in začetkom prihodnje sezone preteče 

vsaj nekaj časa, za katerega bi lahko rekli, da gre za fazo mirovanja. Za 

leto 2022 tega gotovo ne gre zapisati, saj so se že v decembru 2021 

začela oziroma nadaljevala dela na projektu kanalizacije, s katerim smo 

trajno rešili problem odvajanja odpadnih voda. Začetek projekta sega v 

leto 2018, razlogi za nerazumno dolg rok same izvedbe so predvsem v 

iskanju soglasij in služnosti potrebnih za izvedbo. Po pridobitvi še 

zadnje služnosti s strani lastnika zemljišč neposredno ob restavraciji 

Vintgar, smo z deli pričeli takoj, ko je bilo mogoče. Ob vgradnji 

kanalizacijskega kanala smo poleg vkopa cevi zagotovili še vkop elektro 

kabla, vkop nadomestne vodovodne cevi, ki bo zagotavljal potreben 

pretok. Glede na dejstvo, da smo imeli izkopan jarek, smo izkoristili 

možnost in izvedli tudi vkop in predpripravo za namen časovno omejene 

javne razsvetljave v delu zemljišč, ki predstavljalo parkirne površine 

pred vstopom v sotesko. Dela na izvedbi projekta kanalizacije smo po 

osnovnem vkopu nadaljevali v zgodnji spomladi, ko so se temperature 

dvignile do mere, ko bi bilo že možno asfaltiranje prekopanih voznih 

površin, pred tem je bilo potrebno izvesti in zagotoviti kvaliteten 

tamponski ustroj. Glede na projekcijo obnove stavbe nekdanjih Vezenin, 

za katero po sprejetju dopolnjenega prostorskega načrta že tečejo 

priprave na obnovo oziroma gradnje prepotrebnih poslovnih prostorov 

TD, smo že predvideli priklop na javno omrežje telekomunikacij, elektro 

oskrbe in vodovodne napeljave. V tem sklopu smo poskrbeli, da imamo 

enovito odvzemno mesto za oskrbo z električno energijo, ki bo služilo 

rekonstruiranemu objektu, kot obstoječi točki recepcije oziroma 

gostinskega obrata na lokaciji vstopne točke. Tik pred odprtjem soteske 

sredi aprila, smo zaključili vsa dela, ki so bila vezana neposredno na 

dokončanje projekta izvedbe izgradnje »hišnega kanalizacijskega 

priključka v skupni dolžini 400 m«, tako gradbena, kot inštalacijska in 

opravili uspešen zagon. Ob tem velja pohvaliti projektiranje in nadzor ki ga je izvedlo podjetje Profi-L, 

zanj g. Emil Brence, ki s svojimi bogatimi izkušnjami in zavzetostjo sodeluje kot zunanji sodelavec v 

različnih gradbenih projektih, tako na ravni projektiranja kot izvedbe. Istočasno velja omeniti, da so 

gradbena in inštalacijska dela po prejemu ponudb prav tako opravili izvajalci iz ožjega območja Gorij, ki 

jim gre prav tako pohvala in zahvala. 
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 1.2.1.2 Vzdrževalno investicijska dela v soteski  

Sredi decembra smo takoj po dokončanju projekta, 

»Načrta varovalnih ukrepov na območju soteske 

Vintgar«, že pričeli s pripravami na izvedbo 

varovalnih ukrepov na erozijsko najbolj ogroženih 

odsekih na celotnem območju soteske Vintgar. Takoj 

po objavljenem razpisu za izvedbo del, ki je 

vključeval tako popis del kot ocenjene vrednosti, smo 

sklenili pogodbo s podjetjem Feniks, ki je že konec 

januarja pristopil k izvedbi del. Vsa dela so uspeli 

opraviti šele v sredini aprila, tik pred odprtjem 

soteske za obiskovalce. Iz naslova projekta »ocene 

ogroženosti pred padajočim kamenjem, je bilo 

nameščeno še cca 220 tekočih metrov visokih 

zaščitnih mrež do višine 6 metrov. Očiščene in vzdrževane so bile tudi vse že obstoječe zaščitne mreže 

in varovala. Ob tem velja poudariti, da so vsa dela izvedena ob izrednih pogojih in razmerah, saj je delo 

potekalo v strminah nad sotesko Vintgar, tako na levi kot desni strani. V sklopu »gradbenih« del je bilo 

potrebno očistiti območje trase, kar zajema posek drevja, grmovja in podrasti, čiščenja erozijsko že 

načetih skalnih sestojev, dokončna priprava trase z lociranjem pozicij za vrtanje nosilnih elementov 

konstrukcije, samo vrtanje, nameščanje nosilnih elementov z utrjevanjem in končno nameščanje nosilnih 

stebrov, žičnih vrvi in samih zaščitnih mrež. Opravljena so bila tudi vsa potrebna vzdrževalna dela, ki 

zajemajo spuščanje vseh mrež, praznjenje nanosa, kot je kamenje, drevje, listje ali zemlja in nameščanje 

mrež na izhodiščno pozicijo ob poprejšnji zamenjavi vseh iztrošenih delov. 
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 1.2.1.3 Odkritje nove spominske plošče Jakobu Žumru  

16. novembra leta 2022 smo v TD Gorje imeli 

slavnostno odkritje spominske plošče Jakobu 

Žumru. Bronasti odlitek obrazne podobe Jakoba 

Žumra je po predlogi fotografije izdelal kipar Matjaž 

Štine, ploščo v bronasti izvedbi pa je izdelala Livarna 

Hedl- Dušan Hedl. Plošča je izdelana iz zlitine z 

visoko vsebnostjo brona, kar zagotavlja lep izgled in 

dolgo življenjsko dobo v ekstremnih razmerah v 

predelu soteske, ki je prav zaradi Žumrovih zaslug v 

času gradnje dobila pomenljivo ime “Žumrove 

galerije”. V namen slovesnosti smo v društvu tudi 

naročili novo stojalo za zastave, kot tudi same 

zastave. Nekih enotnih, zares lepih zastav v društvu 

do sedaj nismo imeli, tako nam je dogodek prišel 

prav tudi v tej smeri. Sotesko, natančneje samo 

lokacijo smo za slavnostni trenutek resnično 

pripravili do potankosti, tako smo v velikem, 

napetem pričakovanju pričakovali obisk predsednika 

Republike Slovenije, g. Boruta Pahorja, ki je skupaj 

s predsednikom društva J. Poklukarjem spominsko 

ploščo tudi odkril. Ob dogodku je bil poleg 

slavnostnih govorov izveden tudi krajši kulturni 

program. 

 

 

 

1.2.2 Digitalizacija poslovanja  

V TD Gorje smo si že v izteku leta 2021 zastavili cilj, da 

okrepimo spletno prodajo, tudi v luči iskanja rešitev 

glede regulacije obiska v soteski Vintgar. Ob tem velja 

poudariti, da smo spletni nakup vstopnic sicer ponujali 

že v minulih letih. V letu 2022 smo za namen 

konkurenčnosti objavili ponoven razpis za zbiranje 

ponudb zagotavljanja spletne prodaje vstopnic. Zbiranje 

ponudb smo zasnovali širše, v smislu celostnega 

pristopa digitalizacije procesov v razvoju turistične 
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dejavnosti, produktov in povezljivosti kraja, subjektov in posameznikov, ki v kraju delujejo in z danostmi, 

ki so na razpolago v okolju. Kot prvo smo želeli uvesti predvsem učinkovit rezervacijski sistem, tako po 

urah, kot po posamičnih kategorijah obiskovalcev - na način, da ne bo dopuščena zloraba posamezne 

kategorije ob prehajanju skozi vrata. Seveda si želimo, da potencialni obiskovalec sočasno z nakupom 

vstopnice, ki je prvenstveno namenjena ogledu soteske Vintgar, lahko kupi še druge storitve - možnosti 

parkiranja na predvidenih parkiriščih, shuttle prevoze z avtobusi na vplivnem območju TD Gorje. 

Nekatere od storitev z nakupom vstopnice je možno implementirati takoj, za druge morajo biti izpolnjeni 

pogoji, ki katere sedaj časovno težko opredelimo. Predhoden nakup vstopnic mora zagotavljati celovito 

preglednost prostih kapacitet na določeno časovno enoto, ne glede na mesto nakupa (npr. avtobusna 

postaja Ljubljana, pri posamičnih potovalnih agencijah, ki imajo možnost nakupa vstopnice v strogo 

formalizirani obliki ponudnika, to je TD Gorje), da ne prihaja do kakršnih koli težav z zamenjavo vstopnic 

na samem vstopnem mestu, želimo tudi možnost blokiranja vstopnice. Potrebno je zagotavljati 

pretočnost. Sistem pred nakupa vstopnice mora biti naravnan k temu, da se kupec tudi že seznani s 

karakteristikami tistega, kar je vključeno v ponudbo (zopet z razlogom, da je ob prihodu glede ogleda 

seznanjen do te mere, da lahko sledi znakom in signalizaciji ob sami poti). Po objavljenem razpisu in 

sprejemu ponudb smo se odločili za že obstoječega ponudnika, saj je glede na že znano preteklo skupno 

delo, priložene in že znane reference in kot enega najpomembnejših faktorjev, ki so vplivali na končno 

izbiro, to je ceno, ki vključuje tako obratovanje, kot servisiranje, skupno število zbranih točk prevladalo v 

korist slednjega.  

1.2.2.1 Uvedba obveznega nakupa spletnih vstopnic v omejenem času  

Ključno vprašanje s katerim smo se 

ukvarjali v skoraj tri letnem obdobju po 

uvedbi možnosti za spletni nakup 

vstopnic, je bilo, kako potencialne 

obiskovalce soteske pripraviti do nakupa. 

Orodje spletnega nakupa ves čas 

razumemo kot možnost enakomernejše 

dnevne razporeditve, ki je nujna zaradi 

vzdržnosti obiska in tudi zaradi 

prilagajanja zahtevam upravljavca 

zavarovanega območja JZ TNP. Kljub 

možnosti, ki je formalno obstajala, se 

slednje ni posluževalo v namenu in 

obsegu, kot bi želeli. V začetku julija 

(04.07.2022) smo sprejeli radikalno 

odločitev. Po predhodni postavitvi 

panojev z vsebinami, ki jasno nakazujejo 

na možnost dostopanja do same vstopne točke, kot dostopa do spletnega mesta na vidnih lokacijah, tako 

znotraj naselja in ob sami poti, ki je vodila iz smeri začasnega parkirišča v Podhomu proti Vintgarju in 
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tudi ob regionalnih vpadnicah, za kar smo po dolgem vztrajanju pridobili 

tudi soglasje Direkcije za infrastrukturo, smo obiskovalce dobesedno 

postavili pred dejstvo nujnega nakupa spletnih vstopnic v času med 9:30 

in 13. uro. Seveda smo se predhodno organizirali in okrepili ekipo na 

recepciji v želji in z namenom, da obiskovalcem pri spletnem nakupu po 

potrebi svetujemo in pomagamo. Slednje se je po pričakovanju pokazalo 

za več kot potrebno in upravičeno. S tako okrepljeno ekipo smo 

praktično vztrajali še celoten avgust. Ob uvedbi sistema smo računali, 

da bomo s tako imenovanimi »šoki« dodatno stimulirali ne samo 

individualne obiskovalce, pač pa tudi agencije, kampe in vse ostale 

nastanitvene obrate, na katere smo naslavljali obvestilne vsebine glede 

nuje predhodnega spletnega nakupa. Po presenetljivem odzivu smo na 

osnovi »šok terapije« že prvi dan beležili dokaj visok rezultat spletne 

prodaje (1005), po prvih dnevih je spletna prodaja upadla, po enem 

tednu se je vrnila na izhodiščno raven, nato pa je vsak dan ob velikem 

angažmaju sodelujočih zaposlenih na vstopni točki, zgolj strmo naraščala, pri čemer smo ob koncu julija 

in tako rekoč do konca avgusta beležili spletno prodajo na nivoju 2000 vstopnic. S spletno prodajo smo 

tako presegli pričakovanja, žal ugotavljamo, da način mnogim še vedno dela preglavice, saj je velika 

večina obiskovalcev, četudi gostov iz različnih evropskih in tudi drugih držav, še vedno vajena klasičnega 

nakupa vstopnic. Mnogim, zlasti gostom iz dežel Beneluxa nakup zaradi možnosti, ki jih ponujajo njihove 

banke v resnici mnogokrat pomeni veliko težavo ali jim celo onemogoči nakup vendar je slednje težava 

kupca oziroma banke in ne aplikacije preko katere opravijo nakup. Aplikacijo smo tudi zaradi zaznavanja 

težav, ki so se v začetni fazi pojavljale, skupaj s ponudnikom Olaii prilagajali in poenostavili, v želji po 

čim bolj enostavni in prijazni uporabi. Spletna prodaja vstopnic seveda ni zamišljena kot način nakupa tik 

pred vstopom na lokacijo, pač pa je njen namen potencialnega obiskovalca pripraviti do tega, da svoj 

obisk skrbno načrtuje in se nanj pripravi, tako s pravočasnim, premišljenim predhodnim nakupom, kot 

vzporednim seznanjanjem z znamenitostjo, ki jo ima obiskovalec namen prehoditi. V zavedanju, da je 

sprememba v načinu dojemanja stvari na nek nov način lahko tudi dolgotrajen proces, se moramo 

zavedati, da bo tudi uveljavitev spletne prodaje dolgotrajnejši proces, za katerega bo potrebno nedvomno 

več, kot zgolj ena sezona, še zlasti zato, ker celotna destinacija (Bled) tudi še ni povsem pripravljena na 

slednje, saj je le na nekaterih lokacijah slednje ponujeno kot alternativna možnost, ne pa edini način, s 

katerim si lahko zagotavljamo predvidljivost in načrtovanje obiska. Kakorkoli že, odprli smo novo in dokaj 

zahtevno poglavje in pot, s katere ni več smiselno sestopiti, ampak je na njej nujno vztrajati. Predvsem v 

zvezi z internetno prodajo vstopnic smo poskrbeli tudi za objavo splošnih pogojev poslovanja, ki jih je 

bilo seveda predhodno potrebno smiselno pripraviti in uskladiti. Pogoji so objavljeni na spletnih straneh 

v slovenskem in angleškem jeziku.  
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1.2.2.2 Aplikacija e-Gorje  

V jesenskem času smo pristopili tudi k izdelavi aplikacije, ki bi 

turistu ponudila vse informacije, ki so koristne ob obisku 

soteske. V tem trenutku obseg projekta implementacije e-

Gorje sistema še ni natančno določen. S strani članov 

upravnega odbora, je bil sprejet sklep, da se z izdelavo 

aplikacijo nadaljuje. Po navodilu UO je bila formirana ekipa 

za ocenjevanje ponudbe podjetij Nomino in Palisada. Po 

pregledu ponudb je komisija glede na pripravljene 

ocenjevalne tabele, izbrala ponudbo podjetja Nomino kot 

boljšo. Iz vidika pokrivanja proizvodnih funkcionalnosti 

pričakujemo, da ponudniki sami opredelijo, kje 

predpostavljajo meje med e-Gorje in ostalimi sistemi ne glede 

na obstoječo arhitekturo. Podrobnejši obseg e-Gorje sistema 

bo opredeljen v naslednjem koraku izbora ponudb in 

ponudnikov, ko bodo poslovne in funkcionalne zahteve za 

posamezna procesna in arhitekturna področja opredeljene na 

podrobnejšem procesnem nivoju. 

1.2.2.3 Zasnova spletne aplikacije prodaje vstopnic  

Hkrati smo v društvu začeli razmišljati tudi o poenostavitvi spletne prodaje in implementaciji le te na našo 
spletno stran - v obliki spletne aplikacije.  
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1.2.3 Urejanje prometa  

V letu 2022 smo imeli 

bistveno več dela z 

ureditvijo motornega in 

pohodnega prometa, 

zaradi rekonstrukcije 

ceste skozi Sp. Gorje. 

Težave smo se lotili v 

korakih in prilagajali 

prometno ureditev po 

potrebi glede na 

trenutno stanje števila 

vozil namenjenih v Vintgar. Prvi izmed korakov je bil 

iskanje začasnih parkirnih površin, za nadomeščanje 

parkirišča 3 (parkirišče ob tovarni Lip Bled). Parkirišče 

je ob zaprtih cestah za motorni promet postalo 

neuporabno zaradi velike razdalje do vstopne točne in 

ukinitev možnosti uporabe avtobusnega prevoza. 

Mesto za začasno površino smo bili primorani 

uporabiti kmetijsko zemljišče ob železnici tik pod 

vasjo Podhom. S kapaciteto 160 vozil nam je 

omogočilo zagotoviti dovolj parkirnih mest za 

omejeno delovanje soteske. Ob ostalih dveh 

parkiriščih na vhodni točki, enem na Blejski Dobravi 

ter nekaj mest ob restavraciji Vintar ter širše po občini 

(parkirišče ob pokopališču in ob OŠ Gorje), kjer so se 

posamezniki ustavili in se sprehodili do vstopne točke. 

Skupaj je bilo tako okoli 500 parkirnih mest, na sedmih 

lokacijah. Za urejanje prometa je skrbelo več kot 25 

začasni delavcev ( dijakov, študentov in 

upokojencev), ki so svoje delo opravljali prizadevno in 

predanostjo za kar smo jim hvaležni.  

Tudi letos smo pristopili k sofinanciranju shuttle busa v organizaciji Turizma Bled. Zaradi rekonstrukcije 

državne ceste v Spodnjih Gorjah letos avtobus ni mogel voziti do soteske same, zato je imel spremenjeno 

pot. Goste je v sezoni 2022 odlagal na avtobusni postaji Podhom-Sebenje, od koder so se nato peš 

odpravili do vstopne točke.  
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1.2.4  Promocijske, oglaševalske in založniške dejavnosti društva  

Tekoče smo dopolnjevali spletne strani društva in na ta način poskrbeli, da so bili obiskovalci soteske 

Vintgar kar najbolje obveščeni o dnevnih novostih, tako kar se tiče prometa, kot tudi sprememb prometnih 

režimov v vasi in soteski povezanih predvsem z rekonstrukcijo glavne prometnice v vasi.  

 

 

Posodobili smo trganko “Pohodne poti v občini Gorje” in poudarili predvsem kolesarske destinacije ter 

info točko v Gorjah z možnostjo izposoje koles. Na zadnji strani so svoje mesto dobili tudi lokalni 

pridelovalci. Prenovili smo zgibanko o soteski Vintgar, ki je obiskovalcem močno olajšala povratek od 

slapu Šum nazaj na izhodiščne točke. 
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 Pri novelaciji zloženke smo sodelovali tudi z Javnim zavodom Lipica, kjer so bili zaradi sinergičnih 

učinkov oglaševanja pripravljeni pokriti večinski del tiska za zloženke, saj smo jim na zloženkah odstopili 

oglaševalski prostor, prav tako pa so na svojih mestih oglaševali možnost dostopanja do soteske Vintgar. 

Po končani sezoni smo se pričeli pospešeno ukvarjati s prospektom Gorij, za katerega upamo, da luč 

ugleda še pred novoletnimi prazniki. Nadgradili ga bomo z novimi vsebinami in ga oblikovali skladno s 

celostno grafično podobo.  
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Glede na dejstvo, da bo 

društvo v naslednjem letu 

praznovalo visok jubilej, 

se že celo leto intenzivno 

pripravljamo na izdajo 

jubilejnega zbornika, ki ga 

bo založilo društvo ob 

130. letnici 

neprekinjenega delovanja 

odprtja soteske Vintgar. 

Promocija je poteka tudi 

na spletnih omrežjih 

Facebook in Instagram, ki 

smo ju v tem letu pretežno 

uporabljali za 

komunikacijski kanal 

obveščanja o vseh spremembah, ki so se dogajale (odprtje soteske, možnosti dostopanja zaradi zapore 

ceste v Spodnjih Gorjah, spletne vstopnice, spremembe na povratnih poteh, itd.). V mesecu oktobru smo 

v Lipovem listu objavili povabilo vseh članov društev na ogled jesenske soteske po promocijski ceni 

(skupinski ceni). Ob koncu sezone je bila narejena tudi kampanja glasovanja za najboljšo Instagram 

fotografijo, ki je dosegla velik obseg ljudi.  

  

1.2.5 Splošni pogoji poslovanja  

Izdelali in  objavili  smo nove splošne pogoje poslovanja v angleškem in slovenskem jeziku. Nahajajo se 

na naši spletni strani v “nogi”. Z njimi so seznanjeni vsi ki kupujejo spletne vstopnice. Pogoji zajemajo 

sedem strani in enajst poglavij, vsa poglavja so vezana na prodajo in nakup vstopnic ter pravicah kupca. 

Ob povečanju spletne prodaje, se je ta ukrep pokazal kot nujen.  
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1.2.6 Upravljanje z lastnino in nepremičninami  

Kot vsa leta doslej, smo v tudi v letu 2022 zaposleni v društvu 

vestno in z vso odgovornostjo upravljali s premoženjem društva 

kot dober gospodar. Trudimo se za zgledno vzdrževanje vseh 

objektov v lasti društva, vse infrastrukture, delovnih sredstev, 

orodij in naprav ter zemljišč. V letu 2022 se je društvo odločilo 

za nakup zemljišča s strateško pozicijo ob mlečni cesti. 

Zemljišče predstavlja možnost obvladovanja prometnega kaosa 

v prihodnosti ( parkiranje vozil za obiskovalce soteske Vintgar 

pred vasjo). Za namen ureditve začasnega sezonskega 

zasilnega parkirišča za kamperje, na območju industrijske cone 

Spodnje Gorje je društvo naročilo izdelavo variant Idejnih 

zasnov. Izvedena je bila 1. faza ( dela po projektu EB 110/03-

22K- odvodnjavanje zemljišča).  

 

 

1.2.7 Ustanovitev podjetja z omejeno odgovornostjo  

Z dnem 21.7.2022 je bilo podjetje Soteska Vintgar d.o.o., s sedežem v Podhom 80, 4247 Zgornje vpisano 

v poslovni register. Določen je bil tudi zastopnik, J. Hudovernik.  

Z dnem 1.9.2022 se je del poslovanja, t.j. urejanje parkirišč in pobiranje vstopnine preneslo na novo 
podjetje. 

1.2.8 Podelitev priznanj za celostno ureditev, biotsko 

raznolikost travnikov in tradicionalno rabo kozolcev  

Tudi v letošnjem letu se je TD Gorje odločilo, da simbolično obdari in 

nagradi občane, ki so poskrbeli za celostno ureditev domov, biotsko 

raznolikost travnikov in ki ohranjajo tradicionalno rabo kozolcev. V vsaki 

kategoriji je komisija izbrala 5 nagrajencev in jih obdarila s priznanjem 

in skromno nagrado. Dodatnih 48 priznanj pa je bilo podeljenih 

občanom kot motivacija za vnaprej. 
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1.2.9 Kadri in zaposlovanje  

Zaposlovanje v letu 2022 se je izvajalo na način, da ni bilo ustvarjenih primanjkljajev na sredstvih za 

stroške dela. Nove zaposlitve so bile realizirane skladno s sprejetimi kadrovskimi načrti. V letu 2022 sta 

bili realizirani 2 novi zaposlitvi za nedoločen čas. Zaposlili smo sodelavko na delovno mesto komercialist, 

najprej kot nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, kasneje za nedoločen čas na istem 

delovnem mestu. S 1.10.2022 pa smo zaposlili strokovnega sodelavca za promet in logistiko, ki je v 

društvu zadnja leta na tem področju že delno opravljal to delo kot študent. Na dan 31.12. 2022 bo v TD 

Gorje zaposlenih 8 delavcev za nedoločen čas s polnim delovnim časom. V sezoni smo se posluževali 

tudi pogodbenih delavcev za občasna dela (čiščenje objektov, pomoč pri logistiki in urejanju prometa, 

pomoč pri prodaji v gostinstvu in pomoč pri vzdrževanju) ter študentskega dela predvsem za delo na 

parkiriščih (pomoč pri usmerjanju in urejanju prometa) ter informiranju obiskovalcev.  

1.2.10 Izobraževanje  

V letošnjem letu, 2022 sta se zaposleni na področju informatike in marketinga udeležili tako imenovanega 

“IT Tour-a”, ki je potekal 16.11.2022 v sklopu Dnevov slovenskega turizma (DST) v Thermani Laško, 

organiziran s strani Slovenske turistične organizacije (STO) v sodelovanju s Strateškim inovacijskim 

partnerjem za turizem (SPIRIT). Letošnjo pomlad sta bila v slovenskem turizmu sprejeta dva ključna 

strateška dokumenta: Strategija digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026 in krovna 

Strategija slovenskega turizma 2022-2028. Strategijo digitalne preobrazbe je STO pripravila marca 2022, 

njeni ukrepi pa so bili vključeni v krovno turistično strategijo, katere nosilec je gospodarsko ministrstvo. 

Strategiji se medsebojno dopolnjujeta 

in predstavljata ključno podlago za 

aktivnosti digitalizacije slovenskega 

turizma, ki je neločljivo povezan z 

nadaljnjo trajnostno preobrazbo 

panoge. Dogodek, ki je združil 

deležnike s področja turizma na poti 

digitalne preobrazbe, je predstavljal 

priložnost za pridobitev novih znanj, 

izmenjavo izkušenj in spoznavanje 

uspešnih rešitev v slovenskem 

turizmu. Predstavljenih je bilo 18 

primerov dobre prakse s področja 

digitalizacije, ki so že uresničeni in 

lahko služijo kot zgled in navdih.  
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1.2.11 Nadaljevanje urejanja pravnega statusa za zakonito upravljanje s sotesko 

Vintgar  

Pred začetkom sezone smo uspešno pridobili odobritev višine vstopnice za sezono 2022, cene vstopnic 

se glede na 2021 niso spremenile. Obenem smo se zavedali in z vsemi ukrepi prilagajali režimom v 

zavarovanem območju narodnega parka, katerega del je soteska Vintgar. Zavedamo se občutljivosti 

območja, ob sodelovanju z upravljavcem zavarovanega območja si želimo predvsem partnerskega 

odnosa.  

1.2.12 Razvoj turizma in prireditve  

V preteklih letih smo začeli s 

prizadevanji da z Občino Gorje 

zgradimo partnerski odnos pri razvoju 

turizma. V letu 2022 smo z prizadevanji 

nadaljevali. Prav tako smo sodelovali z 

Folklornim društvom Bled, pomagali 

smo izpeljati projekt “Po poteh narodno 

zabavne glasbe”, ki se je dotaknil tudi 

Gorij. V letošnji sezoni smo vzpostavili 

dodatno informacijsko točko v objektu 

cvetličarne na Blejski Dobravi, kar se je 

izkazalo za zelo pomembno pridobitev 

zaradi večjega obiska kraja. Z finančnim 

prispevkom smo pripomogli javnemu 

prevozu na območju Gorje -Bled. 
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1.2.12.1 Adventno dogajanje v Poglejski cerkvi  

Tudi letošnje leto so se v Poglejski cerkvi odvijali pevski nastopi v adventnem času, ki so lepo pospremili 

prižig adventnih sveč. 4.12.2022 so nastopili Janja Hvala in Cerkveni pevski zbor, 11.12.2022 Canticum 

Novum, pod umetniškim vodstvom Urške Odar, 17.12.2022 je prižig tretje sveče popestril nastop Kvinteta 

Vintgar in 18.12.2022 pevski nastop vokalne skupine Indomabile.  

 

 

1.2.12.2 Drsališče  

Z 18.12.2022 je pričelo obratovati drsališče za Gorjanskim domom, ki je nastalo v organizaciji TD Gorje 

v sodelovanju z Občino Gorje kot popestritev božično novoletnih praznikov. Projekt ima velik doprinos k 

povezovanju gorjanskih društev, hkrati pa je velika pridobitev, predvsem za najmlajše občane. Drsališče 

bo tudi podpora osnovnošolskemu športnemu izobraževanju, saj bo v dopoldanskem času namemba 

drsališča predvsem za pouk športne vzgoje, v popoldanskem pa za aktivno preživljanje zimskega 

prostega časa in druženje na prostem. Na pobudo društva smo tedensko ob petkih organizirali kegljanje 

na ledu, ob sobotah pa disco na ledu. 
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 1.2.13 Ocena poslovne uspešnosti  

Upravni odbor društva in strokovna služba ocenjuje, da je bilo poslovanje društva v sezoni 2022 zelo 

uspešno. Kljub močno oteženemu pristopu, predvsem zaradi rekonstrukcije državne ceste in težavami 

povezanimi s tem, smo lahko zadovoljni, da se je sezona zaključila brez večjih nezgod. Omeniti velja tudi 

uvedbo vstopanja izključno s spletnimi vstopnicami v času med 9.30 in 14 uro in v ponos si štejemo, da 

so se začetne težave, ki jih ni bilo malo uspešno premagale in da je spletna prodaja dosegla 48% vse 

prodaje. 
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1.3 Poročila organov društva 

1.3.1 Poročilo predsednika društva 

 

Kot predsednik Turističnega društva Gorje ugotavljam, da smo izpolnili večino zadanih nalog v letu 2022. 

Tako se lahko pohvalimo z opravljenim delom v letu 2022, s končnimi rezultati poslovanja, kot tudi 

zaposlenimi, ki so v dokaj nestabilnih in hitro se spreminjajočih pogojih, ki so jih narekovale investicije 

Občine Gorje v lokalno infrastrukturo delali uspešno. Vsakodnevna gradbišča na cestah Občine Gorje so 

terjala od zaposlenih nadčloveške napore, da smo lahko uspešno usmerjali vse turistične tokove, saj je 

bila med drugim prehodno izmenično prehodna cesta Lesce Bled, tako da je ves promet tekel v smeri 

Jesenice Bled preko Spodnjih Gorij. Enako ugotavljamo, da se vse več obiskovalcev na Bled pripelje po 

omenjeni poti, saj je na aplikacijah pametnih telefonov cesta Bled – Lesce zaradi pogostih zastojev 

obarvana rdeče, aplikacije pa kot prvo alternativo ponudijo cesto Jesenice - Bled. Za ureditev 

omenjenega problema potrebujemo regijsko in širšo nacionalno povezanost. 

Začetek sezone je bil negotov tudi zaradi razlogov, v katerih smo se znašli po najvišjem valu epidemije 

virusa Covid 19 in njegovi mutaciji v zelo prenosljiv, pa vendar manj nevaren virus. V opisani situaciji se 

nismo znašli samo v društvu ali v lokalni skupnosti, temveč se je v tem znašla družba in ves svet. Virus 

je dejansko povzročil ne samo zdravstveno krizo, ampak je temeljito posegel v vse pore našega življenja. 

Prilagodljivost in odzivnost društva je posledica zavezanosti društva k poslovni odličnosti, ki se na 

spremembo razmer v okolju odziva z dodatnimi racionalizacijami in preobrazbi procesov, ki temeljijo na 

digitalizaciji, kot tudi obvladovanju stroškov poslovanja. Deloma so h končnemu poslovnemu rezultatu 

pripomogli ukrepi vlade, ki je že leto poprej razpisala turistične bone za slovenske državljane, odraz in 

koriščenje slednjih pa se je prenesel tudi v prvo polovico leta 2022. Vseh gostov, domačih in tujih, smo 

iskreno veseli, želimo, da se pri nas počutijo dobro in varno, naj si obiščejo sotesko Vintgar ali katerokoli 

drugo znamenitost, ki ji v kraju ne manjka, uživajo v nastanitvah pri naših občanih, na tematskih- 

pohodnih poteh, ki jih v kraju prav tako ne manjka. 

Kot predsednik sem še posebej ponosen na dejstvo, da v društvu imamo vizijo, obenem pa tudi kader in 

posamezne člane društva, ki so slednje pripravljeni uresničevati in nadgrajevati. Tako smo postali 

najboljši upravljalec naravne vrednote državnega pomena v Sloveniji, ki je v prvi vrsti zavezan ohranjanju 

narave in najbolj čiste vode v državi, kar nam kot je edinemu skrbniku naravne vrednote državnega 

pomena s potrditvijo vstopnine priznalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor. 

Ponosen sem na dejstvo, da kraj tudi zaradi dela društva postaja lepši, širše bolj prepoznaven v 

pozitivnem pomenu, društvo pa razvija in uresničuje nove produkte. 

Tako smo v letu 2022 sedaj že tretjič zapored organizirali dogodke v Poglejski cerkvi in prvič sploh 

organizirali drsališče v Gorjah. 

Ključno in vodilno vlogo v slovenskem prostoru pa je iz razloga logistike TD prevzelo na področju uvajanja 

spletne prodaje kart. Tako smo v letu 2022 ob 347 tisoč obiskovalcih preko spleta prodali kar 47 % vseh 

vstopnic. Zahvala za ta dosežek gre vsem zaposlenim. 
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Kot predsednika me veseli dejstvo, da gre pri članstvu v društvu za množičnost in aktivnost, ki se odraža 

tudi ob izražanju mnenj na občnih zborih in drugod. 

Leto 2022 smo v soteski imeli eno lažjo nesrečo. Žal je narava zelo nepredvidljiva. Kljub vsem ukrepom, 

ki jih predvsem pri upravljanju s sotesko Vintgar izvajamo v povezavi z varnostjo, z vsemi nadgradnjami 

varovalnih sistemov, ki so bile izvedene v zadnjih nekaj letih, so zaradi konfiguracije terena nad sotesko, 

spremenjenih rastnih in geomorfoloških okoliščin razmere še vedno delno nepredvidljive. Prav skrbi za 

varnost bomo tudi v prihodnje posvečali še posebno pozornost, žal pa nepredvidljivih posledic in 

delovanja narave nikoli ne bomo mogli docela predvideti in izločiti. 

Posebno mesto v društveni kroniki zasluži lanskoletni obisk predsednika RS Boruta Pahorja v soteski 

Vintgar, ko sva v Žumrovih galerijah odkrila novo spominsko tablo v spomin prvemu graditelju mostov in 

poti skozi Vintgar Jakobu Žumru. Predsednik nas je počastil z besedami: “Presunjen sem z lepoto kraja 

in vašo predanostjo, da skrbite zanj”; 

Kljub naporom in energiji, ki smo jo v TD Gorje vlagali v proces ureditve odnosov iz naslova pravnega 

temelja ob upravljanju (skrbništvu) za sotesko Vintgar, postopkov še nismo uspeli uskladili do te mere, 

da bi stvari stopile v veljavo. Z vso odgovornostjo kot predsednik lahko zatrdim, da smo v društvu v tej 

smeri postorili prav vse in še več, kar se je od nas zahtevalo in pričakovalo. Zaradi nuje po ureditvi vseh 

odnosov, bomo seveda na vseh področjih delo nadaljevali in vztrajali do izpolnitve ciljev. 

V letu 2022 smo z namenom ločitve upravljanja oziroma skrbništva s sotesko od ostalih tržnih dejavnosti, 

na pomladanskem Občnem zboru ustanovili družbo z omejeno odgovornostjo, Soteska Vintgar, d.o.o. V 

jeseni smo nanjo prenesli upravljanje parkirišč, z novim letom pa tudi prodajo spominkov in gostinsko 

dejavnost. Društvo je glede na obseg poslovanja tudi zavezanec za revizijo. Verjamem, da bodo tudi 

rezultati revizije potrdili pravilnost našega dela, ki ga seveda opravljamo z vso vestnostjo, poštenostjo in 

predanostjo ciljem, ki smo si jih zastavili in izpolnjevanju izzivov, ki se kdaj pa kdaj pojavijo tudi 

nepričakovano. Ne nazadnje bi bila vsakršna večja nepravilnost, ali celo zlonamernost v poslovanju 

povsem neopravičljiva, tako v odnosu do članstva, kot do javnosti, saj je Turistično društvo Gorje v 

preteklosti pridobilo status organizacije, ki deluje v javnem interesu, tudi zato so nam vrednote, ki vodijo 

na poti k odličnosti še posebej blizu! 

Kot predsednik Turističnega društva Gorje izražam zadovoljstvo nad opravljenim delom v letu 2022. 

  

Predsednik turističnega društva Gorje   Janez Poklukar 
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1.3.2 Poročilo nadzornega odbora 

 

Nadzorni odbor izvoljen 29.12.2022 je v času od izvolitve izvedel prvo, sejo na kateri se je konstituiral 

izmed sebe izvolil predsednika. V nadaljevanju so se člani seznanili s pregledom pravnih podlag iz katerih 

izhajajo njihove pristojnosti, se seznanili z dosedanjim delovanjem nadzornega odbora in se dogovorili o 

načinu dela v prihodnje, v katerem sta pred NO dve prioritetni nalogi. Prva je priprava letnega poročila 

NO kot sestavnega dela  gradiva za redni občni zbor in druga začetek izvajanja nadzora nad poslovanjem 

posameznih segmentov dela oziroma vodenja društva. Na drugi seji je bil celoten dnevni red podrejen 

opisanim ciljem. V tem smislu je bila izdelana analiza poslovanja, ki jo je na podlagi posredovanih 

podatkov računovodkinje pripravil član Tomaž Bergant. Ugotovitve so podane na grafičnih prilogah. 

Glede na okoliščine nastopa mandata je bila napravljena krajša analiza poslovanja izhajajoča iz gradiva 

za občni zbor za leto 2021, zaključkov sej NO v letu 2022. Nadzorni odbor se je seznanil s sestavinami 

letnega poročila in ugotavlja da,   pristojnost delovanja NO izhaja iz Pravil društva in obsega zlasti 

spremljanje in nadzor nad uresničevanjem sklepov UO, zakonitostjo poslovanja, uresničevanja programa 

delovanjem organov društva, uresničevanjem pravic članstva, razpolaganjem s premoženjem in 

materialnim poslovanjem. Izhajajoč iz te pristojnosti ugotavlja, da so bili presežki prihodkov nad odhodki 

porabljeni v skladu z zakonom o društvih (na podlagi letnega poročila)  in se bodo uporabljali za 

uresničevanje namena in ciljev društva  (skladno z letnim planom). Zato predlaga občnemu zboru da ga 

po razpravi potrdi in sprejme. 
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1.4 Program dela za leto 2023 in 2024 

1.4.1 Načrtovane aktivnosti pri opremljanju in urejanju soteske Vintgar in 

opremljanje, urejanje ostalo 

Tudi v letu 2023 in 2024 se pri urejanju in opremljanju soteske Vintgar predvsem iz naslova varnosti v 

sklopu investicijsko vzdrževalnih del in na osnovi študije - Ocene ogroženosti za sotesko Vintgar, ob 

pridobitvi soglasij predvideva postavitev dodatnih lovilnih sistemov. 

Kot vsako leto načrtujemo redno vzdrževanje, ki zajema zamenjavo in popravila dotrajanih ali 

polomljenih ograj in podnic ter seveda redno praznjenje zaščitnih mrež in ograj.  Posledično v povezavi 

z drevjem, ki zdrsi v sotesko, bomo v največji možni meri odstranili tudi slednje. 

Pred pričetkom sezone in v sami sezoni se bo urejalo povratne poti iz smeri Bl. Dobrava, kolovozne poti 

in po potrebi obnovilo oznake na poti. Redno se bodo vzdrževale tudi pohodne in tematske poti v Gorjah, 

ki smo jih v preteklem letu nadgradili, predvsem s postavitvijo novih informacijskih tabel, poskrbeli pa 

bomo tudi za galerije v Pokljuški soteski. 

Nadaljujemo tudi s projektom Fortuna, kjer se gradnja nadaljuje.  Računamo, da bo gradnja 

zaključena najkasneje do oktobra 2023. Vzporedno z deli pa potekajo dogovori glede prodaje in vse 

potrebne aktivnosti povezane s tem.  

Računamo na pospešeno pridobivanje soglasij in dovoljenj za pridobitev gradbenega dovoljenja za 

projekt »Vezenine«. Cilj je pričetek rekonstrukcije objekta že v letu 2023. 

 

1.4.2 Digitalizacija 

Z namenom optimizacije poslovanja smo že v letu 2021 pričeli z uvajanjem projekta celovite digitalizacije 

na celotnem interesnem območju TD Gorje; v prvi fazi gre za prenovo oziroma nadgradnjo že 

obstoječega sistema, ki je vezan na poslovanje društva v sedanjem obsegu s posamičnimi razširitvami 

in optimizacijo, predvsem gre za racionalizacijo poslovanja v smislu nižanja stroškov. V nadaljevanju pa 

še eventualno urejanje - vključitev parkirnih prostorov ter poglobljenega sodelovanja z lokalnim okoljem 

in programov ugodnosti v Gorjah. Projektu smo zaradi širine, tako kot je projekt idejno zasnovan nadeli 

delovno ime E- Gorje, verjamemo, da že samo ime simbolno ponazarja zastavljeni cilj. 

V letu 2022 smo začeli s pospeševanjem  spletne prodaje, kar imamo namen nadgraditi v letu 2023. 

Skupaj s podjetjem 1klik smo začeli prenavljati vstopnični sistem, ki bo nadgradil vstopnični sistem in 

prodajo spletnih vstopnic.  

Pričakujemo da bomo uspešno zamenjali vstopnični sistem do začetka sezone, uvedli nov program in 

izobrazili zaposlene za delo z novim programom.  

Nadaljevali bomo z vzdrževanjem ostalih sistemov. Načrtujemo tudi nabavo nove računalniške opreme 

ter nakup nekaterih programov. Poudarek bo v nadgradnji računovodskih programov in posodobitvi 

procesov računovodenja. 
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1.4.3.Promocijske, oglaševalske in založniške dejavnosti društva 

Nadaljujemo s prenovo in dopolnjevanjem spletne strani društva, www.vintgar.si. Več pozornosti 

namenjamo plačljivemu oglaševanju. Razmišljamo o video vsebinah, ki so pomembne in vedno bolj v 

trendu in ob tem razmišljamo tudi o sodelovanju z zunanjim izvajalcem. 

V planu je nadgraditi marketing v smislu internetnega oglaševanja na način, da se pritegne mlajšo 

populacijo (YouTube, Instagram, Facebook, Tik Tok - 365 dni iz TD Gorje). V sklopu tega projekta se 

pripravi virtualen pogled čez Gorje s posnetki ključnih znamenitosti. Posnetke ter slike se bo promoviralo 

na spletnih straneh in na že omenjenih socialnih medijih. 

Za promocijo se bomo posluževali tudi plačljivih oglasov na Google, Facebook in Instagram platformah. 

Letak soteska Vintgar se bo v letih 2023 in 2024 ustrezno prenavljal oz. posodabljal, tako da bo 

obiskovalcem olajšana in kar najbolj nazorno prikazana krožna pot skozi sotesko. Poseben poudarek pri 

oglaševanju pa bo seveda namenjen spletnemu nakupu vstopnic za sotesko Vintgar, brez katerih ogled 

soteske ne bo več mogoč. 

Promocijo pohodnih in tematskih poti po občini Gorje bomo nadgradili z vodenimi ogledi. Pripravljamo 

uvedbo audio guide storitve za ogled soteske in gorjanskih tematskih poti.Riklijevo pot bomo nadgradili 

in prenovili z restavrirano originalno tablo prve zračno atmosferske postaje, ki je bila postavljena leta 

1891. 

V začetku leta 2023 smo na novo izdelali zgibanke pohodnih poti v slovenskem in angleškem 

jeziku.                                                         

V letu 2023 se bo TD Gorje prvič udeležilo sejma Alpe Adria, ki bo organiziran v prostorih Gospodarskega 

razstavišča v Ljubljani. V ta namen smo pripravili oz. prenovili zgibanke – pohodnih in tematskih poti v 

Občini Gorje, ki bodo na voljo tudi sobodajalcem in vsem, ki se s turizmom ukvarjajo. Na sejmu bomo 

poseben poudarek namenili promociji Gorij in ozaveščanju glede spletnega nakupa vstopnic za sotesko 

Vintgar. 

V bodoče planiramo udeležbo na vsaj enem sejmu turizma v Sloveniji in enem v tujini ( TTG Rimini v 

oktobru 2023).  

Leto 2023 bo jubilejno leto, soteska Vintgar praznuje 130-letnico obiskovanja, kar predstavlja tudi velik 

praznik za TD Gorje. Priprave na izdajo jubilejnega zbornika potekajo že skozi celo leto 2022 in se 

nadaljujejo v letu 2023 do izida.  

Za vse zainteresirane člane društva bomo v jesenskem času organizirali spoznavno ekskurzijo v Rakov 

Škocjan. 

  

1.4.4 Nadaljevanje urejanje pravnega statusa za zakonito upravljanje s sotesko 

Vintgar 

V UO TD Gorje si bomo še naprej aktivno prizadevali za ureditev pravnega temelja za upravljanje – 

skrbništvo nad sotesko Vintgar, ki ga v minulem obdobju kljub naši pripravljenosti in naporom nismo 

uspeli razrešiti. 
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Z vsemi ukrepi in režimi se prilagajamo režimom v zavarovanem območju narodnega parka, katerega 

del je soteska Vintgar. Zavedamo se občutljivosti območja in teže, v sodelovanju z upravljavcem 

zavarovanega območja si želimo predvsem partnerskega odnosa, v katerega verjamemo. Trudili se 

bomo za krepitev sodelovanja z JZ TNP:  

  

1.4.5 Spodbujanje razvoja turizma 

Nadaljevali bomo s prizadevanji, da tudi z Občino Gorje gradimo partnerski odnos pri razvijanju turizma. 

Še naprej se bomo trudili za povezovanje sobodajalcev na območju občine, sodelovali bomo predvsem 

s turističnimi društvi ožjega območja, vsemi zavodi in ostalimi subjekti, seveda vse v želji, da skupaj ali 

posamično poiščemo in ustvarimo nove produkte ali zgolj poiščemo možnosti, ki lahko kraju in 

posameznikom, ki se ukvarjajo s turizmom prinesejo nove ugodnosti. 

Že v decembru 2022 je zaživelo drsališče za Gorjanskim domom. Kljub začetnim težavam pa lahko 

rečemo, da nam ob stalnem vzdrževanju uspeva ledeno ploskev obdržati primerno za uporabo. V 

dopoldanskem času služi uram športne vzgoje, v popoldanskem času pa je obiskan predvsem s strani 

otrok in družin. Ob večerih se na njem odvije prijateljska hokejska tekma, ob sobotnih večerih disco na 

ledu in bowling. Tudi v bodoče si bomo prizadevali, da bo tovrstnih druženj vse več, vsekakor pa projekt 

»drsališče« ostaja aktualen tudi v bodoče. 

V zimski sezoni 2022-2023 smo sodelovali pri urejanju tekaških prog na Račah. Tudi v prihodnjih sezonah 

naj bi to ostalo stalnica. 

Načrtujemo izvedbo prireditev, predvsem računamo na odprt prostor Poglejske cerkve, ki je v sklopu 

prireditev ena večjih promocij kraja, vleko ploha v pustnem času na vaškem trgu, festivalu ribeza, izdelavi 

zvoncev, sodelovanju na ovčarskem balu in pa seveda osrednjo prireditev v avgustu, ko soteska Vintgar 

in društvo praznujeta visok jubilej. Vsekakor bomo v božično-novoletnem času nadaljevali s postavitvijo 

jaslic na prostem. Aktivno bomo sodelovali z vsemi deležniki, ki prav tako razvijajo turistično dejavnost, 

ki so vanjo vpeti na tak ali drugačen način. 

V prihodnjih dveh letih bomo namenili tudi širitvi gostinske dejavnosti……. 

V sezoni 2023 nameravamo nadaljevati in izboljšati Info točko na Bl. Dobravi, po kateri se je v preteklem 

letu pokazala velika potreba zaradi množičnega pritoka obiskovalcev soteske iz strani Blejske Dobrave. 

Zavzemali se bomo za razvoj trajnostne mobilnosti, pri čemur računamo na sodelovanje JZ TNP, 

predvsem v smislu vključevanja v projekte , ki so predvideni za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje 

in naravo zaradi množičnega obiskovanja. Zlasti bomo težili k spodbujanju javnega prevoza. Za  obdobje 

od leta 2023 do 2028  smo s podjetjem LipBled našli izhodišča v skupnih prizadevanjih za zagotavljanje 

trajnostne povezanosti med naravo, turizmom in lokalnim gospodarstvom, tako, da v omenjenem obdobju 

vzpostavljamo na površinah LipBleda centralno parkirišče. 

Bistveno več pozornosti se bo v prihodnjih letih namenilo povezovanju turističnih društev v bližnji okolici 

ter sodelovanju z Gorenjsko turistično zvezo in Turistično zvezo Slovenije. 



 

24  

1.4.6. Vzpostavitev delovanja d.o.o. 

V letu 2022 je Turistično društvo Gorje ustanovilo podjetje Soteska Vintgar d.o.o., ki je v 100 % lasti 

društva. Že v septembru 2022 smo del tržne dejavnosti , t.j. pobiranje parkirnine prenesli na 

novoustanovljeno podjetje. V sezoni 2023 pa na podjetje prehaja še dejavnost gostinstva in trgovine.  

Namen ustanovitve d.o.o. je bila tudi možnost pridobitev sredstev na podlagi prijav na razpise, tako 

razpise s strani Ministrstva za gospodarstvo kot tudi razpise za EU projekte. Vzpostavili smo sodelovanje 

z dvema podjetjema, ki delujeta na področju evropskih projektov.  

1.4.7. Upravljanje s pošto 

V februarju 2023 smo se odzvali na povabilo Pošte Slovenije k oddaji ponudbe za  “ Izbor izvajalca 

dejavnosti pogodbene pošte 4247 Zgornje Gorje”. Osnovno vodilo pri odločitvi za prijavo na razpis je bilo 

ohranitev poštne poslovalnice v Gorjah, vzpostavitev Info točke TD Gorje v novih, večjih prostorih ter 

dodatno zaposlovanje oziroma možnost podaljšanja zaposlitev za določen čas.  

  

Zgornje  Gorje, februar 2023                                              Pripravila strokovna služba 
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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 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 2022. 

1.7 Izjava o odgovornosti in ostala razkritja 

1.7.1 Izjava predsednika društva 

Predsednik društva je odgovoren, da v sodelovanju s strokovno službo TD Gorje 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 31.12.2022. Predsednik potrjuje letno poročilo in računovodske izkaze društva TD 

Gorje, Podhom 80, Zgornje Gorje, za poslovno leto 2022. 

 

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 2021 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, 21.03.2023  



 

26  

2 Računovodsko poročilo 

2.1 Splošno 

Glavna dejavnost Turističnega društva Gorje (v nadaljevanju društvo) je urejanje in opremljanje 

soteske Vintgar (v nadaljevanju soteska). 

Društvo je v letu 2022 zavezanec za revizijo skladno s SRS 33.3. Revizijo opravlja podjetje Resni d.o.o., 

Brnčičeva ulica 13,  Ljubljana Črnuče. 

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 urejanje in opremljanje soteske: ta sredstva se porabijo izključno za urejanje in 

opremljanje soteske Vintgar; čisti presežek prihodkov se prenese kot nerazporejen čisti 

presežek prihodkov za urejanje 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 urejanje in opremljanje soteske kakor 
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tudi za vzdrževanje infrastrukture okoli brunaric (parkirišče, toalete, mize, klopi, ipd.) TD 

Gorje je od pridobitne dejavnosti zavezanec za DDV. 

● Pobiranje parkirnine, izposoja koles, oglaševanje, pobiranje najemnine za stojnice. 

 

Denarna enota, uporabljena v računovodskih izkazih in pripadajočih pojasnilih je EURO (EUR) s 

centi.  

2.2 Bilanca stanja 

Bilanca stanja na dan 31.12.2022 

  2022 2021 

SREDSTVA 6.625.142,82 5.155.601,65 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 2.516.635,08 1.910.885,21 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 

35.394,23 36.752,77 

1. Neopredmetena sredstva 35.394,23 36.752,77 

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0 

II. Opredmetena osnovna sredstva 2.473.740,85 1.874.132,44 

III. Naložbene nepremičnine 0 0 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 7.500,00 0 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 7.500,00 0 

2. Dolgoročna posojila 0 0 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 4.108.507,74 3.244.716,44 

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

II. Zaloge 7.999,93 6.586,93 

III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 3.700.979,70 1.700.135,98 

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 3.700.979,70 1.700.135,98 

2. Kratkoročna posojila 0 0 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 27.138,71 40.823,63 

V. Denarna sredstva 372.389,40 1.497.169,90 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 

Zunajbilančna sredstva 8.559,47 12.733,70 
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  2022 2021 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095) 6.625.142,82 5.155.601,65 

A. SKLAD (056a+067+301) 6.374.265,77 4.967.779,57 

I. Društveni sklad 6.374.265,77 4.967.779,57 

II. Revalorizacijske rezerve 0 0 

III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0 0 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE (073+074) 

40.000,00 0 

1. Rezervacije 40.000,00 0 

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080) 4.203,43 12.733,70 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 4.203,43 12.733,70 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091) 203.547,10 170.103,38 

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 4.939,14 0 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 198.607,96 170.103,38 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.126,52 4.985,00 

Zunajbilančne obveznosti 8.559,47 12.733,70 
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2.2.1 Dolgoročna sredstva 

2.2.1.1 Neopredmetena sredstva 

   

  2022 2021 

Dobro ime 0  0 

Odloženi stroški razvijanja 0  0 

Premoženjske pravice 42.506 42.506 

Druga neopredmetena sredstva (tudi emisijski kuponi) 0  0 

Dolgoročno aktivne časovne razmejitve 0  0 

Popravek vrednosti odloženih stroškov razvijanja zaradi 

amortiziranja 
0  0 

Popravek vrednosti premoženjskih pravic zaradi amortiziranja 0  0 

Popravek vrednosti drugih neopredmetenih sredstev zaradi 

amortiziranja 
(7.112) (5.753) 

Oslabitev vrednosti neopredmetnih sredstev 0  0 

Kratkoročni predujmi, dani za neopredmetena dolgoročna sredstva 0  0 

Skupaj: 35.394 36.753 
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 Izkaz gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročno aktivnih časovnih razmejitev: 

 

  

 

Dobro 

ime 

Odloženi 

stroški 

razvijanja 

Premoženjsk

e pravice 

Druga 

neopredmeten

a sredstva 

Dolgoročno 

aktivne 

časovne 

razmejitve 

Kratkoročni 

predujmi 
Skupaj: 

NABAVNA 

VREDNOST 
              

Stanje 01/01-2022 0 0 0 42.506 0 0 42.506 

Pridobitve             0 

Odtujitve             0 

Prevrednotevanje             0 

Stanje 31/12-2022 0 0 0 42.506 0 0 42.506 

POPRAVEK 

VREDNOSTI 
              

Stanje 01/01-2022 0 0 0 5.753     5.753 

Pridobitve             0 

Odtujitve             0 

Amortizacija       1.359    1.359 

Prevrednotevanje             0 

Stanje 31/12-2022 0 0 0 7.112     7.112 

Neodpisana 

vrednost 01/01-2022 
0 0 0 36.753 0 0 36.753 

Neodpisana 

vrednost 31/12-2022 
0 0 0 35.394 0 0 35.394 

 

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

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

• 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 so razpoložljiva 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.  

 

  2022 2021 

Nepremičnine 2.108.094 1.830.810 

Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti 1.292.054 1.238.462 

Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti 223.144 99.195 

Nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi 324.823 225.080 

Vlaganje v nepremičnine v tuji lasti 268.073 268.073 

Popravek in oslabitev vrednosti nepremičnin (89.537) (75.627) 

Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja (57.652) (51.927) 

Popravek vrednosti vlaganj v tuji lasti (31.885) (23.700) 

Neodpisana vrednost nepremičnin 2.018.557 1.755.183 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 975.169 728.765 

Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu nabavne vrednosti 968.061 721.657 

Drobni inventar 7.108 7.108 
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 Popravek in oslabitev vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 

sredstev 
(675.400) (609.816) 

Popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov zaradi amortiziranja (668.292) (602.708) 

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

Neodpisana vrednost opreme 299.769 118.949 

Kratkoročni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva 155.414 0 

Skupaj: 2.473.740 1.874.132 

  

Izkaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev 

 

  Zemljišča Zgradbe 
Oprema in 
nadomest

ni deli 

Drobni 
inventar 

Kratkoroč
ni 

predujmi 

Opredme-
tena 

osnovna 
sredstva v 

izdelavi 

Skupaj: 

NABAVNA VREDNOST               

Stanje 01/01-2022 1.238.462  367.268  721.657  7.108  0  225.080  2.559.575  

Pridobitve 54.754  123.949  246.987    155.414  99.743  680.847  

Odtujitve (1.162)   (583)       (1.745) 

Prevrednotenje             0  

Stanje 31/12-2022 1.292.054  491.217  968.061  7.108  155.414  324.823  3.238.677  

        

POPRAVEK VREDNOSTI               

Stanje 01/01-2022   75.627  602.707  7.108      685.442  

Pridobitve             0  

Odtujitve     (583)       (583) 

Amortizacija   13.910  66.167        80.077  

Prevrednotenje             0  

Stanje 31/12-2022   89.537  668.291  7.108      764.936  

        

Neodpisana vrednost 
01/01-2022 

1.238.462  291.641  118.950  0  0  225.080  1.874.133  

Neodpisana vrednost 
31/12-2022 

1.292.054  401.680  299.770  0  155.414  324.823  2.473.741  

  

2.2.1.2.2 Zemljišča 

Zemljišča predstavljajo pomembno postavko v izkazih. To so zemljišča na vhodu v sotesko, ki so 
bila kupljena z namenom, da se ne plačuje najemnina za parkiranje in  tudi ostala,  ki  jih  prav  tako    
uporabljamo  delno  kot parkirne,  skladiščne  in  manipulativne  površine,  pri  nekaterih   pa  imamo  
vizijo,  da  bodo  na  daljši  rok  morda  ustrezno  prekategorizirana  (v  prostorskih  aktih v  stavbna)  
in  bodo  dopuščala  tudi  drugačno  namensko rabo. Stavbno zemljišče 
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v Spodnjih Gorjah pa je namenjeno gradnji dvostanovanjskega objekta, za katerega je bilo v letu 
2021 že pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2022 se je pričela gradnja in le ta je knjigovodsko 
zavedena kot pridobivanje nepremičnin v teku. 

V letu 2022 smo kupili zemljišče mlečna cesta, ki bo služilo kot površina za parkiranje vozil, za 
potrebe ogledovanja soteske. 
V letu 2022 smo prodali 127 m2 na Poljšici sosedom za pot za dostop do njihove parcele. 

2.2.1.2.3 Zgradbe in dodelave zgradb 

Zgradbe predstavljajo naslednje postavke: 

Naziv Neodpisana vrednost 

Brunarica Vintgar 2.809,71 

Brunarica Šum 4.273,49 

Lesena hiška - prodajni kiosk za prodajo vstopnic 323,99 

Sanitarije - Vintgar 11.767,83 

Stopnice - Šum 2.344,86 

Spodnja postaja žičnice - Šum 2.046,77 

Kamnito betonski oporni zid klanec Podhom 13.242,02 

Pitnik Podhom 6.903,67 

Kanalizacija 121.780,10 

Skupaj zgradbe sedanja vrednost  165.492,44 

Vlaganja v nepremičnine v tuji lasti:   

Oporni zid, cestni priključek 17.227,82 

Sanacija leve brežine nad sotesko 36.688,18 

Sanacija občinske ceste in signalizacija 39.923,03 

Cesta Fortuna 138.588,08 

Pzi za cesto Fortuna Vintgar 2.403,00 

Pzi cesta Podhom 1.358,00 

Skupaj vlaganja v nepremičnine v tuji lasti 236.188,11 

SKUPAJ ZGRADBE 401.680,55 
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2.2.1.2.4 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. V objekt se je  v letu 2022 vlagalo 

zgolj v projektno dokumentacijo. Dela se bodo nadaljevala po sprejetju OPN, ko bo možno pričeti z 

rekonstrukcijo objekta. 

V letu 2022 smo zgradili in aktivirali kanalizacijski priključek od Brunarice 1 na glavni vod. 

Vrednosti nepremičnin v gradnji na presečni dan 31.12.2022 pa je: 

 

 

Objekt na vhodu (bivše Vezenine) 181.602,10 

Gradnja Fortuna 143.220,93 

  

2.2.1.2.5 Oprema 

Nabava opreme v letu 2022 je bila v skupni vrednosti 299.770 EUR in jo sestavljajo varovalni sistemi 

– zaščitne mreže, računalniki, kolesa, samokolnica, tiskalniki in prenosne blagajne.  

2.2.1.2.6 Zaloge 

  2022 2021 

Zaloge surovin in materiala 7.912 6.587 

Zaloge drobnega inventarja in embalaže 88 0 

Nedokončana proizvodnja in storitve 0 0 

Proizvodi 0 0 

Blago 0 0 

Skupaj: 8.000 6.587 

  

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

kupna cena, zmanjšana za dobljene popuste.  
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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 864,65 EUR in spominki (magneti, karte, zgibanke) skupaj 7.046,93 

EUR in zaloga embalaže 88 EUR. 

 

2.2.1.2.7 Dolgoročne finančne naložbe 

Društvo je ustanovilo družbo Soteska Vintgar turizem in druge dejavnosti d.o.o. Ustanovni kapital je 

7.500 EUR, v višini izkazane finančne naložbe. Društvo ima 100% lastniški delež. 

 

2.2.2 Kratkoročna sredstva 

2.2.2.1 Kratkoročne finančne naložbe 

  2022 2021 

Kratkoročni depoziti v bankah in drugih finančnih organizacijah 3.700.980   1.700.135   

Skupaj: 3.700.980   1.700.135   

 

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

3.000.800,00 EUR in pri SKB banki 700.179,70 EUR 

 

2.2.2.2 Kratkoročne poslovne terjatve 

 

  2022 2021 

Kratkoročne terjatve do kupcev 3.090 1.457 

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 3.090 1.457 

Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 0 0  

Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev 0 0  
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Dani kratkoročni predujmi in varščine 0 21.761 

Drugi dani kratkoročni predujmi in preplačila 0 21.761 

Dane kratkoročne varščine 0  0  

Oslabitev vrednosti danih kratkoročnih predujmov in varščin 0  0  

Kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun 0 0 

Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 0 0 

Kratkoročne terjatve za obresti 0  0 

Kratkoročne terjatve za dividende 0  0 

Kratkoročne terjatve za druge deleže v dobičku 0  0 

Druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 0  0 

Oslabitev vrednosti krat. terjatev, povezanih s finančnimi prihodki 0  0 

Druge kratkoročne terjatve 24.049 17.604 

Kratkoročne terjatve za vstopni DDV 23.879 16.265 

Kratkoročne terjatve za davek od dohodka pravnih oseb, 0 0 

Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij  170 1.339  

Ostale kratkoročne terjatve 0 0 

Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev 0  0  

Skupaj: 27.139 40.824 

Terjatve do kupcev obravnavamo posamično. Stanje terjatev na presečni dan vsebuje dve 

terjatvi, kateri sta bili obe plačani v januarju 2023. 

Dani predujmi so Musaj za nadaljevanje gradnje Fortuna in Klemen Kraigher za ureditev parkirišča. 

 

2.2.2.3 Denarna sredstva 

 

  2022 2021 

Denarna sredstva v blagajni  234,90 100,00 

Denarna sredstva v blagajni, razen deviznih sredstev  234,90 100,00 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah 372.154,50 1.497.070 
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Denarna sredstva na računih, razen deviznih 372.154,50 1.497.070 

Skupaj: 372.389,40 1.497.170 
 

Denarna sredstva so sestavljena iz stanja na transakcijskem računu. Društvo ima odprt transakcijski 

račun pri Gorenjski banki d.d. Kranj, stanje na presečni bilančni dan je 368.487,54€ in TRR pri SKB 

banki, stanje na presečni dan je 3.666,96 €. 

Stanje denarja v blagajni predstavlja menjalnina. 200,00€ in neoddan inkaso decembra 34,90€ 

2.2.2.4 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

Društvo nima izkazanih kratkoročnih časovnih razmejitev. 

2.2.3 Društveni sklad 

  2022 2021 

A. SKLAD 6.374.265,77 4.967.779,57 

I. Društveni sklad 6.374.265,77 4.967.779,57 

II. Revalorizacijske rezerve 0,00 0,00 

III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0,00 0,00 

 

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 opremljanje in urejanje soteske v višini 

138.809,39 € in nerazporejenega presežka prihodkov 5.475.864,71 €. 

2.2.4 Rezervacije 

Društvo je v letu 2022 oblikovalo  rezervacijo v višini 40.000,00 € za tožbo. 

2.2.5 Dolgoročne finančne obveznosti 

Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi so izkazani obroki za lizing v višini 4.203,43 € kateri 

zapadejo v letu 2024.  
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2.2.6 Kratkoročne obveznosti 

Kratkoročne obveznosti predstavljajo kratkoročne poslovne in finančne obveznosti. 

  

 

  2022 2021 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 19.347 9.233 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 19.311 9.202 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 36 31 

Prejeti kratkoročni predujmi in varščine 0 0 

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 0 0 

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 23.373 20.751 

Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 14.412 12.126 

Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil 

plač 
4.964 4.208 

Kratkoročne obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil 

plač 
3.086 2.709 

Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 911 1.708 

 

Obveznosti do državnih in drugih institucij 155.888 140.119 

Obveznosti za obračunani DDV 0 0 

Obveznosti za prispevke izplačevalca 4.316 3.049 

Obveznosti za davek od dohodkov  151.572  137.070 

Druge kratkoročne obveznosti 0 0 

Skupaj: 198.608 170.103 

  

   

Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2022 so obveznosti za mesec december in so bile poravnane 

v dogovorjenem roku v letu 2023. 

V bilanci izkazane obveznosti do dobaviteljev so vse ne zapadle. 

Kratkoročne finančne obveznosti v višini 4.939,14 € so obveznosti za finančni najem katerega obroki 

zapadejo v letu 2023. 
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2.2.7 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

 

 2022 2021 

Vnaprej vračunani stroški in odhodki 3.126 4.985 

Kratkoročno odloženi prihodki   0 

DDV od danih predujmov   0 

Skupaj: 3.126 4.985 

 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve vsebujejo stroške povezane z revizijo za leto 2022 in 

štipendijo izplačano v januarju 2023 za december 2022. 

2.2.8 Zunaj-bilančna evidenca 

Društvo ima v zunaj-bilančni evidenci dano garancijo za poplačilo lizinga za tovorno vozilo pik – up. 

2.2.9 Terjatve/obveznosti do vodstva društva 

Društvo nima terjatev in obveznosti do vodstva društva. 
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2.3 Izkaz poslovnega izida 

Izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01.2022 do 31.12.2022 

 

Naziv-AOP (Izkaz Poslovnega Izida-Dru-2022) 2022 2021 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.980.583,15 1.939.807,67 

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 
PRIHODKI, KI SO POVEZANI 

6.670,00 7.000,00 

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 0,00 12.412,58 

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA  2.987.253,15 1.959.220,25 

G. POSLOVNI ODHODKI  1.270.983,03 1.049.826,75 

I. Stroški blaga, materiala in storitev  733.106,77 566.307,63 

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 119.770,60 63.500,84 

2. Stroški porabljenega materiala 50.976,92 44.335,81 

3. Stroški storitev 562.359,25 458.470,98 

II. Stroški dela 385.880,66 354.571,98 

1. Stroški plač 296.307,12 271.305,39 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 26.223,26 24.187,52 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 21.461,90 19.492,63 

4. Drugi stroški dela 41.888,38 39.586,44 

III. Odpisi vrednosti  81.435,00 109.823,04 

1. Amortizacija 81.435,00 61.772,29 

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih 
in opredmeteni 

0,00 46.547,75 

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0,00 1.503,00 

IV. Drugi poslovni odhodki 70.560,60 19.124,10 

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127) 1.716.270,12 909.393,50 

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV (127-126) 0,00 0,00 

J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 946,24 82,49 

I. Finančni prihodki iz deležev 0,30 0,00 

II. Finančni prihodki iz danih posojil 945,94 82,49 

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0,00 0,00 

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 552,77 747,91 

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

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 542,25 747,91 

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 10,52 0,00 

L. DRUGI PRIHODKI 28.820,90 2.188,00 

M. DRUGI ODHODKI 32.766,25 9.705,24 
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N. PRESEŽEK PRIHODKOV (151-152+153-166+178-181) 1.712.718,24 901.210,84 

O. PRESEŽEK ODHODKOV (152-151-153+166-178+181) 0,00 0,00 

P. DAVEK OD DOHODKOV 306.232,04 168.720,88 

R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184) 1.406.486,20 732.489,96 

S. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184) 
oz. (184-182) 

0,00 0,00 

Š. Kritje odhodkov  obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka 
prihodkov iz 

0,00 0,00 

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V 
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na d 

10,35 9,88 

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 01.01.2022 do 31.12.2022 

 

Naziv-AOP (IPI-Dodatni podatki-Dru-2022) 2022 2021 

1. Prihodki od dejavnosti (401 do 409) 2.987.253,15 1.959.220,25 

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 6.670,00 7.000,00 

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

g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala 330.556,29 172.585,69 

h) ostali prihodki od dejavnosti 2.650.026.86 1.779.634,56 

2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam 0,00 0,00 

  

Naziv-AOP (IPI-DP-Pridobitna Dejavnost-Dru-2022) 2022 2021 

1. Prihodki od dejavnosti (401 do 409) 2.980.583,15 1.952.220,25 

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 330.556,29 172.585,69 

h) ostali prihodki od dejavnosti 2.650.026,86 1.779.634,56 

2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam 0,00 0,00 
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Prihodki in odhodki po dejavnosti 

 

Poslovno leto 2022 
Pridobitna 
dejavnost 

Nepridobitna 
dejavnost 

Skupaj 

Prihodki od dejavnosti 3.010.350 6.670 3.017.020 

Strukturni delež v % 99,78% 0,22% 100,00% 

        

Stroški blaga, materiala in storitev (731.486) (1.621) (733.107) 

Stroški dela (385.028) (853) (385.881) 

Odpisi vrednosti (81.255) (180) (81.435) 

Drugi poslovni odhodki (70.405) (156) (70.561) 

Finančni odhodki (551) (1) (552) 

Drugi odhodki (32.694) (72) (32.766) 

Skupaj odhodki (1.301.418) (2.884) (1.304.302) 

        

Davek od dohodka pravnih oseb (305.555) (677) (306.232) 

Čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja 1.403.377 3.109 1.406.486 

 

Odhodki so na posamezni dejavnost razporejeni glede na delež pridobitnih in nepridobitnih prihodkov v 

celotnih prihodkih. 

2.3.2 Prihodki 

2.3.2.1 Prihodki iz poslovanja 

 

  2022 2021 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 2.650.030 1.767.222 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 0  0 

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu 330.556 172.586 

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu 0  0 

Prihodki od najemnin 0  0 

Skupaj: 2.980.583 1.939.807 

  

 

 

 

 

 

Prihodki iz poslovanja za leto 2022 znašajo 2.980.583,15 EUR in so sestavljeni iz naslednjih postavk: 
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Prispevek za urejanje in opremljanje soteske  2.475.461,35 

Parkirnine 159.509,46 

Prihodki gostinstvo 244.997,72 

Prihodki od prodaje spominkov  85.558,57 

Prodaja trgank in stojnic in izposoja koles 15.056,05 

 

2.3.2.2 Članarina članov 

v EUR 

  2022 2021 

Prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij 0  0 

Prihodki od poslovnih združitev (presežek iz prevrednotenja - slabo ime) 0  0 

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

kompenzacije) 
6.670 19.413 

Prevrednotovalni poslovni prihodki 0  0 

Skupaj: 6.670 19.413 

Drugi prihodki predstavljajo članarino članov v višini 6.670 

 

2.3.2.3 Finančni prihodki 

 

  2022 2021 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0  0 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 946 82 

Skupaj 946 82  

 

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

računu. 

 

 

2.3.2.4 Drugi prihodki 
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  2022 2021 

Finančni prihodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po 

pošteni vrednosti 
0 0 

Finančni prihodki iz odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0 

Donacije 0 0 

Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s 

poslovnimi učinki 
0 0 

Prejete odškodnine in kazni, ki niso povezane s poslovnimi učinki 25.802 1.154 

Pozitivne evrske izravnave 0  0 

Drugi prihodki 3.019 1.034 

Skupaj: 28.821 2.188 

  

Drugi prihodki predstavljajo prejete odškodnine zavarovalnice Triglav, prejete refundacije plač na podlagi 

bolniških listov, kateri dajejo pravico do povračila stroškov plač od Zavoda za zdravstveno zavarovanje, 

obračunani in neplačani prispevki od plač za zaposlene starejše od 60 let in prejeti super rabat 

Ljubljanskih mlekarn za prodajo sladoleda. 

2.3.3 Stroški in odhodki 

2.3.3.1 Stroški materiala 

  2022 2021 

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 119.771 63.501 

Stroški materiala 50.977 44.336 

Stroški materiala 0  0 

Stroški pomožnega materiala 0  0 

Stroški energije 8.727 6.485 

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za 

vzdrževanje osnovnih sredstev 
11.390 18.488 

Odpis drobnega inventarja in embalaže 5.118 1.627 

Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi 

ugotovljenih popisnih razlik 
0  0 

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 6.437 5.686 

Drugi stroški materiala 19.305 12.050 
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2.3.3.2 Stroški storitev 

 2022 2021 

Stroški storitev 562.359 458.471 

Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev 0 0 

Stroški transportnih storitev 3.513 2.959 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih 

sredstev 52.730 99.468 

Najemnine 59.794 23.304 

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 1.223 1.055 

Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev ter zavarovalne premije 101.797 78.295 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 223.314 150.224 

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 40.846 58.457 

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

dajatvami, ki bremenijo podjetje 
68.097 37.400 

1. STROŠKI MATERIALA                          170.747,52    

    

nabava blaga gostinstvo                             75.971,13    

nabava spominkov                             43.799,47    

pomožni material gostinstvo                               2.821,91    

energija elektrika                               4.744,88    

gorivo za vozilo in delo. Stroje                               3.982,29    

material za vzdrževanje soteske:   

.-Šum                                     30,00    

.-Brunarica 1                                   804,42    

.-Galerije                               9.343,30    

.-Parkirišča                                   826,66    

.-Pisarna ( pisarni + vozila)                                   385,65    

kalo                               1.034,32    

drobni material (Merkur, Dom trade)                             16.199,67    

pisarniški material in časopisi                               2.506,66    

članske izkaznice                                   465,23    

cvetje, novoletna okrasitev                                   283,25    

zaščitna sredstva                               4.083,23    

papir za tisk vstopnic+ pos papir                               3.465,45    
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Stroški drugih storitev 11.045 7.309 

 

Stroški storitev so sestavljeni iz: 

 

2. STROŠKI STORITEV                          562.359,25    

    

računovodski servis                             17.300,32    

revizija                               5.318,80    

delo po pogodbi (podjemna)                             20.990,99    

odvetniške storitve                             47.448,84    

zdravstvene storitve                                   236,81    

varstvo pri delu                                   461,10    

vzdr. In urejanje spletne strani Google                               3.270,30    

vzdrževanje Vasco                               1.153,08    

geodetske storitve                               2.748,48    

prevajalske storitve                                   462,00    

b. stroški vzdrževanja   

.- vzdrževanje Šum                               1.652,50    

.- vzdrževanje brunarica 1                                   504,25    

.- vzdrževanje galerije                             14.120,19    

.- vzdrževanje parkirišča                             28.824,75    

.- vzdrževanje drugo in kolesa                               7.172,71    

.-vzdrževanje pisarne                                   455,24    

 prevozi / shuttle, bus LIP-Vintgar)                               9.132,42    

ptt in internet                               3.513,23    

zakup programa blagajne in digitalizacija                             63.279,91    

najemnina ( pis.,del., telov, drsališče, Žumr)                             34.550,58    

najemnina parkirišč                             25.243,66    

provizija plačilni promet                             22.450,72    
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zavarovanje osnovnih sredstev                               6.722,79    

zavarovanje oseb - odgovornost                               3.335,45    

sejnine UO in NO                               6.500,07    

nagrade predsedniku in UO                             40.000,00    

nagrade za projektno delo                               3.500,00    

štipendije                                   606,08    

prevoz gotovine G4S                               6.007,80    

reklama                             13.769,85    

reprezentanca                               4.036,36    

storitve praznenja greznic                               2.410,00    

storitve komunala                               8.635,06    

organizacija prireditev                                   250,00    

razvoj turizma, športa in kulture na lokalni ravni                              10.054,64    

založništvo                               9.652,87    

arhivsko gradivo                               1.855,00    

kilometrine zaposlenim                               1.222,83    

pogodbeno delo ( študenti,upokojenci)                          129.651,35    

izobraževanje zaposlenih                               2.631,11    

strokovna ekskurzija za člane društva                               1.227,11    
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2.3.3.3 Stroški dela 

 

  2022 2021 

Plače zaposlencev 296.307 271.305 

Regres za letni dopust, bonitete, povračila in drugi prejemki zaposlencev 41.888 39.586 

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

prejemkov zaposlencev 
47.685 43.680 

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: 385.881 354.572 

  

Društvo je imelo v letu 2022 preračunano iz ur v povprečju 10,35 zaposlenega delavca. Plače so 

bile izplačane redno. 
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2.3.3.4 Odpisi vrednosti 

2.3.3.4.1 Amortizacija 

 

  2022 2021 

Amortizacija 81.435 61.772 

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 1.359 1.359 

Amortizacija zgradb 13.910 13.013 

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 66.166 47.400 

Amortizacija drobnega inventarja 0  0 

Amortizacija drugih opredmetenih osnovnih sredstev 0  0 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 0 48.051 

Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi 

sredstvi, opredmetenimi osnovnimi sredstvi in naložbenimi 

nepremičninami 

0  46.548 

Prevrednotovalni poslovnih odhodki v zvezi z zalogami 0  0 

Prevrednotovalni poslovnih odhodki kot posledica prevrednotenja 

zaradi oslabitve v zvezi s poslovnimi terjatvami 
0  0 

Prevrednotovalni poslovni odhodki kot posledica odpisov v zvezi s 

poslovnimi terjatvami 
0  1.503 

Drugi prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi 

sredstvi, razen finančnimi naložbami 
0 0 

Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s stroški dela 0  0 

Skupaj: 81.435 109.823 

  

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev je bila obračunana po 

metodi enakomernega časovnega amortiziranja.  

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 % 
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2.3.3.5 Prevrednotovalni poslovni odhodki 

V letu 2022 nismo imeli teh odhodkov.  

2.3.3.6 Drugi poslovni odhodki 

 

 2022 2021 

Rezervacije 0 0 

Rezervacije za stroške reorganizacije podjetja 0  0 

Rezervacije za dana jamstva 0  0 

Rezervacije za kočljive pogodbe 0  0 

Dolgoročne rezervacije za pokrivanje drugih obveznosti iz preteklega 

poslovanja 
40.000  0 

Drugi stroški 70.561 19.124 

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov 70.561 19.124 

Izdatki za varstvo okolja 0  0 

Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami 0  0 

Štipendije dijakom in študentom 0  0 

Ostali stroški 0  0 

Skupaj: 70.561 19.124 

 

Med druge odhodke spadajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  939,18 EUR. Prispevek 

občini Jesenice 12.295,08 EUR, prispevek občini Bled 16.540,00 EUR za urejanje nujne 

infrastrukture na vplivnem območju soteske Vintgar, in takse 786,74 EUR. In 40.000,00 EUR za 

rezervacijo tožba Žikić. 

2.3.3.7 Finančni odhodki 

 

  2022 2021 

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0  0 

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 0  0 

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 552 745 

Skupaj: 552 745 
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Obresti za lizing nakup tovornega vozila. 

2.3.3.8 Drugi odhodki 

Donacije dane PGD Podhom 3.500 EUR, Rdeči križ 4.000 EUR, PGD Gorje 3.500 EUR,  Karitas 

Gorje 4.000 EUR, GRS 3.000 EUR, Župnija Gorje 8.000 EUR, Pediatrična klinika 4.000 EUR, PGD 

Blejska Dobrava 1.844 EUR, PGD Zasip 922 EUR. Skupaj vse donacije 32.766 EUR. 

2.3.3.9 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) 6.670 0,22 

Pridobitna dejavnost 3.010.350,29 99,78 

Vsi prihodki 3.017.020,29 100,00 

  

Društvo med nepridobitno dejavnost uvršča plačano članarino članov v višini  6.670 EUR . 

2.3.4 Primerjava prihodki – plan 

  Realizacija 31.12.2021 rebalans 2022 Realizacija 2022 

PRIHODKI      
                    

1.961.490,74    
                 

3.009.800,00    
                      

3.017.019,99    

        

vstopnine 
                    

1.600.524,12    
                 

2.500.000,00    
                      

2.475.461,35    

prihodki gostinstva 
                        

124.632,74    
                     

245.000,00    
                         

244.997,72    

parkirnine 
                        

161.339,82    
                     

160.000,00    
                         

159.509,46    

najemnine 
                             

3.219,52    
                          

3.000,00    
                            

12.380,40    

članarine 
                             

7.000,00    
                          

7.500,00    
                              

6.670,00    
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prihodki od prodaje spominkov 
                          

47.952,95    
                       

86.000,00    
                            

85.558,57    

prodaja trgank+kartica Gost Gorij+oglas KK 
                                

542,62    
                             

600,00    
                                  

327,84    

izposoja koles 
                             

1.595,90    
                          

2.500,00    
                              

2.112,40    

superrabati in odškodnine zavar.+ inv. Višek 
                             

2.188,00    
                          

5.000,00    
                            

28.820,90    

Covid prihodki 
                          

12.412,58    
                                       

-      
  

prihodki od obresti 
                                   

82,49    
                             

200,00    
                                  

945,94    

prodaja ozemljišča za pot     
                                  

235,41    

ODHODKI 
                        

978.464,30    
                 

1.488.500,00    
                      

1.271.535,75    

        

1. STROŠKI MATERIALA 
                        

107.836,65    
                     

188.300,00    
                         

170.747,52    

        

nabava blaga gostinstvo 
                          

37.801,81    
                       

76.000,00    
                            

75.971,13    

nabava spominkov 
                          

25.699,03    
                       

50.000,00    
                            

43.799,47    

pomožni material gostinstvo 
                             

1.812,73    
                          

3.000,00    
                              

2.821,91    

energija elektrika 
                             

4.150,98    
                       

10.000,00    
                              

4.744,88    

gorivo za vozilo in delo. Stroje 
                             

2.333,80    
                          

5.000,00    
                              

3.982,29    

material za vzdrževanje soteske:       

.-Šum 
                                

307,01    
                             

100,00    
                                    

30,00    

.-Brunarica 1 
                             

1.020,10    
                          

1.000,00    
                                  

804,42    

.-Galerije 
                          

15.398,99    
                       

10.000,00    
                              

9.343,30    

.-Parkirišča 
                                

573,80    
                          

1.500,00    
                                  

826,66    

.-Pisarna ( pisarni + vozila) 
                             

1.188,14    
                          

1.500,00    
                                  

385,65    

kalo 
                                   

99,52    
                          

1.500,00    
                              

1.034,32    

drobni material (Merkur, Dom trade) 
                             

9.543,53    
                       

15.000,00    
                            

16.199,67    

pisarniški material in časopisi 
                             

3.173,38    
                          

3.000,00    
                              

2.506,66    
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članske izkaznice 
                                

666,13    
                             

700,00    
                                  

465,23    

cvetje, novoletna okrasitev 
                                

693,39    
                          

1.500,00    
                                  

283,25    

zaščitna sredstva 
                             

1.528,16    
                          

5.000,00    
                              

4.083,23    

papir za tisk vstopnic+ pos papir 
                             

1.846,15    
                          

3.500,00    
                              

3.465,45    

        

2. STROŠKI STORITEV 
                        

870.627,65    
                 

1.300.200,00    
                      

1.100.788,23    

        

a. stroški zunanjih storitev       

računovodski servis 
                          

14.158,41    
                       

17.000,00    
                            

17.300,32    

revizija 
                             

7.113,70    
                          

5.500,00    
                              

5.318,80    

delo po pogodbi (podjemna) 
                                          

-      
                       

22.000,00    
                            

20.990,99    

odvetniške storitve 
                          

39.606,62    
                       

50.000,00    
                            

47.448,84    

zdravstvene storitve 
                                

487,73    
                             

500,00    
                                  

236,81    

varstvo pri delu 
                                

510,00    
                             

500,00    
                                  

461,10    

vzdr. In urejanje spletne strani Google 
                                

270,58    
                          

1.000,00    
                              

3.270,30    

vzdrževanje Vasco 
                             

1.012,80    
                          

1.100,00    
                              

1.153,08    

geodetske storitve 
                             

1.208,16    
                          

1.000,00    
                              

2.748,48    

prevajalske storitve 
                                

660,00    
                          

1.000,00    
                                  

462,00    

b. stroški vzdrževanja       

.- vzdrževanje Šum 
                                

149,20    
                          

1.800,00    
                              

1.652,50    

.- vzdrževanje brunarica 1 
                          

13.769,47    
                             

800,00    
                                  

504,25    

.- vzdrževanje galerije 
                          

76.819,56    
                       

20.000,00    
                            

14.120,19    

.- vzdrževanje parkirišča 
                             

1.810,96    
                       

20.000,00    
                            

28.824,75    

.- vzdrževanje drugo in kolesa 
                             

3.430,39    
                          

6.000,00    
                              

7.172,71    

.-vzdrževanje pisarne 
                                          

-      
                             

500,00    
                                  

455,24    
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c. prevozi / shuttle, bus LIP-Vintgar) 
                                          

-      
                       

10.000,00    
                              

9.132,42    

        

ptt in internet 
                             

2.959,34    
                          

3.500,00    
                              

3.513,23    

zakup programa blagajne in digitalizacija 
                          

41.850,63    
                       

70.000,00    
                            

63.279,91    

najemnina ( pis.,del., telov, drsališče, Žumr) 
                             

8.318,92    
                       

50.000,00    
                            

34.550,58    

najemnina parkirišč 
                          

13.510,70    
                       

25.000,00    
                            

25.243,66    

provizija plačilni promet 
                          

19.577,39    
                       

25.000,00    
                            

22.450,72    

zavarovanje osnovnih sredstev 
                             

6.106,33    
                          

7.000,00    
                              

6.722,79    

zavarovanje oseb - odgovornost 
                             

2.722,90    
                          

4.000,00    
                              

3.335,45    

sejnine UO in NO 
                             

7.400,00    
                          

7.500,00    
                              

6.500,07    

nagrade predsedniku in UO 
                          

30.000,00    
                       

40.000,00    
                            

40.000,00    

nagrade za projektno delo   
                          

5.000,00    
                              

3.500,00    

štipendije   
                          

1.500,00    
                                  

606,08    

prevoz gotovine G4S 
                             

8.037,20    
                          

6.000,00    
                              

6.007,80    

varovanje objektov 
                                

893,43    
                          

1.000,00    
  

reklama 
                          

10.657,31    
                       

15.000,00    
                            

13.769,80    

reprezentanca 
                             

1.227,32    
                          

5.000,00    
                              

4.036,36    

nadomestilo za stavbno zemljišče + takse 
                             

1.958,51    
                          

2.500,00    
                              

1.265,52    

storitve praznenja greznic 
                             

1.660,00    
                          

2.500,00    
                              

2.410,00    

storitve komunala 
                             

5.648,55    
                       

10.000,00    
                              

8.635,06    

odškodnina za uporabo zemljišč 
                                          

-      
                          

5.000,00    
                                  

460,00    

nepredvideni stroški (odpis terjatev) 
                             

3.668,59    
                          

3.000,00    
  

sponzorstvo 
                          

35.000,00    
                       

40.000,00    
  

organizacija prireditev 
                                

635,68    
                          

3.000,00    
                                  

250,00    
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razvoj turizma, športa in kulture na lokalni 
ravni  

                             
9.148,20    

                       
10.000,00    

                            
10.054,64    

založništvo 
                             

1.741,13    
                          

5.000,00    
                              

9.652,87    

Nadomestilo občini Bled po Sodni poravnavi 
                                          

-      
                       

20.000,00    
                            

16.540,00    

Občini Jesenice za urejanje turist. Infrast. 
                          

15.000,00    
                       

10.000,00    
                            

12.295,08    

Občini Gorje v namen sof. Lokalne ceste 
                                          

-      
                       

20.000,00    
  

obresti leasing avto  
                                

754,42    
                          

1.000,00    
                                  

552,77    

arhivsko gradivo   
                          

3.000,00    
                              

1.855,00    

        

AMORTIZACIJA 
                          

61.772,29    
                       

85.000,00    
                            

81.435,00    

PLAČE 
                        

355.627,42    
                     

400.000,00    
                         

387.103,49    

izobraževanje zaposlenih 
                                

368,03    
                          

3.000,00    
                              

2.631,11    

pogodbeno delo ( študenti,upokojenci) 
                          

63.328,33    
                     

150.000,00    
                         

129.651,35    

strokovna ekskurzija za člane društva 
                                   

47,45    
                          

3.000,00    
                              

1.227,11    

rezerva za naravne nesreče 
                                          

-      
                     

100.000,00    
  

rezervacija za tožbo Žikić     
                            

40.000,00    

SKUPAJ ODHODKI 
                        

978.464,30    
                 

1.488.500,00    
                      

1.271.535,75    

Donacije 
                             

9.698,73    
                       

30.000,00    
                            

32.766,00    

        

Vlaganja v osnovna sredstva       

oprema ostala traktor in freza 
                          

19.042,15    
                          

1.000,00    
  

varovalni sistemi v soteski   
                     

231.000,00    
                         

224.923,06    

drobno orodje in oprema 
                             

5.188,58    
                       

10.000,00    
                            

15.989,90    

odkup zemljišča   
                       

55.000,00    
                            

54.753,61    

kanalizacija in vodovod za brunarico 
                          

24.814,34    
                       

92.500,00    
                            

92.227,25    

projekt Fortuna 
                          

24.388,28    
                     

120.000,00    
                         

116.232,65    
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nakup koles 
                                

587,96    
                          

6.100,00    
                              

6.073,79    

projektna dokumentacija 
                             

1.400,00    
                          

3.500,00    
  

projekt Vezenine   
                       

35.000,00    
                            

15.231,92    

SKUPAJ VLAGANJA 
                          

75.421,31    
                     

554.100,00    
                         

525.432,18    

Davek od dobička 
                        

168.720,88    
                     

290.187,00    
                         

306.232,04    

SKUPAJ REBALANS ODLIVI       

DOBIČEK  
                        

804.606,83    
                 

1.237.113,00    
                      

1.406.486,20    
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2.5 Davek od dohodka pravnih oseb 

 

  2022 2021 

Davek iz dobička 306.232 168.721 

(Prihodki) odhodki iz naslova odloženega davka 0  0 

Skupaj: 306.232 168.721 

 

V letu 2022 je društvo ustvarilo 1.712.718,24 EUR presežka prihodkov. V ločenem davčnem 

obračunu je ugotovilo z upoštevanjem vseh zakonskih določb in olajšav 306.232,04 EUR davka od 

dohodka pravnih oseb. V celoti smo uveljavljali olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 v 

višini 98.794,70 EUR ter olajšavo za donacije v višini 32.766 EUR. 

Tako znaša čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja 1.406.486,20 EUR kateri je v celoti 

razporejen v društveni sklad 

2.6 Obravnava in sprejem letnega poročila 

Letno poročilo za leto 2022 z mnenjem revizorja, podatki bilance stanja na dan 31.12.2022 in izkaza 

poslovnega izida za leto 2022 s pojasnili k računovodskim izkazom za leto 2022 bo obravnavano na 

rednem Občnem zboru društva v marcu 2023. 

Kraj in datum odobritve letnega poročila: 

Zgornje Gorje, 21.3.2023 

                Predsednik: 

                Janez Poklukar 

 

  



  
 

59 

 

Brnčičeva ulica 13 1231 

Ljubljana – Črnuče 

info@resni.si  

  

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 2022 ter izkaz poslovnega izida za tedaj končano leto 

ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi 

poročilo o poslovanju društva.  

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

finančni položaj TURISTIČNEGA DRUŠTVA GORJE, Podhom 80, Zgornje Gorje na dan 31. decembra 

2022 ter njeno finančno uspešnost za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi 

standardi.  

 

Podlaga za mnenje  

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na 

podlagi teh pravil so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo 

računovodskih izkazov. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor 

za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, 

ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe 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.  

 

Druge informacije  

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

sestavni del letnega poročila TURISTIČNEGA DRUŠTVA 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 pomembno 
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napačne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih 

informacij, moramo o takih okoliščinah poročati.  

V zvezi s tem na podlagi opisanih postopkov poročamo, da:  

- so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi,  

- so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi predpisi, ter  

- na podlagi poznavanja in razumevanja družbe in njenega okolja, ki smo ga pridobili med revizijo, 

v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili bistveno napačnih navedb.  

  

 

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 in za tako 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 delujočim podjetjem in uporabo 

predpostavke delujočega podjetje kot podlago za računovodenje, razen če namerava poslovodstvo 

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

Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov in za potrditev 

revidiranega letnega poročila.  

  

 

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov  

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali so računovodski 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 z MSR, 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.  
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Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo 

poklicno nezaupljivost. Prav tako:  

- prepoznamo in ocenimo tveganja 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 pomembno 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 mnenje o učinkovitosti notranjih kontrol družbe;  

- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih 

ocen ter z njimi povezanih razkritij poslovodstva;  

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

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

sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja 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 revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine lahko 

povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja;  

- 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 s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali 

med našo revizijo.  

  

 

Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zadevah  

  

Na podlagi opravljene revizije računovodskih izkazov moramo v skladu s 27. členom Zakona o društvih, 

Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg (ZDru-1) poročati tudi o tem, ali 

poslovne knjige in letno poročilo omogočajo presojo, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni 

za namene, določene v tretjem odstavku 24. člena ZDru-1.  

Poslovodstvo društva je odgovorno za tako vodenje poslovnih knjig in sestavo letnega poročila, da 

omogočajo presojo, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za zakonite namene, in za tako 

notranje kontroliranje, kot je potrebno v skladu z odločitvijo poslovodstva, da omogoči vodenje 

poslovnih knjig in sestavo letnega poročila, ki ne vsebuje pomembno napačne navedbe zaradi prevare 

ali napake.   

Naša odgovornost je na podlagi revizijskih postopkov zbrati zadostne in ustrezne revizijske dokaze za 

pridobitev sprejemljivega zagotovila, da poslovne knjige in letno poročilo omogočajo presojo, ali so 
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presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene, določene v tretjem odstavku 24. člena ZDru-1. 

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše mnenje.  

Po našem mnenju poslovne knjige in letno poročilo društva  TURISTIČNEGA DRUŠTVA GORJE, 

Podhom 80, Zgornje Gorje za poslovno leto 2022 v vseh pomembnih pogledih omogočajo presojo, ali 

so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene, določene v tretjem odstavku 24. člena ZDru-

1.  

Vid Plohl 

pooblaščen revizor V Ljubljani dne, 23.3.2023  

  

RESNI d.o.o.  

Brnčičeva ulica 13   

Ljubljana - Črnuče       

                    

  
 


