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IZJAVA UPRAVE  
 
Uprava in nadzorni svet družbe Žičnice Vogel Bohinj, d. d., zagotavljamo, da je letno 
poročilo družbe Žičnice Vogel Bohinj, d. d., vključno z izjavo o upravljanju, sestavljeno in 
objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o trgu finančnih 
instrumentov ter Slovenskimi računovodskimi standardi. Pri tem ravnamo v skladu s 
pristojnostmi, skrbnostjo in odgovornostmi, kakor jih za delniško družbo določa Zakon o 
gospodarskih družbah. Predsednik uprave družbe izjavljam, da je po mojem najboljšem 
vedenju:  
 

- računovodsko poročilo družbe Žičnice Vogel Bohinj, d. d., za leto 2014 sestavljeno v 
skladu s slovenskimi standardi računovodskega poročanja ter da je resničen in pošten 
prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja, poslovnega izida in 
vseobsegajočega donosa družbe Žičnice Vogel Bohinj, d.d.,  

 
- v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter 

njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki jim je 
družba Žičnice Vogel Bohinj, d. d. izpostavljena.  

 
Uprava potrjuje svojo odgovornost za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih 
ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev, za ohranjanje vrednosti premoženja, 
za preprečevanje in odkrivanje prevar ter drugih nepravilnosti. Potrjuje tudi, da so 
računovodski izkazi družbe Žičnice Vogel Bohinj, d. d. izdelani na podlagi predpostavke o 
nadaljnjem poslovanju družbe, da so bile pri njihovi izdelavi dosledno uporabljene ustrezne 
računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in 
dobrega gospodarjenja. Predsednik uprave družbe Žičnice Vogel Bohinj, d. d., izjavljam še, 
da sem seznanjen z vsebino vseh sestavnih delov letnega poročila in se z njo strinjam ter to 
potrjujem s svojim podpisom. 
 
 
 

        Predsednik uprave  
          Boštjan Mencinger, univ. dipl. inž. el. 
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Poročilo uprave družbe za poslovno leto 2014 
 
Na poslovanje Žičnic Vogel Bohinj, d.d. (v nadaljevanju Vogel) je v zimski sezoni leta 2014 
pomembno vplivalo vreme (izjemno slabo vreme v januarju in februarju z veliko količino 
snega, hkrati pa pomanjkanje snega in katastrofalen žled na drugih smučiščih in v dolinah, kar 
je tudi vplivalo na percepcijo zime pri potencialnih smučarjih), poleg tega pa tudi še trajajoča 
kriza, ki negativno vpliva na obisk in potrošnjo obiskovalcev, predvsem je to še vedno opazno 
pri domačih gostih. Nadaljnjega upada potrošnje sicer ni bilo in pričakujemo postopno rast 
potrošnje na obiskovalca. 
 
Začetek leta je bil za nas izjemno težaven, saj smo se trudili z obratovanjem v omejenem 
obsegu na zelo tanki snežni odeji, pa še to smo narinili na progo iz okolice kolikor se je le 
dalo, poleg tega pa smo si pomagali s tehničnim snegom na progi Brunarica. Brez snežnega 
topa in zasnežene Brunarice smučišče najbrž ne bi moglo obratovati, saj bi bili ob glavno 
dostopno progo. Posledica tega je bilo ogromno opravljenih delovnih ur, ur s snežnimi teptalci 
in porabljenega goriva. Sneg je zapadel v drugi polovici januarja, vendar pa je bilo potem 
veliko dni s slabim vremenom in obilnim sneženjem, kar je ponovno pomenilo ogromno 
delovnih ur. 
 
Zimska sezona je trajala do 4. maja (pričetek že 30.11.), kar je s 142 smučarskimi dnevi ena 
od najdaljših sezon v zgodovini Vogla. Zaradi debele snežne odeje smo lahko izkoristili še 
prvomajsko smuko, obisk je bil zadovoljiv, saj smo od 1.5. do 4.5. na Vogel prepeljali 1.759 
obiskovalcev. Bili smo edino domače smučišče, ki je obratovalo v tem času. Kot že leto prej 
je bil izjemno pozitiven odziv obiskovalcev (dober obisk, pozitivni ustni komentarji in tudi po 
elektronski pošti), dobili pa smo tudi brezplačno izpostavljenost v medijih (24. ur, poročila na 
RTV Slovenija, radio, spletni portali…). Obsežni remont na nihalki – popuščanje nosilnih 
jeklenic - smo izvedli v maju od 5. do 21. maja. Na Vogel smo v prvi polovici leta kljub 
velikemu izpadu v januarju prepeljali skoraj 110 tisoč obiskovalcev, kar je skoraj 11 tisoč več 
kot v 2013.  
 
Poletna sezona je bila vremensko ena najslabših v zgodovini Vogla. Padali so padavinski 
rekordi po Sloveniji, na Voglu so bile skoraj vsak drugi dan padavine ali megla. Kljub temu 
smo uspešno izpeljali velik dogodek ob 50 letnici Vogla. V celem letu smo na Vogel 
prepeljali 180.659 obiskovalcev, kar je tri odstotke več kot v letu 2013 in dobrih 10 odstotkov 
več kot v letu 2012. Poslovanje je bilo ob rasti števila obiskovalcev in uspešnem poslovanju 
gostinskega dela in dodatnem namestitvenem delu precej boljše kot v letu poprej, tako da smo 
ustvarili najvišji prihodek od prodaje v zgodovini, ta je presegel 3,3 milijona evrov. Družba je 
po predhodnih štirih negativnih letih še tretjič zapored ustvarila čisti dobiček. Dobiček je 
presegel 180 tisoč evrov, kar je 32 odstotkov več kot leto poprej. Prihodki od prodaje so se 
povečali za 16,3 odstotka, predvsem na račun dobrega obiska v zimskem obdobju in 
gostinstva ter namestitev, ki smo jih v tem letu dodatno prevzeli in s tem zaokrožili našo 
ponudbo. Dobiček iz poslovanja (EBIT) smo povečali za 10,6 odstotka, na 289.083 evrov, 
medtem ko smo kosmati denarni tok (EBITDA) povečali za 2,9 odstotka, na 976.905evrov. 
Čisti poslovni izid je boljši tudi zaradi razdolževanja družbe (v letu 2014 smo kratkoročne in 
dolgoročne finančne obveznosti zmanjšali za 308.600 evrov, na 4.031.810 evrov) koristi pa 
nam tudi nizka vrednost trimesečnega EURIBOR na katerega so vezana posojila družbe, kar 
pomeni nižje finančne odhodke za obresti. 
 
Da bo tudi v bodoče Vogel lahko uspešno posloval in izpolnjeval pričakovanja in zahteve 
svojih obiskovalcev, bo še naprej skrbel za dobro urejenost smučišč ter dodatno ponudbo in 
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usposabljal zaposlene, jim zagotavljal čim boljše pogoje za delo ter jih ustrezno motiviral. 
Tudi poslovno leto 2015 bo zahtevno, saj skoraj eno tretjino januarja ni bilo mogoče smučati 
zaradi pomanjkanja snega in smo imeli velik izpad prihodkov. Rezultat bo tako odvisen 
predvsem od poletne sezone, kjer pričakujemo nadaljevanje trenda rasti obiska, ki so ga 
zaznali v preteklih letih razen lani, ko je bilo vreme izjemno slabo. 
Kljub temu je družba v relativno dobrem finančnem stanju in je pripravljena na poplačilo 
finančnih obveznosti v letu 2015 in nekaj manjših investicij. Obilica idej za izboljšave in 
novosti, okrepljeno trženje, prilagodljivost in iskanje dodatnih obiskovalcev zagotavljajo 
dobro izhodišče, da družba, kljub zaostrenim pogojem poslovanja, ohrani dokaj stabilen 
položaj ter nadaljuje uspešen razvoj in tudi rast v prihodnjih letih. Da dobro delamo so 
prepoznali tudi obiskovalci, ki so nam namenili največ glasov v okviru izbora naj smučišče, 
tako da smo dosegli 1. mesto med velikimi smučišči v Sloveniji, snežni park pa je zasedel 2. 
mesto. 
 
Ukanc, 16.4.2015 
 

 Predsednik uprave : 
 Boštjan Mencinger, univ. dipl. inž. el. 
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1. POSLOVNI POLOŽAJ DRUŽBE 
 
Osnovna dejavnost delniške družbe Žičnice Vogel Bohinj je obratovanje žičnic. Dejavnost je 
močno navezana na vreme in turistični obisk destinacije, ki sicer kaže trende rasti, a je zaradi 
gospodarsko finančne krize kupna moč domačih gostov vse šibkejša (kar je predvsem 
problem v zimski sezoni, ko prevladujejo domači gosti), bohinjski hoteli pa so tudi v slabi 
situaciji, kar se odraža v primanjkljaju stacionarnih gostov. V želji po povečanju števila 
stacionarnih gostov je družba konec leta 2013 prevzela nastanitvene kapacitete na Voglu 
(skupaj skoraj 90 postelj). Deloma je šlo za nakup kapacitet, deloma pa za najem. Leto 2014 
je bilo sicer za Vogel po obisku boljše od prejšnjega, zato so tudi poslovni rezultati boljši, še 
posebej ob dodatnem prispevku gostinsko-namestitvenega dela. 
 
1.1. Osnovni podatki o poslovanju 
 
Za poslovanje v letu 2014 je značilno:  
• da je zimska sezona 2013/2014 trajala vse do 4. maja. (142 smučarskih dni), zimsko 

sezono 2014/2015 pa smo pričeli že 22. novembra, kar je najbolj zgodaj v zgodovini;    
• da je obisk boljši za 3 % v primerjavi z letom 2013; Skupno smo na Vogel prepeljali 

180.659 obiskovalcev. 
• da je čisti poslovni rezultat ob višjih prihodkih iz poslovanja še tretjič zapored pozitiven in 

sicer predvsem na račun povečanega obiska, večjih prihodkov na gostinskem in 
namestitvenem delu, obvladovanja stroškov ter nižjih finančnih odhodkov zaradi 
zmanjševanja zadolženosti. 
 

Obisk po mesecih: 
 
 

 
 
 
Predvsem je opazna velika razlika v obisku v marcu v korist 2014, medtem ko so bili vsi 
poletni meseci slabši od leta 2013. Vendar pa se tu primerjamo z v poletni sezoni izjemnim 
letom 2013, v primerjavi s prejšnjimi leti je še vedno lepo viden trend povečevanja obiska v 
poletni sezoni, kar je posledica večjega poudarka in truda tudi na poletni sezoni, boljšega 
marketinga in uvajanja dodatne ponudbe v poletni sezoni (informacijska pot, poletni dogodki, 
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kolesarski park…). Pričakujemo, da se bo ta trend nadaljeval, saj bomo poletno ponudbo še 
dopolnjevali, tu vidimo tudi največ rezerv. 
 
Obisk 2014 – primerjalno z letom 2013: 
 
Mesec 2013 2014 Indeks 

Januar 20.846 25.990 125 

Februar 31.608 27.166 86 

Marec 21.078 34.491 164 

April 7.004 7.139 102 

Maj 6.801 4.416 65 

Junij 11.554 10.509 91 

Julij 21.830 19.644 90 

Avgust 25.409 24.050 95 

September 12.389 11.659 94 

Oktober 3.707 6.840 185 

November 312 3.519 1.128 

December 12.790 5.236 41 

SKUPAJ 175.328 180.659 103 
 
 
Debelina snežne odeje v letu 2014: 
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1.2. Zaposleni 
 
Organigram: 
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Kadrovska struktura zaposlenih za nedoločen čas na dan 31.12.2014 je naslednja: 
 
Nedokončana osnovna šola 1
Dokončana osnovna šola 6
Poklicna šola 11
Srednja šola 12
Višja šola 3
Visoka šola 4
Skupaj 37  
 
Na dan 31.12.2013 je bila struktura naslednja 
 
 
Nedokončana osnovna šola 0
Dokončana osnovna šola 5
Poklicna šola 12
Srednja šola 12
Višja šola 5
Visoka šola 3
Skupaj 37  
 
 
Do spremembe števila zaposlenih za nedoločen čas v letu 2014 ni prišlo kljub povečanju 
obsega poslovanja. Ker smo prevzeli nastanitvene kapacitete in povečali obseg gostinskih 
kapacitet, bomo v letu 2015 predvidoma minimalno povečali število zaposlenih za nedoločen 
čas.  
 
 
 
1.3. Lastništvo delniške družbe Žičnice Vogel Bohinj 
 

DELNIČAR DELNICE % 
KD KAPITAL D.D. 499.062 50,00 
SLOVENSKI REGIONALNI RAZVOJNI SKLAD  200.000 20,03 
DRUŽBA ZA SPODBUJANJE  RAZVOJA TNP 99.813 10,00 
VOGEL D.D. 36.586 3,66 
FILBO D.O.O. BOHINJSKA BISTRICA 35.205 3,53 
OBČINA BOHINJ 25.000 2,50 
PIL 2 GROSUPLJE 19.767 1,98 
ŠTERN BLAŽ 14.059 1,41 
Ostali delničarji ( manj kot 2.000 delnic ) 68.629 6,89 

     SKUPAJ 998.121 100,00 
 
 
1.4. Pomembni poslovni dogodki po koncu poslovnega leta 
 
Po koncu poslovnega leta ni bilo pomembnih poslovnih dogodkov. 
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 1.5. Pričakovani razvoj družbe 
 
Tudi v letu 2015 je še pričakovati vpliv krize na domačem trgu, a bomo naredili vse, da 
nadoknadimo izpad obiska domačih gostov s povečanim obiskom tujih gostov. S stališča 
obiska pričakujemo še nekoliko boljše leto kot je bilo 2014 (načrtujemo nekaj odstotno rast, 
odvisno predvsem od poletne sezone in začetka naslednje zimske sezone), z dodatno 
ponudbo, kvalitetnimi storitvami in krepitvijo namestitvene dejavnosti pa želimo povečati 
potrošnjo obiskovalcev. V letu 2015 je predvideno nadaljevanje razvojnih projektov, 
občinskega prostorskega načrta, ki naj bi bil sredi leta tudi sprejet in priprave državnega 
prostorskega načrta, ki bo omogočil nadaljnji razvoj. Nadaljevali bomo s konsolidacijo 
ponudbe na Voglu in pridobitvijo lastnih namestitvenih kapacitet ter tudi dodatnih gostinskih 
kapacitet. Že lani smo predvideli možnost povečanja prihodkov na gostinskem delu, kar smo 
tudi realizirali, enako tudi za letos prav v gostinstvu, namestitvah in prodaji drobnega blaga 
vidimo priložnost za dodaten zaslužek. Trudili se bomo za povečevanje obiska stacionarnih 
gostov s posebnim poudarkom na Hrvatih, Madžarih in Angležih, ki so glavni tuji obiskovalci 
Vogla, poizkusili pa bomo pridobiti tudi poljski trg. 

V letu 2015 nameravamo v poletni sezoni dodelati kolesarski park in poskrbeti za okrepljeno 
trženje parka, poskrbeti pa moramo tudi za zapolnitev namestitvenih kapacitet, ki jih bomo 
letos imeli drugo sezono v lastnih rokah. Prizadevali si bomo za razširitev Zlatorogove dežele 
tudi na Vogel (sprehajalna pot in dodatna igrala za otroke) in ureditev zip line, da bi pridobili 
tudi adrenalinske navdušence. Predvsem se bomo trudili, da bi našli dodatne vsebine in 
dejavnosti, ki bi jih lahko ponudili obiskovalcem, ko pridejo na Vogel, da bi se tam zadržali 
dalj časa in se zadovoljnejši vračali v dolino. Za poletno sezono ne načrtujemo dviga cen, saj 
menimo, da so te za letošnje leto še na optimalnem nivoju, ki je najugodnejši za družbo. 
Bomo pa za malenkost dvignili cene za poletno sezono 2016 in prilagodili dogovore in 
ugodnosti za skupine. Za zimsko sezono cen ne bomo dvignili, saj smo jih deloma v sezoni 
2014/15. Bližnji veliki centri so cene že dvignili pred tem, tako da smo kljub dvigu cen ostali 
ugodnejši od njih in s tem ostali konkurenčni in s tem kompenzirali oddaljenost od večjih 
mest za enodnevne goste. Skupaj z glavnimi namestitvami v Bohinju in Bledu bomo pripravili 
ugodne večdnevne pakete, da bi privabili čim več stacionarnih gostov. Predvideno je tudi 
nadaljevanje povezovanja s Kranjsko goro in Krvavcem in oblikovanjem skupnih večdnevnih 
vozovnic, da bi pridobili goste, ki si želijo raznolikost in več kilometrov prog. S tem gostom 
omogočamo večjo izbiro in tudi lažjo prilagodljivost v primeru neugodnih vremenskih ali 
snežnih razmer. 

 
1.6. Varovanje okolja 
 
Vogel je družbeno odgovorna družba z visokimi etičnimi standardi upravljanja in visoko 
stopnjo ozaveščenosti glede varovanja okolja. V objektih družbe zagotavljamo ločeno 
zbiranje odpadkov, Vogel pa s svojo dejavnostjo direktno ne vpliva na visoke izpuste CO2  in 
z racionalnostjo pri izvajanju dejavnosti skrbi za čim manjše izpuste. 
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2. IZKAZI POSLOVANJA ZA LETO 2014 
 
2.1. Izkaz poslovnega izida 
 
Glavne postavke poslovnega izida leta 2014 primerjalno z letom 2013 so naslednje: 
 

2013 2014 indeks
Čisti prihodki od prodaje 2.872.840 3.342.101 116
Drugi poslovni prihodki 63.264 64.982 103
Finančni prihodki 6.224 2.050 33
Poslovni odhodki 2.674.642 3.118.000 117
Finančni odhodki 125.854 113.784 90
Čisti dobiček 136.257 180.277 132  
 
 
 
2.1.1. Prihodki 
 
Skupni prihodki so v primerjavi z letom 2013 večji za 16  odstotkov in so presegli 3,4 
milijona evrov. Čisti prihodki od prodaje pa so se v tem času povečali za 16,3 odstotka, na 
3,34 milijona evrov, kar je največ v zgodovini družbe. 
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2.1.2. Odhodki   
 
Skupni odhodki so v primerjavi z letom 2014 višji za 15,3 odstotka, medtem ko so se poslovni 
odhodki povečali za 16,6 odstotka.  

Vzrok porasta odhodkov je predvsem v stroških dela in storitev, saj je sezona trajala precej 
dalj časa in je bilo posledično, poleg veliko dela z odstranjevanjem in urejanjem velike 
količine snega, opravljenih precej več ur. Razlika je tudi zaradi dodatnih gostinskih kapacitet 
kar je povečalo nabavno vrednost hrane in pijače in pa zaradi namestitvenih kapacitet 
(najemnine, dodatni zaposleni…). Velik obisk v zimskem času in veliko število prepeljanih 
potnikov je pomenilo tudi večje stroške zavarovanja, ki so deloma vezani na število potnikov. 
Finančni odhodki za obresti so se zmanjšali zaradi zmanjševanja finančnih obveznosti in 
nizkega 3-mesečnega EURIBOR, na katerega so vezana posojila. Rekordno nizek EURIBOR 
ugodno vpliva na stroške financiranja, saj je večina posojil družbe vezanih nanj s pribitkom 
2,5%.  

 
 
 
Gibanje 3-mesečnega EURIBOR 

 
 
Vir: http://www.euribor-rates.eu/ 
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2.1.3. Poslovni izid 
 
Čisti poslovni izid je tretjič zapored pozitiven in je dosegel 180.277 evrov v primerjavi s 
136.257 evrov v 2013. Da je družba v letu 2014 poslovala zares uspešno kaže tudi podatek, da 
je dosegla najvišji kosmati denarni tok iz poslovanja (EBITDA) v zgodovini (brez izrednih 
dogodkov) in sicer skoraj 977 tisoč evrov, kar pomeni 2,9-odstotno rast. 
 

 
 
 
2.1.4. Primerjava s konkurenco  
 
Kot najbolj neposredno konkurenco lahko štejemo dve bližnji veliki smučišči – Krvavec in 
Kranjsko goro. S prevzemanjem dodatnih gostinskih in namestitvenih kapacitet in dobrim 
obiskom tako v zimskem, kot tudi v poletnem času, smo uspeli krepko povečati prihodke in se 
naše poslovanje v zadnjih letih, za razliko od večine konkurenčnih smučišč, izboljšuje. 
 
Primerjava Vogla s Kranjsko goro in Krvavcem v izbranih postavkah: 
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2.2. Zadolženost družbe 
 
Družba je sicer še precej zadolžena, a se uspešno razdolžuje, tako da je bilo razmerje med 
finančnim dolgom in EBITDA konec 2014 okrog štiri (od 2008-2010 je bilo razmerje okrog 
izjemno visokih osem), kar nam že omogoča nove investicije. Na dan 31.12.2014 so bile 
obveznosti do bank sledeče: 
 
Kratkoročna posojila: 308.600 EUR 
 
Dolgoročna posojila: 3.723.210 EUR 

 
 

2.3. Oprema in stroji 
 
V spodnjih razpredelnicah so prikazani stroji in naprave, ki jih uporabljamo: 
 
Žičnice 
 
Družba upravlja s sledečimi žičniškimi napravami: 
 
 
Naprava leto izdelave dovoljenje do 
NIHALNA ŽIČNICA VOGEL  2001 13.5.2016 
ŠTIRISEDEŽNICA ORLOVE GLAVE 2007 19.12.2017 
ŠTIRISEDEŽNICA BRUNARICA 2007 21.12.2017 
DVOSEDEŽNICA ZADNJI VOGEL 1991 18.12.2016 
ENOSEDEŽNICA ŠIJA 1966 13.11.2015 
VLEČNICA KONTA 1978 20.11.2016 
VLEČNICA KRATKI PLAZ 1966 20.11.2016 
VLEČNICA STOREČ 1968 12.10.2016 
NIZKOVRVNA VLEČNICA PRVI 
VOGEL 

2013 23.12.2017 

 
Stroji 
 
Družba opravlja dejavnost v zimski sezoni s sledečimi stroji: 
 

Stroj Leto nabave
Sani Alpine 11 1996
Sani Polaris 1997
Sani Bearcat 570 LT 2004
Sani Bearcat 570 LT 2005
Sani Scandic 2008
Sani Bearcat 2009
Freza HSM 2008
Teptalec Prinoth Leitwolf 2012
Teptalec Prinoth Leitwolf 2009
Teptalec LH 500 W 2003
Teptalec Prinoth Leitwolf 2005  
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Iz tabele je razvidno, da smo v zadnjih letih delno obnovili strojni park s katerim  urejamo 
smučišča. V 2012 smo kupili rabljeni teptalec letnik 2005, ki je nadomestil starega, 
iztrošenega. 
 
Za potrebe družbe v poletni sezoni uporabljamo naslednje stroje: 
 

Stroj Leto nabave
Dumper O&K 356X6 1998
Tovorni avto TAM 2008
Nakladač Takeuchi 1996
Vozilo Pinzgauer 1993
Vozilo Pinzgauer 2008
Traktor SAME 2004
Dostavni avto Kangoo 2006
Terenski avto Nissan 2006
Bager Volvo 2008  
 
Zaradi iztrošenosti in pomanjkanja rezervnih delov bo v kratkem potrebno zamenjati Dumper 
z novejšim kamionom za transport po Žagarjevem grabnu. 
 
2.4. Namestitve 
 
Alpska vas Vogel – 2014 
Alpska vas Vogel je skupno ime za 4 koče, ki imajo skupaj 87 postelj v 27 enotah. Koče so 
različne kvalitete. Od najpreprostejših sob s pogradom in z etažno kopalnico do zelo ličnih 
sob v alpskem stilu z lastno kopalnico. Temu primerno so tudi oblikovane oglaševane cene, ki 
se gibljejo od 29 EUR za nočitev s polpenzionom v hostlu Murka do 72 EUR nočitev s 
polpenzionom v koči Burja 
 
HOSTEL MURKA 
10 dvoposteljnih, 2 troposteljni sobi in 2 štiriposteljni sobi. Vse z etažno kopalnico. Na voljo 
le s penzionskimi storitvami v koči Merjasec.  
 
KOČA RUŠA 
1 apartma s kuhinjo za 6 oseb, 2 dvosobni petposteljni enoti. Na voljo kot samostojna enota, 
ali ločeno po enotah s penzionskimi storitvami v koči Merjasec. Vsaka enota ima svojo 
kopalnico 
 
KOČA MERJASEC 
2 studia z opremljeno kuhinjo in kopalnico. Na voljo kot samostojni enoti ali s penzionskimi 
storitvami 
 
KOČA BURJA  
8 zelo različnih, najbolje urejenih sob na Voglu. Vse lično opremljene in z lastno kopalnico 
ter francoskim balkonom. 
 



 

 
REALIZACIJA 2014 
 

Skupna realizacija brez DDV, turisti
znašala 131.533 EUR 
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V letu 2014 so na namestitvenem delu 

- Zima 2013 – 2014 je bila prva zima pod okriljem Vogel d.d.
- Za januar in februar 2014 je bilo zna
- V sezoni 13/14 je bil Vogel skorajda ed
- Pogodbo za upravljanje ko
- Decembra se je zima izredno slab

šele 27.12.2014 
 
 
2.5. Marketing 
 
Agencije 
Družba je imela v 2014 za zimsko sezono 
Pogodbenim partnerjem priznamo provi
posebne popuste na osnovi dogovorov 
kartic (Olimpijska kartica, Modra kartica SZS, Active slo, Eko kartica) in se z drugimi 
partnerji sproti dogovarjali za enkratne aranžmaje. 
Za poletno sezono smo sklenili 
Dobro se je uveljavil paket Bohinj (kombinacija vožnje z ladjo po jezeru in obiska Vogla s 
kosilom v Viharniku in še nekaj turisti
nekoliko dopolnjen in aktivno tržen
 
Oglaševanje  
Za oglaševanje smo skrbeli sami,
pri posameznih projektih. Oglaševali

- na televizijskih  progra
- na radijskih programih Infonet medie (Radio 1, Antena), Radio Kranj, Hit,  Robin, 

Sora, Triglav 
- Plakati na plakatnih mestih po Bohinju ter pri turisti

 
 

DELEŽI
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na namestitvenem delu naslednje zadeve pomembno vplivale na rezultat
2014 je bila prva zima pod okriljem Vogel d.d. 

Za januar in februar 2014 je bilo značilno izjemno slabo vreme 
Vogel skorajda edino smučišče s snegom v Sloveniji

Pogodbo za upravljanje koče Burja za poletni čas smo sklenili šele v za
izredno slabo začela. Z nepretrganim obratovanjem smo pri

za zimsko sezono sklenjene  pogodbe s turistič
Pogodbenim partnerjem priznamo provizijo. Poleg tega smo ob nakupu vozovnic priznavali 
posebne popuste na osnovi dogovorov članom društev (lokalnih), klubov (KD)
kartic (Olimpijska kartica, Modra kartica SZS, Active slo, Eko kartica) in se z drugimi 
partnerji sproti dogovarjali za enkratne aranžmaje.  
Za poletno sezono smo sklenili večje število pogodb z organizatorji izletov 

uveljavil paket Bohinj (kombinacija vožnje z ladjo po jezeru in obiska Vogla s 
in še nekaj turističnimi atrakcijami v Bohinju), ki je bil po prvem letu 

nekoliko dopolnjen in aktivno tržen.  

smo skrbeli sami, z agencijo Bomark pa smo v skladu z dogovorom sodelovali 
. Oglaševali smo: 

na televizijskih  programih Pro plusa (POP TV, Kanal A) ter na GTV, 
na radijskih programih Infonet medie (Radio 1, Antena), Radio Kranj, Hit,  Robin, 

Plakati na plakatnih mestih po Bohinju ter pri turističnih ponudnikih

90%

10%

DELEŽI PO SEZONAH

ZIMA POLETJE

 

naslednje zadeve pomembno vplivale na rezultat 

e s snegom v Sloveniji 
as smo sklenili šele v začetku junija 

. Z nepretrganim obratovanjem smo pričeli 

s turističnimi agencijami. 
. Poleg tega smo ob nakupu vozovnic priznavali 

lanom društev (lokalnih), klubov (KD), imetnikom 
kartic (Olimpijska kartica, Modra kartica SZS, Active slo, Eko kartica) in se z drugimi 

pogodb z organizatorji izletov - agencijami. 
uveljavil paket Bohinj (kombinacija vožnje z ladjo po jezeru in obiska Vogla s 

, ki je bil po prvem letu 

v skladu z dogovorom sodelovali 

na GTV,  
na radijskih programih Infonet medie (Radio 1, Antena), Radio Kranj, Hit,  Robin, 

nih ponudnikih 
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Obiskalo nas je več domačih in tujih novinarjev. Članki so bili objavljeni v tiskanih medijih in 
na spletu, pogosta so bila tudi pojavljanja na televiziji in radijih.  
 
Spletna stran je imela do konca leta skoraj 293 tisoč obiskovalcev in dobrih 2,4 milijona 
ogledov strani (v 2013 205 tisoč obiskovalcev in skoraj 1,8 milijona ogledov strani). Struktura 
obiska spletne strani, ki nakazuje tudi na narodnostno strukturo obiskovalcev, je bila sledeča: 
 
 2013 2014 

Slovenija 78,2% 76,5% 

Hrvaška 9,5% 10% 

Velika Britanija 2,1% 2,2% 

Madžarska 1,6% 1,9% 

Srbija 0,8% 1% 

Nemčija 1% 1% 

BiH 0,8% 0,9% 

Italija 0,9% 0,9% 

Češka 0,8% 0,9% 
 
Predvsem je dober znak, da se je povečal obisk tujih obiskovalcev, še posebej na trgih, kjer si 
želimo povečati prisotnost. Na zgoraj navedene trge bomo dali tudi največji poudarek. 
 
2.6. Aktivnosti v letu 2014  
 
Državni prostorski načrt (DPN), kot akt, ki bo določal prostorsko ureditev področja Vogla – S 
predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo se pred zimo sestali glede vizije razvoja 
Vogla, kjer smo zajeli predvidene novogradnje in ideje razvoja Vogla. Okvirno smo se 
dogovorili, da bi pristopili k DPN fazno, glede na prioritete in zahtevnost posameznih 
ureditev. 
Posredovali smo tudi naše pripombe za občinski prostorski načrt. 
 
Ski hotel 
Konec leta 2013 je Ski hotel prevzel novi najemnik, ki je v poletnem času že upravljal Kamp 
Zlatorog. Najemniku smo v zimski sezoni pomagali kolikor je bilo v naši moči, dogovorili pa 
smo se tudi za posebne pogoje sodelovanja, saj nam je v velikem interesu, da hotel obratuje. 
V poletnem času smo hotel mi upravljali, a je bilo obiska izjemno malo (slabo vreme, pozen 
dogovor…) in se nam to ni izplačalo, zato se letos za to nismo odločili. 
 
Brunarice na Voglu 
V drugi polovici leta smo vodili pogovore o možnosti nakupa brunaric na Voglu (Burja, 
Murka, Merjasec, Ruša) in izvedli tudi ogled brunaric. Na nadzornem svetu smo tematiko 
obravnavali in odločili smo se za nakup (Murka, Ruša) oziroma najem (Burja, Merjasec).  
 
Kolesarki park 
V poletni sezoni smo še nekoliko bolje uredili kolesarski park po smučišču Orlove glave. Park 
bomo pospešeno tržili tudi v naslednji sezoni, z lokalno ekipo se dogovarjamo za upravljanje 
parka. 
 
Nov sistem kontrole vozovnic 
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Zaradi težav dobavitelja prejšnjega sistema za kontrolo smučarskih vozovnic (Rikom) in 
informacij, da nadaljnjega razvoja ne bo, smo se odločili za nakup novega sistema. Najboljšo 
ponudbo smo dobili za sistem Axess, ki smo ga v jeseni tudi postavili in vzpostavili. Sistem je 
najsodobnejši, omogoča spletno prodajo vozovnic in tudi video nadzor uporabnikov, kar 
preprečuje zlorabe vozovnic. 
 
50-letnica Vogla 
Uspešno smo izpeljali osrednji dogodek ob 50 letnici Vogla. Odziv poslovnih partnerjev in 
tudi Bohinjcev je bil zelo dober, tako da je bil obisk nad pričakovanji. 
 
Otroški park 
Postavili smo različna igrala ob zgornji postaji nihalke, da popestrimo obisk Vogla tudi 
družinam. Park bomo v prihodnje še nadgradili. 
 
2.7. Druge okoliščine 
 
Akutni problem v zimski sezoni ob lepem vremenu so še vedno parkirišča. Dejstvo je, da 
obstoječa parkirišča skupaj z najetimi (kamp in zemljišče v lasti Intereurope) težko zadoščajo 
potrebam ob lepih dnevih, predvsem takrat, ko je sneg tudi v dolini in ni mogoče izkoristiti 
vseh površin. 
 
Iz rezultatov veje velika izpostavljenost podjetja gospodarskemu stanju v državi in svetu, ter 
velika odvisnost od vremenskih razmer, predvsem od snega, od katerega je odvisna dolžina 
zimske sezone.  
 
 

3. UPRAVLJANJE DRUŽBE 
 
3.1. Nadzorni svet 
 
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe in ima druge z zakonom opredeljene 
pristojnosti. Nadzorni svet Žičnic Vogel Bohinj sestavljajo trije člani. Vsi člani imajo enake 
pravice in obveznosti. Enega člana nadzornega sveta izvolijo zaposleni.  
Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov na skupščini. Mandat 
članov nadzornega sveta traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. Člani nadzornega sveta 
med seboj izvolijo predsednika. Predsednik sklicuje in vodi seje, izjavlja voljo in objavlja 
odločitve nadzornega sveta, zastopa družbo proti članom uprave ter nadzorni svet nasproti 
organom družbe in tretjim osebam.  
 
V letu 2014 je nadzorni svet deloval v sestavi: 

 
Damijan Korošec, univ. dipl. iur, predsednik, 
Vojko Kokoravec, univ. dipl. ekon. (član), 
Boštjan Klinar (član); 
 
 

3.2. Uprava 
 
Družbo vodi enočlanska uprava – predsednik uprave. 



20 
 

 
Od 1.3.2012 družbo vodi predsednik uprave Boštjan Mencinger. 

 
3.3. Revizija 
 
Zunanjo revizijo izvaja pooblaščena revizijska družba, ki poleg redne letne revizije 
računovodskih izkazov zagotavlja posredovanje strokovnih opozoril in napotkov za 
izboljšanje računovodskega poročanja. Za poslovno leto 2014 je bila na podlagi sklepa redne 
skupščine družbe 18.4.2014 imenovana za pooblaščenega revizorja revizijska družba Rödl & 
Partner, d.o.o. 
 
 

4. PRILOGE 
 

- Računovodsko poročilo 
- Poročilo revizorja 
- Prejemki organov članov vodenja in nadzora 
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila 

 
 

 
 


