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1. PREDSTAVITEV ZAVODA  
 
Javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljevanju zavod) je 
Ustanovila Občina Brežice z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center  
Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UPB1) (Ur.l. RS št.  
87/2012, 47/2013) (v nadaljevanju odlok).  Zavod je pravni naslednik Mladinskega centra  
Brežice, katerega ustanoviteljica je Občina Brežice. 
 
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi 
sredstvi, s katerimi razpolaga.  
 
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem pod registrsko številko  
199800372 z dne 1.2.1999. 
 
Polni naziv:  ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE 
Skrajšan naziv:               ZPTM BREŽICE 
Naslov/sedež:    GUBČEVA 10A, 8250 BREŽICE 
Telefon:     +386 (0)5 90 837 90 
E-mail:     INFO@ZPTM.SI 
www-stran:     WWW.ZPTM.SI  
Matična številka:          1331264 
Davčna številka:    22560343 
Šifra dejavnosti:   94.999 
 
Številka transakcijskega računa:  01209-6030307958 
ki je odprt pri:     UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA, NOVO MESTO   
 
Odgovorna oseba vlagatelja 
Ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe:  MATEJKA GERJEVIČ, mag. posl.ved, 
DIREKTORICA 
Naslov:       GUBČEVA 10A, 8250 BREŽICE  
Tel.:                    +386 (0)5 90 837 92 
E-mail:       mateja.gerjevic@zptm.si 
 
Pravno formalna oblika 
Oblika organiziranosti:  javni zavod 
Ustanovitelj:   Občina Brežice 
Leto ustanovitve:  
24.11.1997 SPREJET Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra 
Brežice (Ur.l. RS 76/97) 
01.02.1999 vpis v sodni register, Okrožno sodišče Krško, št. vložka 1/03989/00 
 
Ustanovni akti: Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 76/97) 
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 47/98) 
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 10/99) 
Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o ustanovitvi  Mladinskega centra Brežice 
(Ur.l.RS 57/2001) 
 
 
 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice (Ur.l.RS 18/2004) 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice (Ur.l.RS 31/2010) 

http://www.zptm.si/
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Odlok  o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za 
podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UR.l.RS, št. 94/2011)  
Odlok  o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za 
podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UR.l.RS, št. 87/2012)  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski 
center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UR.l.RS, št. 
27/2012), 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski 
center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UR.l.RS, št. 
47/2013), v nadaljevanju Odlok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201194
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UVOD 
 
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljevanju Zavod) kot edini izvajalec 
nalog v javnem interesu na področju turizma, podjetništva in mladine v Brežicah, uresničuje 
pooblastila ustanovitelja z zagotavljanem kakovostnih, a finančno vzdržnih  storitev 
uporabnikom. Zavod predstavlja  utrip občine, ima pa še dovolj potenciala za razvoj, v smeri 
večjega zadovoljstva uporabnikov storitev ter ciljnih javnosti in deležnikov. Zavod je izvajalec 
kakovostnih programov, njegovi zaposleni so ambiciozni in delavni, delovni procesi potekajo 
utečeno, brez večjih težav.  
 
Zavod je na področju mladine med najuspešnejšimi zavodi v Sloveniji, in primer dobre 
prakse na evropskem nivoju. Edini v Sloveniji in širše v Evropi razpolaga z znakom 
kakovosti, ki ga podeljuje Svet Evrope, in je Zavodu podeljen s podaljšanim mandatom do 
leta 2020.  
 
Zavod na področju turizma izvaja širše prepoznane turistične dogodke, kot so to Festival 
»Brežice, moje mesto«, Mestna promenada, itd., postopoma gradi na destinaciji Čatež in 
Posavje, izvaja dejavnosti turistične agencije za prodajo turističnih aranžmajev, produktov 
svoje občine, izvaja informacijske in promocijske dejavnosti  preko delovanja TIC-ev 
(turistično info centri) na večih lokacijah, trži izdelke preko vstopne promocijske, protokolarne 
točke (Mestne hiše Brežice). 
 
Na področju podjetništva je uspešen organizator in izvajalec Dnevov podjetniških priložnosti, 
z naborom izobraževanj, ki so odziv na potrebe lokalnega podjetniškega okolja.  
 
Zavod uspešno vodi ali sodeluje v večletnih regijskih in mednarodnih projektih, ko je: 
Večgeneracijski center Brežice, Mi – mladinski inkubator, Modra frankinja žametno vino 
Posavja. 
 
Izvaja tudi tržne dejavnosti gostinstva, trgovine in mladinskega hotela, s katerimi dopolnjuje 
izvajanje javnih nalog in zagotavlja dodatna sredstva za nenehen razvoj obstoječih in novih 
programov.  
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V 2020 želimo ohraniti in še izboljšati kvaliteto delovanja na vseh prej omenjenih področjih, 
hkrati pa odpraviti nekatere pomankljivosti. Na področju javne službe bomo sledili načelom, s 
pomočjo katerih lahko profiliramo idejo delovanja v javnem interesu in artikuliramo cilje 
delovanja.  
 
Ta načela so: 

 načelo avtonomnosti in samostojnosti (Poslovni partnerji, uporabniki se vključujejo na 
osnovi svoje lastne odločitve, svobodno lahko vstopijo in izstopijo.), 

 nepridobitnost (Pri kateri se ustvarjene produkcijske koristi usmerjajo še naprej v 
programe, izven pridobitnosti s katero bi se morebiti okoriščali deležniki.), 

 javnost delovanja in verodostojnost združevanja (Kar je temelji pogoj, na katerem 
temelji zaupanje javnosti in neposrednega okolja in vodstva neprofitne oblike 
delovanja.), 

 prostovoljstvo (Je pomemben razpoznavni znak neprofitnega sektorja in tudi 
vrednota. Produkt prostovoljstva je tako imenovani socialni kapital, ki ima zaradi svoje 
človečnosti neprecenljivo vrednost in pomen.), 

 standard interne moralne presoje, v ta kontekst sodi tudi poštenost. 
 
Zavod pomembno vpliva na vsa področja človekoga organiziranega delovanja, posredno ali 
neposredno, predvsem na socialni, kulturni in splošni razvoj družbe. Spremembe v okolju ter 
vedno višja pričakovanja strank kot uporabnikov javnih storitev, zahtevajo od zavoda 
izboljšanje procesov njenega delovanja zaradi zmanjšanja stroškov, krajšanja časa izvajanja 
storitev ter boljše kakovosti opravljenih storitev. Pritisk davkoplačevalcev je vsekakor v smeri, 
da se zmanjšujejo stroški delovanja javnih institucij - zavoda, zato bomo z namenom 
povečanja učinkovitosti uvajala v delovanje zavoda tudi prakse zasebnega sektorja, kot so 
upravljanje sprememb, procesni vidik poslovanja, strateški modeli upravljanja, pristopi 
vitkosti in vodenje kakovosti. 
 
Z delovanjem si bomo prizadevali maksimirati vrednost za stranke, tako notranje in zunanje, 
s hkratnim odpravljanjem nepotrebnih aktivnosti in opravil.  
 
Pomembno izboljšanje poslovnih procesov bo doseženo na različne načine, med katerimi 
izpostavljam predvsem: 

 odpravljati nepotrebne časovne izgube in nepotrebne aktivnosti v procesu, 
 skrbeti za stalno izboljšavanje kakovosti delovanja, 
 poiskati stroškovno ugodne rešitve, 
 optimirati poslovne procese, 
 vzpostavljati kulturo učeče se organizacije. 

 
ORGANI ZAVODA 
15. člen Odloka določa, da so organi zavoda: direktor,  svet zavoda, strokovni svet.  
 
 
Direktor:  
Direktorica zavoda je Matejka Gerjevič, ki je mandat nastopila 13.7.2017 za mandatno 
obdobje petih (5) let. 
 
 
Svet zavoda:  
Svet zavoda sestavlja pet članov, od tega tri predstavnice ustanovitelja, en predstavnik 
delavcev zavoda in en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Pristojnosti 
in odgovornosti sveta centra so zapisane v odloku in v poslovniku o delu sveta zavoda. 
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Predstavniki ustanovitelja (Dražen Levojević, Martina Zlobko, Jure Krošl), 
Predstavnica zainteresirane javnosti (Branka Stergar), 
Predstavnica zaposlenih (Julita Hribar). 
 
 
Strokovni svet je ožji kolegijski organ direktorja, ki je sestavljen iz treh odborov, in sicer:  

 Odbora za mladino,  
 Odbora za podjetništvo,  
 Odbora za turizem. 

 
Posamezni odbor šteje pet članov. 
 
 
SREDSTVA ZA DELO 
 
Sredstva za delo zavoda:  
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti opredeljene v letnem programu dela:  

 iz sredstev proračuna ustanovitelja,  
 iz drugih javnih sredstev in evropskih skladov,  
 s prodajo blaga in storitev na trgu,  
 z darili, donacijami, volili in prejemki iz drugih zakonitih virov.  

 
Iz proračuna ustanovitelja center pridobiva sredstva na podlagi potrjenega programa dela in 
letnega izvedbenega načrta. 
 
ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE 
 
Splošna zakonodaja in podzakonski akti 
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 
Zakon o poslovnem registru (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17) 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007) 
Zakon o varstvu javnega reda in miru (Ur.l.RS št. 70/2006) 
Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ)  
Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) 
Zakon o državni statistiki (Ur.l.RS RS št. 45/1995 in 9/2001 
Letni program statističnih raziskovanj za 2019 (velja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019) (Uradni 
list RS, št. 75/18 in 30/19) 
Letni program statističnih raziskovanj za 2020 (velja od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020) (Uradni 
list RS, št. 68/19) 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št. 43/2011) 
Statut Občine Brežice (Ur. l. RS, št. 10/09 in 3/10) 
Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06 in 25/16 – odl. US)  
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. 
US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. 
US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) 
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – 
ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19) 
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) 
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, 
št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0710
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2440
http://www.uradni-list.si/1/content?id=82668
http://www.uradni-list.si/1/content?id=74232
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3292
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2792
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1659
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http://www.uradni-list.si/1/content?id=15833#%21/Zakon-o-drzavni-statistiki-%28ZDSta%29
http://www.uradni-list.si/1/content?id=29473#%21/Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-drzavni-statistiki-%28ZDSta-A%29
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3631
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1381
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3006
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5015
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2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18 in 66/1
9) 
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-
I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 
ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. 
US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19) 
Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo 
dejavnost (Uradni list RS, št. 138/06, 52/07, 21/13 in 101/15) 
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, 
št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/
11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18 in 77/19) 
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, 
št. 60/07, 55/13 in 92/15) 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb (Uradni list RS, št. 55/13) 
Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – 
popr., 62/18 in 13/19) 
Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in 
delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov 
(Uradni list RS, št. 35/13, 42/13 – popr., 57/13, 18/16 in 77/19) 
Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske 
naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih 
za predložitev podatkov (Uradni list RS, št. 77/19) 
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – 
PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) 
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – 
ZZSDT in 43/19) 
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – 
ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – 
ZDOdv, 67/17 in 84/18) 
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-
I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 
ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. 
US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19) 
Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, 
št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/1
8) 
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence 
(Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) 
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, 
št. 97/09 in 41/12) 
Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list 
RS, št. 85/10) 
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, 
št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/1
4, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19 in 78/19) 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) 
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Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11, 21/13 – ZUTD-A, 100/13 – 
ZUTD-C in 47/15 – ZZSDT) 
Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (Uradni list RS, 
št. 63/13 in 95/14) 
Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – 
ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 – odl. 
US) 
Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (Ur. l. RS št. 94/2014) 
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19) 
Pravilnik o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP-Združenja 
avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije (Ur.l.RS št. 111/2000) 
Tarife za uporabo glasbenih neodrskih del iz repertoarja Združenja SAZAS (Ur.l.RS 
št. 113/2002) 
Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF kot 
javno priobčitev pri poslovni dejavnosti (Ur.l.RS št. 107/06) 
Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP kot javno 
priobčitev pri poslovni dejavnosti (Ur.l.RS št. 107/06, 48/2009) 
Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list RS, št. 29/98, 25/05, 120/05 – odl. 
US, 138/06 in 9/18) 
Začasna tarifa Združenja SAZAS za mešani repertoar(Ur.l.RS št. 33/2010) 
Pravilnik o postopku vpogleda v repertoar avdiovizualnih del in v uradno dokumentacijo 
Zavoda AIPA (Ur. l. RS št. 81/2011) 
Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na 
prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena 
(Uradni list RS, št. 51/12 in 87/16)  
Tarifa Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov (Uradni list RS, št. 68/05 in 81/18) 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) 
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (v nadaljevanju: Navodilo) (Ur.l. RS št. 91/2000, 122/2000)  
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, 
št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 
popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19) 
Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 
(Ur.l.RS št. 72/02) 
Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah (Uradni list RS, 
št. 22/10, 17/11 – ZZasV-1 in 52/16) 
ter zakonskih in drugih podlag na področjih delovanja zavoda 
  
Mladina 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg)  
Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l.RS, št. 47/2011) 
Mednarodna pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja 
Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 
Prenovljeni okvir evropskega sodelovanja na področju mladine 2010-2018 
Kohezijska politika 2014–2020 
Regionalni razvojni program program za Posavje 2014-2020 
 
Gostinstvo 
Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-
1B in 52/16)  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1152
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0785
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3600
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3950
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0785
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2512
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3600
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3307
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0345
http://www.uradni-list.si/1/content?id=119921#%21/Pravilnik-o-osebnem-dopolnilnem-delu
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0717
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4030
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2358
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2683
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2613
http://www.uradni-list.si/1/content?id=28405
http://www.uradni-list.si/1/content?id=40135
http://www.uradni-list.si/1/content?id=75937
http://www.uradni-list.si/1/content?id=75938
http://www.uradni-list.si/1/content?id=92955#%21/Aneks-k-Skupnemu-sporazumu-o-visini-nadomestil-za-uporabo-varovanih-del-iz-repertoarja-ZAMP-kot-javno-priobcitev-pri-poslovni-dejavnosti
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1171
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0879
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5435
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5939
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0366
http://www.uradni-list.si/1/content?id=97450
http://www.uradni-list.si/1/content?id=105410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2133
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3016
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3239
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4531
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3780
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3657
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0902
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0690
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/content?id=104188#%21/Pravilnik-o-izvajanju-Zakona-o-javnem-interesu-v-mladinskem-sektorju
http://www.uradni-list.si/1/content?id=104188#%21/Pravilnik-o-izvajanju-Zakona-o-javnem-interesu-v-mladinskem-sektorju
http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/Knjiznica_PDF/Evropsko_sodelovanje.pdf
http://www.rra-posavje.si/uploads/files/novirra/ds_kirbis_regije_30_oktober_2012.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2298
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Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17)  
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost (Ur.l. RS št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) 
Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/18 in 5/19)  
Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije (Ur.l. RS št. 112/07) 
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, 
št. 9/17 in 29/17)  
Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev(Ur.l. RS št. 63/1999in 65/2003) 
Zakon o omejevanju porabe alkohola (Uradni list RS, št. 15/03 in 27/17) 
Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica (Uradni list RS, št. 52/17) 
Zakon o javnih zbiranjih(Ur.l. RS št. 64/2011) 
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list 
RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) 
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17) 
Posebne uzance v gostinstvu (Ur.l.RS št. 22/1995) 
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost (Ur.l.RS št.78/1999, 30/2006, 93/2007) 
Pravilnik o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili (Ur.l.RS 
št. 73/2003, 45/2004, 97/2004, 2/2006) 
Pravilnik o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil (Ur.l.RS 
št. 63/2002, 117/2002, 46/2006) 
Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 87/14) 
Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev (Ur.l.RS št. 63/1999, 27/2001, 65/2003) 
Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže (Ur.l. RS št. 12/2013) 
Zakon o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR, 111/13 in 27/17 – 
ZKme-1D) 
Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13, 49/13 in 61/17 – GZ) 
Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Uradni list 
RS, št. 6/14) 
Smernice dobre higienske prakse za gostinstvo – HACCP 
Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, spremembah uredb (ES) 
št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 
Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, 
Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 
2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (v nadaljevanju Uredba 1169/2011). 
 
Turizem  
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18)  
Pravilnik o postopku za pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na 
področju spodbujanja razvoja turizma (Uradni list RS, št. 97/04), 
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US 
in 20/18 – OROZ631)  
Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18)  
Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Uradni list RS, 
št. 53/07) 
Pravilnik o podelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje 
turističnih paketov (Uradni list RS, št. 39/18) 
Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/18 in 5/19) 
Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije, Ur.l.RS št. 112/2007 
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, 
Ur.l.RS št. 39/2010 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=19993702
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20004445
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20061234
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200793&stevilka=4605
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0141
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007112&stevilka=5573
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1525
http://www.uradni-list.si/1/content?id=21803
http://www.uradni-list.si/1/content?id=44178
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0589
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1440
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2394
http://www.uradni-list.si/1/content?id=104889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-2452
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2005
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2236
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/content?id=14660
http://www.uradni-list.si/1/content?id=22270
http://www.uradni-list.si/1/content?id=72431
http://www.uradni-list.si/1/content?id=82583
http://www.uradni-list.si/1/content?id=44484
http://www.uradni-list.si/1/content?id=48899
http://www.uradni-list.si/1/content?id=51137
http://www.uradni-list.si/1/content?id=67021
http://www.uradni-list.si/1/content?id=37545
http://www.uradni-list.si/1/content?id=40262
http://www.uradni-list.si/1/content?id=73178
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3507
http://www.uradni-list.si/1/content?id=21803
http://www.uradni-list.si/1/content?id=30636
http://www.uradni-list.si/1/content?id=44178
http://www.uradni-list.si/1/content?id=111822#%21/Uzance-pri-vracanju-in-prevzemanju-vracljive-embalaze
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4488
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3119
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4133
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1881
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0118
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0541
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20044271
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0865
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4288
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3297
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1521
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0709
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2517
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0141
http://www.uradni-list.si/1/content?id=83574
http://www.uradni-list.si/1/content?id=97775
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Strategija razvoja Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 
Strategija turizma Občine Brežice 2017-2021 
Kohezijska politika 2014–2020 
Regionalni razvojni program program za Posavje 2014-2020 
 
Trgovina 
Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15)  
Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18)  
Zakoa o varstvu potrošnikov, Ur.l.RS št.  98/2004-UPB2, 46/2006 Odl.US: U-I-218/04-31, 
126/2007 
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti, l. RS, št. 37/09 
 
 
Podjetništvo 
Razvojno inovacijska strategija RS 2011-2020 
Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 
Akcijski načrt za podjetništvo 2020 
Regionalni razvojni program 2014-2020 
 
 
Notranji akti zavoda 
Poslovnik o delu Sveta zavoda 
Pravila zavoda 
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda s katalogom delovnih mest 
Pravilnik o računovodstvu 
Pravilnik o blagajniškem poslovanju 
Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev zavoda 
Hišni red 
Hišni red glasbene vadnice 
Hišni red mladinskega hotela  
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 
Pravilnik o disciplinski odgovornosti zaposlenih, 
Katalog tveganj 
Načrt promocije zdravja 
Pravilnik o prepovedi uživanja substanc na delovnem mestu 
Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenje, spolnim in drugim 
nadlegovanjem ter drugim oblikami psihosocialnih tveganj na delovnih mestih 
Pravilnik o ukrepih v primeru nevarnosti s strani tretjih oseb 
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 
Register tveganj 
Navodila o ravnavnju v postopkih javnih naročil male vrednosti v ZPTM Brežice 
Navodila o delovnem času ZPTM Brežice 
Navodila za opravljanje dela preko polnega delovnega časa v MC Brežice 
Sklep o uvedbi videonadzora 
 
URNIK DELOVANJA  
 
Urnik delovanja zavoda  
 
Mladinski center Brežice  
Ponedeljek –  Sreda: 7.00 – 22.00 ure 
Četrtek: 7.00 – 23.00 ure 
Petek – Sobota: 09.30  - 01.00 ure (03.00 ure v primeru večjih prireditev/dogodkov) 

http://www.rra-posavje.si/uploads/files/novirra/ds_kirbis_regije_30_oktober_2012.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1931
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4288
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3297
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1521
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0709
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2517
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1409
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Nedelja: 10.00 – 22.00 ure 
 
Večgeneracijski center Brežice  
Ponedeljek: 8.00 – 14.00 
Torek: 8.00 – 14.00 
Četrtek: 8.00 – 14.00 
 
Izven delovnega časa dosegljivi na dežurni tel. št: 064-245-587. 
 
Turistično informacijski center v Termah Čatež  
Delovni čas za obiskovalce: 
Ponedeljek – sobota: 9.00 – 17.00 
 
Mestna hiša Brežice 
Delovni čas za obiskovalce: 
ponedeljek - petek 9.00 – 17.00 
 
Izven delovnega časa dosegljivi na dežurni telefonski številki 064-130-082. 
 
 
 
Mc hostel Brežice  
Vse dni v tednu, od 8.00 – 16.00. V primeru napovedanih skupin smo na voljo tudi izven 
predvidenega delovnega časa. 
 
 
ORGANIZIRANOST 
 
Zavod ima za potrebe izvajanja svoje dejavnosti organizirane tri notranje organizacijske 
enote (v nadaljevanju: NOE): 
 
1. Center za podjetništvo in turizem – za potrebe izvajanja dejavnosti na področju 
podjetništva in turizma, 
 
2. Mladinski center – za potrebe izvajanja dejavnosti za mlade, 
 
3. Mladinski hotel – za potrebe izvajanja hotelske oziroma nastanitvene dejavnosti ter 
drugih dejavnosti tržnega značaja. 
 
Pod okrilje NOE Mladinski hotel, poleg hotelskega dela objekta na Gubčevi 10a, sodi tudi 
upravljanje zunanjih in notranjih športnih površin ter izvajanje gostinske dejavnosti v klubu 
zavoda. 
 
Notranje organizacijske enote zavoda vodi direktor zavoda.  
 
Kot javno službo zavod opravlja naloge na področju podjetništva turizma in na področju dela 
z mladimi, kot je določeno v odloku.  
 
Kot tržno dejavnost zavod opravlja prodajo blaga in storitev na trgu (oddaja namestitvenih 
kapacitet, športnih površin in drugih prostorov, s katerimi upravlja, izvaja dejavnost trgovine 
na drobno in posredništva pri prodaji ali najemu raznovrstnih izdelkov (prodaja turističnih 
spominkov in drugih produktov, najem koles…), izvaja specializirana svetovanja in tehnične 
priprave investicijske dokumentacije, poslovnih načrtov, prijav na razpise ipd., trži celovite 
turistične ponudbe na ravni občine, izvaja organizacijo komercialnih programov kulture, 
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športa, neformalnega izobraževanja, turizma, sejmov…, izvaja dejavnost točenja pijač ipd.), 
pri čemer je presežek ustvarjenih prihodkov namenjen opravljanju javne službe zavoda.  
 
 
VREDNOTE IN POSLANSTVO ZAVODA  
 
VREDNOTE: 

 spoštovanje na vseh ravneh in spoštljivi medsebojni odnosi, 
 spoštovanje in prepoznavnost v okolju, 
 varnost, pripadnost, strokovnost, kakovost, 
 pozameznik je aktiven član, ima vpliv na dogajanje, 
 v odnosu do drugega delujemo tako, kot bi sami želeli, da drugi delujejo z nami, 
 odprta komunikacija, aktivna udeležba, konstruktiven dialog,  
 vsi smo odgovorni za pozitivno klimo, 
 odgovorni odnos do dela, sredstev, stroke, 
 težnja k osebni in strokovni rasti, 
 ekonomičnost poslovanja, gospodarnost, zakonitost, transparentnost.  

 
POSLANSTVO: 
 
Poslanstvo zavoda je zagotavljanje pogojev za trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti:  

 podjetništva,  
 turizma,  
 ter dejavnosti za mlade na območju občine Brežice.  

 
Zavod zagotavlja:  

 pospeševanje in vzpodbujanje podjetništva,  
 načrtovanje, organiziranje ter izvajanje promocijskih dejavnosti s področij delovanja 

zavoda,  
 pospeševanja trženja turističnih storitev doma, predvsem pa na tujih trgih,  
 organizacijo prireditev, sejmov, razstav, delavnic.. s področij delovanja zavoda,  
 redno identifikacija potreb in interesov na področju podjetništva in turizma v občini,  
 redno identifikacija potreb in interesov mladih na področju kulture, izobraževanja, 

informiranja, svetovanja in razvedrilnih dejavnosti,  
 oblikovanje in izvajanje rednih programov, aktivnosti in projektov za zadovoljevanje 

identificiranih potreb in interesov na področju podjetništva in turizma,  
 oblikovanje in izvajanje rednih programov, aktivnosti in projektov za zadovoljevanje 

identificiranih potreb in interesov mladih,  
 vzpodbujanje in pomoč akterjem na področju podjetništva in turizma pri pripravi in 

izvajanju samostojnih, lastnih programov in aktivnosti,  
 vzpodbujanje in pomoč mladim pri pripravi in izvajanju samostojnih, lastnih 

programov in aktivnosti,  
 izvajanje ostalih programov, aktivnosti zanimivih za akterje na področju podjetništva, 

turizma ter mlade,  
 povezovanje z organizacijami, ki delujejo na področju podjetništva, turizma in dela z 

mladimi oziroma za mlade – lokalno in širše,  
 podpora formalnim in neformalnim skupinam pri izvajanju programov za mlade v 

lokalnem okolju,  
 drugo, po potrebah ciljnih skupin,  
 promocijo tržnih produktov s področja občine,  
 upravljanje z objekti na Gubčevi 10 a, Brežice in objektom na Cesti prvih borcev 22, 

Brežice. 
 
Na področju dela z mladimi izvaja zavod naslednje naloge kot javno službo: 
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 organiziranje in izvajanje dejavnosti kulturnega, neformalnega izobraževalnega, 

informativnega, socialnega in športnega značaja, 
 sistematično razvijanje mobilnosti mladih in razvijanje ter izvajanje programov 

mladinskega turizma, 
 skrb za razvoj in promocijo mladih ustvarjalnih skupin in posameznikov, mladinskega 

dela ter mladinske in otroške dejavnosti, 
 skrb za razvoj in promocijo neformalnega izobraževanja za mlade. 

 
Zavod še zlasti izvaja naslednje aktivnosti: 

 zbira in posreduje informacije za potrebe mladih, 
 organizira, koordinira in izvaja dejavnosti in prireditve, tudi širšega pomena, za mlade, 
 nudi organizacijsko in tehnično pomoč nevladnim organizacijam in fizičnim osebam, 

ki izvajajo dejavnosti za mlade, 
 organizira in izvaja izmenjave mladih, 
 omogoča mladim delo z računalniki in dostop na internet ter zagotavlja dostopnost in 

uporabo gradiv, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih, 
 organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino, ki so namenjene 

povečevanju aktivnosti mladih, 
 organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino s posebnimi potrebami. 

 
 Na področju podjetništva izvaja zavod naslednje naloge kot javno službo: 

 
 priprava in izvajanje strategije razvoja podjetništva, 
 promocija podjetniškega okolja v Občini Brežice, 
 priprava podjetniških projektov, 
 organiziranje in izvajanje izobraževalnih delavnic, konferenc, seminarjev, sejmov in 

drugih dogodkov, 
 pospeševanje podjetniške dejavnosti ter promocije le-teh v domačem in tujem okolju, 
 raziskovanje in analiziranje posameznih trgov za razvoj podjetništva, 
 analiziranje učinkov promocijske aktivnosti, 
 sodelovanje in povezovanje z drugimi subjekti s področja podjetništva, 
 splošno podjetniško svetovanje obstoječim in potencialnim podjetnikom, 
 sodelovanje pri pripravi in izvedbi Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 

za področje podjetništva na območju Občine Brežice. 
 
Na področju turizma izvaja zavod naslednje naloge kot javno službo: 
 

 priprava in izvajanje strategije razvoja turizma, 
 organiziranje, izvajanje in vodenje dejavnosti Turistično informativnih centrov na 

območju Občine Brežice, 
 zbiranje in ažuriranje baze podatkov o turistični ponudbi v občini s statistično 

obdelavo in analizo podatkov o turističnem prometu, kakovosti ponudbe in 
zadovoljstvu gostov, 

 priprava turističnih projektov, 
 spodbujanje razvoja in oblikovanje celovite turistične ponudbe in turističnih produktov, 
 organiziranje in izvajanje izobraževalnih delavnic, konferenc, seminarjev, sejmov in 

drugih dogodkov, 
 vključevanje aktivnosti turističnih društev ter administrativna pomoč pri njihovem 

delovanju, 
 spodbujanje razvoja in urejanja objektov turistične infrastrukture, 
 načrtovanje in izvajanje marketinške in informacijsko promocijske dejavnosti 

(oblikovanje in urejanje vsebin turističnega spletnega portala in drugih elektronskih 



POSLOVNI PLAN Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino za leto 2020                    

 

 14 

medijev, izdajanje informacijskega in promocijskega gradiva na področju turizma) ter 
analiziranje učinkov promocijske aktivnosti, 

 organiziranje in izvajanje skupnih nastopov na sejmih ter drugih predstavitvah doma 
in v tujini, 

 organizacija in izvajanje skupnih prireditvenih dejavnosti ter koordinacija pri koledarju 
prireditev vključno z izdelavo letnega in obdobnih koledarjev prireditev v občini, 

 načrtovanje, organizacija in izvajanje promocijskih aktivnosti stikov z javnostjo na 
področju turizma, 

 raziskovanje in analiziranje posameznih turističnih trgov, 
 spodbujanje razvoja in raziskovanja z namenom razvijanja inovativne in atraktiven 

turistične ponudbe za ciljne skupine in trge, 
 spremljanje, obdelava in analiziranje podatkov o turističnem prometu, 
 sodelovanje in povezovanje z drugimi subjekti s področja turizma med drugim tudi z 

nacionalno turistično organizacijo, 
 sodelovanje pri pripravi in izvedbi Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 

za področje turizma na območju Občine Brežice. 
 
 
NOTRANJI KOMUNIKACIJSKI MODELI  
 
Organizirane poti komunikacije so temelj za uspešno delo. Pretok informacij za delo je 
omogočen in predstavlja temelj za uspešno opravljeno delo.  
 
TEDENSKI DELOVNI SESTANKI / MESEČNI DELOVNI SESTANKI z namenom spremljanja 
planiranih nalog oz. izvrševanja nalog za področje podjetništva, turizma ter za področje 
mladine. Na sestankih so pripravljeni zapisniki, ter določeni roki za izvedbo nalog. 
 
STROKOVNI  TIM:  Strokovni tim načrtuje strokovne aktivnosti na nivoju posameznega 
izvajalca. Vodja tima/projekta poroča in odgovarja za delo tima, ter pripravlja mesečno 
poročilo.  Teme, ki jih obravnava strokovni tim so vezane na strokovno delo, na medsebojno 
povezovanje in sodelovanje na multidisciplinarnem nivoju. 
 
KOLEGIJ DIREKTORICE se sestaja po potrebi. Obravnava teme s področja strokovnega, 
tehničnega, finančno upravnega dela.  
 
 
NAČIN DELA V ORGANIZACIJI  
 
Zavod nadaljuje z delom po principu učeče se organizacije, s čimer bo zagotavil hitrost 
(hiter in glede na potrebe prilagodljiv razvoj novosti in storitev), prilagodljivost (zaposleni 
opravljajo več del in so naklonjeni učenju novih veščin), integracijo (naloge se razporejajo v 
skupine, na vseh področjih poteka tesno horizontalno sodelovanje) kot tudi inovacije (zavod 
ves čas delovanja išče novo, drugačno, ustvarjalno, inovativno). 
 
Bazirali bomo na alternativnem modelu poslovodenja, kjer se od taktičnega letnega 
planiranja s fiksnimi cilji vse bolj preusmerjamo k srednjeročnemu, s poudarkom na nosilcih 
ustvarjanja dodane vrednosti, s čimer bomo zagotovili učinkovito odzivanje na priložnosti in 
nevarnosti dinamičnega okolja. V spektru dela gradimo na vzpostavljenih mrežah in 
strateških koalicijah, ki se morajo še okrepiti in pridobiti na uveljavljenosti in moči. 
 
Preusmerjali bomo pozornost od organizacije k posameznikom, zato bomo izkoristili posebna 
znanja. Zavod trajni konkurenčni položaj na trgu dosega z znanjem, zato deluje tudi v smeri  
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ustvarjanja celovitega sistema za njegovo poslovodenje. Zaposlene bomo spodbujali k 
doseganju in prepoznavanju lastnih kvalitet in potencialov. Orodja, ki jih bomo uporabljali so: 
opolnomočenje zaposlenih, participativno vodenje, odprte komunikacije za pretok informacij, 
skupna vizija, organizacijska kultura odprtosti, zaupanja in sodelovanja, timsko učenje. 
 
Participativna strategija in participativno vodenje 
Pristop k strateškemu planiranju bo težil k decentraliziranemu planskemu osebju, v proces 
planiranja bo vključeval zaposlene na vseh ravneh podjetja.  Vodja zavoda ne uveljavlja moči 
in nadzora z zaposlenimi, ampak ima vzpostavljen partnerski odnos. Svoje zaposlene 
opolnomoči za sodelovanje pri odločitvah povezanih z njihovim delom. Moč odločanja bodo 
dobili tisti, ki že imajo izkušnje iz dela na sorodnih projektih, ki imajo informacije, znanje in 
motivacijo za delovanje v skladu z zastavljenimi cilji.  
 
Timsko delo / proces timskega učenja 
Osnova timskega učenja je povezovanje delov v celoto, kar je še posebej dobro zastopano v 
zavodu, kjer zaposleni in vključeni v delo sicer izhajajo iz različnih teoretičnih študijskih 
znanj. Ta znanja v timu povežemo in ustvarimo dodano vrednost, ki se udejanja v razvoju 
potencialov mladih in njihovo nadaljnje vključevanje v obliki dejavnih državljanov.  
 
Gre za timsko izkustveno učenje v verziji: mentorji (zaposleni centra) – mladi – mentorji, torej 
gre za  izmenjavo znanj, vedenj, prenosa kulturne identitete, opazovanje drugih kultur 
(predvsem pri programih mobilnosti skozi katere vključimo v delo prostovoljce iz Evrope), 
dojemanje drug drugega, spopadanje s konflikti in izražanje lastnega mnenja. 
 
Skozi delo na projektih centra in sprotnega izkustvenega učenja gradijo svoje sposobnosti, 
postopoma si pridobivajo občutek sprejetosti, celovitosti, povezanosti z okoljem, pridobivajo 
na samozavesti, saj spoznajo, da so z manjšo pomočjo mentorjev, sposobni realizirati tudi 
zahtevne projekte. Nemalokrat ti s krepitvijo svoje samozavesti, z občutkom pripadnosti, z 
občutkom podpore, ki jim jo dajemo, nadaljujejo tudi pot nedokončanega formalnega 
izobraževanja.  
 
Pridobitev teh sposobnosti je ravno tako pomembno kot je formalno izobraževanje, s katerim 
večina dobiš le neko teoretično znanje, ki ni podprto s tako dobro opremljeno “osebno 
infrastrukturo” in ki se ne osvežuje. Na ta način se odpravljajo razlike med učenjem, delom in 
življenjem.  Vse troje je močno povezano in soodvisno.  
Pri delu v zavodu se bodo pojavljali vsi slogi učenja, odvisno od projekta, vloge zaposlenega 
v projektu. Nastopali bodo tako kot divergent, asimilator, konvergent in prilagajalec. V 
katerem slogu se bodo znajdli je odvisno od trenutnih razmer in aktivnosti. 
 
Radikalna decentralizacija poslovanja 
 
 
 
 
 
Zaposleni so predani uresničevanju strategije in ciljev, ker so pri postavljanju le-teh 
sodelovali. Zaposlene k doseganju rezultatov vodijo izzivi, kreativnost, prevzemanje 
odgovornosti in veselje do dela. 
 
 
 
 
 

A – oblikovanje jasnih smernic in okvira poslovodenja 

B – ustvarjanje klime za vrhunske rezultate  

 

KULTURA TIMSKE ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE 

KULTURA TIMSKE ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE 
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Zaposleni v veliki meri sprejemajo izzive, iščejo alternative za rešitve, kajti delajo na eni 
strani v zelo nestabilnem okolju, ki zahteva sprejemanje izzivov, na drugi strani pa morajo 
slediti svoji ciljni skupini in njihovim potrebam, za kar morajo iskati alternative za čim boljše 
programme. Preusmerjanje pozornosti od organizacije k posameznikom.  
 
 
 
 
 
 
Vodja zavoda daje vsakemu zaposlenemu moč in pooblastila, da izvede zastavljen projekt. 
Vsak zaposleni za svoje delo prevzame vodstveno delo in samostojno vodi projekt. Z vodjo 
zavoda se srečuje na sestankih, kjer debatira in usmerja delovanje, hkrati pa spoštuje in 
upošteva mnenja zaposlenih.  
 
 
 
 
 
 
Delo v zavodu poteka v obliki timskega dela na projektu. Pri čemer vsak od zaposlenih vsaj 
enkrat prevzame vlogo vodje tima in člana tima (odvisno od število projektov, ki jih 
posamezni zaposleni realizira). 
 
 
 
 
 
Zaposleni v zavodu se pri formiranju svojih aktivnosti osredinjajo k prepoznavanju potreb 
ciljnih skupin in pripravljanju programa v sodelovanju z njimi.  
 
 
  
 
 
Informiranje v zavodu poteka med vsemi zaposlenimi. Informacije so dosegljive celotnem 
kolektivu. Večina se jih prenaša ustno in preko novejše informacijsko komunikacijske 
tehnologije, uporabe intraneta, “messengerjev”, elektronske pošte, preko lokalne mreže.  
 
 
 
VPLIV UPORABNIKOV NA DOGAJANJE 
Zavod vso svojo dejavnost ustvarja na področjih, kjer se je za le-to izkazal interes 
zainteresirane javnosti in interes okolice. Skupaj z njimi pripravlja, izvaja in evalvira 
aktivnosti. 
Ravno tako ima odprt sistem spremljanja zadovoljstva: 

 Preko knjig pritožb in pohval (klub, hostel, mestna hiša, tic), 
 preko osebnega stika informatorja / »out of the box« na srednjih šolah kot tudi v klubu 

McB (sprejema predloge za aktivnosti, priporočila za nadaljnje delo), 
 preko facebook-a, 
 ugotavlja zadovoljstvo in interese raznih ciljnih skupin in uporabnikov preko e-pošte, 
 preko evalvacij posameznih aktivnosti (vprašalniki, supervizije, intervizije, kolegiji), 
 preko strokovnih svetov in organov. 

Pritožbe/predloge sprejema in obravnava direktor.  

C – svoboda pri odločanju in opolnomočenje zaposlenih 

D – odgovornost, ki jo narekuje timska struktura 

E – osredinjanje zaposlenih na uporabnike 

F – oblikovanje odprtega informacijskega sistema in 

kulture etičnosti KULTURA TIMSKE ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE 

KULTURA TIMSKE ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE 

KULTURA TIMSKE ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE 

KULTURA TIMSKE ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE 
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1.10 PLAN ZAPOSLOVANJA ZA LETO 2020 
 
Zaposlovanje in gibanje števila zaposlenih  
 
Zavod načrtuje zaposlitev 26 rednih sodelavcev ter 2 vključitve  javnih delavcev v programa 
pomoč starejšim in pomoč pri pospeševanju turizma.  
 
Tabela 1 in 1a: Plan zaposlovanja glede na delovno razmerje  
 

Delovno razmerje/ 
mesec 

2018 2019 2020 

Mandatna zaposlitev 1 1 1 

Zaposlitev za nedoločen čas 9 15 13 

Zaposlitev za določen čas 

2 (vezano na projekt 
Pimp), 1 (vezano na 

projekt 
Večgeneracijskega 

centra), 1 (javni 
razpis za sofin. 

Zaposlitve mlad. 
Delavca), 8, skupaj: 

12 

8 

2 (vezano na projekt 
MI), 1 (2 vezana na 

projekt 
Večgeneracijskega 

centra ter sopotnikov), 
8, skupaj 12 

Javna dela  (JD) 5 3 2 

SKUPAJ 27 27 28 

 
 
 

Vir financiranja 

Število zaposlenih 1. 

januarja tekočega 

leta 

Dovoljeno ali 

ocenjeno število 

zaposlenih 1. 

januarja 

naslednjega leta 

1. Državni proračun   

2. Proračun občin 10,2 10,2 

3. ZZZS in ZPIZ 3 1 

4. Druga javna sredstva za 

opravljanje javne službe (npr. takse, 

pristojbine, koncesnine, 

RTV-prispevek) 

  

5. Sredstva od prodaje blaga in 

storitev na trgu 
11,8 11,8 

6. Nejavna sredstva za 

opravljanje javne službe in sredstva 

prejetih donacij 
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7. Sredstva Evropske unije ali drugih 
mednarodnih virov skupaj s sredstvi 

sofinanciranja 
iz državnega proračuna 

1 3 

8. Sredstva ZZZS za zdravnike 

sekundarije, zdravnike in doktorje 

dentalne medicine specializante, 

zdravstvene delavce pripravnike, 

zdravstvene sodelavce pripravnike; 

sredstva raziskovalnih projektov in 

programov ter sredstva za projekte in 

programe, namenjene 

internacionalizaciji ter kakovosti 

izobraževanja in znanosti (namenska 

sredstva) 

  

9. Sredstva iz sistema javnih del   

10. Sredstva za zaposlene na 

podlagi Zakona o ukrepih za 

odpravo 

posledic žleda med 30. januarjem 

in 10. 
februarjem 2014 (Uradni 

list RS, št. 17/14 in 

  

 
Z namenom izpolnitve kvote invalidov (več kot 20 zaposlenih) bomo v sodelovanju z Lumio  
angažirali še vsaj eno osebo za delo na projektih.  
 
Za potrebe izvajanja predstavljenega programa (letni načrt zavoda) bomo sklepali 
sodelovanje z zunanjimi sodelavci na podlagi: avtorskih pogodb, napotnic študentskega 
servisa, podjemnih pogodb. 
 
Ravno tako bomo skozi programe aktivno poudarjali pomen prostovoljnega dela in kot  
sodelavce vključujevali prostovoljce. 
 
 
Tabela 2: Načrt kadrov v 2020 z zasedbo določenega delovnega mesta, dosežena 
stopnja izobrazbe posameznika in vir financiranja delovnega mesta 
 

Ime in priimek Delovno mesto Financiranje 
Določen / 
nedoločen 

čas 

UPRAVA 

 direktorica 

Občina Brežice 
50% mladina 

25 % podjetništvo 
25% turizem 

NDČ 

 poslovni sekretar VI 
Tržna dejavnost 

100 % 
NDČ 

(porodniška) 

 knjigovodja V 
Tržna dejavnost 

100 % 
NDČ 
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 računovodja VI 

Občina Brežice 
50% mladina 

20 % podjetništvo 
30 % turizem 

NDČ 

 vodja računovodstva Tržna dejavnost DČ 

MLADINSKI CENTER 

 višji svetovalec področja 
Projekt MI! 

100% 
DČ 

 vodja mladinskih programov 
Občina Brežice 
100% mladina 

DČ 

 
koordinator in organizator 

kulturnih programov 
Tržna dejavnost 

100 % 
NDČ 

2X mladinski delavec I 

Tržna dejavnost 
100 % 

Projekt MI! 
100 % 

1X NDČ 
1x DČ 

4x 
mladinski delavec II -  

klubski sodelavec /projektni 
sodel. 

Tržna dejavnost 
100 % 

1x NDČ 
3XDČ 

 višji svetovalec področja III 
Projekt VGC 

100 % 
DČ 

 področni svetovalec III 100 % Občina DČ 

2x čistilka III 

1X Tržna dejavnost 
100 % 

 
1X Občina Brežice 

20 % turizem 
Tržna dejavnost 

80 % 

NDČ 
NDČ 

 hišnik IV 
Občina Brežice 

100 % 
NDČ 

MLADINSKI HOTEL 

 organizator - animator 
Tržna dejavnost 

100 % 
NDČ 

 čistilka II 
Tržna dejavnost 

100 % 
DČ 

CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM 

 vodja službe III 
Občina Brežice 

50% podjetništvo 
50 % turizem 

NDČ 

 višji svetovalec področja I Občina Brežice NDČ 

2x področni svetovalec I 
Tržna dejavnost 

100% 
NDČ 

 turistični informator II 
Tržna dejavnost 

100% 
NDČ 

 
 
Tabela 3: Plan zaposlovanja preko programa javnih del za leto 2020 

Program 
Stopnja 

izobrazbe 

pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma VII. raven 
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pomoč občanom - Sopotniki VII. raven 

 
V letu 2020 planiramo angažirati 2 javna  delavca, za obdobje 1.1. - 31.12.2020.  
 
Ker zavod zaposluje več kot 20 oseb, moramo zapolnjevati tudi zakonsko določeno kvoto 
invalidov. V ta namen bomo nadaljevali s sodelovanjem z Invalidskim podjetjem Lumia.  
 
Za izvajanje vsebinskih projektov bomo sklenili pogodbeno sodelovanje za klubski program, 
otroški in mladinski program ter za PR (fotografiranje dogodkov in aktivnosti).  
 
Plan zaposlovanja v letu 2020 v prilogi finančnega načrta.  
 
 
PLAN PROGRAMA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH  
 
Program usposabljanja in izobraževanja za leto 2020 bo usmerjen v dvig ravni znanja, 
usposobljenosti, zagotavljanje možnosti osebnega in poklicnega razvoja, izboljšanje kvalitete 
storitev, spodbujanje koncepta vseživljenjskega učenja. 
 
Z usposabljanji želimo povečati kompetentnost zaposlenih, učinkovitost pri opravljanju 
delovnih nalog, povezanost med enotami in prispevati k osebnostni rasti. Izvedli bomo tudi 
nekaj internih izobraževanj, še posebej spodbujali prenos znanja med zaposlenimi in 
pripomogli h krepitvi dobre prakse. 
 
Dodatna izobraževanja bodo izvedena na področju: 

 Animacija, usposabljanje za delo s prostovoljci, 
 računovodstvo in priprava računovodskih poročil in planov, 
 tuji jeziki za delo na TIC, 
 izobraževanje za lokalne turistične vodnike, če bo za to potreba 
 ter drugo glede na interes zaposlenih, potreb zavoda in finančne zmožnosti zavoda. 

 
 
2.1 PODROČJE UPORABNIKOV 
 
Pri izvajanju dejavnosti bo poudarek na zagotavljanju kvalitetnih storitev, možnostih izbire, 
soodločanja. V ospredju bo osebna naravnanost, ohranjanje domačnosti, s poudarkom na 
spodbudnem okolju, primerni komunikaciji, uresničevanju pričakovanj, podpori ustvarjalnosti, 
aktivnosti, ter dobrih odnosih z uporabniki. Preko različnih aktivnosti bomo gradili most 
sodelovanja. V vseh enotah bomo razvijali inovativen in uporabnikom prijazen način dela, 
usmerjen na uporabnika. Z usmerjenosto na uporabnika bomo prilagajali storitve in 
programe. S tem bomo doseglji cilj zagotavljanja primerne kvalitete storitev ob upoštevanju 
potreb uporabnikov in stroke na vseh področjih delovanja.  
 
Uporabnikom bomo zagotavljali možnost izbire, socialnega učenja, vključevanja in 
povezovanja z ožjim in širšim okoljem. Razvijali bomo možnosti za razvoj interesnih področij 
in vpliva na dogajanje. Spodbujali bomo sodelovanje z ožjo in širšo socialno mrežo, 
medgeneracijsko in medinstitucionalno sodelovanje, učenje ter vključevanje v prostočasne 
aktivnosti.  
 
2.2 NAČRT IZVAJANJA PROGRAMA 
 
Načrt izvajanja programa s področja mladine 
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Izvajali bomo zastavljen program za mladino na področjih: kultura, neformalno 
izobraževanje, otroške in mladinske dejavnosti, mednarodno sodelovanje, informiranje.  Z 
načrtovanjem, organiziranjem, izvajajanjem se bomo potrudili za kakovostno, kontinuirano 
izvedbo mladinskega programa.  
 
Cilje bomo dosegali z dobrim poznavanjem in upoštevanjem potreb uporabnikov (mladih), 
primerno vzpostavljenim odnosom in komunikacijo, ter strokovnim delom zaposlenih.  
 
Storitve bomo kontinuirano izvajali vse dni v tednu zaposleni različnih področij, skladno z 
notranjo organizacijo in sistematizacijo.  
 
S pomočjo projekta MI! – mladinski inkubator bomo okrepili delovanje na področju 
neformalnega izobraževanja mladih, ter krepitve njihovih kompetenc, ki bodo rezultirale v 
zaposlitvah.  
 
 
Načrt izvajanja programa s področja podjetništva 
 
Izvajali bomo zastavljen program za področje podjetništva, in sicer aktivnosti: Dnevi 
podjetniških priložnosti, svetovanje podjetnikom z obiski na terenu, izobraževanja za 
podjetnike/potencialne podjetnike, vzpostavili bomo tudi co-working prostore ter vsaj 2 dni bili 
prisotni na terenu. 
 
Cilje bomo dosegali z dobrim poznavanjem in upoštevanjem potreb uporabnikov, primerno 
vzpostavljenim odnosom in komunikacijo, ter strokovnim delom zaposlenih.  
 
Storitve bomo kontinuirano izvajali vse dni v tednu zaposleni različnih področij, skladno z 
notranjo organizacijo in sistematizacijo.  
 
 
 
Načrt izvajanja programa s področja turizma 
 
Izvajali bomo zastavljen program za turizem: turistično informacijski center, organizacija 
Mestne promenade Brežice, Brežice, moje praznično mesto, Silvestrovanje itd.  Z 
načrtovanjem, organiziranjem, izvajajanjem se bomo trudili za kakovostno, kontinuirano 
izvedbo programa.  
 
Cilje bomo dosegali z dobrim poznavanjem in upoštevanjem potreb uporabnikov, primerno 
vzpostavljenim odnosom in komunikacijo, ter strokovnim delom zaposlenih.  
 
Storitve bomo kontinuirano izvajali vse dni v tednu zaposleni različnih področij, skladno z 
notranjo organizacijo in sistematizacijo.  
 
 
Ocena kakovosti storitev 
 
Kvaliteta storitev se kaže skozi zadovoljstvo vključenih, kar bomo spremljali po vsaki izvedbi 
storitev/sodelovanja, in s kazalniki na področju uporabnikov, zaposlenih, družbenega učinka 
in naravnanosti na prihodnost. Ustne predloge bomo upoštevali sproti in jih implementirali v 
prakso.  
 
Na specifične potrebe bomo odzivni.  Pri oceni kakovosti storitev bomo upoštevali dobro 
organizirano timsko delo, motiviranje za osebno participacijo, vpliv na dogajanje in odpiranje 
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možnosti za sokreiranje življenja ter aktivnosti zavoda. Poleg komunikacijskega sistema 
znotraj zavoda bo pri tem pomembno tudi povezovanje z okoljem.  
 
Izvajali bomo doktrino osebnega pristopa, ter upoštevali ugotovitve dobre prakse dela.  
 
K oceni kakovosti storitev bomo šteli tudi dostopnost do infrastrustrure in storitev zavoda. 
  
2.3 PODROČJE ZAPOSLENIH 
 
Na področju projektnega dela se bo prepletalo sodelovanje zaposlenih in uporabnikov.  
 
Zaposleni bodo skrbeli za bivalne in tehnično primerne pogoje: čiščenje, vzdrževanje perila.  
 
Izvedena bodo usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu, športna, družabna in 
kulturna druženja, načrtni odpravi kritičnih točk z ukrepi tehničnih izboljšav, ter usposabljanja 
ter delavnice za boljše odnose med zaposlenimi.  
 
Izobraževanje in usposabljanje bo potekalo po letnem planu, vsebine so pomembne za delo 
in osebni razvoj. Vsi zaposleni bodo usposobljeni za varno delo in varstvo pred požarom. 
Izvedene bodo vaje evakuacije za zaposlene in uporabnike.  
 
V 2020 bomo koristili možnosti vključevanja oseb po programih Zavoda za zaposlovanje RS, 
zaposlitvami po programih obvezne prakse in družbeno koristnega dela. V pomoč bo tudi 
vključevanje podjemnikov, študentov, avtorjev in tudi prostovoljcev.  
 
Poudarek bomo dajali ustvarjanju razmer za kreativno in inovativno delo na vseh področjih. 
Poleg osnovne dejavnosti bomo izvajali tudi projektno delo v posameznih enotah.  
 
Pomembna naloga vseh zaposlenih bo, da pri svojem delu izhajajo iz potreb uporabnikov.  
 
Z letnim programom bomo določili tudi število delavcev za organizacijo dela. Na podlagi 
števila zaposlenih delavcev, je izdelan plan zaposlovanja javnih uslužbencev v letu 2020.  
 
 
2.4 VODSTVO 
 
Naloge bodo usmerjene v: 

 skrb za zagotavljanje pogojev za kvalitetno izvajanje dejavnosti, primerni prostorski 
pogoji, kvalitetna storitev in zadovoljen uporabnik, 

 zagotovitev funkcionalnih pogojev za izvajanje dejavnosti, 
 prilagoditev delovnih pogojev za izvajanje aktualnih oblik, 
 obvladovanje stroškov in zakonitosti poslovanja.  

 
Pregled stanja naprav, prostorov in opreme 
Na objektih in napravah bomo izvajali periodične preglede in spremljali stanje naprav, elektro 
omrežja, vodovodne naprave, kanalizacije, inštalacijo centralnega in prezračevalnega 
sistem, kontrolo temperature in kvalitete vode, pregled varnostne razsvetljave, trim naprav 
(zunanjih). 
 
Izvajanje HACCAP sistema v baru, trgovini in vinoteki 
 
V letu 2020 bodo vsi procesi potekali v skladu z dobro higiensko prakso. Osvežen bo tudi 
HACCAP načrt za celoten zavod in njegove enote.  
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S pravilnim ravnanjem z živili bomo zmanjšali oz. odstranili tveganje za varnost živil, zdravje 
ljudi. Najpomembnejši področji sta oseba higiena in pravilni postopki pri pripravi hrane v vseh 
fazah. 
 
Izvajanje higienskih programov: 

 čiščenje (Tekom leta so se izvajala dnevna sprotna in generalna čiščenja delovnih 
površin, pripomočkov in tal.), 

 nadzor škodljivcev, 
 osebna higiena zaposlenih (Zaposleni bodo upoštevali načela varnega ravnanja z 

živili.), 
 ravnanje z živili (Izvajali bomo preventivnih ukrepov glede na možne kritične točke in 

kontrolne točke.), 
 ravnanje z odpadki (Odpadke bomo ločevali v posebne posode za ločevanje). 

 
Skrb za urejene zelene površine 
Skozi leto bomo skrbeli za urejeno okolico objektov, zelenih površin, parkirišč.  
 
Ravnanje s perilom 
Ravnanje s perilom bo potekalo po uvedenih smernicah dobre higienske prakse z namenom 
preprečevanja in obvladovanja okužb. Zagotovljena bo zaščita pri stiku z umazanim perilom 
in higiensko ravnanje v vseh fazah dela in postopkov.  
 
Programska podpora  
V letu 2020 bomo izpopolnjevali že ostoječo programsko opremo in tudi strojno opremo 
(nakup novih računalnikov).  
  
Opredelitev tveganj  
V letu 2020 bomo na področju notranjega nadzora izvedli ukrepe za organizirano in 
sistematično spremljanje tveganj, ki vplivajo na izvajanje dejavnosti in poslovanja.  
 
Sledili bomo zakonodaji in dopolnjevali dokumente in prakso za učinkovito in zakonito 
izvajanje dejavnosti.  
 
 
2.5 DRUŽBENI UČINEK  
 
Pomen zavoda v okolju 
 
Zavod s svojimi programi predstavlja utrip mesta. 
 
V letu 2020 bomo razvijali prostovoljstvo, medgeneracijsko in medinstitucionalno 
sodelovanje, prenos izkušenj. Skrbeli bomo za povezovanje s sorodnimi institucijami in 
organizirali in sodelovali v različnih srečanjih, dogodkih, strokovne, družbene in poučne 
narave. Odzivali se bomo na dogodke v lokalni skupnosti, na povabila in predstavljali zavod 
in dejavnosti v okolju.  
 
Zavod vseskozi s svojim delovanjem raziskuje možnosti delovanja zavoda na splošno, 
definira posamezna področja in načine dela kot tudi pomaga ostalim sorodnim organizacija, 
posameznikom pri lastnih iniciativah.  
 
Tako zagotavlja pomoč formalnim in neformalnim skupinam kot posameznikom pri izvedbi 
lastnim neprofitno usmerjenih programov, projektov. Pomoč se nanaša na tehnično, 
organizacijsko, strokovno in svetovalno pomoč drugim organizacijam.   
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Tehnična podpora drugim organizacijam glede na izraženo potrebo: 
 zagotavljanje strojne in programske opreme (brezplačnega dostopa do telefona, e-

pošte, faksa,  
 printerja, kopirnega stroja, brezžičnega dostopa do interneta in druge komunikacijske 

tehnologije), 
 omogočanje izposoje projektorja,  
 kadrovsko - tehnična pomoč (ozvočevanje, priprava projekcij, nastavitev projektorja, 

platna,...). 
 
Organizacijska podpora drugim organizacijam: 

 pomoč pri organizaciji projektov (od faze priprave, realizacije do evalvacije) z 
zagotavljanjem brezplačnih prostorov, delom materialnih sredstev in tudi kadrovske 
podpore,  

 prijava javnih prireditev, najem varnostne službe, sanitarijev, obvestilo upravni enoti o 
delovnem času delovanja, obvestilo policiji, iskanje sponzorjev za organizacije v 
lokalnem okolju in širše, 

 zagotavljanje prostorsko logističnih zmožnosti (glasbena vadnica, igralnica, 
računalnica) za izvedbo projektov oblikovanih v skladu z interesi organizacij in 
posameznikov, 

 pomoč pri informiranju. 
 
Strokovna pomoč drugim organizacijam: 

 projektno svetovanje, 
 pomoč  pri pripravi projektov za kandidiranje na razpisih (nevladne in neprofitne 

organizacije), 
 strokovna pomoč pri izvajanju multimedijskih vsebin znotraj multimedijskega centra 

(IKT vsebin, priprava gradiva za tisk,...), 
 izvajanje izobraževanj za organizacije kot pomoč pri izboljšanju veščin in spretnosti  

zaposlenih v partnerskih organizacijah (računalniško opismenjevanje, uporabniški 
tečaji računalništva, delavnice projektnega dela), 

 postavitev prireditvenega odra, postavitev razstav), 
 pomoč pri informiranju. 

 
Partnerji, s katerimi bo zavod sodeloval na področju mladine: 

 Mladinska mreža MaMa; 
 Multimedijsko društvo Ideja, Brežice; 
 Društvo študentov Brežice; 
 Občina Brežice; 
 Srednja ekonomska in trgovska šola Brežice; 
 Vse osnovne šole v občini Brežice; 
 Zdravstveni dom Brežice; 
 Policijska postaja Brežice; 
 Center za socialno delo Brežice; 
 Mladinski center Krško; 
 Mladinski center Sevnica; 
 Zavod za šport; 
 Ljudska univerza Krško; 
 Zavod Voluntariat; 
 CNVOS – Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij; 
 Zavod Dobra družba; 
 Fakulteta za turizem Brežice. 

 
Strateški partnerji za izvajanje rednih nalog na področju podjetništva in turizma:  

 subjekti na področju gospodarstva v občini Brežice; 
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 Občina Brežice, poudarek: Javni razpis za področje podjetništva, turizma; 
 Območno-obrtna podjetniška zbornica Brežice, poudarek: baza samostojnih 

podjetnikov, ki so za opravljanje svojih dejavnosti registriranih pri OOPZ Brežice; 
 Regionalna razvojna agencija Posavje, poudarek: Garancijska shema, Posavska 

štipendijska shema, Regionalni razvojni program; 
 Zavod za zaposlovanje, OE Sevnica, poudarek: gibanja na trgu dela-trendi; 
 AJPES, Izpostava Novo mesto: letna poročila samostojnih podjetnikov in 

gospodarskih družb; 
 Ministrstvo za gospodarstvo z vzpostavljenimi službami za izvajanje javnih nalog – 

Slovenski podjetniški sklad (SPS), GZS...; 
 Slovenska turistična organizacija. 

 
Na področju prostovoljstva bomo širili poslanstvo in aktivno izvajali zastavljene cilje.  
 
Skrbeli bomo za povezovanje vseh treh enot z lokalno skupnostjo, objavljali dogodke v 
lokalnih časopisih in s tem seznanjali lokalno skupnost z dejavnostmi zavoda. Na področju 
prepoznavnosti zavoda bodo potekale različne aktivnosti: prireditve, gostovanja izven zavoda 
v lokalni skupnosti in na državnem nivoju,  sodelovanje z CSD, Občino Brežice, državnimi 
organi itd.  
 
2.6 NARAVNANOST NA PRIHODNOST 
 
Pri izvajanju poslanstva bomo sledili zastavljenim ciljem, potrebam in dobri praksi. Prilagajali 
se bodo spremenjenim okoliščinam, ohranjali odzivnost na tekoče dogajanje in skrbeli za 
razvoj novih oblik sodelovanja in razvojnih projektov tako na področju mladine, turizma in 
podjetništva. 
 
 
  
2.7 NAČRT TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 
 
V letu 2020 bomo v objektu Mc Brežice opravili še dodatna beljenja dvoranskega prostora in 
opravljali redna vzdrževalna dela na objektu in prostorih (menjava luči, tuš ročk, wc kotličkov, 
rolojev, idr. …). Skladno z razpoložljivimi sredstvi bomo osvežili inventar klubskega 
notranjega in zunanjega prostora. 
 
Za objekt na Gubčevi 10a bomo v skladu in v primeru dodatnih sredstev pridobljenih na trgu 
nabavili opremo za klubski prostor, dodatno zvočno izolacijo za dvorano ter uredili 
prezračevanje. 
 
Sproti osvežujemo in obnavljamo že amortizirano opremo (server, pomivalni stroj, ledomat, 
računalniki, luči, stoli, mize itd.), ter odpravljamo tehnične pomanjkljivosti oz. težave. 
 
 
Tabela 4: Načrt investicijskega vzdrževanja 2020 

 
Namen Skupaj v EUR 

 
Prihodek iz 

rednih 
prihodkov 
tekočega 

leta – tržna 
dejavnost 

v EUR 

Prihodek iz 
namenskih  
sredstev 

ustanovitelja 
– občina 
v EUR 

1 Oprema (mize, stoli, ipd), prenosni 10.000,00 
 

10.000,00 
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računalnik, nabava lesenih hišk 

2 
AV oprema - čiščenje luči in popravilo  

zvočnikov ter invest.vzdrž.dela 
 z beljenjem MC 

5.800,00 
 

5.800,00 

3 Prenosni računalnik 2.000,00 
 

2.000,00 

 
Skupaj 17.800,00  17.800,00 

 
2.8 NAČRT IZBORA LETNIH DOBAVITELJEV PROMOCIJSKEGA MATERIALA, KARTUŠ 
IN TONERJEV, SANITARNE OPREME, ČISTIL IN PRIPOMOČKOV ZA ČIŠČENJE, 
PISARNIŠKEGA MATERIALA, STORITVE OZVOČEVANJA NA DOGODKIH 
 
Za koledarsko leto 2020 bomo izvedli evidenčna javna naročila z zbiranjem ponudb in javna 
naročila nad mejnimi vrednostmi za objavo na portal javnih naročil z namenom zagotavljanja 
gospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi.  
 
 
3 NAČRT IZVEDBE PROGRAMOV IN PROJEKTOV PO PODROČJIH DELOVANJA 
 
Zavod izvaja dejavnosti v skladu z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski  
Center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. Za potrebe 
izvajanja svoje dejavnosti organizirane tri notranje organizacijske enote (v nadaljevanju: 
NOE):  
Center za podjetništvo in turizem – za potrebe izvajanja dejavnosti na področju 
podjetništva in turizma, 
Mladinski center – za potrebe izvajanja dejavnosti za mlade in Večgeneracijski center 
center z namenom medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja generacij,  
Mladinski hotel – za potrebe izvajanja hotelske oziroma nastanitvene dejavnosti ter 
drugih dejavnosti tržnega značaja. 
 
 
3.1 MLADINSKI CENTER BREŽICE  
3.1.1 NAČRTOVANE AKTIVNOSTI V LETU 2020 S CILJI IN KAZALCI   
 
KULTURA  
Kulturo najdemo v rednem programu prireditev, kjer mesečno prirejamo koncerte popularne 
in alternativne glasbe, gledališke predstave, razstave, literarne dogodke, tematske večere. 
Najdemo jo v prostorih, kjer lahko mladi s pomočjo tehnike in nudenega znanja ustvarjajo. 
Najdemo jo v ljudeh, ki jo spodbujajo. Poleg neuveljavljenih večkrat povabimo k sebi tudi 
strokovnjake ustvarjanja, ki skozi svoje delo z veseljem delijo znanje in izkušnje. 
 
Zastavljeni cilji: 

 nuditi dostopnost brezplačne infrastrukture širokem krogu lokalnega prebivalstva, 
prioritetno ciljni skupini mladih, 

 promoviranje kulturnih in ustvarjalnih del preko dogodkov,  
 povezovaje kulturnih izvajalcev preko festivalov in skupnih dogodkov (javnih 

nastopov).  
 
Zastavljeni letni cilji:  

 nudenje prostorov cilji skupini mladih vsak dan, 106 ur tedensko, 
 izvedba dogodkov (15 koncertov, 3 gledališke predtave, 5 razstav, 15 tematskih 

dogodkov, 2 potopisa, 1 medkulturni večer), 
 število oseb vključenih v aktivnosti: 3.695. 
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Kazalci: 

 število ur delovanja mladinskega centra, 
 število izvedenih dogodkov, 
 število vključenih v aktivnosti. 

 
 
Tabela 5:  Pregled realizacije in načrt dogodkov s področja kulture,  2018 – 2020.  
 

Dogodek / 
lastna 

organizacija 

Št. načrt. 
dogodkov 

2018 

Št. 
izvedenih 
dogodkov 

2018 

Št. načrt. 
dogodkov 

2019 

Št. 
izvedenih 
dogodkov 

2019 

Št. načrt. 
dogodkov 

2020 

Koncerti skupin 29 37 30 37 15 

Gledališke 
predstave – 
stand up 
comedy 

15 3 15 3 3 

Razstave 8 5 8 7 5 

Tematski 
dogodki 

17 52 40 25 15 

Potopisi 7 6 6 2 2 

Medkulturni 
tematski večer 

4 
2 
 

2 2 1 

 
 
 
 
Tabela 6:  Pregled realizacije in načrt števila vključenih  v izvedbo dogodkov s 
področja kulture, 2018 – 2020.  

 
 
 
 

Dogodek / 
lastna 

organizacija 

Št. 
vključenih - 

načrt 
2018 

Št. 
vključenih – 

izvedeno 
2018 

Št. 
vključenih 

- načrt 
2019 

Št. 
vključenih - 

izvedeno 
2019 

Št. 
vključenih – 

načrt 
2020 

Koncerti 
skupin 

4600 5250 5000 5215 2500 

Gledališke 
predstave – 
stand up 
comedy 

850 400 800 536 200 

Razstave 400 160 350 195 80 

Tematski 
dogodki 

1550 3745 3500 1750 800 

Potopisi 24 488 400 155 80 

Medkulturni 
tematski 
večer 

80 120 100 96 35 
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Tabela 7: Finančni razrez porabe prihodkov za področje kulture, vir financiranja: 
Občina Brežice 
 

Področje Vsebina 
Višina  

sredstev 
 na mesec 

Višina 
sredstev 
 na leto 

Kultura 

strošek dela (delo na vstopnini, 
priprava programa, dogovor 

 z izvajalci itd.) 
311,67 € 3.740,00 € 

 
strošek izvajalcev, programa 124,67 € 1.496,00 € 

 
strošek produkcije (tehnika) 249,33 € 2.992,00 € 

 
strošek varovanje 374,00 € 4.488,00 € 

 
strošek sazas, ipf 62,33 € 748,00 € 

 
strošek promocije 124,67 € 1.496,00 € 

   
14.960,00 € 

 
Zavod za svoje delovanje na področju kulture prejema sredstva z občinskega vira. Mesečna 
sredstva so relativno majhna, in zadoščajo za organizacijo enega dogodka npr. stand upa. 
Zato zavod za ostale dogodke išče sredstva na trgu (vstopnina itd.), s katero pokriva 
produkcijske in ostale stroške, ki z organizacijo dogodka nastanejo.  
  
NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE  
 
Skozi neformalna izobraževanja bomo mladim ponudili priložnost za rast v odgovornega 
pripadnika različnih skupnost, doseganja ključnih kompetenc ter osebno rast. Neformalno 
izobraževanje služi kot dopolnilo formalnem, s čimer ponuditi mladim različna znanja kot 
predpogoj za vključevanje v aktivnosti, krepiti komunikacijske veščine, izboljšati socio - 
družbeno funkcioniranje skozi aktivno participacijo, razvijati in promovirati pojem 
vseživljenjskega učenja, povečevati toleranco do drugačnih, izboljševati možnosti mladih za 
vstop v informacijsko družbo, v družbo znanja ter vzpodbujati ciljno skupino k vlogi nosilca 
izobraževanja za prepoznana, lastna znanja.  
 
Zastavljeni cilji: 

 pridobitev ključnih kompetenc, osebna in poklicna rast posameznikov vključenih v 
izobraževanje,  

 širši javnosti ponuditi širok nabor znanj ter promovirati pomen vseživljenjskega 
učenja, 

 beleženje neformalnih znanj. 
 
Zastavljeni letni cilji:  

 izvedba usposabljanj za mlade z namenom pridobitve kompetenc: 24,  
 število oseb vključenih v aktivnosti usposabljanj: 80, 
 15 oseb bo pridobilo Nefix, 5 jih bo izdelalo portfolio mladinskega delavca, 3 

Youthpass.  
       
Kazalci: 

 število izvedenih aktivnosti (dogodkov), 
 število vpisov v Nefix, portfolio za mladinske voditelje, Youthpass. 
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Tabela 8:  Pregled realizacije in načrt dogodkov s področja neformalnega 
izobraževanja,  2018 – 2020.  
 

 
 
 
Tabela 9:  Pregled realizacije in načrt števila vključenih  v izvedbo dogodkov s 
področja neformalnega izobraževanja, 2018 – 2020. 

Število vključenih v aktivnosti. 
Dogodek / 

lastna 
organizacija 

Št. 
načrtovanih 
dogodkov 

2018 

Št. 
izvedenih 
dogodkov 

2018 

Št. načrt. 
dogodkov 

2019 

Št. 
izvedenih 
dogodkov 

2019 

Št. 
načrtovanih 
dogodkov 

2020 

Redna 
dejavnost 

40 38 35 36 14 

Multimedijski 
center 

360 360 360 360 240 

Večgeneracijski 
center 

120 
* vključeno pri poročilu VGC 

 

Žuram s 
prijatelji, ne z  
drogo 

10 
* vključeno pri poročilu VGC 

 

Učna pomoč 0 0 20 22 8 

Delavnice za 
mladino in 
pogovorni večeri 

4 5 4 5 2 

Študijske prakse 8 2 4 6 8 

Predavanja/dela
vnice projekta 
PIMP-Priložnosti 
in izzivi mladih v 
Posavju / MI – 
mladinski 
inkubator 

8 10 0 0 14 

Dogodek / 
lastna 

organizacija 

Št. 
vključenih 

- načrt 
2018 

Št. 
vključenih 
-  izvedeno 

2018 

Št. 
vključenih 

- načrt 
2019 

Št. 
vključenih 
- izvedeno 

2019 

Št. načrt. 
vključenih – 

načrt  
2020 

Redna 
dejavnost 

470 460 400 410 240 

Multimedijski 
center 

270 200 250 256 185 

Žuram s 
prijatelji, ne z 
drogo 

200 * vključeno pri poročilu VGC 

MC Štorklja - 
predavanja za 
starše in 
mladino (otroke) 

100 0 0 * vključeno pri poročilu VGC 

Učna pomoč  0 20 21 8 

Delavnice za 
mladino in 

 120 40 46 25 
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Tabela 10: Finančni razrez porabe prihodkov za področje neformalnega izobraževanja, 
vir financiranja: Občina Brežice 
 

Področje Vsebina 
Višina  

sredstev 
 na mesec 

Višina sredstev 
 na leto 

Neformalno 
izobraževanje 

strošek dela 
(priprava programa, dogovor 

 z izvajalci itd.) 
155,83 € 1.870,00 € 

 
strošek izvajalcev, programa 62,33 € 748,00 € 

 
strošek produkcije (tehnika) 124,67 € 1.496,00 € 

 
strošek varovanje 187,00 € 2.244,00 € 

 
strošek sazas, ipf 31,17 € 374,00 € 

 
strošek promocije 62,33 € 748,00 € 

   
9.480,00 € 

 
Občinski vir financiranja za področje neformalnega izobraževanja ne zadošča potrebam 
centra oziroma zmožnostim realizacije potreb mladih. Zato sredstva dodatno iščemo na trgu, 
s čimer krepimo kompetence mladih. V 2020 smo uspešno kandidirali na javnem razpisu za 
krepitev kompetenc mladih in njihovo večjo zaposljivost, zato bomo področje neformalnih 
izobraževanj v zavodu v letu 2020 in začetku leta 2021 okrepili.  
 
 
INFORMIRANJE 
 
Informiranje in svetovanje je dejavnost, ki jo mladi vseskozi izpostavljajo kot izredno 
pomembno pri svojem delovanju in nadaljnjem odločanju. Informacije so kvalitativno in 
vsebinsko nadgradljive in ne predstavljajo zaključene celote. 
 
Zastavljeni cilji: 

 izboljšati dostop mladih do kakovostnih informacij, zagotavljati kakovostno mladinsko 
informiranje in svetovanje širši javnosti ponuditi širok nabor znanj ter promovirati 
pomen vseživljenjskega učenja, 

 s ponudbo informacij želimo mlade spodbujati k aktivnejšem uresničevanju idej, 
ambicij, pokazati možnosti na poti do življenjskih ciljev in jim s tem pomagati pri 
vključitvi v civilno družbo,  

 zmanjševanje in preprečevanje specifičnih kritičnih vedenj,  
 krepitev avtonomije mladih,   

Tutorstvo 
(praktikanti, 
obvezna 
praksa) 

 9 8 9 8 

Predavanja/dela
vnice v  projektu 
PIMP-
Priložnosti in 
izzivi mladih v 
Posavju / MI – 
mladinski 
inkubator 

 0 0 0 39 
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 usposabljanje mladinskih informatorjev, mladih v družbi. . 
 
Zastavljeni letni cilji:  

 zagotavljati odprtost centra in dostop do informacij vse dni (predvsem s krepitvijo 
digitalnega mladinskega dela), 

 izvedenih info dogodkov za mlade: 7, 
 število oseb vključenih v aktivnosti informiranja, vključitev mladinskih informatorjev: 

40. 
 

Kazalci: 
 število izvedenih aktivnosti (dogodkov), 
 število vključenih v aktivnosti. 

 
 
Tabela 11:  Pregled realizacije in načrt dogodkov s področja informiranja,  2018 – 2020.  
 

Program 

Št. 
načrtovanih 
dogodkov 

2018 

Št.  
izvedenih 
dogodkov 

2018 

Št. 
načrtovanih 
dogodkov 

2019 

Št. 
Izvedenih 
dogodkov 

2019 

Št. 
načrtovanih 
dogodkov 

2020 

Info center za 
mlade 

360 360 360 221 150 

Medvrstniško 
informiranje 

10 10 10 8 7 

Animatorji 50 48 50 49 35 

Organizacija in 
priprava  
dogodkov 

60 60 60 54 38 

Multimedijska 
produkcija 

150 102 150 156 50 

Družbeno 
koristna dela 
 in prakse 

12 10 12 14 8 

Živa info 14 13 14 16 10 

Vrstniški 
informator 

4 5 4 4 4 

Informiranje na 
dislociranih e-
točkah 

2 4 2 3 2 

 
 
Tabela 12:  Pregled realizacije in načrt števila vključenih  v izvedbo dogodkov s 
področja informiranja, 2018 – 2020. 
 

Program 

Št. 
vključenih - 

načrt 
2018 

Št. 
vključenih 
- izvedeno 

2018 

Št. 
vključenih – 

načrt 
2019 

Št. 
vključeni

h – 
izvedeno 

2019 

Št. 
vključenih - 
načrt 2020 

Info center za 
mlade 

7.580 7.500 7.580 5890 4300 
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Medvrstniško 
informiranje 

210 190 210 186 80 

Animatorji 730 749 730 785 400 

Organizacija in 
priprava  
dogodkov 

60 58 60 49 25 

Multimedijska 
produkcija 

10 6 10 11 8 

Družbeno 
koristna  dela in 
prakse 

12 9 12 13 8 

Živa info 70 197 70 88 37 

Vrstniški 
informator 

12 13 12 16 10 

Informiraje na 
dislociranih e-
točkah 

2 4 2 5 3 

 
Tabela 13: Finančni razrez porabe prihodkov za področje informiranja, vir financiranja: 
Občina Brežice 
 

Področje Vsebina 
Višina  

sredstev 
 na mesec 

Višina sredstev 
 na leto 

Informiranje 

strošek dela (priprava programa, 
dogovorz izvajalci itd.) 

62,33 € 748,00 € 

 
strošek izvajalcev, programa 124,67 € 1.496,00 € 

 
strošek promocije 436,33 € 5.236,00 € 

   
7.480,00 € 

 
Občinski vir financiranja za področje informiranja ne zadošča potrebam centra. Zato sredstva 
dodatno iščemo na trgu, tudi na način, da oddamo prostore za izvedbo vsebin drugim, ki se s 
področjem informiranja za mlade ukvarjajo, ter jim tako nudimo nižje plačilo uporabe 
prostorov oz. prostore damo na voljo brezplačno, ker zagotavljajo naš program.  
 
MEDNARODNO SODELOVANJE  
 
Mednarodno sodelovanje je sestavni element kratko in dolgoročnega načrtovanja dela 
centra, in to z vsebinskega, organizacijskega, finančnega in kadrovskega vidika. Področje 
mednarodnega sodelovanja predstavlja izredno priložnost, ki jo lahko ponudimo mlademu 
človeku na njegovi poti odločanja, spoznavanja, pridobivanja novih znanj in izkušenj, 
medkulturnega učenja. 
 
 
Zastavljeni cilji: 

 vzpodbuditi mlade k vključevanju v evropsko solidarnostno enoto in aktivno izvajati 
naloge gostiteljske organizacije, 

 aktivno vključiti ostale organizacije iz lokalnega okolja v izvajanje aktivnosti programa 
Erasmus +, 

 spodbujati mlade kot aktivne državljane na splošno in še posebno kot evropske, 
spodbujati evropsko sodelovanje na mladinskem področju. 

 
Zastavljeni letni cilji:  
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 vključitev 2 mladih v program evropska solidarnostna enota (gostiteljstvo), 
 promocija mednarodnega sodelovanja preko promo akcij: 10 dogodkov oz. nagradnih 

iger, 
 predstavitev programa na srednjih šolah: 5 predstavitev.   

 
Kazalci: 

 število izvedenih aktivnosti (dogodkov), 
 število vključenih v aktivnosti. 

 
 
 
Tabela 14:  Pregled realizacije in načrt dogodkov s področja mednarodnega delovanja,  
2018 – 2020.  
 

 
Tabela 15:  Pregled realizacije in načrt števila vključenih  v izvedbo dogodkov s 
področja mednarodnega sodelovanja, 2018 – 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dogodek / 
lastna 

organizacija 

Št. 
načrtovanih 
dogodkov 

2018 

Št. 
izvedenih 
dogodkov 

2018 

Št. 
načrtovanih 
dogodkov 

2019 

Št. 
izvedenih 
dogodkov 

2019 

Št. 
načrtovanih 
dogodkov 

2020 

Redna 
dejavnost 

365 365 365 221 150 

Gostiteljstvo 
EVS 

365 255 180 0 150 

Mednarodne 
izmenjave 

1 1 2 0 0 

Predstavitev 
mednarodnih 
programov 
javnosti 

2 2 0 0 5 

Dogodek / 
lastna 

organizacija 

Št. 
vključenih – 

načrt 
2018 

Št. 
vključenih - 

izvedeno 
2018 

Št. 
vključenih – 

načrt 
2019 

Št. 
Vključenih - 

izvedeno 
2019 

Št. 
vključenih – 

načrt 
2020 

Gostiteljstvo 
EVS 

2 2 2 0 2 

Mednarodne 
izmenjave 

70 70 55 0 0 

Mednarodne 
izmenjave 

70 70 55 0 0 
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Tabela 16: Finančni razrez porabe prihodkov za področje mednarodnega sodelovanja, 
vir financiranja: Občina Brežice 
 

Področje Vsebina 
Višina  

sredstev 
 na mesec 

Višina 
sredstev 
 na leto 

Mednarodno 
sodelovanje 

strošek dela (priprava programa, dogovor 
 z izvajalci itd.) 

218,17 € 2.618,00 € 

 
strošek izvajalcev, programa 62,33 € 848,00 € 

 
strošek promocije 31,17 € 374,00 € 

   
3.840,00 € 

 
Občinski vir financiranja za področje informiranja ne zadošča potrebam centra. Zato sredstva 
dodatno iščemo na trgu. Področje je za mlade pomembno, saj si preko programov 
pridobivajo dragocene mednarodne izkušnje.  
Občina Brežice skupaj za program mladina (kultura, neformalno izobraževanje, informiranje, 
mednarodno sodelovanje) letno načrtuje prispevati 37.500 EUR,  ostala sredstva za izvajanje 
mladinskega programa bomo pridobili iz drugih virov (tržnih ali s prijavo na razpise). 
 
OTROŠKI IN MLADINSKI PROGRAM 
 
Kulturi in tradiciji puščamo odprto pot do otrok. Želimo prispevati k ohranjanju tradicionalnih 
vrednot, kot so druženje, obisk pusta in dobrih mož in skupnem preživljanju prostega časa. 
Ravno tako pa želimo zapolniti kreativno preživljanje prostega časa (sobote in počitnice). 
 
Zastavljeni cilji: 
ponuditi otrokom kreativno in organizirano preživljanje prostega časa. 
 
 
Zastavljeni letni cilji: 

 izvedeni dogodki: živ žavi vsako soboto, 5 otroških predstav, pustna povorka, 
praznična vasica, izvedene preventivne delavnice z osnovnošolci,  

 nova tematika rojstnega dne na temo človekovih pravic,  
 vključeno več kot 20 mladih animatorjev. 

   
Kazalci: 

 število izvedenih aktivnosti (dogodkov), 
 število vključenih v aktivnosti. 
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Tabela 17:  Pregled realizacije in načrt števila vključenih  v izvedbo dogodkov s 
področja otroškega in mladinskega programa,  2018 – 2020. 
 
 

Dogodek / 
lastna 

organizacija 

Št. 
vključenih  

načrt 
2018 

Št. 
vključenih 
izvedeno 

2018 

Št. 
vključenih  

načrt 
2019 

Št. 
vključenih 
izvedeno 

2019 

Št. 
vključenih 

načrt 
2020 

Živ Žav 400 * vključeno pri poročilu VGC 

Otroške 
predstave 

850 1523 1500 1300 600 

Pustna povorka 600 600 600 500 500 

Praznična 
vasica 

300 500 500 350 250 

Program za 
počitnice 

93 200 150 100 20 

Praznovanje 
roj.dni 
(tematski) 

700 1245 750 1562 600 

Počitniške 
aktivnosti 
(zimske in letne 
počitnice) 

30 200 30 21 10 

Preventivne in 
informativne 
delavnice  
na OŠ-jih 

* vključeno pri poročilu VGC 

Animacija na 
dogodkih 
(Mestna 
promenade, 
Bučna 
coprnija,..) 

950 1785 1500 850 450 

Prihod dobrih 
mož, delavnice 

300 500 500 0 0 
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Tabela 18:  Pregled realizacije in načrt dogodkov s področja otroškega in mladinskega 
programa,  2018 – 2020. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dogodek / 
lastna 

organizacija 

Št. 
načrtovanih 
dogodkov 

2018 

Št. 
izvedenih 
dogodkov 

2018 

Št. 
načrtovanih 
dogodkov 

2019 

Št. 
izvedenih 
dogodkov 

2019 

Št. 
načrtovanih 
dogodkov 

2020 

Živ Žav 36 * vključeno pri poročilu VGC 

Otroške 
predstave 

4 11 10 10 6 

Pustna povorka 1 1 1 1 1 

Praznična 
vasica in Vila 
dobrih želja 

3 7 6 1 1 

Program za 
počitnice 

15 25 15 10 10 

Praznovanje 
roj.dni 
(tematski) 

45 83 50 100 40 

Počitniške 
aktivnosti 
(zimske in letne 
počitnice) 

15 25 15 10 6 

Preventivne in 
informativne 
delavnice  
na OŠ-jih 

* vključeno pri poročilu VGC 

Animacija na 
dogodkih 
(Mestna 
promenade, 
Bučna 
coprnija,..) 

6 12 10 7 3 

Prihod dobrih 
mož, delavnice 

1 1 1 1 1 
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Tabela 19: Finančni razrez porabe prihodkov za področje otroškega in mladinskega 
programa, vir financiranja: Občina Brežice 
 

Področje Vsebina 
Višina 

sredstev na 
mesec 

Višina sredstev na 
leto 

Otroški in 
mladinski program 

strošek dela (delo na vstopnini, 
priprava programa, dogovor 

 z izvajalci itd.) 
218,17 € 2.618,00 € 

 
strošek izvajalcev, programa 62,33 € 748,00 € 

 
strošek promocije 31,17 € 374,00 € 

   
3.740,00 € 

 
Občinski vir financiranja za področje otroškega in mladinskega programa ne zadošča 
potrebam centra. Zato sredstva dodatno iščemo na trgu. Področje je za mlade pomembno, 
saj si mladi preko izvajanja programa pridobivajo dragocene izkušnje, na drugi strani pa 
otroci, ki so sprva udeleženci v programih, kasneje pogosto postanejo tudi aktivni izvajalci 
programa.  
Občina Brežice skupaj za program mladina (kultura, neformalno izobraževanje, informiranje, 
mednarodno sodelovanje, mladinski program) letno načrtuje prispevati 37.500 EUR,  ostala 
sredstva za izvajanje mladinskega programa bomo pridobili iz drugih virov (tržnih ali s prijavo 
na razpise).  
 
VEČGENERACIJSKI CENTER POSAVJE 
 
Namen: 
Namen projekta Večgeneracijski center Posavje je aktivacija in integracija pripadnikov 
različnih ranljivih ciljnih skupin in preprečevanje njihove socialne izključenosti. Z 
vzpostavitvijo večgeneracijskega centra bomo zagotovili varen, prijeten in dostopen prostor, 
kjer bomo različnim ciljnim skupinam zagotavljali socialno vključenost. Z vzpostavitvijo 
projektnega partnerstva in sodelovanja javnih institucij, nevladnih organizacij ter socialnih 
podjetij in občin bomo zagotovili pokritost geografske enote Posavje. S povezovanjem vseh 
vključenih institucij bomo omogočili dostop do raznolikih vsebin glede na specifične potrebe 
različnih ciljnih skupin. Specifične potrebe bomo ugotavljali in zadovoljevali s pomočjo 
različnih metod in komunikacijo ter sodelovanjem z različnimi strokovnimi službami. Temelj 
našega sodelovanja bo na preventivnem delovanju, ki bo posameznikom omogočal 
dostopnost do informacij, druženje, mobilnost, vzpostavljanje socialne mreže, 
večgeneracijsko sodelovanje. Z vključevanjem v aktivnosti Večgeneracijskega centra 
Posavje bo posameznik pridobil na opolnomočenju ter na neformalen način pridobival 
različna znanja in kompetence, ki bodo preprečevale zdrs v socialno izključenost. 
 
 
Zastavljeni cilji: 

 dvig kakovosti življenja ciljnih skupin ter preprečevanje zdrsa v socialno izključenost 
in revščino, 

 poskrbeti za integracijo ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost, 
 ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine in 

aktivnosti), ki bodo preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno 
izključenost, 

 poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost 
 okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin 

idr. v regiji Posavje,  
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 ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, 
aktivnosti), ki bodo preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno 
izključenost, 

 opolnomočiti ranljive ciljne skupine, 
 vzpostaviti informacijski center,  
 okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v 

posamezni geografski enoti idr. 
 
Zastavljeni letni cilji: 

 tedenska izvedenih aktivnosti za in z starejšimi (po 5 delavnic tedensko), 
 izvedba 5 preventivnih predavanj in 10 delavnic po osnovnih šolah za zaključne 

letnike, ter srednje šole, 
 8x predstavitev programa Sopotniki, VGC po krajevnih skupnostih, 
 vključeno več kot 50 prostovoljcev, 
 60 objav v medijih, 
 vključeno 4300 udeležencev.  

 
Kazalniki:  

 število izvedenih aktivnosti, 
 št. vključenih udeležencev, 
 število vključenih prostovoljcev, 
 št. objavljenih prispevkov. 

 
Tabela 20: Finančni razrez porabe prihodkov za področje otroškega in mladinskega 
programa, vir financiranja: Občina Brežice 
 
 

Dogodek / lastna 
organizacija 

Plan 
2018 

- št. ur 

Realizacija 
2018 

- št. ur 
 

Plan 
2019 

- št. ur 

Realizacija 
2019 

- št. ur 
 

Plan 
2020 

- št. ur 

Spodbujanje neformalnega 
druženja in medsebojnega 
povezovanja s ciljem 
izmenjave informacij, 
socialnega vključevanja in 
medsebojne pomoči za 
otroke in mlade, ki tvegajo 
socialno izključenost 

105 123 105 112 110 

Različne delavnice za 
otroke in mlade, ki tvegajo 
socialno izključenost 
(ustvarjalne delavnice, IKT 
delavnice, delavnice 
osebnostne rasti, 
preventive na področju 
zasvojenosti, učenje 
učenja, zdravo življenje, 
trajnostni razvoj, enakost 
spolov in ostale delavnice 
oblikovane v času trajanja 
projekta na podlagi podanih 
pobud mladih) 

42 71 42 77 50 

Različne delavnice za 42 303 42 330 50 
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starejše (ustvarjalne 
delavnice, kulinarika, 
vrtnarjenje, ohranjanje 
zdravja, urjenje spomina, 
ozaveščanje o problematiki 
nasilja nad starejšimi in 
ostale delavnice oblikovane 
na podlagi pridobljenih 
pobud starejših v času 
trajanja projekta za 
starejše) 

Oblikovanje in vodenje 
mreže prostovoljcev, ki 
starejšim nudijo pomoč pri 
opravljanju del, ki jih sami 
ne zmorejo več (čiščenje 
snega, prenašanje 
bremen…) 

24 47 24 43 55 

Medgeneracijski tečaji in 
delavnice (IKT, klekljanje, 
ustvarjalne delavnice, 
družabne igre…) 

21 61 21 82 40 

Organizirano 
medgeneracijsko 
neformalno druženje (otroci 
obiskujejo starejše v domu 
upokojencev, starejši 
pripovedujejo zgodbe 
otrokom, jih učijo 
ročnodelskih spretnosti…) 

21 
27 
 

21 36 20 

Organizacija in vodenje 
skupin za samopomoč za 
starejše 

101 165 101 157 50 

Predavanja in delavnice za 
starše  
(medosebni odnosi, aktivno 
starševstvo, vzgojni izzivi, 
družinska komunikacija, 
samopodoba, osebnostna 
rast, zmanjševanje stresa, 
finančna pismenost, 
ozaveščanje o problematiki 
nasilja v družini…) 

0 9 0 10 5 

Počitniške aktivnosti                                                                                 
Organizirane počitniške 
aktivnosti za krepitev 
socialnih kompetenc in 
aktivno, zdravo in varno 
preživljanje prostega časa 
za otroke, ki tvegajo 
socialno izključenost (npr. 
ustvarjalne delavnice, 
športne aktivnosti, 
pravljične urice, družabne 

63 67 63 41 10 
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igre, učenje tujega jezika, 
računalniške delavnice ...) 

Število vseh udeležencev  5443  5696 4300 

Število različnih 
udeležencev 

360 1417 360 1518 800 

Število prostovoljcev 23 51 23 65 85 

Število objavljenih 
prispevkov 

0 104 0 
60 objav v 

medijih 
40 

Ostale aktivnosti  

Predstavite
v na sejmu 

POK. 
Okrogla 
miza o 

starejših. 
Radijska 
oddaja 
Izzivi 

vsakdanjost
i. 

 

Dve radijski 
objavi in dva 
tv prispevka. 
Aktivno smo 
sodelovali 
na okrogli 

mizi o 
staranju v 

Cankarjeve
m domu in 

pripravili dva 
prispevka o 
delovanju 
VGC na 

mednarodni
h 

konferencah
. Pripravili 
smo kratek 

film o 
delovanju 
VGC, ki je 

dosegljiv na 
FB strani in 
pomagali 

soustvarjati 
zbornik 
VGC 

 

 
3.2 MLADINSKI HOTEL BREŽICE  
 
3.2.1 NAČRT AKTIVNOSTI V LETU 2020 S CILJI IN KAZALNIKI  
Mladinski hotel Brežice zagotavlja širitev obstoječih in razvoj novih večdnevnih programov 
centra, ki vključujejo mlade izven regije Posavje in posledično pogojujejo nastanitve.  
 
Ponudbo mladinskega hotela opredelimo po področjih: 

 povezovanje kulturnih in naravnih potencialov, 
 neformalnega učenja, 
 medkulturnih praks,  
 infrastrukturne podpore mladinskim programom.  

 
Zastavljeni cilji: 

 sodelovanje (mednarodno, medorganizacijsko) ter promocija dodatne turistične 
ponudbe kraja, 

 ponudba večdnevnih programov/projektov na področju neformalnega učenja in 
medkulturnega sodelovanja, 
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 trajnostna naravnanost poslovanja. 
 
Zastavljeni letni cilji: 

 gostiteljstvo 30 skupin, 
 realizacija 4.500 nočitev, 
 pridobitev zelenega znaka za hostel, 
 osvojitev zlatega znaka med mladinskimi prenočišči na tekmovanju Moja dežela lepa 

in gostoljubna, 
 znak kakovosti Sveta Evrope za mladinske centre s prenočišči za obdobje 2021 – 

2023.  
 
Tabela 21: Število prihodov od 2018 do 2020 

Število prihodov 

Plan 
2018 

Realizacija 
2018 

Plan 
2019 

Realizacija 
2019 

 

Plan 
2020 

2300 3105 3200 2522 2000 

 
Tabela 22: Število nočitev od 2018 do 2020 

Število nočitev 

Plan 
2018 

Realizacija 
2018 

Plan 
2019 

Realizacija 
2019 

 

Plan 
2020 

6900 7468 7600 6777 4500 

 
Tabela 23: Število gostiteljstev skupin (plan in realizacija) 

Plan 
2018 

Realizacija 
2018 

Plan 
2019 

Realizacija 
2019 

 

Plan 
2020 

45 57 50 50 30 

 
Vire financiranja mladinskega hotela iščemo v celoti na trgu.  
 
3.3 CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM 
3.3.1 NAČRT AKTIVNOSTI V LETU 2020 S CILJI IN KAZALNIKI  (PODJETNIŠTVO) 
 
V Brežice/Posavje prinašamo nove razvojne ideje, znanje in priložnosti ter skupaj s partnerji 
soodgovorno ustvarjamo okolje, ki je prijetno za bivanje in spodbudno za delo. Svoje cilje 
dosegamo s povezovanjem in sodelovanjem s posamezniki, institucijami in skupinami na 
lokalnem, regionalnem in državnem in mednarodnem nivoju.  
 
 
Zastavljeni cilji: 

 spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti z vlaganjem v razvoj človeških virov - z 
usposabljanjem, ter povezovanjem gospodarskega, izobraževalnega, razvojno-
raziskovalnega in zaposlovalnega področja, 

 promocija malega gospodarstva preko javnih predstavitev in nastopov (podjetniškimi 
zajtrki, nastopi pred in v Mestni hiši, TIC TČ), 

 povezovanje pridelovalcev in predelovalcev ter organizirano trženje pridelkov in 
izdelkov s podeželja (organizacija izobraževanj za vinarje in pridelovalce), 
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 vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med subjekti na področju gospodarstva v 
občini, regiji z namenom trajnejšega sodelovanja (izvedba Dnevov podjetniških 
priložnosti). 

 
Zastavljeni letni cilji: 

 izvedba dnevov podjetniških priložnosti (5 dogodkov),  
 vključitev vsaj 100 oseb v dneve podjetniških priložnosti, 
 organizacija vsaj 3 promocijsko trženjskih nastopov podjetij, 
 izvedba vsaj 15 svetovanj za podjetja; 
 izvedba 15 obiskov na terenu. 

 
Kazalniki:  

 število izvedenih izobraževanj, 
 št. svetovanj,  
 število promocijsko - trženjskih nastopov podjetij. 

 
 
 
Tabela 24: Pregled realizacije in načrt števila dogodkov s področja podjetništva, 2018 
– 2020. 
 

Dogodek / lastna 
organizacija 

Št. 
načrtovanih 
dogodkov 

2018 

Št. 
izvedenih 
dogodkov 

2018 

Št. 
načrtovanih 
dogodkov 

2019 

Št. 
izvedenih 
dogodkov 

2019 

Št. 
načrtovanih 
dogodkov 

2020 

Izobraževanja za 
podjetnike 
(vključujejo tudi 
Dneve 
podjetništva) (št. 
dogodkov) 

6 8 8 10 5 

Pok – podjetniško 
obrtni in kmetijski 
sejem (trajanje dni) 

2 dni 2 dni 2 dni 0 dni 0 dni 

Promocijsko 
trženjski nastopi 
podjetij 

10 14 10 10 3 

Svetovanja  
sočasno s 
coworking 
prostorom 

12 16 10 10 15 

Obiski na  
Terenu 

22 26 35 35 15 

 
 
 
Tabela 25:  Pregled realizacije in načrt števila vključenih  v izvedbo dogodkov s 
področja podjetništva,  2018 – 2020. 
 
 
 
 
 
 



POSLOVNI PLAN Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino za leto 2020                    

 

 43 

 

 
 
 
Tabela 26: Finančni razrez porabe prihodkov za področje podjetništva, vir financiranja: 
Občina Brežice 

Finančni razrez za področje 
podjetništva (vir financiranja: 
Občina Brežice) Aktivnost 

Vsebina 
Višina sredstev 

na leto 

Dnevi podjetniških priložnosti 
strošek dela (priprava programa, 

dogovor z izvajalci itd.) 
2.000,00 € 

 

strošek izvajalcev, programa, 
pogostitev nastopajoči, promocija 

 

13.000,00 € 

  15.000,00 € 

 

Finančni razrez za področje 
podjetništva (vir financiranja: 
Občina Brežice) Aktivnost 

Vsebina 
Višina sredstev 

na leto 

Področni forumi 
strošek dela (priprava programa, 
dogovorz izvajalci itd.), programa 

1.000,00 € 

 
Promocija 4.000,00 € 

  
5.000,00 € 

 
Za Dneve podjetniških priložnosti po občinskem proračunu ni planiranih programskih 
stroškov, zato bomo del stroškov pokrivali iz materialnih stroškov. 
 
Planirani so stroški izvedbe foruma v višini 5.000 EUR (turistični, …). 
. 

Dogodek / lastna 
organizacija 

Št.  
vključenih 

– načrt 
2018 

Št. 
vključenih 
– izvedeno 

2018 

Št.  
vključenih 

– načrt 
2019 

Št. 
vključeni

h – 
izvedeno 

2019 

Št.  
vključenih 

– načrt 
2020 

Izobraževanja za 
podjetnike 
(vključujejo tudi 
Dneve 
podjetništva) 

150 323 300 310 100 

Pok – podjetniško 
obrtni in kmetijski 
sejem 

3500 4500 5000 0 0 

Promocijsko 
trženjski nastopi 
podjetij 

36 

14 (brežiška 
podjetja 

vključena 
na POK-u) 

20 26 15 

Svetovanja - 
coworking 

12 16 15 13 15 

Obiski na terenu 22 26 35 31 15 
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3.3.2 NAČRT AKTIVNOSTI V LETU 2020 S CILJI IN KAZALNIKI  (TURIZEM) 
 
Turizem razumemo kot odgovorno izkoriščanje naravnih, kulturnih in drugih danosti,  
pripovedovanje zgodb, ki občini Brežice dajejo lastno in prepoznavno identiteto in dušo, 
ustvarjanje pozitivnega, privlačnega in kakovostnega podeželskega turističnega okolja,   
aktivno sodelovanje in povezovanje ponudbe s ciljem nudenja celovitejše, privlačnejše in bolj 
konkurenčne ponudbe, prepoznavanje turizma kot generatorja razvoja, nenehen razvoj 
kakovosti življenja prebivalcev – tako za danes kot za jutri. 
 
 
Zastavljeni cilji: 

 spodbujanje turizma in prilagodljivosti z vlaganjem v razvoj človeških virov - z 
usposabljanjem, ter povezovanjem gospodarskega, izobraževalnega, razvojno-
raziskovalnega in zaposlovalnega področja, 

 promocija turizma in povezovanja ponudnikov z namenom sinergijskih učinkov, 
 novi projekti sodelovanja in oblikovanje prodajnih paketov ob vseh večjih dogodkih v 

občini, 
 izvedba foruma za turistične ponudnike, 
 letna evalvacija strategije razvoja turizma v občini Brežice, 
 povečanje števila obiskov turistov občine Brežice, 
 povečanje števila obiskov Mestne hiše, TIC TČ, 
 povezovanje pridelovalcev in predelovalcev ter organizirano trženje pridelkov in 

izdelkov s podeželja, 
 osveževanje informacijske platforme (www.discoverbrezice.com), 
 povečanje prihodkov iz naslova prodaje izdelkov in storitev. 

 
 
Zastavljeni letni cilji: 
 

 izvedenih 9 delavnic s področja turizma, 
 2.500 informiranih uporabnikov na TIC Čatež; 15.000 informiranih uporabnikov TIC 

Mestna hiša,  
 40 vključenih vinarjev v vinoteko Mestne hiše, 
 1500 oseb vključenih v degustacijo, 
 150 prodanih turističnih paketov, 
 30 promocijskih nastopov, 
 izvedeni 3 večji projekti s področja turizma, 
 digitalizacija vsaj 5 pohodnih poti, 
 okrepljena digitalna promocija  turistične ponudbe kraja, 
 izvedene faze kolektivne blagovne znamke kot zapisano v spodnji tabeli, 
 izvedeni 3 projekti s področja turizma. 

 
Kazalniki:  

 število izvedenih izobraževanj za in s področja turizma, 
 število promocijskih nastopov v povezavi z ostalimi turističnimi ponudniki, 
 število novih turistično prodajnih paketov, 
 povečanje števila obiska turistov v občini Brežice, 
 povečanje števila obiskov Mestne hiše, TIC TČ, 
 število promocijsko trženjskih nastopov, 
 število novih informacijskih kanalov (brošure, katalogi, mobilna aplikacija, info 

usmerjevalne table), 
 št. zaposlitev z naslova prodaje izdelkov in storitev. 

 

http://www.discoverbrezice.com/
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Tabela 27:  Pregled realizacije in načrt števila dogodkov s področja turizma,  2018 – 
2020. 
 

Dogodek / lastna organizacija 
Načrt 
2018 

Izvedeno 
2018 

Načrt 
2019 

Izvedeno 
2019 

Načrt 
2020 

Število organiziranih 
tečajev/delavnic s področja 
turizma 

18 6 8 9 9 

Število obiskovalcev TIC Čatež 7500 6333 8000 4471 2500 

Število obiskovalcev TIC Mestna 
hiša* 

25000 25000 30000 30000 15000 

Število vključenih vinarjev v 
vinoteko (Mestna hiša) 

40 35 40 43 40 

Število obrtnikov vključenih v 
Mestno hišo 

98 95 100 80 100 

Število degustacij (Mestna hiša) 3200 3050 3250 2800 1500 

Število prodanih turističnih 
paketov (št. vključenih oseb) 

1350 450 500 200 150 

Število promo nastopov 190 52 100 96 30 

Večji projekti s področja turizma 
(št. projektov) 

9 5 8 6 3 

Ostali projekti s področja turizma 
(št. projektov) 

8 2 5 5 3 

 
* Število obiskovalcev TIC Mestna hiša vključuje tudi obiskanost letne terase, ki je v času 
večjih dogodkov zelo obiskana (MP, uporabniki prostorov itd…). 
 
 
Tabela 28: Finančni razrez programskih prihodkov za področje turizma, vir 
financiranja: Občina Brežice.  
 
Postava LTO – LOKALNA TURISTIČNA INFRASTRUKTURA 

   
Aktivnost Vsebina 

Višina sredstev 
 na leto 

 
 

Mestna promenada oz. Poletje 
v Brežicah 

20.7.2020-31.7.2020 

strošek dela (priprava 
programa, dogovor 

 z izvajalci itd.) 
1.000,00 € 

 
strošek izvajalcev, programa 17.000,00 € 

 
strošek produkcije 10.500,00 € 

 
strošek varovanje 4.300,00 € 

 
strošek sazas, ipf 1.200,00 € 

 
strošek promocije 1.000,00 € 

  
35.000,00 € 

  
 

Aktivnost Vsebina 
Višina sredstev 

 na leto 

Brežice, 
 moje praznično mesto 

strošek dela (priprava 
programa, dogovor 

 z izvajalci itd.) 
4.000,00 € 

 
strošek izvajalcev, programa 5.800,00 € 

 
strošek produkcije 13.000,00 € 
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strošek varovanje 6.800,00 € 

 
strošek sazas, ipf 1.900,00 € 

 
strošek promocije 3.500,00 € 

  
35.000,00 € 

   
Aktivnost Vsebina 

Višina sredstev 
 na leto 

Silvestrovanje 
strošek izvajalcev, programa, 

pogostitev nastopajoči,  
nočitev 

10.000,00 € 

 
strošek produkcije (tehnika, 

oder, šotor) 
12.000,00 € 

 
strošek varovanje 4.000,00 € 

 
strošek sazas, ipf 2.000,00 € 

 
strošek promocije 2.000,00 € 

  
30.000,00 € 

    
Vire financiranja za področje programa turizma bomo delno iskali na trgu, 100.000 EUR bo 
prispevek Občine. Prihodke za izvedbo večjih prireditev na prostem (Brežice, moje praznično 
mesto bomo dodatno iskali v razpisih in za izvedbo uporabili tudi druga tržna sredstva 
zavoda.  
 
 
Tabela 29: Finančni razrez promocijskih prihodkov za področje turizma, vir 
financiranja: Občina Brežice.   
 

Aktivnost Vsebina 
Višina sredstev na 

leto 

Posodobitev promocijskega 
materiala 

posodobitev in ponatis 
kataloga turistične ponudbe 

Brežic v slovenskem ter 
angleškem jeziku ter ponatis 

karte 

3.000,00 € 

Vzpostavitev spletnega kataloga 
turistične ponudbe 

izdelava spletnega kataloga za 
spletno stran discover brezice, 

aplikacije za prikaz vsebine 
(QR kode) ter tisk bonov na 

ekrančkih 

7.000,00 € 

Nadgradnja panorame 360 
razširitev sistema za prikaz 

virtualne vsebine 
4.500,00 € 

Spletna stran 
razvoj in vzdrževanje spletne 

DB 
11.000,00 € 

Posodobitev sistema mini kartic 
oblikovanje in tisk mini kartic in 
nabava stojal za mini kartice 

5.000,00 € 

Dnevi odprtih vrat 2020 

dnevi odprih vrat ponudnikov: 
1. Gadova peč 

2. Bizeljsko 
3. Pišece – Sromlje 

5.000,00 € 
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Kolektivna blagovna znamka 

vzpostavitev sistema 
kolektivne blagodne znamke 

(KBZ) po modelu doc. Dr. 
Tanje Lešnik Štuhec (med 

drugim nam bo vzpostavitev 
KBZ omogočila uporabo 
znamke I Feel Slovenia). 

15.000 € 

 

1.1. srečanja projektne 
skupine za vzpostavitev 
izhodišč train znamčenja 
visokokakovostne lokalne 
ponudbe po prepozannih 

verigah ponudnikov. 

 

 
1.2. srečanja delovne skupine 
za potrditev train znamčenja.  

 

1.3. razvoj dokumentacije za 
podeljevanje pravice do 

uporabe KBZ. 
 

 

1.4. delavnice s ponudniki – 3-
vzpostavljene verige za 

podajanje smernic oblikovanja 
ponudbe ter sodelovanje pri 

oblikovanju ponudbe izdelkov 
in storitev. 

 

 

1.5. individualna svetovanja 
ponudnikom za nadgradnjo 

kakovosti izdelkov ter njihovo 
celostno podobo, etiketo in 

zgodbo. 

 

 

1.6. prva faza – testna 
ocenjevanja (1. Rokodelski 
izdelki, 2. Pridelki, jedi in 3. 

Pijače). 
 

 

1.7. vzpostavitev izhodišč za 
podelitev certifikatov in 

sklenitev pogodb ter 
predstavitev certificirane 

ponudbe. 

 

 
2. fotografije jedi in izdelkov. 

 

 

3. celostna grafična podoba 
(priročnik, oblikovalec, 

svetovanje ponudnikom, 
etikete, embalaža) 

 

Čateževa energijska pot z 
bosonogim pohodom (priprava 
paketa, ureditev poti in table) 

izdelava tur paketa ter 
posodobitev pohodne poti 

1.500,00 € 

Zimska pravljična vas 
ureditev pravljične vasice, 

nakup hišic – stojnic s 
promocijskim programom 

20.000,00 € 
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Zakup digitalnega promocijskega 
prostora 

zakup promocijskega prostora 
na facebook-u, program 
oglaševanja in digitalne 

kampanje 

2.500,00 € 

Gostiteljstvo medijev in tour 
operaterjev 

sprejem novinarjev ter 
sodelovanje z agencijami 

3.000,00 € 

Usposabljanje turističnih 
vodnikov 

izvedba izobraževanja za 
turistične vodnike 

4.500,00 € 

Zakup promocijskega prostora 
jumbo plakati, oglasi na fini 

medijih 
2.000,00 € 

Slovenia OUTDOOR active 
trasiranje pohodniskih poti z 

opisi 
2.000,00 € 

IMAGE KATALOG oblikovanje in tiskanje kataloga 4.000,00 € 

 
SKUPAJ 90.000,00 € 

 
Vire financiranja za področje promocije turizma bomo črpali iz tržnih virov zavoda, če bo do 
presežka v posamezni enoti prišlo.  
 
 
4 KRATEK OPIS GOSPODARSKIH, MONETARNIH, FISKALNIH IN DRUGIH VPLIVOV 
4.1 UPRAVLJANJE S TVEGANJI 
 
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice se srečuje z različnimi tveganji, ki jih v 
osnovi deli na poslovna tveganja, tveganja delovanja in finančna tveganja. Zaradi rednega 
spremljanja dogajanju v javni sferi in na trgu ter takojšnih odločitev kako ukrepati v skladu s 
trenutno situacijo, v zavodu nismo zaznali večje izpostavljenosti potencialnim tveganjem. V 
zavodu bomo preučevali in analizirali obstoječa in morebitna nova tveganja ter sprejemali 
ukrepe za njihove obvladovanje.  
 
V nadaljevanju predstavljamo tveganja, ki so bila ključna in jim bomo v poslovnem letu 2020 
namenili večjo pozornost.  
 
Poslovna tveganja 
Med poslovna tveganja uvrščamo tista, ki so povezana s sposobnostjo ustvarjanja poslovnih 
prihodkov, obvladovanja poslovnih procesov in ohranjanja vrednosti sredstev.  
 
Nabavna tveganja 
Nabavni trg obvladujemo s kratkoročnimi pogodbami, v katerih se dogovarjamo za 
predvidene letne količine po določeni dogovorjeni ceni (zbiranje najugodnejših ponudb), ki 
velja za celo leto. S tem se zavarujemo pred nihanjem cen in pomanjkanju potrebnih izdelkov 
na trgu. Dobavitelje posamično obravnavamo in spremljamo njihovo kakovost, zagotavljanje 
rokov dobave ter odzivnost pri reklamacijah.  
 
Prodajna tveganja 
Prodajna tveganja so povezana s konkurenčnostjo pri prodaji storitev. Vsekakor upoštevamo 
delovanja zavoda v javnem interesu in ne ustvarjamo nelojalne konkurence drugim tržnim 
ponudnikom.  
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Intelektualna tveganja 
Intelektualna tveganja so povezana z nezakonito uporabo intelektualne lastnine drugih. 
Tveganje ilegalne uporabe programske opreme bomo zmanjševali tako, da kupujemo 
računalniško opremo znanih proizvajalcev z ustrezno nameščeno licenčno programsko 
opremo in z licenciranjem programske opreme. 
 
Varovanje okolja 
Naše dejavnosti usmerjamo v zmanjševanje škodljivih vplivi na okolje in preprečevanje 
onesnaževanja. Zavzemali se bomo za: 
opuščali rabo škodljivih snovi za okolje, 
upoštevali predpisane mejne vrednosti onesnaževanja pri izbiri nove opreme in tehnologije, 
ozaveščali zaposlene za odgovorno delo, 
spodbujali dobavitelje in pogodbenike k porabi sistemov ravnanja z okoljem in spoštovanju 
okoljske zakonodaje. 
 
 
Informacijski viri 
Informacijski viri so povezani z izredno pomembno tveganjem izgube podatkov in 
nedelovanjem informacijskih tehnologij. Nabavili bomo zmogljivejšo strojno opremo za 
normalno delovanje in arhiviranje podatkov.   
 
S podatki ravnamo skladno z GDPR-jem.  
 
Kadrovsko poslovno tveganje 
Kadrovsko poslovnemu tveganju posvečamo veliko pozornost, saj menimo, da je izrednega 
pomena ohraniti ključni kader in ga ustrezno stimulirati. Veliko tveganje se pokaže pri 
nestrokovnem delovanju, kar bomo omejevali z ustreznim izobraževanjem in fluktuacijo 
kadrov (javna dela), kar moramo še omejiti.  
 
Razpoložljivost storitvenih zmogljivosti  
Razpoložljivost storitvenih zmogljivosti je v normalnih pogojih ustrezna. Večja povpraševanja 
bomo reševali z najemanjem zunanjih storitev (tehnična dela, varovanje, ozvočevanje).  
 
Varnost in zdravje zaposlenih  
Za varnost in zdravje zaposlenih bomo skrbeli z izobraževanjem in usposabljanjem 
zaposlenih, z uporabo ustrezne delovne in zaščitne opreme, ter prehodnimi in obdobnimi 
zdravniškimi pregledi.  
 
Varovanje premoženja 
Varovanje premoženja bomo izvajali s fizično in tehnično s pomočjo zunanjih izvajalcev, sem 
spadajo premoženjska in prireditvena tveganja, ki jih prenašamo na zavarovalnice in tako 
zmanjšujemo izpostavljenost tem tveganjem. 
  
4.2 TVEGANJA DELOVANJA 

 
Tveganja delovanja se nanašajo na zmanjšanje koristi, ki izvirajo iz morebitnega 
neustreznega načrtovanja, izvajanja in nadziranja poslovnih procesov in aktivnosti.  
 
Storitveno tveganje 
Pri obvladovanju storitvenih tveganj bomo glavni poudarek namenili delovanju opreme in 
infrastrukture. Storitveno tveganje bomo obvladovali z delovno usposobljenostjo zaposlenih, 
rednim vzdrževanjem opreme in prostorov.  
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Tveganja informacijskega sistema 
Ta so vezana na zagotavljanje razpoložljivosti in odzivnosti informacijskega sistema 
(programske in strojne opreme). Izpostavljenost tveganjem bomo zmanjševali z rednim 
vzdrževanjem, opreme, komunikacijskih povezav in arhiviranjem podatkov.  
 
Organizacijska tveganja 
Povezana so z neizpolnjevanjem pravil, predpisov in rokov. Pri njihovem obvladovanju ima 
glavno vlogo direktor oz. vodje, ki bo zagotovil skladnost pooblastil in odgovornosti 
posameznih zaposlenih.  
 
Logistična tveganja  
Povezana so z izvajanjem dejavnosti izven zavoda, saj zavod nima svojih prevoznih sredstev 
in opremo za delo zunaj zavoda. Pri obvladovanju ima pomembno vlogo pravočasno 
načrtovanje rezervacij sredstev in opreme za delo pri zunanjih izvajalcih.  
 
Davčna tveganja  
Povezana so s spremembo zakonodaja, njihovo implementacijo in zagotavljanjm 
administrativnih pogojev. Temeljni ukrep za njihovo obvladovanje je dosledno spoštovanje 
davčne zakonodaje, ki ga bomo zagotavljali s spremljanjem davčne prakse, sodelovanjem s 
službami s podobnimi aktivnostmi.  
 
Požarna tveganja  
Kljub izboljšavam iz preventivnega delovanja na področju varstva pred požarom, 
usposabljanju zaposlenih za izvajanje požarno varnostnih ukrepov in doslednem izvajanju 
načrtovanih ukrepov varstva pred požarom, tveganje še vedno obstaja.  
V okviru preventivnih akcij s področja varstva pred požarom bomo izvajali teoretična in 
praktična usposabljanja. Izdelan imamo požarni red za vse objekte in redno  pregledane 
gasilske aparate. 
 
 
4.3 FINANČNA TVEGANJA 

 
Pri zavodu je ključno tveganje, da nastopi omejitev javnega financiranja (dolgoročno), da se 
financiranje zamakne ali celo, da se ne zgodi, ter da se bistveno zmanjšajo prilivi s strani 
tržne dejavnosti zavoda (gostinstvo, hotel, trgovina), saj nam to predstavlja redni vir 
prihodkov na dnevni bazi.  
Tveganje predstavlja tudi zamuda plačil uporabnikov storitev. Zaradi povečanja plačilne 
nediscipline smo sprejeli posebne ukrepe za njihovo obvladovanje in sicer: mesečno 
spremljanje neplačnikov, ažurno pošiljanje opominov, možnost obročnega odplačila terjatev.  
 
Kreditno tveganje 
Ocenjujemo kot majhno, saj v 2020 ne nameravamo najemati kreditov. 
 
Likvidnostno tveganje 
Redno bomo spremljali prilive in odlive z računa in gotovinskega stanja, ter tako pazili na 
ustrezno likvidnostno stanje zavoda.  
Redno bomo opravljali izterjavo največjih dolžnikov, ter spremljali terjatve po ročnosti, zato 
ocenjujemo, da je tveganje majhno.  
 
Tveganje nastanka premoženjske škode 
Zmanjševali  ga bomo s tekočim vzdrževanjem, varovanjem in zavarovanjem. 
 
Nevarnost odškodninskih zahtevkov 
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Nevarnost zahtevkov je velika zaradi poškodb oseb na prireditvah ipd. Nevarnost bomo 
zmanjševali z ukrepi za varnost kot tudi z zavarovanjem za odgovornost.  
 
Nevarnost finančne izgube 
Nevarnost finančne izgube zaradi obratovalnega zastoja ocenjujemo kot majhno in je 
povezana z nezmožnostjo opravljanja dejavnosti po nastanu premoženjske škode. V letu 
2020 takšne nevarnosti ne pričakujemo. 
 
Tveganje spremembe obrestnih mer 
Zavod financira nabave osnovnih sredstev v skladu z letnim načrtom nabav in finančnimi 
sredstvi, ne najema lizingov, kreditov. Zato v letu 2020  tveganja za spremembo obrestnih 
mer ne predvidevamo. 
 
 
4.4 POSLOVNI CILJI NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC  
 
 
Notranja revizija – izvajalec: zunanji izvajalec pooblaščen za notranje revidiranje   
Zavod je zavezan k zakonski izvedbi obdobnega notranjega revidiranja. V letu 2020 bo 
storitev notranjega revidiranja poslovanja javnega zavoda izvedeno. Za zavode, katerih 
ustanoviteljica je Občina Brežice, bo te storitve izvedla le-ta oz. zanj izbrani zunanji izvajalec, 
pooblaščen za notranje revidiranje.  
S pomočjo notranjega revidiranja bomo zagotovili neodvisno preverjanje sistemov 
finančnega poslovodenja (menedžmenta) in kontrol ter si zagotovili svetovanje poslovodstvu 
za izboljšanje učinkovitosti. 
 
Notranji nadzor na posameznih področjih delovanja – izvajalec:  3 članska komisija 
ZPTM. 
Z namenom zagotavljanja poglobljenega notranjega nadzora javnih finance in dela v zavodu 
bodo zaposleni na določene dneve opravili notranji nadzor na področjih: 
podjemnega in avtorskega dela; 
tržne dejavnosti – ravnanje z gotovino in zalogami; 
izterjave terjatev; 
poplačilo odprtih obveznosti; 
koriščenje dopustov skladno s Sklepom o dopustih.  
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5. FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT ZAVODA ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN 
MLADINO BREŽICE ZA LETO 2020 

5.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12 

Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov po Zakonu o računovodstvu in 
SRS na dan 31.12. 
 
Zavod planira 1,340.626,70 EUR DOLGOROČNIH SREDSTEV IN SREDSTEV V 
UPRAVLJANJU: 
nepremičnine v vrednosti: 1.825.092,50 EUR; 

poprave vrednosti nepremičnih v vrednosti: 523.410,10 EUR; 

oprema in druga opredmetena sredstva v vrednosti: 333.184 EUR; 

popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini: 294.239,70 

EUR. 

Zavod planira KRATKOROČNA SREDSTVA v višini 137.763,30, od tega: 

denarna sredstva v blagajni v višini: 1.770,80 EUR; 

dobroimetje pri bankah v višini: 38.896,80 EUR; 

kratkoročne terjatve do kupcev v višini: 42.928,60 EUR; 

dani predujmi in varščine: 5.225,95 EUR. 

ZALOGE blaga v skupni višini: 

33.198,70 EUR. 

AKTIVA SKUPAJ ZNAŠA 1,511.588,70 EUR. 
 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v višini 163.570,05 

EUR. 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI v višini 1,348.018,65 EU. 

PASIVA SKUPAJ ZNAŠA 1,511.588,70 EUR. 
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Tabela 30: Bilanca stanja na dan 31.12. 

 
ČLENITE

V 
SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE 
KOTOV 

Oznak
a za 
AOP 

PLAN      
2018 v EUR  

REALIZACIJ
A 2018 v 

EUR 

PLAN      2019 
v EUR 

REALIZACIJ
A 2018 v 

EUR 

I. 
2019 
(real./
plan) 

PLAN      
2020 v EUR 

1 2 3       

 

A) 
DOLGOROČNA 
SREDSTVA IN 
SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 
(001 = 002 - 003 + 
004 - 005 + 006 - 
007 + 008 + 009 + 
010 + 011) 

1 1.590.639,93 1.458.185,00 1.574.733,53 1.411.186,00 0,9 1.340.626,7 

0 

NEOPREDMETEN
A SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE 
AKTIVNE 
ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

2       

1 

POPRAVEK 
VREDNOSTI 
NEOPREDMETNI
H SREDSTEV 

3       

2 NEPREMIČNINE 4 1.886.397,48 1.905.453,00 1.867.533,51 1.921.150,00 1,0 1.825.092,5 

3 
POPRAVEK 
VREDNOSTI 
NEPREMIČNIN 

5 375.598,08 493.786,00 371.842,10 550.958,00 1,5 523.410,1 

4 

OPREMA IN 
DRUGA 
OPREDMETENA 
OSNOVNA 
SREDSTVA 

6 340.782,75 345.632,00 337.374,92 350.720,00 1,0 333.184,00 

5 

POPRAVEK 
VREDNOSTI 
OPREME IN 
DRUGIH 
OPREDMETENIH 
OSNOVNIH 
SREDSTEV 

7 260.942,22 299.114,00 258.332,80 309.726,00 1,2 294.239,7 

6 
DOLGOROČNE 
FINANČNE 
NALOŽBE 

8 
 

     

7 
DOGOROČNO 
DANA POSOJILA 
IN DEPOZITI 

9 
 

     

8 
DOLGOROČNE 
TERJATVE IZ 
POSLOVANJA 

10       

9 
TERJATVE ZA 
SREDSTVA DANA 
V UPRAVLJANJE 

11   
 

   

 

B) 
KRATKOROČNA 
SREDSTVA; 
RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE 
ČASOVNE 
RAZMEJITVE (012 
= 013 + 014 + 015 
+ 016 + 017 + 018 
+ 019 + 020 + 021 
+ 022) 

12 195.415,11 188.162,00 193.460,96 145.014,00 0,7 137.763,3 
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10 

DENARNA 
SREDSTVA V 
BLAGAJNI IN 
TAKOJ 
UNOVČLJIVE 
VREDNOTNICE 

13 2.228,49 2.977,00 2.206,21 1.864,00 0,8 1.770,8 

11 

DOBROIMETJE 
PRI BANKAH IN 
DRUGIH 
FINANČNIH 
USTANOVAH 

14 62.087,85 31.539,00 61.466,97 40.944,00 0,7 38.896,8 

12 
KRATKOROČNE 
TERJATVE DO 
KUPCEV 

15 32.115,60 53.654,00 31.794,44 45.188,00 1,4 42.928,6 

13 
DANI PREDUJMI 
IN VARŠČINE 

16  382,00  5.501,00  5.226,0 

14 

KRATKOROČNE 
TERJATVE DO 
UPORABNIKOV 
ENOTNEGA  
KONTNEGA 
NAČRTA 

17 93.605,49 26.388,00 92.669,44 51.517,00 0,6 45.793,4 

15 
KRATKOROČNE 
FINANČNE 
NALOŽBE 

18       

16 
KRATKOROČNE 
TERJATVE IZ 
FINANCIRANJA 

19       

17 
DRUGE 
KRATKOROČNE 
TERJATVE 

20 5.377,68 14.084,00 5.323,90    

18 
NEPLAČANI 
ODHODKI 

21       

19 
AKTIVNE 
ČASOVNE 
RAMEJITVE 

22  59.138,00     

 

C) ZALOGE (023 
=  024 + 025 + 026 
+ 027 + 028 + 029 
+ 030 + 031) 

23 45.793,44 36.360,00 45.335,51 34.946,00 0,8 33.198,70 

30 
OBRAČUN 
NABAVE 
MATERIALA 

24       

31 
ZALOGE 
MATERIALA 

25       

32 

ZALOGE 
DROBNEGA 
INVENTARJA IN 
EMBALAŽE 

26       

33 
NEDOKONČANA 
PROIZVODNJA IN 
STORITVE 

27       

34 PROIZVODI 28       

35 
OBRAČUN 
NABAVE BLAGA 

29       

36 ZALOGE BLAGA 30 45.793,44 36.360,00 45.335,51 34.946,00 0,8 33.198,70 

37 DRUGE ZALOGE 31       

 
I. AKTIVA 
SKUPAJ (032 = 
001 + 012 + 023) 

32 1.831.848,48 1.682.707,00 1.813.530,00 1.591.146,00 0,9 1.511.588,70 

99 
AKTIVNI KONTI 
IZVENBILANČNE 
EVIDENCE 

33       

 
D) 
KRATKOROČNE 

34 209.330,55 198.277,00 207.237,24 172.179,00 0,8 163.570,05 
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OBVEZNOSTI IN 
PASIVNE 
ČASOVNE 
RAZMEJITVE (034 
= 035 + 036 + 037 
+ 038 + 039 + 040 
+ 042 + 043) 

20 

KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI ZA 
PREJETE 
PREDUJME IN 
VARŠČINE 

35    753,00  715,35 

21 
KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI DO 
ZAPOSLENIH 

36 31.386,96 33.605,00 31.073,09 41.110,00 1,3 39.054,50 

22 
KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 

37 64.766,79 150.242,00 64.119,12 108.665,00 1,7 103.231,75 

23 

DRUGE 
KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI IZ 
POSLOVANJA 

38 1.367,19 1.274,00 1.353,52 1.146,00 0,8 1.088,70 

24 

KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV 
ENOTNEGA 
KONTNEGA 
NAČRTA 

39  829,00  1.761,00  1.672,95 

25 
KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV 

40      
 

26 
KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 

41  807,00    
 

28 
NEPLAČANI 
PRIHODKI 

42      
 

29 
PASIVNE 
ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

43 111.809,61  110.691,51 18.744,00 0,2 17.806,80 

 

E) LASTNI VIRI IN 
DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI  
(044 = 045 + 046 + 
047 + 048 + 049 + 
050 + 051 + 052 - 
053 + 054 + 055 + 
056 + 057 + 058 - 
059) 

44 1.622.517,93 1.484.480,00 1.606.292,75 1.418.967,00 0,9 1.348.018,65 

90 SPLOŠNI SKLADI 45      
 

91 
REZERVNI 
SKLADI 

46      
 

92 

DOLGOROČNE 
PASIVNE 
ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

47      
 

93 
DOLGOROČNE 
REZERVACIJE 

48      
 

940 

SKLAD 
NAMENSKEGA 
PREMOŽENJA V 
JAVNIH SKLADIH 

49      
 

9410 

SKLAD 
PREMOŽENJA V 
DRUGIH 
PRAVNIH 
OSEBAH 
JAVNEGA 
PRAVA,KI JE V 
NJIHOVI LASTI, 
ZA 

50      
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NEOPREDMETEN
A SREDSTVA IN 
OPREDMETENA 
OSNOVNA 
SREDSTVA 

9411 

SKLAD 
PREMOŽENJA V 
DRUGIH 
PRAVNIH 
OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, 
KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA 
FINANČNE 
NALOŽBE 

51      
 

9412 
PRESEŽEK 
PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

52      
 

9413 
PRESEŽEK 
ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

53      
 

96 
DOLGOROČNE 
FINANČNE 
OBVEZNOSTI 

54      
 

97 
DRUGE 
DOLGOROČNE 
OVEZNOSTI 

55      
 

980 

OBVEZNOSTI ZA 
NEOPREDMETEN
A SREDSTVA IN 
OPREDMETENA 
OSNOVNA 
SREDSTVA 

56 1.590.639,93 1.449.186,00 1.574.733,53 1.418.967,00 0,9 1.348.018,65 

981 

OBVEZNOSTI ZA 
DOLGOROČNE 
FINANČNE 
NALOŽBE 

57       

985 
PRESEŽEK 
PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

58 31.878,00 35.294,00 31.559,22    

986 
PRESEŽEK 
ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

59       

 
I. PASIVA 
SKUPAJ (060 = 
034 + 044) 

60 1.831.848,48 1.682.707,00 1.813.530,00 1.591.146,00 0,9 1.511.588,70 

99 
PASIVNI KONTI 
IZVENBILANČNE 
EVIDENCE 

61       

 
 

5.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  

 
Načrt prihodkov in odhodkov dodatno razčlenjuje ali pojasnjuje posamezne vrste podatkov o 
sredstvih, obveznostih do virov sredstev, prihodkih in odhodkih izkazanih v bilanci stanja 
oziroma načrtu prihodkov in odhodkov ter druge računovodske informacije.  
 
V Načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov načrtujemo:  
PRIHODKI OD POSLOVANJA so planirani v višini: 1,006.863,20 EUR; 

FINANČNI PRIHODKI so planirani v višini: 0 EUR; 

DRUGI PRIHODKI so planirani v višini: 21.371,20 EUR; 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI so planirani v višini: 0 EUR; 

CELOTNI PRIHODKI so planirani v višini: 1,028.234,40 EUR; 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so planirani v višini: 580.684,65 EUR; 

STROŠKI DELA so planirani v višini: 443.846,65 EUR; 
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AMORTIZACIJA so planirani v višini: 1.026,95 EUR; 

REZERVACIJE  so planirane v višini: 0 EUR; 

DRUGI STROŠKI so planirani v višini: 139,65 EUR; 

DRUGI ODHODKI so planirani v višini: 239,40 EUR; 

 

Tabela 31: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
 

Členitev 
podskupin 

kontov 

Naziv 
podskupine 

kontov 

Oznaka  
za AOP 

PLAN 
2018 v EUR  

 

REALIZACIJA 
2018 v EUR 

 

PLAN 
2019 v EUR 

REALIZACIJA 
2018 v EUR 

I  
2019 
(real. 

/ 
 

plan) 

PLAN      
2020 v EUR 

1 2 3       

 
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA  
(860=861+862-863+864) 

860 1.224.284,24 1.213.403,00 1.212.041,40 1.059.856,00 0,87 1.006.863,20 

760 
PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV IN STORITEV 

861 1.224.284,24 1.213.403,00 1.212.041,40 1.059.856,00 0,87 1.006.863,20 

 
POVEČEVANJE VREDNOSTI 
ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

862       

 
ZMANJŠEVANJE VREDOSTI 
ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

863       

761 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN MATERIALA 

864       

 B) FINANČNI PRIHODKI 865 236,26 213,00 233,90  0,00  

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 30.332,47 26.734,00 30.029,15 22.496,00 0,75 21.371,20 

 
Č) PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 
(867=868+869) 

867       

del 764 
PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 

868       

del 764 
DRUGI PREVREDNOTOVALNI  
POSLOVNI PRIHODKI 

869       

 
D) CELOTNI PRIHODKI 
(870=860+865+866+867) 

870 1.254.852,97 1.240.350,00 1.242.304,44 1.082.352,00 0,87 1.028.234,40 

 
E) STROŠKI BLAGA, 
MATERIALA IN STORITEV 
(871=872+873+874) 

871 695.880,39 744.684,00 688.921,59 611.247,00 0,89 580.684,65 

del 466 
NABAVNA VREDNOST 
PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA 

872 129.702,86 129.949,00 128.405,83 100.785,00 0,78 95.745,75 

460 STROŠKI MATERIALA 873 67.227,45 64.462,00 66.555,18 53.945,00 0,81 51.247,75 

461 STROŠKI STORITEV 874 498.950,09 550.273,00 493.960,59 456.517,00 0,92 433.691,15 

 
F) STROŠKI DELA  
(875=876+877+878) 

875 554.127,85 491.338,00 548.586,57 467.207,00 0,85 443.846,65 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 410.380,78 375.983,00 406.276,97 368.524,00 0,91 350.097,80 
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del 464 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO 
VARNOST DELODAJALCEV 

877 75.308,83 58.143,00 74.555,74 56.524,00 0,76 53.697,80 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 68.438,25 57.212,00 67.753,87 42.159,00 0,62 40.051,05 

462 G) AMORTIZACIJA 879 377,03 1.005,00 373,26 1.081,00 2,90 1.026,95 

463 H) REZERVACIJE 880       

465 J) DRUGI STROŠKI 881 450,48 185,00 445,98 147,00 0,33 139,65 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882       

468 L) DRUGI ODHODKI 883  1.160,00  252,00  239,40 

 
M)PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI  
(884=885+886) 

884       

del 469 
ODHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 

885       

del 469 
OSTALI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 

886       

 
N) CELOTNI ODHODKI  
887=871+875+879+880+881+882+ 
883+884) 

887 1.250.835,75 1.079.934,00 1.238.327,39 1.079.934,00 0,87 1.025.937,30 

 
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(888=887-870) 

888 4.017,22 2.418,00 3.977,05 2.418,00 0,61 2.297,10 

 
P) PRESEŽKI ODHODKOV  
(889=887-870) 

889       

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890       

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega  
obdobja z upoštevanjem davka od  
dohodka (891=888-890) 

891 3.705,41 2.418,00 3.668,36 2.418,00 0,66 2.297,10 

del 80 

Presežek odhodkov obračunskega  
obdobja z upoštevanjem davka od  
dohodka   
(892=(889+890) oz. (890-888)) 

892       

 
Presežek prihodkov iz prejšnjih 
let, namenjen pokritju dohodkov  
obračunskega obdobja 

893       

 
Povprečno število zaposlenih na 
podlagi delovnih ur v obračunskem 
obdobju ( celo število) 

849 21 24 21 24 1,14 25 

 Število mesecev poslovanja 895 12 12 12 12 1,00 12 

 

5.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 
DEJAVNOSTI  

 

Prihodki in odhodki, v načrtu prihodkov in odhodkov se razdelijo po vrstah dejavnosti na 

javno in tržno dejavnost. Pri delitvi prihodkov smo upoštevali sodila v skladu s področnimi 

zakoni. Razdeljeni na odhodke za izvajanje javne službe in pridobitne v skladu s sodili o 

razmejevanju tržne in javne službe zavoda. 
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Tabela 32: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 
ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE 

KONTOV 

Oznaka 

za AOP 

Realizacija 2019 

v EUR 

Plan 2020 

v EUR 

 

Prihodki in 

odhodki za 

izvajanje javne 

službe 

Prihodki in 

odhodki od 

prodaje blaga 

in storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki in 

odhodki od 

prodaje blaga 

in storitev na 

trgu 

1 2 3 4 5 6 7 

 
PRIHODKI OD 

POSLOVANJA 
660 677.337 382.479 643.470 363.355 

760 
PRIHODKI OD PRODAJE 

PROIZVODOV IN STORITEV 
661 677.337 382.479 643.470 363.355 

 

POVEČANJE VREDNOSTI 

ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE 

662 0 0 0 0 

 

ZMANJŠAJE VREDNOSTI 

ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANJE 

PROIZVODNJE 

663 0 0 0 0 

761 
PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN MATERIALA 
664 0 0 0 0 

762 FINANČNI PRIHODKI 665 0 0 0 0 

763 DRUGI PRIHODKI 666 22.496 0 21.371 0 

 
Č) PREVREDNOTALNI  

POSLOVNI PRIHODKI 
667 0 0 0 0 

Del 764 
PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 
668 0 0 0 0 

Del 764 
DRUGI PREVREDNOTALNI 

POSLOVNI PRIHODKI 
669 0 0 0 0 

 CELOTNI PRIHODKI 670 699.873 382.479 664.879 363.355 

 
STROŠKI BLAGA, 

MATERIALA IN STORITEV 
671 395.169 216.078 375.411 205.274 

Del 466 

NABAVNA VREDNOST 

PRODANEGA MATERIALA IN 

BLAGA 

672 0 100.785 0 95.746 

460 STROŠKI MATERIALA 673 40.037 13.908 38.035 13.213 
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461 STROŠKI STORITEV 674 355.132 101.385 337.375 96.316 

 STROŠKI DELA 675 301.764 165.443 286.676 157.171 

Del 464 
PLAČE IN NADOMESTILA 

PLAČ 
676 239.282 129.242 227.318 122.780 

Del 464 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO 

VARNOST DELODAJALCEV 
677 36.933 19.591 35.086 18.611 

Del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 25.549 16.610 24.272 15.780 

462 AMORTIZACIJA 679 1.081 0 1027 0 

463 REZERVAZIJE 680 0 0 0 0 

465 DRUGI STROŠKI 681 129 18 123 17 

467 FINANČNI ODHODKI 682 0 0 0 0 

468 DRUGI ODHODKI 683 252 0 239 0 

 PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI ODHODKI 
684 0 0 0 0 

Del 469 
ODHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 
685 0 0 0 0 

Del 469 

OSTALI 

PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI ODHODKI 

686 0 0 0 0 

 CELOTNI ODHODKI 687 698.395 381.539 663.475 362.462 

 PRESEŽEK PRIHODKOV 688 1.478 940 1.404 893 

 PRESEŽEK ODHODKOV 689 0 0 0 0 

Del 80 
Davek od dohodka pravnih 

oseb 
690 0 0 0 0 

Del 80 

Presežek prihodkov 

obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davke od 

dohodka 

691 1.478 940 1.404 893 

Del 80 

Presežek odhodkov 

obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od 

dohodka 

692 0 0  0 

 

Presežek prihodkov iz 

prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega 

obdobja 

693 0 0  0 
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5.4 NAČRT DENARNIH TOKOV 1.1. – 31.12. 

 
Plan prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni 

izkaz, kjer se vpisujejo podatki o prihodkih in odhodkih, ki se izkazujejo v poslovnih knjigah 

po določbi desetega odstavka 16. člena pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 

odhodkov.  

Skupni prihodki zavoda so planirani v višini  1.233.157,00 EUR. Skupni odhodki zavoda so 

planirani v višini 1.233.157,00.  

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE so planirani v višini 828.590,00 EUR 

Prihodki iz sredstev javnih financ (državni proračun) so planirani v višini 157.353,00 EUR. 

Prihodki iz sredstev javnih financ (občinski proračun) so planirani v višini 671.23,00 EUR. 

 

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE so planirani v višini 775.817,40 EUR. 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU  so planirani v višini 404.567,00 

EUR. 

ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE NA TRGU so planirani v višini 457.340,00  EUR. 

 

Tabela 33: Načrt denarnih tokov 1.1. – 31.12. 

ČLENITE

V  

KONTOV 

NAZIV KONTA 

Oznak

a za 

 AOP 

PLAN 2018 v 
EUR  

REALIZACIJA 
2018 v EUR 

PLAN      
2019 v EUR 

REALIZACIJA 
2018 v EUR 

I  
2019 
(real. 

/ 
 plan) 

PLAN      
2020 v 
EUR 

 I. Skupaj prihodki (401=402+431) 401 1.244.909,49 1.124.523,00 1.161.795,00 1.117.854 1,0 1.233.157 

 
1. prihodki za izvajanje javne 

službe (402=403+420) 
402 907.814,49 745.862,00 661.224,00 763.092,00 1,2 828.590,00 

 

A. Prihodki iz sredstev javnih 

financ 

(403=404+407+410+413+418+419) 

403 694.903,63 718.687,00 661.224,00 721.807,00 1,1 828.590,00 

 
a. prejeta sredstv iz drž. proračuna 

(404=408+409) 
404 119.709,70 173.713,00 85.224,00 75.115,00 0,9 157.353,00 

del 7400 
Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna za tekočo porabo 
405 119.709,70 173.713,00 85.224,00 75.115,00 0,9 157.353,00 

del 7400 
Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna za investicije 
406       

 
b. prejeta sredstva iz občinskih 

proračunov (407=408+409) 
407 575.193,93 544.974,00 576.000,00 646.692,00 1,1 671.237,00 

del 7401 
prejeta sredstva iz občinskih 

proračunov za tekočo porabo 
408 575.193,93 544.974,00 576.000,00 646.692,00 1,1 671.237,00 

del 7401 
prejeta sredstva iz občinskih 

proračunov za investicije 
409       
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c. prejeta sredstva iz skladov 

socialnega zavarovanja 

(410=411+412) 

410       

del 7402 

Prejeta sredstva iz skladov  

socialnega zavarovanja za tekočo 

porabo 

411       

del 7402 
Prejeta sredstva iz javnih skladov za 

investicije 
412       

 
d. prejeta sredstva iz javnih skladov 

in agencij (413=414+415+416+417) 
413       

del 7403 
prejeta sredstva iz javnih skladov za 

 tekočo porabo 
414       

del 7403 
prejeta sredstva iz javnih skladov za  

investicije 
415       

del 7404 
prejeta sredstva iz javnih agencij za 

tekočo porabo 
416       

del 7404 
prejeta sredstva iz javnih agencij za  

investicije 
417       

del 740 
e. prejeta sredstva iz poračunov in 

naslova tujih donacij 
418       

741 

f. prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 

419       

 

B. Drugih prihodki za izvajanje 

dejavnosti javne službe  

(420=421+422+423+424+425+426+4

27+428+429+430) 

420 212.910,86 27.175,00  41.285,00   

del 7130 
Prihodki od prodaje blaga in storitev 

iz naslova izvajanja javne službe 
421 108.878,00      

del 7102 prejete obresti 422  213,00     

del 7100 

prihodki od udeležbe na dobičku in 

dividend ter presežkov prihodkov nad 

odhodki 

423       

del 7141 
Drugi tekoči prihodki iz naslova 

izvajanja javne službe 
424 88.880,00 228,00  21.073,00   

72 Kapitalski prihodki 425       

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 15.152,86 26.734,00 24.596,00 20.212,00 0,8  

731 Prejete donacije iz tujine 427       

732 
Donacija za odpravo posledic 

naravnih nesreč 
428       



POSLOVNI PLAN Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino za leto 2020                    

 

 63 

786 
Ostala prejeta sredstva iz proračuna 

Evropske unije 
429       

787 
Prejeta sredstva od drugih evropskih 

institucij 
430       

 

2. Prihodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

(431=432+433+434+435+436) 

431 337.095,00 378.661,00 475.975,00 354.762,00 0,7 404.567,00 

del 7310 
Prihodki od prodaje blaga in storitev 

na trgu 
432 337.095,00 378.661,00 475.975,00 354.762,00 0,7 404.567,00 

del 7102 Prejete obresti 433       

del 7103 
Prihodki od najemnin, zakupnin in 

drugih, prihodki od premoženja 
434       

del 7100 

prihodki od udeležbe na dobičku in 

dividend ter presežkov prihodkov nad 

odhodki 

435       

del 7141 
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz 

izvajanja javne službe 
436       

 II. Skupaj odhodki (437=438+481) 437 1.178.328,60 1.158.334,00 1.161.224,05 1.035.852,00  
1.233.157,

00 

 

1. Odhodki za izvajanje javne 

službe  

(438=439+447+453+464+465+466+4

67+468+469+470) 

438 825.409,23 781.368,00 720.334,52 715.180,00 1,0 775.817,40 

 

A. plače in drugi izdatki 

zaposlenim  

(439=440+441+442+443+444+445+4

46) 

439 276.721,96 277.296,00 277.220,40 221.128,00 0,8 322.854,40 

del 4000 Plače in dodatki 440  241.505,00 192.290,00 109.538,00 0,6 245.016,40 

del 4001 Regres za letni dopust 441      27.213,00 

del 4002 Povračila in nadomestila 442  35.791,00  28.838,00  50.625,00 

del 4003 Sredstva ta delovno uspešnost 443       

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444       

del 4005 
Plače za delo nerezidentov po 

pogodbi 
445       

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446       

 

B. Prispevki delodajalcev za 

socialno varnost 

(447=448+449+450+451+452) 

447  60.426,00  41.376,00  63.720,00 
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del 4010 
Prispevek za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje 
448  31.264,00  26.898,00  38.200,00 

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 449  28.296,00  13.962,00  24.020,00 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450  866,00  516,00  1.500,00 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451       

del 4015 

Premije kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja na 

podlagi ZKDPZJU 

452       

 

C. Izdatki za blago in storitve za 

izvajanje javne službe  

(453=454+455+456+457+458+459+4

60+461+462+463) 

453 511.507,26 442.163,00 243.275,12 449.747,00 1,8 371.443,00 

del 4020 
Pisarniški in splošni material in 

storitve 
454 275.495,00 155.829,00 138.525,12 246.259,00 1,8 215.500,00 

del 4021 Posebni material in storitve 455 26.600,84  26.095,00  0,0  

del 4022 
Energija, voda, komunalne storitve in 

komun. 
456 26.815,48 23.939,00 35.200,00 20.224,00 0,6 18.220,00 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 5.070,99 9.630,00 6.070,00 2.535,00 0,4 1.500,00 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 29.412,23 5.046,00 6.555,00 4.742,00 0,7 4.742,00 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 33.839,28 3.519,00 19.430,00 764,00 0,0 764,00 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460  31.853,00 11.400,00 22.675,00 2,0 18.200,00 

del 4027 Kazni in odškodnine 461       

del 4028 Davek na izplačane plače 426       

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 114.273,44 212.347,00 199.839,00 152.548,00 0,8 112.517,00 

403 D. plačila domačih obresti 464       

404 E. plačila tujih obresti 465       

410 F. subvencije 466       

411 
G. Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 
467       
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412 
H. Transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam 
468       

413 I. Drugi domačih tekoči transferji 469       

 

J. Investicijskih odhodki 

(470=471+472+473+474+475+476+ 

477+478+479+480) 

470 37.180,00 1.483,00  2.929,00  17.800,00 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471       

4201 Nakup prevoznih sredstev 472    1.848,00   

4202 Nakup opreme 473 15.834,80 990,00  1.081,00  2.000,00 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 403,96 493,00     

4204 Novogradnja, rekonstr. In adaptacije 475       

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova 476 20.941,24     15.800,00 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477       

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478       

4208 

Študije o izvedljivosti projektov, 

projektna dokumentacija, nadzor, 

invest. Inženiring 

479       

4209 
Nakup blagovnih rezerv in interv. 

Zalog 
480       

 

2. Odhodki iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu 

(481=482+438+484) 

481 352.919,38 376.966,00 440.889,53 320.672,00 0,7 457.340,00 

del 400 

A. Plače in drugi izdatki 

zaposlenim iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu 

482 179.454,00 125.750,00 251.680,53 153.968,00 0,6 225.937,00 

del 401 

B. Prispevki delodajalcev za 

socialno varnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 

483 21.020,00   22.137,00   

del 402 

C. Izdatki za blago in storitve iz 

naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu 

484 152.445,38 251.216,00 189.209,00 144.567,00 0,8 231.403,00 

 III/1 Presežek prihodkov nad odhodki 485 66.580,89  570,95 82.002,00 143,6  

 III/2 Presežek odhodkov nad odhodki 486  33.811,00     
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Izkazu denarnih tokov sledi še podrobnejši razdelilnik planiranih prihodkov in 

stroškov. 

5.5 NAČRT DENARNI TOK – RAZDELILNIK JAVNA IN TRŽNA DEJAVNOST 

 
Razdelilnik prikazuje prihodke javne službe (mladina –  v katere smo vključili tudi 
Večgeneracijski center), turizem,podjetništvo) ter tržne dejavnosti (hostel, klub, mestna hiša, 
drugi projekti) glede na vir prihodka in odhodke po vrsti stroška in kraju nastanka (javna 
služba – mladina, turizem, podjetništvo; tržna dejavnost – hostel, klub, mestna hiša, drugi 
projekti). 
 
Skupni prihodki za mladino so planirani v višini 276.244,00 EUR. 

Skupni odhodki za mladino so planirani v višini 276.244,00 EUR. 

Skupni prihodki za turizem so planirani v višini 408.362,00 EUR 

Skupni odhodki za turizem so planirani v višini 354.493,00  EUR.  

Skupni prihodki za podjetništvo so planirani v višini 76.390 EUR. 

Skupni odhodki za podjetništvo so planirani v višini 77.486,00 EUR. 

Skupni prihodki za hostel so planirani v višini  95.628,00 EUR. 

Skupni odhodki za hostel  so planirani v višini 95.628,00 EUR. 

Skupni prihodki za klub so planirani v višini 231.721,00 EUR. 

Skupni odhodki za klub so planirani v višini 230.625,00 EUR. 

Skupni prihodki za mestno hišo so planirani v višini 45.000,00 EUR. 

Skupni odhodki za mestno hišo so planirani v višini 71.628,00 EUR. 

Skupni prihodki za tic so planirani v višini 5.999,00 EUR. 

Skupni odhodki za tic so planirani v višini 33.239,00 EUR. 

Skupni prihodki za večgeneracijski center so planirani v višini 93.813,00 EUR. 

Skupni odhodki za večgeneracijski center so planirani v višini 93.813,00 EUR. 

Mestna hiša, Tic, podjetništvo prikazujeta višek odhodkov nad prihodki, zato ju bomo 
pokrivali iz presežkov kluba, ter sredstev turizma. Pri TIC-u in Mestni hiši  smo kljub temu, da 
se opravlja v prostorih tudi javna služba informiranja ločili prikaz tudi po objektih zaradi boljše 
preglednosti in razmejevanja stroškov po sodilih.  



POSLOVNI PLAN Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino za leto 2020                    

 

67 

 

Tabela 34: Plan 2020, pregled po razdelilniku 

 

 

Delež Znesek Delež Znesek Delež Znesek Delež Znesek Delež Znesek Delež Znesek Delež Znesek Delež Znesek Delež Znesek

Redno zaposleni 583.838 139.130,89 €      123.912 €     62.663,98 € 39.064 €     105.055 €   46.249 € 15.660 €   52.102 €      583.838 €      

direktorica 1 100% 48.200 €      0,50 24.100 €             0,25 12.050 €       0,25 12.050 €      1 48.200 €        

vodja službe III 1 100% 48.077 €      0,50 24.039 €       0,50 24.039 €      1 48.077 €        

višji svetovalec področja I 1 100% 49.824 €      1,00 49.824 €       1 49.824 €        

organizator tur. vodenj 1 100% 31.320 €      0,50 15.660 € 0,5 15.660 €   1 31.320 €        

vodja mladinskih programov 1 100% 15.921 €      1,00 15.921 €             1 15.921 €        

področni svetovalec I 1 100% 26.402 €      1,00 26.402 € 1 26.402 €        

področni svetovalec I 1 100% 11.802 €      1,00 11.802 €      1 11.802 €        

področni svetovalec III 1 100% 16.716 €      1,00 16.716 €      1 16.716 €        

vodja računovodstva 1 100% 32.500 €      0,50 16.250 €             0,30 9.750 €        0,20 6.500 €       1 32.500 €        

hišnik IV 1 100% 13.659 €      1,00 13.659 €             1 13.659 €        

čistilka III 1 100% 15.642 €      0,20 3.128 €        0,40 6.257 €      0,40 6.257 €       1 15.642 €        

310.063 €    69.930,00 €        98.791 €       54.391 €      6.257 €      6.257 €       42.062 € 15.660 €   16.716 €      310.063 €      

računovodja VI 1 100% 18.653 €      0,50 9.327 €               0,25 4.663 €        0,25 4.663 €       1 18.653 €        

koord. in org. kult. programov 1 100% 17.504 €      1,00 1,00 17.504 €     1 17.504 €        

animator organizator 1 100% 15.824 €      1,00 15.824 €     1 15.824 €        

poslovni sekretar VI 1 100% 16.748 €      0,25 4.187 €      0,50 8.374 €       0,25 4.187 €   1 16.748 €        

mladinski delavec I 1 100% 15.963 €      1,00 15.963 €             1 15.963 €        

mladinski delavec II 1 100% 14.724 €      1,00 14.724 €     1 14.724 €        

mladinski delavec II 1 100% 14.084 €      1,00 14.084 €     1 14.084 €        

mladinski delavec II 1 100% 16.364 €      1,00 16.364 €     1 16.364 €        

mladinski delavec II 1 100% 14.724 €      1,00 14.724 €     1 14.724 €        

knjigovodja V 1 100% 14.441 €      0,50 7.220 €               0,25 3.610 €        0,25 3.610 €       1 14.441 €        

čistilka III 1 100% 12.797 €      1,00 12.797 €     1 12.797 €        

čistilka II 1 100% 13.025 €      1,00 13.025 €     1 13.025 €        

184.850 €    32.510 €             8.273 €        8.273 €       32.807 €     98.798 €     4.187 €   184.850 €      

pomoč pri izvajanju program. 1 100% 16.848 €      1,00 16.848 €       1 16.848 €        

pomoč pri izvajanju program. 1 100% 15.909 €      1,00 15.909 €      1 15.909 €        

32.757 €      16.848 €       15.909 €      32.757 €        

višji svetovalec področja III 1 100% 23.663,00 €  1,00 23.663 €             23.663 €        

mladinski delavec  - I projekti 1 100% 13.028,00 €  1,00 13.028 €             13.028 €        

višji svetovalec področja III 

- projekti 1 100% 19.477,00 €  19.477 €      19.477 €        

56.168 €      36.691 €             19.477 €      56.168 €        

Druge oblike rednega dela 35.400 €      -  €                  -  €            -  €           19.200 €     16.200 €     35.400 €        

Klubski delavec 5.400 €        1,00 5.400 €       5.400 €         

Študentsko delo - animator 10.800 €      1,00 10.800 €     10.800 €        

Študentsko delo - hostel 19.200 €      1,00 19.200 €     19.200 €        

Podjetništvo Mestna hišaPLAN 2020 Št. 

oseb

javna dela 

trg

občina 

projekti 

Letni strošek 

(EUR)

Mladina Turizem

STROŠKI

KlubHostel/prostoriDelež 

del.časa 

SKUPAJ TIC TČ VGC  
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Materialni stroški - redno 

poslovanje 78.195 €      28.875 €             17.521 €       1.462 €       7.664 €      8.510 €       6.419 €   4.679 €     3.065 €       78.195 €        

Pisarniški material 8.500 €        0,39 3.315 €               0,29 2.465 €        0,01 85 €            0,02 170 €         0,04 340 €          0,07 595 €      0,04 340 €        0,14 1.190 €       1,00 8.500 €         

Potrošni material, DI (pisarna ..) 9.300 €        0,37 3.441 €               0,30 2.790 €        0,01 93 €            0,02 186 €         0,04 372 €          0,08 744 €      0,03 279 €        0,15 1.395 €       1,00 9.300 €         

Telefon, internet, pošta 4.800 €        0,12 576 €                 0,43 2.064 €        0,05 240 €          0,05 240 €         0,05 240 €          0,10 480 €      0,10 480 €        0,10 480 €          1,00 4.800 €         

Bančne storitve 8.030 €        0,40 3.180 €               0,11 900 €           0,03 240 €          0,07 530 €         0,07 530 €          0,20 1.590 €   0,13 1.060 €     1,00 8.030 €         

Usposabljanje zaposlenih (tudi 

redni zdravniški pregledi) - 

kotizacije in potni stroški 8.140 €        0,36 2.940 €               0,36 2.940 €        0,04 300 €          0,06 490 €         0,12 980 €          0,06 490 €      0,00 1,00 8.140 €         

Zavarovanje opreme (vsa oprema 

zavoda..) 14.225 €      0,66 9.375 €               0,34 4.850 €        1,00 14.225 €        

Pravno svetovanje, revizije 

poslovanja , notarske storitve... 3.600 €        0,24 864 €                 0,06 216 €           0,02 72 €            0,24 864 €         0,24 864 €          0,10 360 €      0,10 360 €        1,00 3.600 €         

Vzdrževanje objektov in  opreme 21.600 €      0,24 5.184 €               0,06 1.296 €        0,02 432 €          0,24 5.184 €      0,24 5.184 €       0,10 2.160 €   0,10 2.160 €     1,00 21.600 €        

Materialni stroški - projektno delo 

(programski stroški drugi) 257.485 €    70.139 €             181.260 €     5.000 €       700 €         12.350 €     700 €      38.646 €      308.795 €      

Izvajalci programov (kot  npr. 

nastopajoči, sazas, ipf, zamp), 

nastop na sejmih 173.456 €    0,18 31.500 €             0,50 86.310 €       0,03 5.000 €       0,07 12.000 €     0,2228 38.646 €      1,00 173.456 €      

Potrošni material 3.916 €        0,08 320 €                 0,92 3.596 €        1,00 3.916 €         

Varovanje dogodki+intervencije 9.850 €        0,14 1.350 €               0,86 8.500 €        1,00 9.850 €         

Varovanje mesečno redno 3.148 €        0,22 700 €                 0,22 698 €           0,22 700 €         0,11 350 €          0,22 700 €      1,00 3.148 €         

Najem opreme, ozvočevanje, luči 56.780 €      0,21 11.780 €             0,79 45.000 €       1,00 56.780 €        

Tiskarske storitve, oblikovanje 19.275 €      0,37 7.119 €               0,63 12.156 €       1,00 19.275 €        

Oglaševanje 42.370 €      0,41 17.370 €             0,59 25.000 €       1,00 42.370 €        

Stroški nabave materiala za 

prodajo 99.400 €      18.000 €     70.000 €     9.600 €   1.800 €     0,00 99.400 €        

Pijača 70.000 €      1,00 70.000 €     1,00 70.000 €        

Hrana 18.000 €      1,00 18.000 €     1,00 18.000 €        

Izdelki .. 11.400 €      0,84 9.600 €   0,16 1.800 €     1,00 11.400 €        

Fiksni materialni stroški - stroški 

upravnega objekta 96.770 €      38.100 €             31.800 €       8.360 €       18.510 €     0,00 96.770 €        

Električna energija 22.500 €      0,38 8.500 €               0,33 7.500 €        0,10 2.250 €       0,19 4.250 €       1,00 22.500 €        

Ogrevanje 29.200 €      0,45 13.200 €             0,26 7.500 €        0,09 2.500 €       0,21 6.000 €       1,00 29.200 €        

Komunalne storitve in voda 11.830 €      0,47 5.550 €               0,18 2.100 €        0,07 850 €          0,28 3.330 €       1,00 11.830 €        

Vzdrževanje 5.800 €        0,22 1.300 €               0,55 3.200 €        0,09 520 €          0,13 780 €          1,00 5.800 €         

Zavarovanje 7.740 €        0,48 3.750 €               0,19 1.500 €        0,03 240 €          0,29 2.250 €       1,00 7.740 €         

Investicijska vlaganja 19.700 €      0,29 5.800 €               0,51 10.000 €       0,10 2.000 €       0,10 1.900 €       1,00 19.700 €        

Fiksni materialni stroški - hostel 11.000 €      11.000 €     11.000 €        

Električna energija 3.900 €        1,00 3.900 €      1,00 6.000 €         

Ogrevanje 4.100 €        1,00 4.100 €      1,00 8.500 €         

Komunalne storitve in voda 1.100 €        1,00 1.100 €      1,00 2.400 €         

Tekoče vzdrževanje prostora 500 €           1,00 500 €         1,00 500 €            

Varovanje, požar 900 €           1,00 900 €         1,00 1.500 €         

Zavarovanje 500 €           1,00 500 €         1,00 500 €            

Fiksni materialni stroški - mestna 

hiša 8.660 €        8.660 €   8.660 €         

Električna energija 1.200 €        1,00 1.200 €   1,00 1.200 €         

Ogrevanje 1.500 €        1,00 1.500 €   1,00 1.500 €         

Komunalne storitve in voda 800 €           1,00 800 €      1,00 800 €            

Tekoče vzdrževanje prostora 1.200 €        1,00 1.200 €   1,00 1.200 €         

Varovanje, požar 1.160 €        1,00 1.160 €   1,00 1.160 €         

Zavarovanje 2.800 €        1,00 2.800 €   1,00 2.800 €         

Investicijska vlaganja 0,00 -  €             

Fiksni materialni stroški - TIC TČ 11.100 €      11.100 €   11.100 €        

Str. najema (ee.ogrevanje, 

tel,komunala) 9.800 €        1,00 9.800 €     1,00 9.800 €         

Tekoče vzdrževanje prostora 1.100 €        1,00 1.100 €     1,00 1.100 €         

Zavarovanje 200 €           1,00 200 €        1,00 200 €            

Investicijska vlaganja 1,00 -  €        1,00 -  €             

SKUPAJ 1.181.848 €  276.245 €           354.493 €     77.486 €      95.628 €     230.625 €   71.628 € 33.239 €   93.813 €      1.233.158 €    
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VGC

Delež Znesek Delež Znesek Delež Znesek Delež Znesek Delež Znesek Delež Znesek Delež Znesek Delež Znesek Delež Znesek

Občina - mladina 1 1,00 148.230 €           1,00 148.230 €      

Občina - turizem 1,00 391.514 €     1,00 391.514 €      

Občina - podjetništvo 1,00 76.390 €      1,00 76.390 €        

Občina - vgc - sopotnik 1 40.000 €      1,00 40.000 €        

Državni proračun -

 Urad za mladino 1 1,00 99.795 €             1,00 99.795 €        

Projekt - Movit

Uporabniki, kupci - drugo 0,06 0,06 26.219 €             0,24 95.628 €     0,6 231.721 €   0,11 45.000 € 0,01 5.999 €     1,00 404.567 €      

LAS 1 1,00 2.000 €               1,00 2.000 €         

Prihodki javna dela 0,51 16.848 €       0,49 15.909 €      1,00 32.757 €        

Projekt VGC 1 37.904 €      1,00 37.904 €        

SKUPAJ 276.244 €           408.362 €     76.390 €      95.628 €     231.721 €   45.000 € 5.999 €     93.813 €      1.233.157 €   

RAZLIKA 1 €-                     0 53.869 €       0 -1.096 0 0 0 1.096 0 -26.628 0 -27.240 0 0 0 0 

Mestna hiša Tic TČKlubHostel/prostoriPlan 2020 SKUPAJ 

PRIHODKI

Turizem PodjetništvoMladina
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Tabela 35: DELITEV SKUPNIH STROŠKOV MED PROGRAME OZ. OBJEKTE ZPTM BREŽICE 
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5.6 KADROVSKI NAČRT 2020 

 
V letu 2020 bomo z naslova ustanovitelja pokrivali plače za 10,2 zaposlenih kot je razvidno iz 
priloženega kadrovskega načrta, razliko 0,8 zaposlene iz tržnega vira.   
Ostala delovna mesta pokrivamo iz tržnega vira, bodisi projektov (projekt MI!, 
večgeneracijski center, javna dela) ali sredstev pridobljenih na trgu (15 oseb +2 javni deli). 
  
2 osebi bomo angažirali preko javnih del, na VII. ravni izobrazbe in je delno krit iz sredstev 
Zavoda za zaposlovanje (aktivna politika zaposlovanja, del iz sredstev ustanovitelja). Skupaj 
zavod planira angažirati 26 oseb, ter dodatno 2 osebi preko programa javnih del.  
Zaradi povečanega obsega dela in dodatnih nalog, ki niso za angažma za polni delovni čas, 
bomo najemali tudi študente, avtorje in podjemnike, planirana skupna višina sredstev znaša 
32.758,00 EUR.  
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Tabela 36:  

Vir financiranja 

Število zaposlenih 

1.januarja tekočega 

leta 

Dovoljeno ali ocenjeno 

število zaposlenih 1. 

januarja naslednjega 

leta 

1. Državni proračun   

2. Proračun občin 10,2 
10,2 

 

3. ZZZS in ZPIZ 3 1 

4. Druga javna sredstva za opravljanje 

javne službe (npr. takse, pristojbine, 

koncesnine, RTV-prispevek) 

  

5. Sredstva od prodaje blaga in 

storitev na trgu 
11,8 11,8 

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne 
službe in sredstva prejetih donacij 

  

7. Sredstva Evropske unije ali drugih 
mednarodnih virov skupaj s sredstvi 
sofinanciranja iz državnega proračuna 

1 3 

8. Sredstva ZZZS za zdravnike 

sekundarije, zdravnike in doktorje 

dentalne medicine specializante, 

zdravstvene delavce pripravnike, 

zdravstvene sodelavce pripravnike; 

sredstva raziskovalnih projektov in 

programov ter sredstva za projekte in 

programe, namenjene 

internacionalizaciji ter kakovosti 

izobraževanja in znanosti (namenska 

sredstva) 

  

9. Sredstva iz sistema javnih del   

10. Sredstva za zaposlene na podlagi 

Zakona o ukrepih za odpravo posledic 

žleda med 30. januarjem in 10. 

februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 

17/14 in 

  

 

14/15 – ZUUJFO)   

Skupno število vseh zaposlenih (od 

1. do 10. točke) 
26 26 

Skupno število zaposlenih pod točkami 

1, 2, 3 in 4 
13,2 11,2 

Skupno število zaposlenih pod točkami 

5, 6, 7, 8, 9 in10 
12,8 14,8 
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Tabela 37: KADROVSKI NAČRT ZPTM 2020 
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5.7 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE je zajeto v Poslovnem planu 2020 

5.8 KAZALNIKI 

 
Tabela 28: Kazalniki 
 

KAZALNIK 
REALIZACIJA 

2017 v EUR 

REALIZACIJA 

 2018 v EUR 

I. 

2018/2017 

REALIZACIJA 

 2019 v EUR 

I.  

2019/2018 

PLAN 

 2020 v EUR 

I.  

2019/2020 

KAZALNIK 

GOSPODARNOSTI  
0,99 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 1,01 

celotni prihodki AOP 

870 
1131255,00 1240350,00 1,10 1082351,33 0,87 1028234,40 0,95 

celotni odhodki AOP 

887 
1130139,00 1238372,00 1,10 1079935,44 0,87 1025937,30 0,95 

  

       

STOPNJA 

ODPISANOSTI 

OPREME 

84,63 84,63 1,00 88,00 1,04 88,31 1,00 

popravek vrednosti 

opreme AOP 007 
285987,00 285987,00 1,00 309726,00 1,08 294239,70 0,95 

oprema AOP 006 337914,00 337914,00 1,00 350720,00 1,04 333184,00 0,95 

  

       

DNEVI VEZAVE 

ZALOG MATERIALA 
138,58 205,88 1,49 64,78 0,31 64,78 1,00 

zaloge AOP 023 21635,00 36360,00 1,68 34946,00 0,96 33198,70 0,95 

stroški materiala AOP 

873 
56984,00 64462,00 1,13 53946,00 0,84 51247,75 0,95 

  

       

DELEŽ TERJATEV V  

CELOTNEM 

PRIHODKU 

0,14 0,15 1,08 0,09 0,62 0,09 0,97 

kratkoročne terjatve  

AOP012-AOP13-

AOP14 

155340,00 188162,00 1,21 102206,00 0,54 93948,00 0,92 

celotni prihodki AOP 

870 
1131255,00 1240350,00 1,10 1082351,00 0,87 1028234,40 0,95 

  

       

KOEFICIENT 

ZAPADLIH 

OBVEZNOSTI 

0,16 0,41 2,58 0,47 

 

0,45 0,96 

zapadle obveznosti na 

dan 31.12. 
103318,00 150242,00 1,45 108665,00 0,72 103231,75 0,95 
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mesečni promet 

dobaviteljev 

AOP 871/12 

55483,25 62057,00 1,12 50937,33 0,82 46300,00 0,91 

  

       

KAZALNIK 

ZADOLŽENOSTI 
0,14 0,12 0,84 0,11 0,92 0,11 1,00 

tuji viri AOP  

034+047+048+055 
247444,00 198227,00 0,80 172179,00 0,87 163570,00 0,95 

obveznosti do virov 

sredstev  AOP 060 
1801552,00 1682707,00 0,93 1591145,00 0,95 1511588,70 0,95 

  

       

PRIHODKOVNOST 

SREDSTEV 
0,49 0,54 1,10 0,47 0,87 0,47 1,00 

prihodki iz poslovne 

dejavnosti  AOP 860 
1106327,00 1213403,00 1,10 1059855,00 0,87 1006863,20 0,95 

osnovna sredstva po  

nabavni vrednosti 

AOP002+004+006 

2243367,00 2251085,00 1,00 2271870,00 1,01 2158276,50 0,95 

  

       

KAZALNIK 

POKRIVANJA 

KRATK. 

OBVEZNOSTI Z 

GIBLJ.SRED 

1,13 1,13 1,00 1,05 0,92 1,05 1,00 

kratkoročna sredstva 

in zaloge 

AOP012+AOP 023 

280761,00 224522,00 0,80 179960,00 0,80 170962,00 0,95 

kratkoročne 

obveznosti in PČR 

AOP034 

247444,00 198227,00 0,80 172179,00 0,87 163570,05 0,95 

 

Kazalnik gospodarnosti je razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki, indeks 1,00 

kaže, da bodo prihodki na enakem nivoju kot odhodki.  

Kazalnik stopnje odpisanosti opreme kaže, da bo 88% vrednosti opreme odpisane glede na 

nabavno vrednost opreme.  

Koeficient zapadlih terjatev je razmerje med zapadlimi terjatvami na dan 31.12.2020 in 

kratkoročnimi terjatvami.  

Kazalnik dnevi vezave zalog materiala izkazuje, da bodo zaloge v povprečju vezane 64 dni. 

Koeficient plačilne sposobnosti je razmerje med povprečnim št. dejanskih dni za plačilo in 

povprečnim št. dogovorjenih dni za plačilo. Pove, da bodo v letu 2019 obveznosti plačane z 

manjšimi zamudami.  
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Koeficient zapadlih obveznosti je razmerje med zneskom zapadlih neplačanih obveznosti na 

dan 31.12.2020 in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev.  

Kazalnik zadolženosti izkazuje pokrivanje tujih virov z obveznostmi do virov sredstev.  

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi izkazuje predvideno slabšo 

pokritost.  

Kazalnik prihodkovnost sredstev je razmerje med prihodki iz poslovne dejavnosti in 

osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti ter pove, da 0,47 prihodkov pokriva nabavno 

vrednost osnovnih sredstev. 

 

 

 


