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UVOD 
 
 

Kljub temu, da je zaradi epidemije COVID-19 za nami izjemno zahtevno poslovno leto, 
je rezultat poslovanja pozitiven.  
 
Z razširitvijo epidemije korona virusa in ob sprejetih omejitvenih ukrepih države, je 
prišlo do nezmožnosti rednega poslovanja trgovine, gostinske dejavnosti, nastanitvene 
dejavnosti, posledično se je s zmanjšala aktivnost in posledično tudi prihodki.   
 
Javni zavod ZPTM Brežice, del svojih dejavnosti opravlja skladno z Odlokom kot tržno  
dejavnost (Klub MCB, bar, Mc hostel Brežice, Mestna hiša Brežice), ter skladno s tem 
pokriva tudi vse stroške vezane na le-to - fiksne materialne stroške, delne stroške 
programa in stroške plač zaposlenih. V letu 2019 je bil delež tržnih dejavnosti v 
celotnih prihodkih zavoda 36%.  
 
Upad se je poznal predvsem na realizaciji prihodkov hotelskega dela, kot posledica 
nezmožnosti gostiteljstva večjih skupin oz. odpovedi s strani skupin, ki so se od 16. 
marca naprej kar vrstile. Namreč največ nočitev opravijo gostje, ki pridejo v okviru 
skupin, saj Mladinski hotel in Mladinski center Brežice skupaj nudita odlične in 
optimalne pogoje za izvedbo mladinskih izmenjav in treningov, intenzivnih vaj  kulturnih 
društev, plesnih in športnih priprave, team building – ov in še bi lahko naštevali. 
Posledično so v preteklosti največ nočitev opravili gostje iz sosednjih in evropskih 
držav. 
 
Zavod je sicer takoj ob pojavu epidemije sprejel kar nekaj mehkih kriznih ukrepov, kot 
so prilagoditev prodajno-trženjskih aktivnosti, reorganizacijo dela, nenadomeščanje 
delavcev na porodniških, bolniških ter drugih odsotnostih, racionalizacijo materialnih 
stroškov, iskal možnosti pridobitev dodatnih likvidnih sredstev za nemoteno poslovanje 
zavoda in izkoriščanje raznih državnih oblik pomoči, ki so na voljo, kot je npr. 
sofinanciranje nadomestila plač. Vendar, ker smo javni zavod, smo pri črpanju državne 
pomoči večina neustrezni, kljub temu da del dejavnosti izvajamo kot tržno. Kandidirati 
npr. nismo mogli na javni razpis za sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki so nastali 
zaradi izpada prihodkov kot posledice epidemije COVID-19 za podjetja v turističnem in 
gostinskem sektorju zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in zaradi ukrepov proti širjenju 
bolezni nismo mogli opravljati dejavnosti. 
 

Pod okriljem Popotniškega združenja Slovenije, katerega član smo, in znotraj katerega 
deluje tudi 8 hostlov, ki delujejo v javnih zavodih – mladinskih centrih, smo o utrpljeni 
škodi pandemije, kot je ta nastala v ostalih nastanitvenih objektih v Sloveniji, apelirali 
tudi na Urad Republike Slovenije za mladino (v nadaljevanju URSM), ki je državni 
organ, pristojen za področje mladine oz. za uresničevanje javnega interesa v 
mladinskem sektorju in delni financer vzpostavitve mladinske nastanitvene 
infrastrukture. 
 
URSM je s problematiko seznanil tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in 
Ministrstvo za javno upravo, ki je odgovorno za javne zavode, vendar je odziv razviden 
iz sprejetih proti koronskih ukrepov, kjer je vlada RS omejila pravico do ukrepa 
povračila nadomestila plače delavcev na začasnem čakanju za neposredne ali 
posredne uporabnike proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, 
katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov.  
 
Glede dogajanja na področju tržnih dejavnosti zavoda v obdobju od januarja do 
oktobra 2020 smo obvestili tudi ustanovitelja, ter nanj naslovili vlogo za podajo navodil 
glede izvajanja tržnih dejavnosti, ki jih je v 2020 otežila oz. onemogočila epidemija.   
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Zato je Kolegij župana sprejel sklepa: 

1. Občina Brežice pokrije materialne stroške, nastale na objektih Mladinskega 
hotela in Mestne hiše, kjer se izvaja tržna dejavnost. Materialni stroški objektov 
bodo pokriti v delu, ki je upoštevan v delu stroškov tržne dejavnosti in v letu 
2020 še ni vključen v letno pogodbo, sklenjeno med Občino in ZPTM. ZPTM 
pripravi podroben pregled teh stroškov in jih posreduje v čim krajšem času 
pristojnem oddelku v uskladitev. Za ta namen oddelek prerazporedi preostanek 
sredstev iz proste proračunske postavke.  

2. Direktorica mora v čim krajšem možnem času pristopiti k zmanjšanju stroškov 
dela tržne dejavnosti na način, da ohrani kader le, če je ta nujno potreben. 
Občino seznani z načrtom zmanjševanja kadra. 

 
Predvidevamo, da se bodo tudi po odpravi omejitev poslovanja, zaradi večje 
brezposelnosti in posledično manjše potrošnje, nezmožnosti gostiteljstva večjih 
skupin, organizacije večjih dogodkov negativni trendi in nižji prihodki poznali na 
manjših prilivih tržne dejavnosti zavoda tudi v prihodnje, zato bomo v izogib finančni 
nestabilnosti ves čas bdeli nad nad finančnim stanjem  zavoda in se ažurno odzivali 
na zaznane izzive.  

 
Ključni za rezultat bodo naslednji elementi: 

1. Ohranjanje prihodka iz tržne dejavnosti in virov pridobljenih za projekte  
      (dodatni razpisi).  
2. Racionalna raba materialnih sredstev.  
3. Racionalna izraba delovnega časa in racionalen angažma zaposlenih 
     (prednostno tistih, ki so financirani iz sredstev ustanovitelja in projektov).  
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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 
Faks:                  +386 (0)5 90 837 91 
E-mail:              MC-BREZICE@SIOL.NET 
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@mc-brezice.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) 

http://www.zptm.si/
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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) 
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. 
 
1.1 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 zavoda so zapisane v odloku in v poslovniku o delu sveta zavoda. 
 
Svet zavoda:  

 Predstavniki ustanovitelja (Martina Zlobko, Jure Krošl, Dražen Levojević), 
 Predstavnica zainteresirane javnosti (Branka Stergar), 
 Predstavnica zaposlenih (Alja Kovačič). 

 
Svet zavoda se je v letu 2020 sestal kot sledi: 
 
 
5.2.2020: 22. redna seja 
SKLEP 1: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 22. redne seje sveta ZPTM 
SKLEP 2: Sprejme se zapisnik 16. korespondenčne seje Sveta ZPTM 
SKLEP 3: Sprejme se zapisnik 17. korespondenčne seje Sveta ZPTM 
SKLEP 4: Svet zavoda Svet zavoda sprejme poročilo za obdobje do 5.2.2020 
SKLEP 5: Sprejme se Katalog delovnih mest Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino 
Brežice z dne 5. 2. 2020. 
 
28.2.2020: 18. korespondečna seja 
SKLEP 1: Svet zavoda sprejme Poročilo popisne komisije o rednem letnem popisu sredstev 
in virov za leto 2019 z dne 31.12.2019. 
SKLEP 2: Za opremo se oblikuje popravek vrednosti v višini 232.081,68 EUR in za drobni 
inventar za 77.644,32 EUR. 
SKLEP 3: Neplačane terjatve iz preteklih let v višini 164,00 EUR se odpišejo.  
 
2.3.2020: 23. redna seja  
SKLEP 1: Sprejme se dnevni red 23. redne seje. 
SKLEP 2: Sprejme se zapisnik 21. redne seje Sveta zavoda.  

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201194
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SKLEP 3: Sprejme se zapisnik 22. redne seje Sveta zavoda.  
SKLEP 4: Svet zavoda sprejme poročilo za obdobje od 1. 2. 2020 do 2. 3. 2020. 
SKLEP 5: Sprejme se Katalog delovnih mest Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino 
Brežice z dne 2. 3. 2020. 
SKLEP 6: Sprejme se Letno poročilo Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za 
leto 2019 
 
9.6.2020: 24. redna seja  
SKLEP 1: Sprejme se dnevni red 24. redne seje. 
SKLEP 2: Sprejme se sklep o razporeditvi presežka prihodki nad odhodki iz naslova tržne 
dejavnosti in javne službe za leto 2019 
SKLEP 3: Sprejme se program dela in finančni načrt zavoda za podjetništvo, turizem in 
mladino za leto 2020 
 
30.6.2020: 19. korespondenčna seja 
SKLEP 1:  Svet zavoda soglaša, da se v enakem finančnem obsegu in zastavljenih 
programskih vsebinah kot  Program dela in Finančni načrt za leto 2020 pripravita tudi 
Program dela in Finančni načrt za leto 2021, ki bi ju direktorica posredovala v sprejem svetu 
najpozneje do 1.12.2020 
 
SKLEP 2:  Svet zavoda soglaša, da se spremeni točka 3.2. Poslovnega načrta za leto 2020, 
sprejetega na 24. redni seji sveta zavoda z dne 9.6.2020 in sicer v namenu porabe sredstev 
za turistično promocijo.   
 
SKLEP 3: Zaposlena Matejka Gerjevič, razporejena na delovno mesto DIREKTOR, šifra DM: 
B017390, je v mesecu marcu 2020 (od 13.3. – 31.3.2020)  in aprilu 2020 (1.4. do 30.4.2020) 
zaradi prekomerne obremenjenosti zaradi obvladovanja epidemije upravičena do dodatka za 
nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije.  

 
Dodatek iz 1. točke izreka tega sklepa se zaposleni določi v višini 87,07% osnovne plače 
delovnega mesta (plačne skupine B) za mesec marec in april glede na delež zaposlitve 
(100%) za 31,19 ur prisotnosti v mesecu marcu in 65,05 ur prisotnosti v mesecu aprilu.  
 
 
31.8.2020: 25. redna seja – nesklepčnost  
 
1.9.2020: 20. korespondenčna seja  
SKLEP 1:  Sprejme se zapisnik 18. korespondenčne seje Sveta zavoda.  
SKLEP 2:  Sprejme se zapisnik 23. redne seje Sveta zavoda.  
SKLEP 3:  Sprejme se zapisnik 24. redne seje Sveta zavoda.  
SKLEP 4:  Sprejme se zapisnik 19. korespondenčne seje Sveta zavoda.  
SKLEP 5:  Javni uslužbenki Matejki Gerjevič, roj. 20.1.1978 pripada iz naslova delovne dobe, 
zahtevnosti dela, delovne uspešnosti, socialnih in zdravstvenih razmer ter starosti in 
zdravstvenega stanja javnega uslužbenca skupno 29 dni rednega letnega dopusta za leto 
2020.  
SKLEP 6:  Sprejme se Polletno poročilo Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
za leto 2020.  
 
 
25. 11. 2020: 21. korespondenčna seja 
SKLEP 1:  Svet zavoda potrjuje mandate naslednjim članom sveta kot predstavnikom: 

- zainteresirane javnosti: Branka STERGAR; 
- zaposlenih: Alja KOVAČIČ;  

Mandati članom sveta potečejo istočasno, to je 12. 3. 2025. 
SKLEP 2:  Sprejme se zapisnik 20. korespondenčne seje sveta zavoda z dne 1.9.2020. 
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SKLEP 3:  Svet zavoda sprejme rebalans Finančnega načrta za leto 2020. 
 
24. 2. 2020: 22. dopisna seja 
SKLEP 1: Svet zavoda sprejme Poročilo popisne komisije o rednem letnem popisu sredstev 

in virov za leto 2020 z dne 31.12.2020. 

SKLEP 2: Za opremo se oblikuje popravek vrednosti v višini 246.061,32 EUR in za drobni 

inventar za 80.246,84 EUR. 

SKLEP 3: Neplačane terjatve iz preteklih let v višini 284,00 EUR se odpišejo.  

 
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. 
 
1.2 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. 
 
1.3 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 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
177/20)  
Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20) 
Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 
83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO) 
Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) 
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)  
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 2021 (velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) (Uradni 
list RS, št. 171/20) 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)  
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, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – 
ZIUPOPDVE)  
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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-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 66/19) 
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, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) 
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, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – 
ZIUPOPDVE) 
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, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122) 
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 80/18) 
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 
91/08, 113/09 in 22/19) 
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence 
(Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20)  
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 in 173/20)  
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, 
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12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 
157/20 in 191/20)  
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) 
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, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO)  
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 (Uradni list RS, 
št. 113/02 in 113/02)  
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 (Uradni list RS, št. 33/10) 
Pravilnik o postopku vpogleda v repertoar avdiovizualnih del in v uradno dokumentacijo 
Zavoda AIPA (Uradni list RS, št. 81/11)  
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, 13/18 in 195/20 – odl. US) 
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 (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00)  
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 (Uradni list RS, št. 
47/11)  
Mednarodna pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja 
Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13) 
 
Gostinstvo 
Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-
1B in 52/16) 
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17) 
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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, 5/19 in 182/20) 
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 (Uradni list RS, št. 63/99, 27/01 in 
65/03) 
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. 22/95) 
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 nadzoru temperature zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02, 117/02 
in 46/06)  
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 
 
Turizem 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) 
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, 5/19 in 182/20) 
Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije, Ur.l.RS št. 112/07 
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, 
Ur.l.RS št. 39/10 
Strategija razvoja Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 
Strategija turizma Občine Brežice 2017-2021 
Regionalni razvojni program za Posavje 2021-2027 
 
Trgovina 
Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20)  
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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)  
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 37/09)  
 
Podjetništvo 
Regionalni razvojni program 2021-2027 
Strategije razvoja Slovenije 2030 
 
Mladina 
Strategija Evropske unije za mlade 2019–2027 
 
Podjetništvo 
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 
27/17 in 13/18 – ZSInv) 
 
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 sodilih za razmejitve prihodkov in odhodkov v javnem zavodu 
Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za 
dodeljevanje zaporednih številk računov 
Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev zavoda 
Hišni red 
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 
Navodilo o ravnanju z zalogami prodajnih artiklov zavoda ter Sklep o porabi sredstev za 
protokol in reprezentanco zavoda 
 
1.4 URNIK DELOVANJA  
 
Urnik delovanja zavoda  
 
Mladinski center Brežice 
 

 Ponedeljek – Četrtek: 07.00 – 23.00 ure 

 Petek – Sobota: 09.30 - 01.00 ure (03.00 ure v primeru večjih prireditev/dogodkov) 

 Nedelja: 10:00 – 22.00 ure 
 
Turistično informacijski center v Termah Čatež  
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 Od ponedeljka do sobote med 9. in 17. uro  
 

Mestna hiša Brežice 
 Od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro  
 Sobota med 9. in 14. uro 
 

(za vnaprej najavljene skupine tudi izven rednega delovnega časa) 
 
Mc hostel Brežice  

 Od 08:00 do 22:00 vse dni v tednu  
 
Delovni čas se je izven zgoraj zapisanih prilagodil v primeru spremembe epidemiološke 
situacije in navodil s strani države, za čas od 16.3. do 9.5.2020 ter za čas od 26.10. do 
31.12.2020.  
 
 
1.5 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, 
športa, neformalnega izobraževanja, turizma, sejmov…, izvaja dejavnost točenja pijač ipd.), 
pri čemer je presežek ustvarjenih prihodkov namenjen opravljanju javne službe zavoda.  
 
1.6 VREDNOTE IN POSLANSTVO ZAVODA  
 
VREDNOTE: 

 spoštljivi medsebojni odnosi, 
 spoštovanje in prepoznavnost v okolju, 
 varnost, pripadnost, strokovnost, kakovost, 
 pozameznik je aktiven član, ima vpliv na dogajanje, 
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 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: 
 

 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, 
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 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 
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. 
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1.7 NOTRANJI KOMUNIKACIJSKI MODELI  
 
Organizirane poti komunikacije so temelj za uspešno delo. Pretok informacij za delo je 
zagotovljen v in predstavlja temelj za uspešno opravljeno delo.  
MESEČNI DELOVNI SESTANKI z namenom spremljanja planiranih nalog oz. izvrševanja 
nalog za področje podjetništva in turizma ter za področje mladine. Delovni sestanki potekajo 
po enotah. Na sestankih, kjer se dogovarjamo za ključne aktivnosti, so opravljeni tabelarični 
zapisniki, ter določeni datumi za izvedbo »projektne naloge«. Zapisnik je usmerjevalec 
prihodnjega delovanja in tudi osnova za poročila, ki so namenjena vodji projekta. 
STROKOVNI TIM za posamezne naloge: Teme so vezane na strokovno delo, na 
organizacije vidike zagotavljanja kvalitetnih storitev, na medsebojno povezovanje in 
sodelovanje na multidisciplinarnem nivoju. Strokovni tim načrtuje strokovne aktivnosti na 
nivoju posameznega izvajalca. Vodja tima/projekta poroča in odgovarja za delo tima , ter 
pripravlja poročilo.  
 
KOLEGIJ DIREKTORICE se sestaja po potrebi. Obravnava teme s področja strokovnega, 
tehničnega, finančno upravnega dela. Na kolegiju se načrtuje, spremlja in organizira 
izvajanje zastavljenih razvojnih ciljev, zakonodaje, nabave, investicij in drugih tekočih zadev.  
 
STROKOVNI SVET je strokovni organ, ki obravnava področja strokovnega dela. Organ ima 
5 članov različnih strokovnih profilov.  
 
SVET ZAVODA je oblikovan v skladu z odlokom. Zavod ima 5-članski svet.  
 
1.8 NAČIN DELA V ORGANIZACIJI  
 
Zavod je v 2020 delal po principu učeče se organizacije, s čimer zagotavlja 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 smo na alternativnem modelu poslovodenja, kjer smo se od taktičnega letnega 
planiranja s fiksnimi cilji vse bolj preusmerjali k srednjeročnemu s poudarkom na nosilcih 
ustvarjanja dodane vrednosti, s čimer smo zagotovili učinkovito odzivanje na priložnosti in 
nevarnosti dinamičnega okolja. V spektru dela smo gradili na vzpostavljenih mrežah in 
strateških koalicijah, ki se morajo še okrepiti in pridobiti na uveljavljenosti in moči. 
Orodja, ki smo jih 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 je težil k decentraliziranemu planskemu osebju, v proces 
planiranja je vključeval zaposlene na vseh ravneh podjetja.  
 
Svoje zaposlene je direktor opolnomoči za sodelovanje pri odločitvah povezanih z njihovim 
delom. Moč odločanja so 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. 
Skozi delo na projektih centra in sprotnega izkustvenega učenja gradijo svoje sposobnosti, 
postopoma si pridobivajo občutek sprejetosti, celovitosti, povezanosti z okoljem, pridobivajo 



POSLOVNO POROČILO Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2020 

 

 17 

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.  
Pri delu v zavodu se pojavljajo vsi slogi učenja, odvisno od projekta, vloge zaposlenega v 
projektu. Nastopamo tako kot divergent, asimilator, konvergent in prilagajalec. V katerem 
slogu se znajdeš je odvisno od trenutnih razmer in aktivnosti. 
 
1.9 VPLIV UPORABNIKOV NA DOGAJANJE 
Zavod poleg aktivnosti, ki jih ima zapisane v ustanovnem aktu, izvaja 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 je imel odprt sistem spremljanja zadovoljstva: 

 Preko knjig pritožb in pohval (klub, hostel, mestna hiša, tic), 
 preko osebnega stika mladinskega delavca na srednjih šolah kot tudi na srečanjih 

neformalnih skupin mladih (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), 
 ugotavlja zadovoljstvo in interese preko uporabnikov in skupine aktivistov preko 

anket, 
 preko strokovnih svetov in organov. 

Pritožbe/predloge sprejema in obravnava direktor. V 2020 nismo prejeli nobene pisne 
pritožbe. Zahvale in pohvale uporabnikov smo prejeli tudi ustno ali preko e.pošte ter preko 
osebnih srečanj.  
 
1.10 TEMELJNA PODROČJA URESNIČEVANJA ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
Pri izvajanju dolgoročnih ciljev smo delovali strokovno, po socialno ekonomskih načelih ter 
prilagajali svojo ponudbo potrebam uporabnikom in možnostim v zaostrenih in zaradi 
epidemije v letu 2020 omejenih razmerah delovanja po aktivnostih kot sledi.  
 
Kultura: Nudili smo dostopno brezplačno infrastrukturo širokem krogu lokalnega 
prebivalstva, prioritetno ciljni skupini mladih, za in s katero nudimo vsebine, ki posegajo na 
področje aktivnega kulturnega sodelovanja. Posledično prispevali k prevzemanju 
odgovornosti za osebnostni ter kulturni razvoj mladine in lokalnega okolja.  
 
Neformalno izobraževanje: Mladim in drugim vključenim smo pomagali pridobiti ključne 
kompetence, prispevali k osebni in poklicni rasti posameznikov vključenih v izobraževanje, 
poskrbeli za beleženje neformalnih znanj, vključitev brezposelnih najprej v vlogo učečih se, 
kasneje v vlogo zaposlenih. Nadaljujemo predvsem s projektom neformalnega izobraževanja 
na osnovnih in srednijih šolah, preko že ustaljenih projektov Žuram s prijatelji ne z drogo, 
Moja samopodoba in z drugimi izobraževanji, ki so odziv na interes mladih. Vključujemo se 
tudi v projekt Logbook, z namenom izboljšanja kvalitete mladinskega dela. 
 
Informiranje: Zagotavljali smo dostopnost mladim do kakovostnih informacij, zagotavljati 
kakovostno mladinsko informiranje in svetovanje, s ponudbo informacij smo želeli mlade 
spodbujati k aktivnejšem uresničevanju svojih idej, ambicij, pokazati možnosti na poti do 
življenjskih ciljev, jih spodbuditi k realizaciji idej in projektov in jim s tem pomagati pri vključitvi 
v civilno družbo.  
 
Mednarodni programi: V sklopu mednarodnih programov za mlade, programov mobilnosti 
smo spodbudili mlade k vključevanju v ESC (evropsko solidarnostno noto) in aktivno izvajati 
naloge promocije pošiljajoče organizacije, aktivno delamo tudi na vključitvi ostalih organizacij 
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iz lokalnega okolja v izvajanje aktivnosti programa »Erasmus +«. Vsekakor pa se prioritetno 
usmerjamo k spodbujanju mladih kot aktivnih državljanov, ter spodbujamo evropsko 
sodelovanje na mladinskem področju. V letu  2020 gostimo 2 prostovoljca, iz Poljske in 
Makedonije. 
 
Otroški in mladinski program: Otrokom smo ponudili možnosti kreativnega in 
organiziranega preživljanja prostega časa.  
 
Mladinski hotel: Z mladinskim hotelom zagotavljamo ustrezne prostorske pogoje in opremo 
za delovanje mladinskega centra, izvajanje rednih programov centra ter ostalih programov v 
javnem interesu na področju dela z mladimi in ostalih področjih; vzpostavili smo stalno 
ponudba kvalitetnih programov na področju dela z mladimi posebej na področju 
neformalnega učenja in medkulturnega sodelovanja, dodatno vzpostavljamo tudi dodatno 
programsko turistično ponudba s povezovanjem kulturnih, športnih in naravnih potencialov 
ter zelo aktivno zasledujemo tudi cilj povečanja števila turističnih nočitev.  
 
Podjetništvo: Z aktivnostmi izvedenimi v 2020 smo sledili ciljema: promocija podjetniškega 
okolja preko raznih aktivnosti (predstavitev podjetnikov, obiski na terenu z namenom 
spoznavanja podjetnikov in povezovanja le-teh, itd.), izobraževanja in usposabljanja za 
podjetništvo v sklopu Dnevov podjetniških priložnosti 2020.  
 
Turizem: Z aktivnostmi izvedenimi v 2020 skrbimo za promocijo turizma, povezovanja 
ponudnikov z namenom sinergijskega učinka. Vsekakor je potrebno te aktivnosti v 2021 še 
okrepiti in se prilagoditi na aktualne razmere na področju turizma, ki so usmerjene v zeleno, 
butično.  
 
Prioritetna področja vodenja: 

 Naravnanost na potrebe uporabnikov, 
 Spremembe organizacije dela in prilagajanje delovnih nalog aktualnim potrebam, 
 Ohranjanje obsega storitev in nivoja kvalitete. 

 
Sledili smo vrednotam: 

 Usmerjenost na uporabnika, 
 Aktivno vključevanje,  
 Zagotavljanje spodbudnega okolja in pogojev za razvoj. 

 
1.10.1 EKONOMIZACIJA POSLOVANJA 
 
Zavod je realiziral dejavnosti, ki jih izvaja kot javno službo in dodatno dejavnost. Procese in 
porabo smo organizirali racionalno in ekonomično.  V ospredje smo postavili kakovost in 
hkrati upoštevali potrebe in želje uporabnikov.  
 
Skrbeli smo za pretok informacij med različnimi izvajalci, za dobro obveščenost za potrebe 
delovnega procesa.  
 
Zagotavljali smo usposabljanje in izobraževanje zaposlenih z namenom osebnega in 
poslovnega razvoja potenciala zaposlenih ter tistega kar so izrazili kot interesno področje.   
 
Vnašali smo nove vsebine in se prilagajali na nove, aktualne razmere, peljali razvojno 
naravnane projekte, zagotavljali kvalitetno vsebino po meri uporabnika.  
 
Poslovali smo kot dobri gospodarji, dosegli zastavljene cilje v obsegu, kvaliteti in finančnih 
okvirjih.  
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1.11 REALIZACIJA PLANA ZAPOSLOVANJA v 2020 
 
Zaposlovanje in gibanje števila zaposlenih  
 
Tabela 1: Zaposleni na dan 31.12.2020 

Delovno razmerje/ 
mesec 

Št. 
zaposlenih  

mandatna  
zaposlitev  1 

nedol.čas 13 

dol.čas 9 

javna dela (JD) -  
Zavod za zaposlovanje RS, 
Občina Br, ZPTM 2 

SKUPAJ  25 

Vir: Kadrovske evidence Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, 2020. 
 
 
 
 
Tabela 2: Število zaposlenih glede na delovno razmerje za 2020 na dan 31.12. 

  2020 

število zaposlenih 23 

število zaposlenih preko 
JD 2 

število študentov 8 

avtorske pogodbe 4 

podjemne pogodbe 6 

Vir: Kadrovske evidence Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, 2020. 
 
Za potrebe izvajanja predstavljenega programa (letni načrt zavoda) smo sklepali sodelovanje 
z zunanjimi sodelavci na podlagi: 

 avtorskih pogodb, 

 napotnic študentskega servisa, 

 podjemnih pogodb. 
 
Ravno tako skozi programe aktivno poudarjamo pomen prostovoljnega dela in kot sodelavce 
vključujemo prostovoljce. 
 
Tabela 3: Pregled zaposlenih v 2020 na posameznem delovnem mestu, dosežena stopnja 
izobrazbe posameznika  

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO 
DOSEŽENA IZOBRAZBA 

/POKLIC NA DAN  

MATEJKA 
GERJEVIČ 

Direktorica 
 
 

mag. posl. ved 

ANJA ANTONČIČ 
bolniška/porodniška 

do 6.3.2020 
Vodja službe III 

 
uni. dipl. pravnica 
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NEJC VREŠAK 
Nadomeščanje 

Anje Antončič  do 
16.3.2020 

Vodja službe III 
magister managementa 

trajnostnega razvoja 

JULITA 
HRIBAR/bolniška 

odostnost od 
3.10.2019 

Poslovni sekretar VI 

 
prof. geografije in  
uni. dipl. splošna 

jezikoslovka 

MATEJA IVAČIČ 
Nadomeščanje 
Julite Hribar od 
18.12.2019 do 
15.3.2020, od 

16.3.2020 
angažirana na delo 
področni svetovalec 

III 

Poslovni sekretar VI do 15.3.2020 
Od 16.3.2020 Področni svetovalec III 

 
dipl. ekonomistka  

BARBARA 
SREČKOVIČ ŽLAK 

5.2020 bo 
31.12.2020 

bolniška odsotnost 

Področni svetovalec III 
prof. slovenščine in 

angleščine 

LARISA JAZBAR  Organizator turističnega vodenja II 
dipl. varstvoslovka 

 

ROMAN REJNIAK Hišnik III 
 

varilec 

URŠKA STROJIN 
Koordinator in organizator kulturnih 

programov 

 
 

mag. družb. informatike 

ALJA KOVAČIČ Organizator - animator 
 

gimnazijski maturant 

BOJAN PETELINC 
Mladinski delavec I - področje 

informiranja in promocije 
 

elektrotehnik elektronik 

MATEJA 
JESENŠEK 

 
Računovodja VI 

 
dipl.ekon. 

KATJA DERŽIČ 
Bolniška / 

porodniška do 
8.4.2020 

Knjigovodja V uni. dipl. ekon. 

TJAŠA BRAČUN 
Nadomeščanje 

Katje Deržič za 16 
ur tedensko od 
21.10.2019 do 

8.4.2020 

Knjigovodja V dipl. ekonomist 

BERNARDA 
OMERZO 

Čistilka lll 
 

tekstilni konfekcionar IV 
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MATEJKA 
DROBNE  

Čistilka ll tekstilni konfekcionar IV 

MIHAELA KEŽMAN Vodja VGC 
magister znanosti s 
področja sociologije 

IRENA JANKOVIČ  Čistilka III tekstilni konfekcionar IV 

DAVOR ŠERKINIĆ 
zaposlen od 
25.4.2019 

Mladinski delavec ll 
Dipl. filolog splošne in 

primerjalne književnosti 

ANA SAJE 
AMEDOSKA  

Mladinski delavec ll 
Medicinska sestra 

JULIJA GORENC 
 

Mladinski delavec ll 
Gimnazijski maturant 

ANAMARIJA 
PERKUNIĆ  

Mladinski delavec II – projektni 
sodelavec 

Turistični tehnik  

KATJA ČANŽAR 
 

Višji svetovalec področja I 
Univ. dipl. politologinja, 

mag posl. ved 

ANA PONIKVAR 
 

Področni svetovalec I mag. geografije  

NASTJA 
VOLOVEC 

Mladinski delavec I dipl. ekon.  

LORIANA 
BOGOVIČ 

Področni svetovalec III 
Profesorica edukacijskih 

ved 

Vir: Kadrovske evidence Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, 2020. 
 
 
Tabela 4: Seznam delavcev zaposlenih preko programa javnih del v letu 2020 

Seznam delavcev zaposlenih preko javnih del na dan 31. 12. 2020 

IME IN PRIIMEK PROGRAM STOPNJA 

LUCIJA RAP, 
zaposlena do 

4.2.2020 
 

pomoč pri izvajanju programov za 
mlade VII. 

BRUNO BOŽIČNIK, 
Zaposlen od 
8.6.2020 do 
1.12.2020 

 
pomoč pri izvajanju  

programov za turizma VII. 

BERTA BALON,  
Zaposlena od 

8.6.2020 
 Večgeneracijski center VII. 

Vir: Kadrovske evidence Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, 2020. 
 
V letu 2020 smo s strani Zavoda za zaposlovanje dobili odobrene 2 programa javnih del, in 
sicer:  
- Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma, na katerem je odobrena zaposlitev dveh oseb s 
VII. stopnjo izobrazbe za obdobje februar – 31.12.2020.  
- Pomoč in varstvo za starejše, na katerem je odobrena zaposlitev dveh osebe s VII. stopnjo 
za obdobje februar – 31.12.2020. 
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1.12 REALIZACIJA PROGRAMA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH  
 
Program usposabljanja in izobraževanja za prvo polovico leta 2020 je bil usmerjen v dvig 
ravni znanja, usposobljenosti, zagotavljanje možnosti osebnega in poklicnega razvoja, 
izboljšanje kvaliete 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 smo tudi 
nekaj internih izobraževanj, še posebej spodbujali prenos znanja med zaposlenimi in 
pripomogli h krepitvi dobre prakse. 
Vsebina seminarjev, predavanj je bila raznolika, namenjena vsem enotam zavoda.  
 
Tabela 5: Pregled udeležbe zaposlenih na usposabljanjih in izobraževanjih v 2020 

Datum PREGLED IZOBRAŽEVANJ ZAPOSLENIH V 2020 
Št. 

udelež
encev 

16.1.2020 
Espon - 

Carrying capacity methodology for tourism 
3 

29.1.2020 Za radost bivanja |  P. Karel Gržan 2 

30.1.2020 

Organizacija vinskih dogodkov in spajanje modre 
frankinje 

s hrano | Sergij Cesar, Društvo za razvoj pivske kulture 
Sommelier Slovenije 

4 

12.2.2020 

Interaktivna delavnica Tanka črta odgovornosti | Jani 
Prgić, 

Center MI, mediator, Certified Positive Discipline 
Trainer, 

NLP Trener in NLP Coach 

4 

18.2.2020 
Oskrba vinograda do rodnosti in tehnologije pridelave 

grozdja | Ivanka Badovinac in Jernej Martinčič, KGZS – 
Zavod Novo mesto 

4 

19.2.2020 
Študijski obisk Prekmurja - ogled turistične destinacije | 
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino | Zavod za 

kulturo, turizem in šport 

5 

Odpovedano zaradi 
bolezni 

So namestitve brez odpadkov možne? | Ekologi brez 
meja | Roman Medvešek, Eko sklad 

0 

4.3.2020 
Sodobni marketinški pristopi in blagovne znamke | Dejan 

Šraml, OOZ Logatec 

4 

8.3. do 15.3.2020 
5th Training Course for staff of youth centres in the 

Quality Label Network, Berlin 

1 

Odpovedano zaradi 
epidemije 

Poslovni nastop in priložnosti za razvoj turizma v občini 
Brežice | Anja Križnik Tomažin, Anfima, razvoj 

potencialov, d. o. o.  | Sašo Panič, ETREND spletne 
vizije in rešitve d. o. o. 

0 

18.3.2020 Moje podjetje na socialnih omrežjih | OOZ Brežice 4 

25.3.2020 
Dobičkonosnost in računovodstvo na kmetiji | Kin 

finance, računovodstvo in svetovanje d. o. o. 
4 

Prestavljeno zaradi 
epidemije 

Obvladovanje govoric na delovnem mestu (delavnica)  | 
Center za medijacijo NM 

 
0 

http://www.pcbrezice.si/dpp-2018/10-dnevi-podjetniskih-priloznosti/item/247.html
http://www.pcbrezice.si/dpp-2018/10-dnevi-podjetniskih-priloznosti/item/248.html
http://www.pcbrezice.si/dpp-2018/10-dnevi-podjetniskih-priloznosti/item/249.html
http://www.pcbrezice.si/dpp-2018/10-dnevi-podjetniskih-priloznosti/item/250.html
http://www.pcbrezice.si/dpp-2018/10-dnevi-podjetniskih-priloznosti/item/251.html
http://www.pcbrezice.si/dpp-2018/10-dnevi-podjetniskih-priloznosti/item/251.html
http://www.pcbrezice.si/dpp-2018/10-dnevi-podjetniskih-priloznosti/item/252.html
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Prestavljeno zaradi 
epidemije 

Tatovi časa | Center za medijacijo NM 0 

Prestavljeno zaradi 
epidemije 

Skrb za lastno zdravje ni luksuz  |Sanela Banović 0 

16.4.2020 Turizem. Kako izkoristiti 4.0 tehnologije v krizi webinar 1 

25.5.2020, 29.5.2020 in 
2.6.2020 

Izobraževanje za koordinatorja Sopotniki 2 

10.6.2020 in 18.6.2020 
Spletno usposabljanje za mladinske delavce v okviru 

projekta EUYOU 
1 

10.6.2020 Izobraževanje Logbook   | Mladinska mreža MaMa 1 

10.6.2020 in 
15.6.2020 

11th European Platform of Youth Centres of the Council 
of Europe, spletna platforma 

1 

19.6.2020 
»HACCP SISTEM in PROGRAM NADZORA PITNE 

VODE | IInštitut za sanitarno inženirstvo 
9 

22.6.2020 Predstavitev strategije EU za mlade 3 

23. do 24.6.2020 
Priprava za opravljanje strokovnega izpita ZUP 

 
1 

30.6.2020 Klub Mreža MaMa 1 

8.7.2020 Booking.com in Airbnb poslovanje 1 

17.8.2020 Izobraževanje za informacijski program eMA 
 

2 

17.9.2020 E-mail marketing in izkušnja uporabnikov/ Delavnica za 
izboljšanje uporabniške izkušnje pred prihodom na 

destinacijo/ Delavnica za opolnomočenje ponudnikov na 
področju marketinga 

1 

September-  December Spletno usposabljanje za mladinske delavce na temo 
človekovih pravic – COE - webinar 

1 

13.10.2020 Izobraževanje higiena hrbtenic – Center za krepitev 
zdravja Brežice 

1 

14.10.2020 Delavnica / usposabljanje o nasilju – Zavod Emma 1 

27.10. do 3.12.2020 

Komunikacijske veščine 
 

2 

5.11. do 1.12.2020 

Retorika in javno nastopanje 
 

2 

17.11. do 20.11.2020 

Motivacija za delo in izobraževanje 
 

2 

26.11. do30.11.2020 

Socialne veščine in samopodoba 
 

2 

19. in 20. 11. 2020 

11th European Platform of Youth Centres of the Council 
of Europe, spletna platforma 

1 
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7. do 10. 12.2020 
European Youth Work Convention 1 

17.11.2020 Krepitev managementa v turizmu 1 

27.11.2020 Digitalizacija v turizmu 1 

1.12.2020 Trajnost in varnost v turizmu  

7.12.2020 Trajnostna gastronomija 1 

14.12.2020 Izobraževanje za zelene koordinatorje 1 

15.12.2020 Re design doživetij 1 

 
Vir: Kadrovske evidence Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, 2020 
 

2. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
Sledili smo poslanstvu, vrednotam, ciljem na posameznih področjih. Zavod je prilagajal svoje 
aktivnosti novim okoliščinam za izvajanje dejavnosti, ki so posledica COVID 19. Pravočasno 
se je odzival na spremenjene potrebe uporabnikov, stroke in zakonodajnih podlag.  
 
V zavodu zaradi epidemije in spremenjenih razmer nismo mogli v celoti izvesti v letnem 
programu zadanih ciljev, tako na delu javne službe kot tržne dejavnosti.  Predvsem pa smo 
morali prilagoditi način izvajanja, ter iskati nove možnosti pristopa do ciljnih uporabnikov.  
 
Z uveljavitvijo odloka, s katerim je bila prepovedana ponudba ter prodaja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, smo se v zavodu soočili s 
precejšnjim poslovnim in prodajnim tveganjem. 
 
V zavodu se na ukrepe države za namen omilitve posledic epidemije, nismo mogli odzvati v 
celoti, saj smo organizirani kot javni zavod, s tem pa nam je bilo onemogočeno črpanje 
državne pomoči za tržno dejavnost. 
 
V 2020 smo sicer na Zavod za zaposlovanje RS oddali vlogo za delno  povračilo izplačanih 
nadomestil plač za čas čakanja na delo, od 13.3.2020 do 31.5.2020, za 16 delavcev. Zavod 
vloge ni podal za osebe vključene v javna dela, za vključene v ESS projekte, osebe na 
bolniški in porodniški v času od 13.3. do 31.5.2020. Dodatno smo od 1.11.2020 do 
31.12.2020 dali 3 osebe na čakanje na delo, ter od 1.12.2020 še 1 osebo ter zanje zaprosili 
delno povračilo izplačanih nadomestil plač. 
Ker smo  posredni uporabnik proračuna RS oziroma proračuna občine, katerega delež 
prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 nižji od 70%, smo lahko uveljavili povračilo 
nadomestila dela plače le v višini deleža, ki je enak deležu njegovih prihodkov iz nejavnih 
virov (ZPTM  torej v višini 36% za 16 delavcev od 25-ih zaposlenih).  Kar ni zadoščalo za 
kritje niti vseh stroškov dela za delavce vezane na tržne dejavnosti.  
 
Za zaposlene smo koristili tudi možnost odsotnosti zaradi višje sile – varstva otroka. In  sicer 
za 1 osebo za čas od 2.11.2020 do 31.12.2020, za 2 osebi od 26.10.2020 do 31.12.2020, ter 
od za eno osebo za čas od 23.11.2020 do 31.12.2020. 
 
Zaradi odsotnosti večjega števila kadrov, smo sproti reševali organizacijske izzive in 
prerazporejali naloge znotraj dela delujočih oseb. 
 
Redno in po potrebi smo izvajali vzdrževanje na vseh objektih. Nabava se je izvajala po 
sistemu prioritet. Za vsako nabavo smo iskali tudi več ponudb (vsaj še 2 ponudbi) oz. sledili 
navodilom internega akta.  
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Zaradi ostajanja pogodbenih sredstev ustanovitelja, na postavkah plač, smo prosili za 
prerazporeditev na postavke investicije in vzdrževanja, in le te z rebalansom počrpali za 
namene nabave dotrajane opreme in vzdrževanja objektov. Tako, da bomo v nadaljevanju 
leta 2021 izvedli več vzdrževalnih del na objektu, ter poskrbeli za opremo za delo (wifi mreža 
v objektu MC, Mestna hiša; NAS sistem za hrambo podatkov; stoli za zaposleni, računalniki 
za delo zaposlenih, čiščenje fasade, nabava miz in stolov za prezentacije, stojnice za 
sejemske predstavitve, hišice za sejme itd.). 
 
V 2020 smo spodbujali odgovorno ravnanje s sredstvi in materiali.  
 
Na vseh področjih smo sledili dogajanju in zagotavljali odzivnost na ugotovljena stanja.  
 
Celotna dokumentacija pregledov, nadzorov in revizij je dostopna na sedežu zavoda. V letu 
2020 smo imeli sledeče nadzore: 
 
 
INŠPEKCIJSKI PREGLED – ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS, MINISTRSTVO ZA 
ZDRAVJE  
 
Datum: 29. 04. 2020 
Izvajalec nadzora: Zdravstveni Inšpektorat RS (Jože Tomažin) 
 
Predmet nadzora : Odziv na prijavo glede obratovanja hostla v Brežicah (6 nastanjenih 
gostov) ter, da je v njem nastanjena tudi zaposlena, ki dela v UKC LJ. 
 
Ugotovitve in priporočila:  Po izvedenem poizvedovanju je direktorica pojasnila, da so v 
hostlu nastanjeni tuji državljani (Brazilija), ki po odloku o zaprtju letališča niso dobili letov v 
svoje države. Nastanjeni so posamično, se prav v eni sobi samo ena oseba, osebje jih je 
seznanilo z ukrepi in jim dalo na voljo zaščitne maske in razkužila. Čistilkam smo zagotovili 
dodatno zaščitno opremo(razkužila, maske in halje za enkratno uporabo).  
 
Prejeli smo stališče in pojasnila Zdravstvenega inšpektorata: 

 Pojasnilo glede gostov: 
Tuji gostje, ki so nastanjeni in ki ne morejo domov zaradi ukrepov posameznih držav: 
V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji so sicer prepovedane tudi nastanitvene storitve. Glede na 
zatečeno stanje nastanjenih tujih gostov v hotelskih sobah in hostlih pa se razume in 
dovoljuje nastanitev le teh, saj je v času epidemije potrebno poskrbeti tudi za njih. Prosimo, 
da pri izvajanju nastanitve upoštevajte tudi vsa navodila in priporočila NIJZ in Vlade RS 
glede ravnanja v času epidemije COVID-19. Nastanitev se dovoljuje. 
 
Pojasnilo glede nastanitev zdravstvenega osebja in policistov v času epidemije v hostlu: 
Pri zagotavljanju nastanitev za zdravstvene delavce in sodelavcev ter eventuelno policistov 
gre za izvajanje drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, ki je kot 
izjema določeno v enajsti alineji prvega odstavka 2. člena Odloka o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
25/20, 29/20 in 32/20). Se pravi, da se v hostlu lahko nastani prej navedeno osebje pod 
pogoji spoštovanja vseh ukrepov in priporočil, ki jih je predpisal NIJZ. Nastanitev se 
dovoljuje. 
 
 
INŠPEKCIJSKI PREGLED – INŠPEKCIJA ZA VARNO HRANO, VETERINRSTVO IN 
VARSTVO RASTLIN 
 
Datum: 27. 8. 2020 
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Izvajalec nadzora: Inšpektor za hrano (Liljana Deržanič) 
 
Namen nadzora: Redni pregled 
 
Ugotovitve in priporočila: Opravil se redni inšpekcijski pregled obrata prodajalne z živili. V 
času pregleda so bile ugotovljene naslednje ugotovitve: obrat obsega manjšo prodajalno in 
skladiščni prostor ter vinoteko. V prodajalni je en hladilnik, kjer je nekaj salam, paštet lokalnih 
pridelovalcev (Tršinar). Vodi se evidence temperature hladilnika. V skladišču ni hladilnika, 
živila se hranijo na sobni temperaturi. Vsa živila, ki so v prodaji so predpakirana, pretežno od 
manjših, lokalnih pridelovalcev, in sicer predvsem čaji, suho sadje, oreščki, med, olja, 
balzamični kis, žgane pijače, … 
Poslikajo se deklaracije na:  

- borovničevec, pridelovalca Preskar Medvešek, Oklukova gora 25, Sromlje;  
- bučno olje, pridelovalca Gašper Rainer, Bistrica ob Sotli označeno kot Balon;  
- 100% sok aronija, proizvajalca Sadjarska kmetija Kovačič, Dramlja 1, Bizeljsko; 
- Plečnikov čaj- Brinjevec Kartuzije Pleterje;  
- medeni liker, proizvajalca Marko Ferenčak s.p., Cesta bratov Cerjakov 26, Brežice;  
- mešana zeliščna sol, proizvajalca Rober Golob, Vrbovce 14, Šetjernej;  
- pivo Reset Lagerish Cream Ale, proizvajalca oz. dobavitelja Reset pivovarna d.o.o., 

prečna pot 3, Brežice. 
Deklaracije bodo podrobneje pregledane v pisarni organa.  
Higiensko stanje prodajalne in skladišča je bilo v času pregleda ustrezno.  
V skladišču se hranijo živila s pretečenim rokom na posebnem, za to namenjenem 
prostoru. 
Redno se pregledujejo roki uporabe in beležijo temperature hladilnih naprav. 
Naslednji dan je bilo potrebno na naslovno inšpekcijo dostaviti naslednjo dokumentacijo: 
- dokument o notranjem nadzoru (HACCP), z vsemi evidencami, katere vodimo;  
- seznam dobaviteljev;  
- dokumentacijo oz. dokazila o preverjanju svojih dobaviteljev;  
- dobavnice za vsa našteta živila (zgoraj);  
- načrt umika / odpoklica. 
Dokumentacijo je bilo potrebno dostaviti na UVHVVR, Inšpekcijo za varno hrano.     

 
 
INŠPEKCIJSKI PREGLED - INŠPEKCIJA ZA VARNO HRANO, VETERINRSTVO IN 
VARSTVO RASTLIN 
 
Datum: 12. 10. 2020 
Izvajalec nadzora: Inšpektor za hrano (Liljana Deržanič) 
 
Namen nadzora: Inšpekcijski pregled obrata po uradni dolžnosti  
 
Ugotovitve in priporočila: Po pregledu deklaracij nekaj pregledanih živil v prodajalni, se 
ugotavlja naslednje:  

- neskladno označevanje Brinjevec, blagovne oznake Plečnikov čaj, dobavitelja Herba 
Gallus, Stanislav Bregar s.p., proizvajalec Kartuzija Pleterje;  

- deklaracija za Borovničevec, proizvajalca Preskar Medvešek (ni kratice preskusnega 
laboratorija);  

- mešana zeliščna sol, blagovna znamka Domača apoteka Angel (v sestavinah niso 
navedena zelišča). 

Nosilce dejavnosti smo opozorili na neskladno označevanje. Dobavitelje smo tudi nemudoma 
obvestili o neskladnostih in ob naslednji dobavi zahtevali popravljene deklaracije. Artikle smo 
tudi nemudoma umaknili iz prodaje.  
 
NOTRANJA REVIZIJA  
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Datum: oktober 2020 
Izvajalec nadzora: Loris d.o.o.  
 
Namen nadzora: Preveriti delovanje notranjih kontrol na posameznih področjih: vodenje 
zalog, blagajniškega poslovanja, pregled postopkov zaposlovanja v letu 2019, ureditev 
področja izvajanja Pravilnika o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter 
odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih 
substanc, ureditev področja izvajanja Pravilnika o ukrepih za varovanje delavcev pred 
nasiljem, trpinčenjem, spolnih in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami 
psihosocialnih tveganj na delovnih mestih.  
 
Ugotovitve in priporočila:  Pri opravljeni notranji reviziji na pregledanih področjih v Zavodu za 
podjetništvo, turizem in mladino se ugotavlja, da notranje kontrole na nekaterih pregledanih 
področjih niso vzpostavljene in ne delujejo optimalno. Za izboljšanje notranje kontrolnega 
sistema so podana priporočila, ki so ocenjena s stopnjo tveganja, pri čemer pomeni:  

 visoka stopnja tveganja pomeni resno nepravilnost in zahteva takojšnjo pozornost 
poslovodstva;  

 srednja stopnja tveganja pomeni nepravilnosti, ki zahtevajo pozornost poslovodstva, 
takoj ko bo to mogoče (najkasneje v letu dni od opravljene notranje revizije);  

 nizka stopnja tveganja pomeni, da lahko sprejete aktivnosti izboljšajo poslovanje 
zavoda. 

 
Zaloge: 
Priporočeno je, da se sprejme nov akt oziroma dopolnite Pravilnik o računovodstvu glede na 
dejanski način vodenja zalog. Pomembnost priporočila: Nizka stopnja tveganja.  
 
V skladu z enotnim kontnim načrtom je potrebno knjižiti ločeno prevzeme/dobavnice in 
prejete račun. Razlike je potrebo usklajevati (priporočamo mesečno). V primeru, da smo 
prejeli prevzem, nismo pa še prejeli računa dobavitelja, se ta razlika knjiži na kratkoročne 
obveznosti za nezaračunano blago. Pomembnost priporočila: Srednja stopnja tveganja. 
 
Porabo živil je potrebno knjižiti po zbirniku na koncu obračunskega obdobja. Priporočilo je, 
da knjižimo porabo mesečno. Knjiženje porabe živil se prav tako opredeli v Pravilniku o 
računovodstvu. Pomembnost priporočila: Srednja stopnja tveganja. 
 
V skladu s Pravilnikom o računovodstvu določi blagajniški maksimum na predlog 
računovodje direktor enkrat letno. Nekateri sklepi, so v veljavi še iz leta 2014.  Strokovni 
službi zavoda priporočajo, da presodi ustreznost višine blagajniškega maksimuma. Prav tako 
je potrebno v skladu z internim pravilnikom letno sprejemati nove sklepe o višini 
blagajniškega maksimuma. Pomembnost priporočila: Srednja stopnja tveganja. 
 
Vodenje blagajniškega poslovanja:  
Potrebno je uvesti močnejše notranje kontrole na področju knjiženja blagajniškega 
poslovanja v glavni knjigi. Zmanjšanje denarnih sredstev po blagajni se mora ujemati s 
prejetimi sredstvi na UJP.  Končno stanje denarnih sredstev v blagajni na dan 31.12.2019 
znaša 1.864 EUR in je usklajeno z zadnjim blagajniškim dnevnikom. Pomembnost 
priporočila: Srednja stopnja tveganja. 
 
V zavodu obstaja tudi možnost plačila s plačilnimi karticami. Prejeta sredstva knjižijo direktno 
po UJP-u (ko prejmejo sredstva s strani banke). Kratkoročne terjatve iz tega naslova niso 
izkazane.  Ker gre za odlog plačila s plačilnimi karticami, je potrebno izkazati druge 
kratkoročne terjatve (konto 17), ko prejmete priliv na TRR, zapirate terjatev iz tega naslova. 
Pomembnost priporočila: Srednja stopnja tveganja. 
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Pregled postopkov zaposlovanja v letu 2019: 
V okviru notranje revizije se je preverilo, na kakšen način so bili izbrani štirje kandidati, ki so 
se zaposlili leta 2019. Ugotovoljeno je, da so zaposlitve v skladu z zakonodajo.  
 
Ureditev področja izvajanja pravilnika o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, 
trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikvami psihosocialnih 
tveganj na delovnih mestih:  
Direktorica zavoda je sprejela interni pravilnik, dne 13.2.2014. Sestavni del pravilnika je tudi 
obrazec zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti. Na podlagi intervjuja z direktorico zavoda 
suma, da bi bil posamezni zaposleni v delovnem času pod vplivom alkohola ali drugih 
prepovedanih substanc, niso zaznali. Prav tako še ni bil odrejen preizkus alkoholiziranosti 
oziroma napotitev zaposlenega na pregled v zdravstveno ustanovo zaradi suma, da je pod 
vplivom psihoaktivnih substanc.  
Direktorica zavoda je sprejela interni pravilnik, dne 14.2.2014. Na podlagi intervjuja z 
direktorico zavoda in iz pregledane dokumentacije je bilo razvidno, da je bila odgovorna 
oseba že seznanjena s strani zaposlene o trpinčenju na delovnem mestu. S strani direktorice 
je bil voden postopek, vpogled smo prejeli celotno korespondenco in druge dokumente. 
Postopek je vodila direktorica kot odgovorna oseba zavoda. Ker je oseba, s katere strani naj 
bi prišlo do domnevnega trpinčenja, odločila za odpoved delovnega razmerja, neodvisna 
komisija ni bila imenovana. Državna revizijska služba meni, da je bil postopek voden na 
ustrezen način. 
 
2.1 PODROČJE UPORABNIKOV 
 
Pri izvrševanju ciljev je prišlo do odstopanj zaradi razglasitve epidemije, saj od druge 
polovice marca 2020 nismo mogli izvajati aktivnosti kot zadano v načrtu za leto 2020.  
 
Izvajali smo zastavljen program za mladino na področjih: kultura, neformalno izobraževanje, 
otroške in mladinske dejavnosti, mednarodno sodelovanje, informiranje. Z načrtovanjem, 
organiziranjem, izvajajanjem smo se potrudili za kakovostno izvedbo mladinskega programa. 
 
Vsekakor moramo v nadaljevanju leta okrepiti še delo na področju mednarodnega 
sodelovanja in sodelovanja z mladimi na terenu.  
 
2.2 OCENA IZVAJANJA PROGRAMA 
 
Ocena izvajanja mladinskega programa 
Izvajali smo zastavljen program za mladino na področjih: kultura, neformalno izobraževanje, 
otroške in mladinske dejavnosti, mednarodno sodelovanje, informiranje. Z načrtovanjem, 
organiziranjem, izvajajanjem smo se potrudili za kakovostno, kontinuirano izvedbo 
mladinskega programa .  
 
Cilje smo dosegali z dobrim poznavanjem in upoštevanjem potreb uporabnikov (mladih), 
primerno vzpostavljenim odnosom in komunikacijo, ter strokovnim delom zaposlenih.  
 
Storitve smo kontinuirano vse dni v tednu izvajali zaposleni različnih področij, skladno z 
notranjo organizacijo in sistematizacijo.  
 
Ocena izvajanja programa s področja podjetništva 
Pri izvrševanju ciljev je prišlo do odstopanj zaradi razglasitve epidemije, saj od druge 
polovice marca 2020 nismo mogli izvajati aktivnosti kot zadano v načrtu za leto 2020.  
 
Izvajali smo zastavljen program za področje podjetništva: Dnevi podjetniških priložnosti, 
svetovanje podjetnikom z obiski na terenu ter poskrbeli tudi za povezovanje z drugimi 
programi in institucijami.  
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Storitve smo kontinuirano vse dni v tednu izvajali zaposleni različnih področij, skladno z 
notranjo organizacijo in sistematizacijo.  
 
Ocena izvajanja programa s področja turizma 
Pri izvrševanju ciljev je prišlo do odstopanj zaradi razglasitve epidemije, saj od druge 
polovice marca 2020 nismo mogli izvajati aktivnosti kot zadano v načrtu za leto 2020.  
 
Izvajali smo zastavljen program za turizem na področjih: turistično informacijski center, ter 
destinacijski management.  Z načrtovanjem, organiziranjem, izvajajanjem smo se potrudili za 
kakovostno izvedbo programa.  
 
Storitve smo kontinuirano vse dni v tednu izvajali zaposleni različnih področij, skladno z 
notranjo organizacijo in sistematizacijo.  
 
2.3 PODROČJE ZAPOSLENIH 
 
Koristili smo možnosti vključevanja oseb po programih Zavoda za zaposlovanje RS. V 
pomoč pa je bilo tudi vključevanje podjemnikov, študentov, avtorjev in tudi prostovoljcev.  
 
V letu 2020 v naš zavod nismo vključili nobene osebe preko programa družbenokoristnega 
dela oz. izvajanja dela v splošno korist.  
 
Poudarek smo dajali ustvarjanju razmer za normalno delo kljub precejšnji odsotnosti kadrov 
zaradi bolezenskih odsotnosti ali zaradi odsotnosti višje sile.  
 
Pomembna naloga vseh zaposlenih je bila, da pri svojem delu izhajajo iz potreb uporabnikov.  
 
Z letnim programom je bilo določeno število delavcev za organizacijo dela. Na podlagi števila 
zaposlenih delavcev, je bil izdelan plan zaposlovanja javnih uslužbencev, ki je bil kljub 
epidemiji v letu 2020 tudi v večji meri realiziran.  
 
V času od 13.3.2020 do 31.5.2020 je bilo na čakanju na delo 16 delavcev. Dodatno smo od 
1.11.2020 do 31.12.2020 dali 3 osebe na čakanje na delo, ter od 1.12.2020 še 1 osebo.   
 
Za zaposlene smo koristili tudi možnost odsotnosti zaradi višje sile – varstva otroka. In  sicer: 
1 oseba za čas od 2.11.2020 do 31.12.2020, 2 osebi od 26.10.2020 do 31.12.2020, ter od 
23.11.2020 do 31.12.2020. 
 
Na področju projektnega dela se je prepletalo sodelovanje zaposlenih in uporabnikov.  
 
V letu 2020 nismo imeli izostankov zaradi poškodb pri delu.  
 
V letu 2020 so štiri osebe koristile daljšo odsotnost od dela zaradi bolniških / porodniških, 
dve osebi pa sta se v drugi polovici leta tudi vrnile s koriščenja materinskega dopusta. 
 
Zaposleni so skrbeli za bivalne in tehnično primerne pogoje: čiščenje, vzdrževanje perila.  
 
Izvedena so bila usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu, ter nekatera druga 
izobraževanja z namenom izboljšanja počutja zaposlenih v zavodu.  
 
Koristili smo možnosti vključevanja oseb po programih Zavoda za zaposlovanje RS. V 
pomoč pa je bilo tudi vključevanje podjemnikov, študentov, avtorjev in tudi prostovoljcev.  
 
Pomembna naloga vseh zaposlenih je bila, da pri svojem delu izhajajo iz potreb uporabnikov.  
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2.4 VODSTVO  
 
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti 
Poslovni rezultat zavoda je zaključen pozitivno.  Na celotnem področju smo v 2020 ravnali 
gospodarno in učinkovito. Načrtovali smo aktivnosti, določali prioritete, spremljali dosežke, 
porabo, učinke in zadovoljstvo. Zastavljeni cilji so bili doseženi.  
 
Naloge so bile usmerjene v: 

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

 v 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 smo 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 
V 2020 so vsi procesi potekali v skladu z dobro higiensko prakso. Izvajali smo nadzor nad 
nad procesi skladiščenja z robo. 
 
S pravilnim ravnanjem z živili smo zmanjšali oz. odstranili tveganje za varnost živil, zdravje 
ljudi.  
 
Izvajanje higienskih programov: 

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

 Nadzor škodljivcev (Škodljivcev v objektu nismo zaznali.), 
 Osebna higiena zaposlenih (Zaposleni so pri delu uporabljali delovno obleko ter 

upoštevali načela varnega ravnanja z živili.), 
 Ravnanje z živili (Izvajali smo preventivne ukrepe glede na možne kritične točke in 

kontrolne točke.), 
 Ravnanje z odpadki (Odpadki se ločujejo v posebne posode za ločevanje.). 

 
V letu 2020 smo izvedli tudi HACCAP usposabljanje zaposlenih. 
 
Izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe s Covid 19 
 
Za preprečevanje širjenja virusa smo poskrbeli za prilagoditve pri izvajanju različnih 
dejavnostih, in sicer: 
 

 upoštevanje splošnih priporočil, 
 redno in temeljito čiščenje prostorov in površin,  
 redno in temeljito prezračevanje prostorov,  
 omogočeno razkuževanje rok za zaposlene in stranke, 
 vidna izpostavitev splošnih priporočil za preprečevanje širjenja virusa, 
 preprečitev uporabe pripomočkov, naprav itd., ki so na razpolago ljudem iz različnih 

gospodinjstev, razen če je zagotovljeno razkuževanje po vsakem uporabniku. 
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Skrb za urejene zelene površine 
Skozi leto smo skrbeli za urejeno okolico objektov, zelenih površin, parkirišč.  
 
Ravnanje s perilom 
Ravnanje s perilom je potekalo po uvedenih smernicah dobre higienske prakse, z namenom 
preprečevanja in obvladovanja okužb. Zagotovljena je bila zaščita pri stiku z umazanim 
perilom in higiensko ravnanje v vseh fazah dela in postopkov.  
 
Programska podpora  
V 2020 smo izpopolnjevali že ostoječo programsko opremo in tudi strojno opremo (nakup 
novih računalnikov, wifi opreme, ter opreme za arhiviranje).   
 
Opredelitev tveganj  
V letu 2020 smo na področju notranjega nadzora nadaljevali z izvajanjem ukrepov za 
organizirano in sistematično spremljanje tveganj na posameznih področjih delovanja, ki 
vplivajo na izvajanje dejavnosti in poslovanja.  
 
V preteklem letu nimamo prijavljenega nobenega darila, katerega vrednost bi presegala 
zakonsko določeno vrednostno mejo.  
 
 
 
 
Poročilo o izvedenih organizacijskih ukrepih za energetsko učinkovitost 
Navodila za izvajanje ukrepov po posameznih področjih (ogrevanje, prezračevanje, 
razsvetljava, hlajenje in klimatizacija, zmanjševanje porabe vode in elektrike), ki prispevajo k 
energetski učinkovitosti so bila pripravljena in predstavljena zaposlenim. 
 
Sledili smo zakonodaji in dopolnjevali dokumente in prakso za učinkovito in zakonito 
izvajanje dejavnosti.  
 
 
2.5 DRUŽBENI UČINEK  
 
Izobraževanje in usposabljanje je potekalo po letnem planu, vsebine so bile pomembne za 
delo in osebni razvoj. Vsi zaposleni so usposobljeni za varno delo in varstvo pred požarom.  
 
Na področju učenja, prenosa znanja in učenja iz izkušenj ocenjujemo, da smo bili senzibilni 
in odzivni na situacije, ki so zahtevale več pozornosti, poglobljeno analizo. Iz “izrednih” 
dogodkov smo pridobili nove izkušnje in jih videli v luči iskanja boljših rešitev.  
 
Ozaveščali smo aktivno vlogo in osebno odgovornost zaposlenih na področju 
izpopolnjevanja strokovnega znanja, pomen in nujnost izobraževanja, pomen prenosa 
informacij, ki so temeljno orodje za delo, še posebno v službah z več enotami, “več 
izmenami”. 
 
Kultura organizacije pomembno vpliva tudi na družbeni učinek. 
 
Pomen zavoda v okolju 
 
Zavod s svojimi programi predstavlja utrip mesta. 
 
V letu 2020 smo razvijali prostovoljstvo, medgeneracijsko in medinstitucionalno sodelovanje, 
prenos izkušenj. Še posebej v času epidemije, kjer smo sodelovanje bazirali na 
medinstitucionalnem in medgeneracijskem sodelovanju. 
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Skrbeli smo za povezovanje s sorodnimi institucijami in organizirali in sodelovali v različnih  
dogodkih, strokovne, družbene narave. Odzivali smo se 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.  
 
Tehnična podpora drugim organizacijam: 

 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 ozvočevanja, kamere, projektorja, prenosnega računalnika za 
delo na terenu, 
 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 (prenos tihega znanja mladinskih delavcev skozi in v projekte drugih 
organizacij),  
 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 spletne strani, izdelava celostne grafične podobe, postavitev 
prireditvenega odra, postavitev razstav), 
 pomoč pri informiranju. 

 
Partnerji, s katerimi je zavod sodeloval na področju mladine: 

 Mladinska mreža MaMa; 
 Multimedijsko društvo Ideja, Brežice; 
 Društvo študentov Brežice; 
 Mladinska zadruga Unlimited potential; 
 Občina Brežice; 
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 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; 
 Zavod za šport; 
 Ljudska univerza Krško; 
 Zavod Voluntariat; 
 CNVOS – Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij; 
 Fakulteta za turizem Brežice.  

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

 subjekti na področju gospodarstva v občini Brežice,  
 Občina Brežice,  
 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. 
 
Na področju prostovoljstva smo širili poslanstvo in aktivno izvajali zastavljene cilje.  
 
Skrbeli smo 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 so potekale različne aktivnosti: prireditve, gostovanja izven zavoda v 
lokalni skupnosti in na državnem nivoju, sodelovanje z CSD, Občino Brežice, državnimi 
organi ter socialnim podjetjem Lumia.   
 
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 PREGLED IZBORA LETNIH DOBAVITELJEV  
 
Za koledarsko leto 2020 smo 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.  
 
Evidenčna javna naročila z zbiranjem ponudb: 
 

1. Izbor tiskarja za tisk promocijskega materiala, za Zavod za podjetništvo, turizem in 
 mladino Brežice, za leti 2020 in 2021 
 

 objava na www.zptm.si, 21.1.2020 

 prispele ponudb: 6 
 pogodba sklenjena z ARTISK, Aleksander Rožman s.p., Bukošek 49, 8250 

Brežice 
 

 

http://www.zptm.si/
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2. Izbor ponudnika za dobavo pisarniškega materiala, za Zavod za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice, za leti 2020 in 2021 
 

 objava na www.zptm.si, 12.1.2020 

 prispele ponudbe: 4 
 pogodba sklenjena z Biro prodaja d.o.o., Obrtna ulica 30, 9000 Murska 

Sobota 
 
 

3. Izbor ponudnika za dobavo kartuš in tonerjev, za Zavod za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice, za leti 2020 in 2021 
 

 objava na www.zptm.si, 12.1.2020 
 prispele ponudbe: 5 
 pogodba sklenjena z Biro prodaja d.o.o., Obrtna ulica 30, 9000 Murska 

Sobota 
 
 

4. Izbor ponudnika za zamenjavo oken, na objektu Mestna hiša Brežice, Cesta prvih 
borcev 22, 8250 Brežice 
 

 objava na www.zptm.si, 10.2.2020 
 prispele ponudbe: 3 
 pogodba sklenjena z Ventana, prodaja in montaža pvc oken in vrat, Mihael 

Kostevc s.p., Hrastinska pot 44, 8250 Brežice 
 

5. Izbor ponudnika za ZPTM promocija turizma- video in fotografske storitve, za Zavod 
za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, za leto 2020 
 

 objava na www.zptm.si, 10.2.2020 
 prispele ponudbe: 6 
 pogodba sklenjena z Lucky Media, Brezina 69 A, 8250 Brežice 

 
 

6. Izbor ponudnika za projekcijsko platno in projektor  
 

 objava na www.zptm.si, 10.2.2020 
 prispele ponudbe: 3 
 pogodba sklenjena z Teksel d.o.o.,  Tržaška c. 132, 1000 Ljubljana 

 
7. Izbor ponudnika za tatami blatine  

 
 objava na www.zptm.si, 2.9.2020 
 prispele ponudbe: 4 
 pogodba sklenjena s Fizian, fizioterapija in trgovina d.o.o., Dolenje Ponikve 

34, 8210 Trebnje 
 

8. Izbor ponudnika za mrežno opremo  
 

 objava na www.zptm.si, 10.12.2020 
 prispele ponudbe: 3 
 pogodba sklenjena z Atena center d.o.o., Pot na Libno 3, 8270 Krško 

 
9. Menjava ponudnika za tisk katalogov turistične ponudbe občine Brežice 

 

http://www.zptm.si/
http://www.zptm.si/
http://www.zptm.si/
http://www.zptm.si/
http://www.zptm.si/
http://www.zptm.si/
http://www.zptm.si/
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 Preverjanje ponudb preko e.pošte, 23.12.2020 
 prispele ponudbe: 4 
 pogodba sklenjena z OKO my MEDIA, Celovška cesta 172, 1000 Ljubljana 

 
 

10. Izbor ponudnika za izdelavo pohodniške in kolesarske karte 
 

 Preverjanje ponudb preko e.pošte, 23.12.2020 
 prispele ponudbe: 3 
 pogodba sklenjena z IziMap d.o.o., Litijska cesta 2, 1275 Šmartno pri Litiji 

 
11. Menjava ponudnika za prevod spletne strani discoverbrezice.com 

 
 Preverjanje ponudb preko e.pošte, 28.12.2020 
 prispele ponudbe: 4 
 pogodba sklenjena s Kibord d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 

 
Javna naročila nad mejnimi vrednostmi: 
 
1. Sukcesivna dobava alkoholnih in brezalkoholnih pijač in prigrizkov, ZJN-3: postopek 
naročila male vrednosti, št. objave na portalu javnih naročil: JN005458/2020-W01. 

 
 
3 OPISNA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
 
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,  
 Mladinski hotel – za potrebe izvajanja hotelske oziroma nastanitvene dejavnosti 

ter drugih dejavnosti tržnega značaja.  
 

3.1 MLADINSKI CENTER BREŽICE  
3.1.1 IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2020 Z OCENO USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI TER POJASNILA PO PODROČJIH, NA KATERIH ZASTAVLJENI CILJI 

NISO BILI DOSEŽENI, TER OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV S 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).  
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Kazalci: 

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

 
Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj 
Pri realizaciji izvedbe koncertov skupin je odstopanje v primerjavi s prejšnjimi leti zelo veliko 
zaradi nezmožnosti opravljanja dejavnosti zaradi razglasitve epidemije in posledično 
omejitev na področju izvedbe koncertov v živo. Pri tematskih dogodkih, v katero so sicer 
všteti tudi nekateri koncerti na teh dogodkih, tako v živo kot preko spleta, bistvenih odstopanj 
ni, saj so se nekateri redni dogodki preselili na splet v prvi polovici leta ter kasneje ob 
zaključku. 
 
Tabela 6: Pregled načrtovanih in izvedenih dogodkov za leti 2019 in 2020 

Dogodek / 
lastna 

organizacija  

Št. načrt.  
dogodkov 2019  

Št. izvedenih. 
dogodkov 2019 

Št. načrt.  
dogodkov 2020 

Št. izvedenih. 
dogodkov 2020 

Koncerti skupin  30 37 15 3 

Gledališke 
predstave – 
stand up 
comedy  

15 3 3 2 

Razstave  8 7 5 4 

Tematski 
dogodki  

40 25 15 13 

Potopisi  6 2 2 0 

Medkulturni 
tematski večer  

2 2 1 0 

Vir: Interni podatki zavoda, 2019 – 2020. 
 
Tabela 7: Pregled števila vključenih v programe za leti 2019 in 2020 

Dogodek / 
lastna 

organizacija 

Št. vključenih - 
načrt 
2019 

Št. vključenih – 
izvedeno 2019 

Št. vključenih - 
načrt 
2020 

Št. vključenih - 
izvedeno 

2020 

Koncerti skupin  5000 5215 2500 270 

Gledališke 
predstave – 
stand up 
comedy  

800 536 200 125 

Razstave  350 195 80 132 

Tematski 
dogodki  

3500 1750 800 1000 

Potopisi  400 155 80 0 

Medkulturni 
tematski večer  

100 96 35 0 

Vir: Interni podatki zavoda 2019 – 2020. 
 
NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE  
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Skozi neformalna izobraževanja smo mladim ponudili priložnost za rast v odgovornega 
pripadnika različnih skupnosti, doseganja ključnih kompetenc ter osebno rast. Neformalno 
izobraževanje služi kot dopolnilo formalnem, s čimer želimo 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. 
        

Kazalci: 
 število izvedenih aktivnosti (dogodkov), 
 število vpisov v Nefix, portfolio za mladinske voditelje, Youthpass, 
 število vključenih v aktivnosti. 

  
Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj 
Realizacija plana je pri določenih aktivnostih odstopala ravno zaradi epidemiološke situacije, 
ko izvajanje ni mogoče ob fizični prisotnosti, ampak le »online«. Kar pa na podlagi izvajanja, 
ocenjujemo, da je mladim bolj v dodatno breme kot korist.   
 
Tabela 8: Pregled načrtovanih in izvedenih dogodkov za leti 2019 in 2020 

Dogodek 
/ lastna 
organizac
ija  

Št. načrt.  
dogodkov 2019  

Št. izvedenih. 
dogodkov 2019 

Št. načrt.  
dogodkov 2020  

Št. izvedenih. 
dogodkov 2020 

Redna 
dejavnost  

35 36 14 14 

Učna 
pomoč  

20 21 8 0 

Delavnice 
za 
mladino in 
pogovorni 
večeri 
(pro et 
contra)  

4 5 2 2 

Tutorstvo/
prakse  

4 6 8 8 

Predavanj
a/delavnic
e v 
projektu 
PIMP-
Priložnosti 
in izzivi 
mladih v 
Posavju  

0 0 14 14 

Vir: Interni podatki zavoda, 2019 – 2020. 
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Tabela 9: Pregled števila vključenih v programe za leti 2019 in 2020 

Dogodek 
/ lastna 

organizac
ija 

Št. vključenih - 
načrt 2019 

Št. vključenih - 
izvedeno 2019 

Št. vključenih - 
načrt 2020 

Št. vključenih - 
izvedeno 2020 

Redna 
dejavnost  

400 410 240 120 

Žuram s 
prijatelji, 
ne z drogo  

* vključeno pri 
poročilu VGC 

* vključeno pri 
poročilu VGC 

* vključeno pri 
poročilu VGC 

* vključeno pri 
poročilu VGC 

Učna 
pomoč  

20 21 8 0 

Delavnice 
za 
mladino in 
pogovorni 
večeri (pro 
et contra) 
Debatni 
klub  

40 46 25 25 

Tutorstvo 
(praktikant
i, obvezna 
praksa)  

8 9 8 8 

Predavanj
a/delavnic
e v 
projektu 
PIMP-
Priložnosti 
in izzivi 
mladih v 
Posavju  

0 0 
 

39 39 

Vir: Interni podatki zavoda, 2019 – 2020. 
 
 
INFORMIRANJE 
 
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 vzpodbujati mlade k aktivnejšem uresničevanju 
svojih idej, ambicij, pokazati možnosti na poti do življenjskih ciljev, jih spodbuditi k 
realizaciji idej in projektov in jim s tem pomagati pri vključitvi v civilno družbo,  

 zmanjševanje in preprečevanje specifičnih kritičnih vedenj,  
 krepitev avtonomije mladih,   
 usposabljanje mladinskih informatorjev, mladih v družbi. 

   
Kazalci: 

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

 
Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj 
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Realizacija plana je pri določenih aktivnostih odstopala ravno zaradi epidemiološke situacije, 
ko izvajanje ni mogoče ob fizični prisotnosti, ampak le »online«.  
 
Tabela 10: Pregled načrtovanih in izvedenih dogodkov za leti 2019 in 2020 

Program Št. načrt. 
izvedb 
2019 

Št. izvedenih. 
2019 

Št. načrt. 
izvedb 
2020 

Št. izvedenih. 
2020 

Info center za 
mlade  

360 221 150 150 

Medvrstniško 
informiranje  

10 8 7 7 

Animatorji  50 49 35 35 

Organizacija in 
priprava 
dogodkov  

60 54 38 38 

Multimedijska 
produkcija  

150 156 50 50 

Družbeno 
koristna dela in 
prakse  

12 14 8 8 

Živa info  14 16 10 10 

Vrstniški 
informator  

4 4 4 4 

Informiraje na 
dislociranih e-
točkah  

2 3 2 2 

Vir: Interni podatki zavoda, 2019 – 2020. 
 
Tabela 11: Pregled števila vključenih v programe za leti 2019 in 2020 

Program  
Št. vključenih - 

načrt 2019 
Št. vključenih - 
izvedeno 2019 

Št. vključenih - 
načrt 2020 

Št. vključenih - 
izvedeno 2020 

Info center za 
mlade  

7.580 5.890 
 

4.300 2.800 

Medvrstniško 
informiranje  

210 186 
 

80 
30 

Animatorji  730 785 400 400 

Organizacija in 
priprava 
dogodkov  

60 49 

 
25 15 

Multimedijska 
produkcija  

10 11 
 

8 8 

Družbeno 
koristna dela in 
prakse  

12 13 

 
8 8 

Živa info  70 88 37 15 

Vrstniški 
informator  

12 16 
 

10 10 
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Informiraje na 
dislociranih e-
točkah  

2 5 

 
 

3 3 

Vir: Interni podatki zavoda, 2019 – 2020. 
 
Tabela 12: Izvedene aktivnosti v letu 2020, po datumih, namenu, trajanju v urah ter številu 
obiskovalcev 

Zap.
št. 

  

aktivnost 

      

Datum Opis Trajanje 
(ure) 

Št. 
obiskovalcev 

JANUAR 

1 4.01.2020 
otroški in mladinski 

program 
živ žav 3 13 

2 4.01.2020 informiranje 
razstava in 

izmenjevalnica 
oblačil 

3 20 

3 11.01.2020 
otroški in mladinski 

program 
živ žav 3 10 

4 12.01.2020 kultura gledališče Kaja N. 2 100 

5 16.01.2020 
otroški in mladinski 

program 
otroška predstava 
- O belem mucku 

1 100 

6 17.01.2020 kultura 
jam session vol. 

36 
4 70 

7 18.01.2020 
otroški in mladinski 

program 
živ žav 3 13 

8 25.01.2020 
otroški in mladinski 

program 
živ žav 3 12 

9 25.01.2020 kultura 
Koncert Moonlight 
sky in LSN večer 

3 50 

FEBRUAR 

10 1.02.2020 
otroški in mladinski 

program 
živ žav 3 10 

11 8.02.2020 kultura 
jam session vol. 

37 - tretja 
obletnica 

5 80 

12 8.02.2020 
otroški in mladinski 

program 
živ žav 3 15 

13 14.02.2020 zabava 
DJ vinyl 

valentinovo  
4 50 

14 14.02.2020 
neformalno 

izobraževanje 
predavanje 

Imperium sine fine 
2 30 

15 14.02.2020 informiranje 
izmenjevalnica 

oblačil 
3 25 

16 14.02.2020 
otroški in mladinski 

program 
živ žav 3 15 

17 22.02.2020 
otroški in mladinski 

program 
živ žav 3 15 

18 22.02.2020 zabava 
pustovanje Abba 

mia 
5 150 

19 25.02.2020 
otroški in mladinski 

program 
pustna povorka 4 200 



POSLOVNO POROČILO Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2020 

 

 41 

20 26.02.2020 zabava DJ študentski žur 4 40 

21 28.02.2020 kultura Metal vikend 10 150 

22 29.02.2020 kultura Metal vikend 10 250 

MAREC 

23 3.03.2020 kultura 
razstava DLB - 

Ženske 
2 22 

24 7.03.2020 
otroški in mladinski 

program 
živ žav 3 10 

25 28.03.2020 kultura online jam session 1 3000 

APRIL 

26 25.04.2020 kultura online jam session 1 4000 

MAJ 

27 17.05.2020 informiranje MI! Info točka 2 4 

28 30.05.2020 kultura online jam session 1 2000 

JUNIJ 

29 17.06.2020 informiranje MI! Info točka 2 4 

30 19.06.2020 kultura jam session 3 50 

JULIJ 

31 2.07.2020 kultura 
Otvoritev razstave 

DLB 
2 45 

32 
13.7.- 

17.7.2020 
otroški in mladinski 

program 
Počitniške 
aktivnosti 

20 11 

AVGUST 

33 
3.8.-

7.8.2020 
otroški in mladinski 

program 
Počitniške 
aktivnosti 

20 13 

34 11.08.2020 
otroški in mladinski 

program 

Kreativna 
delavnica poslikav 

na majice 
3 10 

35 14.8.202 kultura 
otvoritev razstave 

Timotej Pavlin 
2 45 

36 
21.8. - 

22.8.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice za 
animatorje 

6 12 

37 21.08.2020 kultura 
koncert skupine 

Grizl 
4 110 

38 22.08.2020 kultura jam session  3 60 

39 28.08.2020 kultura 
koncert Adi 

Smolar 
4 110 

SEPTEMBER 

40 10.09.2020 
neformalno 

izobraževanje 

usposabljanje za 
delo z mladimi, 
mag. Danijela 

Švajger 

3 5 

41 13.09.2020 kultura stand up  2 25 

OKTOBER 

42 3.10.2020 
otroški in mladinski 

program 
živ žav 3 7 

43 7.10.2020 
otroški in mladinski 

program 
otroška predstava 1 30 

44 10.10.2020 
otroški in mladinski 

program 
živ žav 3 5 
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45 27.10.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

46 29.10.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

47 30.10.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

48 31.10.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

NOVEMBER 

49 3.11.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

50 5.11.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

51 6.11.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

52 7.11.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

53 10.11.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

54 12.11.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

55 13.11.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

56 14.11.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

57 17.11.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

58 19.11.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

59 20.11.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

60 26.11.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

61 27.11.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

62 30.11.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavcnie MI 

projekt 
3 30 

DECEMBER 

63 1.12.2020 
neformalno 

izobraževanje 
On-line kuharija 1 

30 

64 1.12.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 

30 

65 3.12.2020 informiranje GreenThursdays 1 35 

66 3.12.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

67 4.12.2020 
neformalno 

izobraževanje 
delavnice MI 

projekt 
3 30 

68 5.12.2020 
otroški in mladinski 

program 
Živ žav na spletu 1 40 

69 5.12.2020 
neformalno 

izobraževanje 
Relax soba 1 50 

70 5.12.2020 zabava prižig lučk v parku 2 25 

71 5.12.2020 otroški in mladinski Kratkočasko 1 10 
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program 

72 7.12.2020 
neformalno 

izobraževanje 
Delavnica 

freestyle učenja 
2 10 

73 8.12.2020 
neformalno 

izobraževanje 
On-line kuharija 1 50 

74 9.12.2020 
neformalno 

izobraževanje 
Relax soba 1 50 

75 10.12.2020 informiranje GreenThursdays 1 30 

76 11.12.2020 
neformalno 

izobraževanje 
Delavnica 

freestyle učenja 
2 10 

77 12.12.2020 
otroški in mladinski 

program 
Živ žav na spletu 1 50 

78 13.12.2020 
otroški in mladinski 

program 
Kratkočasko 1 10 

79 13.12.2020 
neformalno 

izobraževanje 
Relax soba 1 50 

80 15.12.2020 
neformalno 

izobraževanje 
On-line kuharija 1 70 

81 16.12.2020 
neformalno 

izobraževanje 
Relax soba 1 50 

82 17.12.2020 informiranje GreenThursdays 1 50 

83 19.12.2020 
otroški in mladinski 

program 
Živ žav na spletu 1 40 

84 19.12.2020 
neformalno 

izobraževanje 
Relax soba 1 50 

85 20.12.2020 
otroški in mladinski 

program 
Kratkočasko 1 10 

86 25.12.2020 kultura Božiček online 1 1 

87 31.12.2020 kultura 
novoletni spletni 

koncert 
1 230 

Vir: Interni podatki zavoda, 2020. 
 
Tabela 13: Pregled partnerjev, aktivnost ter ocean števila uporabnikov objekta na Gubčevi 
10a v letu 2020 

Zap.št. Partner aktivnost 

Ocenjeno 

št. uporabnikov 

JANUAR 

1 Vaska Gjakov rojstni dan 13 

2 Dejana Palec rojstni dan 10 

3 Alenka Jezernik rojstni dan 10 

4 Lions klub sestanek 12 

5 RKS krvodajalska akcija 200 

6 Liljana Žiroš tečaj nemščine 8 

7 LU Krško predavanja 13 

8 
Slavistično društvo 

Posavje 
priprave matura 10 

9 Šahovski klub Brežice šah 15 

10 Špela Zorič druženje mamic 10 

11 Robert Ferenčak trening 20 
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12 TBK Brežice thai box 15 

13 MMA Brežice treningi 20 

14 Mateja K. Ajster rojstni dan 14 

15 Sanja Blažinč rojstni dan 10 

16 Robert Ferenčak rojstni dan 10 

17 Nina Bračič rojstni dan 15 

18 Dijana Mrkić rojstni dan 12 

19 Lidija Đokič Žerjav rojstni dan 13 

20 Ema Botički rojstni dan 10 

21 Sara Zidar rojstni dan 14 

22 
Klub za ritmično 

gimnastiko 
treningi 10 

23 Marjan Tomše rojstni dan 13 

24 Marija Stanič rojstni dan 11 

25 Soc. aktivacija delavnice 15 

26 Salson salsa 20 

27 Kaja Nakani gledališke vaje 6 

28 Lana Praner delavnice 100 

29 Občina Brežice kmetijski forum 100 

FEBRUAR 

30 Jana Krmpotič rojstni dan 8 

31 Rebeka Fatur rojstni dan 10 

32 Ljubljana Pride delavnice 50 

33 Lions klub sestanek 20 

34 PD Imani plesne priprave 50 

35 
Slavistično društvo 

Posavje 
priprave matura 10 

36 LU Krško delavnica 15 

37 SŠ PEF delavnice 20 

38 MMA Brežice trening MMA 25 

39 TBK Brežice trening TBK 25 

40 
Klub za ritmično 

gimnastiko 
ritmična gimnastika 15 

41 Kristina Povh rojstni dan 10 

42 Maja Lazanski rojstni dan 12 

43 Sara Hadzič rojstni dan 12 

44 Jelena M. rojstni dan 13 

45 Boštjan Novak rojstni dan 10 

46 Tina Ferenčak rojstni dan 15 

47 Marijana R. Jalovec rojstni dan 14 

48 Branka Kežman rojstni dan 13 

49 Jana Krmpotič rojstni dan 11 

50 Barbara Barlič rojstni dan 10 

51 Amira Alibabič rojstni dan 14 

52 Soc. aktivacija soc. aktivacija 15 

53 Kaja Nakani gledališke vaje 10 
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54 Plesni klub Lukec tekmovanje 100 

55 Salson salsa 30 

56 PO Rogaška Slatina vaje PO 25 

MAREC 

57 
Društvo za preprečevanje 

osteoporoze 
občni zbor 80 

58 
Društvo za zdravje srca 

in ožilja 
občni zbor 50 

59 Optiweb predstavitev podjetja 30 

60 PD Imani plesne priprave 45 

61 Soc. aktivacija soc. aktivacija 10 

62 Đurđica Mlinarič rojstni dan 9 

63 PoPasje sestanek 5 

MAJ 

64 Soc. aktivacija soc. aktivacija 10 

65 Občina Brežice delovna telesa 15 

JUNIJ 

66 Koronarni klub zbor članov 50 

67 Rotary klub zbor članov 10 

68 MMA Brežice trening MMA 10 

69 TBK Brežice trening thai box 7 

70 
Klub za ritmično 

gimnastiko 
ritmična gimnastika 10 

71 Soc. aktivacija soc. aktivacija 15 

72 Kmetijska zbornica NM predavanje 40 

73 Občina Brežice seja OS 30 

JULIJ 

74 Soc. aktivacija soc. aktivacija 12 

75 Občina Brežice sestanki delovnih teles 30 

76 Občina Brežice seja OS 40 

77 lekarna Brežice predavanje 10 

AVGUST 

78 Soc. aktivacija soc. aktivacija 12 

79 Karate klub Brežice treningi 10 

80 Navtični tečaji.si predavanje 10 

SEPTEMBER 

81 Soc. aktivacija soc. aktivacija 12 

82 Občina Brežice sestanki delovnih teles 10 

83 MMA Brežice trening MMA 10 

84 TBK Brežice trening thai box 15 

85 
Klub za ritmično 

gimnastiko 
ritmična gimnastika 10 

86 Rdeči Križ Brežice krvodajalska akcija 100 

87 KGZS predavanje 30 

88 Lions klub sestanek 10 

89 Mitja Petan IBFF 100 
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90 Zavod dobra družba predavanje 30 

91 Maj V. Tanšek vaje band 5 

92 Občina Brežice Evropski teden mobilnosti 80 

OKTOBER 

93 Fakulteta za turizem Predavanja 60 

94 MMA Brežice trening MMA 10 

95 TBK Brežice trening thai box 10 

96 
Klub za ritmično 

gimnastiko 
ritmična gimnastika 5 

97 Občina Brežice seje delovnih teles 12 

98 Soc. aktivacija soc. aktivacija 12 

99 Občina Brežice seja OS 35 

NOVEMBER 

   -   - - 

DECEMBER 

100 Občina Brežice seja OS 35 

      2467 

Vir: Interni podatki zavoda, 2020. 
 
 
OTROŠKI IN MLADINSKI PROGRAM 
Kulturi in tradiciji puščamo odprto pot do otrok. Z aktivnostmi smo prispevali k ohranjanju 
tradicionalnih vrednot, kot so druženje, obisk pusta in dobrih mož in skupnem preživljanju 
prostega časa. Ravno tako pa smo zapolnili kreativno preživljanje prostega časa (sobote in 
počitnice). 
 
 
Zastavljeni cilji: ponuditi otrokom kreativno in organizirano preživljanje prostega časa je bil 
realiziran in sicer:   

 izvedeni dogodki: živ žavi vsako soboto, 2 otroški predstavi, delavnica za animatorje, 
sodelovanje pri mednarodnem projektu ETM; 

 vilinska pot v mestnem parku; 
 nova tematika rojstnega dne na temo človekovih pravic; 
 pridobitev 5 mladih animatorjev. 

 
Kazalci: 

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

 
Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj 
Realizacija plana je pri določenih aktivnostih odstopala ravno zaradi epidemiološke situacije, 
ko izvajanje ni mogoče ob fizični prisotnosti.  
 
Tabela 14: Pregled načrtovanih in izvedenih dogodkov s področja otroškega in mladinskega 
programa za leti 2019 in 2020  

Dogodek / 
lastna 

organizacija 

Št. 
vključenih  

načrt 
2019 

Št. 
vključenih 
izvedeno 

2019 

Št. 
vključenih 

načrt 
2020 

Št. 
vključenih 
izvedeno 

2020 

Otroške 
predstave 

1500 1300 600 
40 
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Pustna povorka 600 500 500 / 

Praznična vasica 500 350 250 / 

Program za 
počitnice 

150 100 20 
VGC 

Praznovanje 
roj.dni (tematski) 

750 1562 600 
492 

Počitniške 
aktivnosti 
(zimske in letne 
počitnice) 

30 21 10 

VGC 

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

1500 850 450 

/ 

Prihod dobrih 
mož, delavnice 

500 0 0 
/ 

Vir: Interni podatki zavoda, 2020. 
 
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:  

 spoznati nove programme Erasmus +; 
 vzpodbuditi mlade k vključevanju v ESE (evropska prostovoljna služba) in aktivno 

izvajati naloge pošiljajoče 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. 
 
Kazalci: 

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

 
 
Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj 
Realizacija plana ni odstopala od zastavljenih ciljev.  
 
Mednarodne aktivnosti so del rednih aktivnosti delovanja zavoda. V zadnji treh letih se kaže 
trend povečanja želja za aktivnostmi na mednarodnem področju. V prostorih zavoda se 
izvajajo številni predstavitveni dogodki na mednarodnem področju v organizaciji zunanjih 
inštitucij, društev, zavodov, ipd.  
 
V letu 2020 smo realizirali vključitev v odobren projekt Evropske solidarnostne enote 
(Erasmus + program), Z umetnostjo nad okoljske probleme 2019 – 2020 oziroma projekt 
Clime ART. V gostiteljstvo smo sprejeli dve osebi, prostovoljko iz Poljske in prostovoljca iz 
Makedonije. Cilj projekta je aktivno prepoznavanje okoljevarstvenih problemov ter s pomočjo 
kulture, umetnosti informirati lokalno skupnost in spodbuditi mlade k aktivni participaciji. 
Potem aktivnosti objavljata na strani https://www.facebook.com/climeartbrezice. 

https://www.facebook.com/climeartbrezice
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V letu 2020 nam je potekla akreditacija za sodelovanje v programih Erasmus + in smo v 
pripravi nove akreditacije. Erasmus + pomembno prispevak k reševanju ključnih socialno-
ekonomskih izzivov, s katerimi se bo Evropa srečevala do konca desetletja, ter podpira 
izvajanje Programa politike EU za rast, delovna mesta, enakost in socialno vključevanje. 
Preveč mladih predčasno zapusti šolo ter se izpostavlja visokemu tveganju brezposelnosti in 
socialne izključenosti. Enako tveganje velja za veliko nizkokvalificiranih odraslih. Zato bomo 
v 2021 nadaljevali tudi z izvajanjem programa Erasmus +.  
 
Pomembno noto v vseživljenjskem učenju ter zagotavljanju pravičnejših življenjskih pogojev 
poleg programa Erasmus + zagotavlja tudi program ESS, v katerega se je zavod v 2020 
vključeval v letu 2020 z dvemi projekti. V nadaljevanju sledi predstavitev projekta 
Večgeneracijski center Brežice oz. Posavje kot tudi projekta MI! – mladinski inkubator.  
 
PROJEKTI EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA (v nadaljevanju ESS) 
 
ESS je glavno orodje za spodbujanje zaposlovanja in socialnega vključevanja v EU. 
Namenjen je predvsem pomoči ljudem pri iskanju zaposlitve (ali boljšega delovnega mesta), 
vključevanju prikrajšanih oseb v družbo in zagotavljanju pravičnejših življenjskih priložnosti 
za vse. Med glavnimi ukrepi je vlaganje v ljudi v Evropi (zaposleni in brezposelni, mladi in 
stari) in njihovo znanje. S skladom je omogočeno ljudem ali najti zaposlitev ali izboljšati 
znanje in spretnosti za prihodnjo zaposlitev. Sklad je pomemben, tako kratkoročno – saj s 
projekti skrbi za blažitev posledic gospodarske krize, naraščajoče brezposlenosti in 
povečevanja revščine, ter dologoročno – kot del evropske strategije za preoblikovanja 
gospodarstva, ne le z ustvarjanjem novih delovnih mest, ampak tudi z oblikovanjem 
vključujoče družbe.  
 
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice izvaja dva regijska projekta, sofinancirana 
s strani ESS, ki predstavljata dodano vrednost programom zavoda. Na drugi strani pa 
odpirata možnosti za razvoj bolj vključujoče družbe za vse.  
 
To sta regijska projekta sodelovanja, ki se zaključujeta v septembru 2021: 

 Večgeneracijski center Posavja (Območje izvajanja: Brežice, Bistrica ob Sotli. 
Poteka v sodelovanju z Ljudsko univerzo v Krškem, ki je vodilni partner, ter še 
ostalimi partnerji Družinskim inštitutom Zaupanje, Občino Brežice, Krško, Sevnica, 
Kostanjevica na Krki in Bistrico ob Sotli.). 
 

 Mladinski inkubator – MI! (Območje izvajanja JV Slovenija. Poteka v sodelovanje s 
konzorcijskim partnerjem Mladinski kulturni center Maribor. Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice nastopa kot vodilni partner). 

 
VEČGENERACIJSKI CENTER 
 
Večgeneracijski center  je prostor, namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu 
povezovanju ljudi, s ciljem spodbujanja socialnega vključevanja ter dviga kakovosti življenja 
vseh prebivalcev regije. 
 
Aktivnosti centra potekajo v vseh šestih občinah Posavja, pri čemer Ljudska univerza Krško 
pokriva občini Krško in Kostanjevica na Krki, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino 
Brežice občini Brežice in Bistrica ob Sotli ter Družinski inštitut Zaupanje miz Sevnice občini 
Sevnica in Radeče. V projektu poleg strokovnih delavcev sodelujejo tudi številni prostovoljci. 
Verjamemo, da je povezanost med ljudmi ključna. 
 
V centru potekajo druženje, informiranje ter številne aktivnosti za pridobivanje novih znanj, 
veščin in spretnosti. Vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne. 
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Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in 
Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 9 Socialna vključenost in zmanjševanje 
tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem 
enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 
9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje 
neenakosti v zdravju. 
 
Tabela 15: Izvedene aktivnosti v okviru projekta Večgeneracijski center Posavje za leti 2019 
in 2020 

 Letni 
plan 

Realizacija 
2019 (število 
ur) 

Realizacija 
2020 (število 
ur) 

Aktivnost 2.2.4 (Spodbujanje neformalnega 
druženja in medsebojnega povezovanja s ciljem 
izmenjave informacij, socialnega vključevanja in 
medsebojne pomoči za otroke in mlade, ki 
tvegajo socialno izključenost) 

105 112 105 

Aktivnost 2.2.9 (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 77 43 

Aktivnost 2.3.1 (Različne delavnice za 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) 

42 330 311 

Aktivnost 2.3.2 (Oblikovanje in vodenje mreže 
prostovoljcev, ki starejšim nudijo pomoč pri 
opravljanju del, ki jih sami ne zmorejo več 
(čiščenje snega, prenašanje bremen…) 

24 43 31 

Aktivnost  2.3.3 (Medgeneracijski tečaji in 
delavnice (IKT, klekljanje, ustvarjalne delavnice, 
družabne igre…) 

21 82 45 

Aktivnost 2.3.4 (Organizirano medgeneracijsko 
neformalno druženje (otroci obiskujejo starejše v 
domu upokojencev, starejši pripovedujejo zgodbe 
otrokom, jih učijo ročnodelskih spretnosti…) 

21 36 47 

Aktivnost 2.3.5 (Organizacija in vodenje skupin 
za samopomoč za starejše) 

101 157 210 

Aktivnost 2.4.1 (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 10  10 
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Aktivnost 2.2.5 (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 igre, 
učenje tujega jezika, računalniške delavnice ...) 

63 41 63 

Neformalno druženje in informiranje 1040 1040 1040 

Število vse izvedenih ur 420 888 855 

Število vseh udeležencev  5696 4964 

Število različnih udeležencev 360 1518 1231 

Število prostovoljcev 23 65 45 

Število objavljenih prispevkov 0 60 objav v 
medijih 
(poleg 

mnogih FB 
objavah, 
objavah 

dogodkov ...).  

13 objav 
Nastala 

lastna FB 
stran, 

prispevek o 
VGC na 

mednarodni 
konferenci. 

Ostale aktivnosti  Dve radijski 
objavi in dva 
tv prispevka.  
Aktivno smo 
sodelovali na 
okrogli mizi o 
staranju v 
Cankarjevem 
domu in 
pripravili dva 
prispevka o 
delovanju 
VGC na 
mednarodnih 
konferencah. 
Pripravili 
smo kratek 
film o 
delovanju 
VGC, ki je 
dosegljiv na 
FB strani in 
pomagali 
soustvarjati 
zbornik VGC 

 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2019 in 2020. 
 
V letu 2020 smo v Večgeneracijskem centru sodelovali z Mladinskim društvom Bistrica ob 
Sotli, Klub Metulj, na mesečni ravni. V celotnem letu smo izvedli 10 delavnic neformalnega 
druženja in medsebojnega povezovanja s ciljem izmenjave informacij, socialnega 
vključevanja in medsebojne pomoči za otroke in mlade, ki tvegajo socialno izključenost. V 
okviru tega so potekale različne vsebine. Delavnice so trajale 3 ure, skupaj torej 30 ur. 
Delavnic se je povprečno udeleževalo po 12 oseb. 
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V Bistrici ob Sotli redno sodelujemo tudi z Društvom Ajda, ki za nas izvaja delavnice za 
starejše že tretje leto. V celotnem letu smo z njimi izpeljali 35 ur delavnic za starejše. 
V preteklem letu smo sodelovali tudi z Ozaro, Emmo, Šolo zdravja, Društvom upokojencev 
Brežice in Dobova, Društvom kmetic, z vsemi OŠ v Občini Brežice, ETrŠ Brežice, Domom 
upokojencev, Policijo, Zdravstvenim domom, CSD-jem, Glasbeno Šolo, Društvo diabetikov, 
Koronarnim klubom, KS Artiče, KS Dobova, KS Globoko, KS Kapele. 
 
Vklučili smo se v vse slovenski projekt pisanja voščilnic za starejše. Prav tako smo sodelovali 
pri pisanju voščilnic za starejše občane Brežic. Izvedli smo plesni večer. Vklučili smo se v 
šivanje mask za občane Brežic. 
 
Smo pa v tem času zaradi nastale situacije zaznali povečan obseg klicev in potrebe po 
pogovorih. 
 
Tabela 16: Pregled izvedenih aktivnosti, število ur trajanja in število obiskovalcev za leto 
2020 

Datum 
aktivnosti 

Aktivnost Opis Trajanje 
(ure) 

Število 
obiskovalcev 

JANUAR 

3.1.2020 Delavnica Druženje 4 10 

3.1.2020 Delavnica Ročna dela 2 17 

4.1.2020 Delavnica Živ Žav 3 10 

6.1.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 45 

6.1.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 40 

7.1.2020 Delavnica Žuram na Ekonomski šoli 6 90 

7.1.2020 Delavnica Hoja za zdravje 2 12 

7.1.2020 Delavnica Ročna dela v DUO 2 17 

7.1.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 10 

8.1.2020 Delavnica Soba zdravja 2 10 

8.1.2020 Delavnica Medgeneracijska delavnica 
ročnih del 

1 15 

9.1.2020 Delavnica Glasba skozi citre 1 10 

9.1.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 10 

11.1.2020 Delavnica Živ Žav 3 10 

13.1.2020 Delavnica Kreativna delavnica 2 15 

13.1.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 40 

13.1.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 42 

14.1.2020 Delavnica Žuram na OŠ Dobova 4 35 

14.1.2020 Delavnica Hoja za zdravje 2 12 

14.1.2020 Delavnica Ročna dela v DUO 2 17 

14.1.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 15 

15.1.2020 Delavnica Soba zdravja 2 10 

15.1.2020 Delavnica Medgeneracijska delavnica 
ročnih del 

1 12 

16.1.2020 Delavnica Glasba skozi citre 1 10 

16.1.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 10 

17.1.2020 Delavnica Berem in pišem, da ne 
pozabim (Stanka Vahčič) 

2 10 

18.1.2020 Delavnica Živ Žav 3 10 

20.1.2020 Sestanek Sestanek prostovoljcev 2 50 

20.1.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 40 

20.1.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 35 

21.1.2020 Delavnica Hoja za zdravje 2 20 
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21.1.2020 Delavnica Ročna dela v DUO 2 17 

21.1.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 15 

22.1.2020 Delavnica Soba zdravja 2 10 

22.1.2020 Delavnica Medgeneracijska delavnica 
ročnih del 

1 15 

22.1.2020 Predavanje Skrivnost vzgoje 
motiviranih, samostojnih in 
odgovornih otrok (Andrej 

Pešec) 

2 30 

23.1.2020 Delavnica Glasba skozi citre 1 10 

23.1.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 12 

24.1.2020 Delavnica Ročna dela 2 16 

25.1.2020 Delavnica Živ Žav 3 15 

27.1.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 45 

27.1.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 40 

28.1.2020 Delavnica Hoja za zdravje 2 27 

28.1.2020 Delavnica Ročna dela v DUO 2 17 

28.1.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 15 

29.1.2020 Delavnica Soba zdravja 2 10 

29.1.2020 Delavnica Medgeneracijska delavnica 
ročnih del 

1 15 

29.1.2020 Predavanje Za radost bivanja (dr. Karel 
Gržan) 

2 187 

30.1.2020 Delavnica Glasba skozi citre 1 10 

30.1.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 10 

31.1.2020 Delavnica Berem in pišem, da ne 
pozabim (Stanka Vahčič) 

2 10 

FEBRUAR 

1.2.2020 Delavnica Živ Žav 3 15 

3.2.2020 Delavnica Samopodoba mladih na OŠ 
Brežice 

4 89 

3.2.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 39 

3.2.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 42 

4.2.2020 Delavnica Žuram na OŠ Artiče 5 26 

4.2.2020 Delavnica Samopodoba mladih na 
ETrŠ 

5 95 

4.2.2020 Delavnica Hoja za zdravje 2 26 

4.2.2020 Delavnica Ročna dela v DUO 2 17 

4.2.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 14 

4.2.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba v 
Artičah 

1 34 

5.2.2020 Delavnica Samopodoba za mlade v 
OŠ 

2 25 

5.2.2020 Delavnica Soba zdravja 2 10 

5.2.2020 Delavnica Medgeneracijska delavnica 
ročnih del 

1 17 

5.2.2020 Predavanje Radosti in pasti  nove 
tehnologije (Miha Kramli) 

2 35 

6.2.2020 Delavnica Glasba skozi citre 1 10 

6.2.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 12 

6.2.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba v 
Artičah 

1 35 

7.2.2020 Delavnica Ročna dela 2 17 
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8.2.2020 Delavnica Živ Žav 3 15 

10.2.2020 Delavnica Kreativna delavnica 2 15 

10.2.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 41 

10.2.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 38 

11.2.2020 Delavnica Hoja za zdravje 2 24 

11.2.2020 Delavnica Ročna dela v DUO 2 17 

11.2.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 15 

12.2.2020 Delavnica Soba zdravja 2 10 

12.2.2020 Delavnica Medgeneracijska delavnica 
ročnih del 

1 17 

12.2.2020 Predavanje Kako podpreti otroka na 
pravi poti (Toni Kočevar) 

2 35 

13.2.2020 Delavnica Pohod 3 36 

13.2.2020 Delavnica Glasba skozi citre 1 10 

13.2.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 12 

13.2.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba v 
Artičah 

1 35 

14.2.2020 Delavnica Berem in pišem, da ne 
pozabim (Stanka Vahčič) 

2 10 

15.2.2020 Delavnica Živ Žav 3 10 

17.2.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 40 

17.2.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 40 

18.2.2020 Delavnica Hoja za zdravje 2 19 

18.2.2020 Delavnica Ročna dela v DUO 2 17 

18.2.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 12 

18.2.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba v 
Artičah 

1 35 

19.2.2020 Delavnica Soba zdravja 2 8 

19.2.2020 Delavnica Medgeneracijska delavnica 
ročnih del 

1 12 

20.2.2020 Delavnica Medgeneracijska delavnica 
izdelave fačkov OŠ Artiče 

2 28 

20.2.2020 Delavnica Glasba skozi citre 1 10 

20.2.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 10 

20.2.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba v 
Artičah 

1 35 

21.2.2020 Delavnica Delavnica ročnih del 2 17 

22.2.2020 Delavnica Živ Žav 3 14 

24.2.2020 Sestanek Prostovoljci 2 45 

24.2.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 38 

24.2.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 36 

25.2.2020 Delavnica Hoja za zdravje 2 10 

25.2.2020 Delavnica Ročna dela v DUO 2 17 

25.2.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 15 

25.2.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba v 
Artičah 

1 35 

26.2.2020 Delavnica Soba zdravja 2 10 

26.2.2020 Delavnica Medgeneracijska delavnica 
ročnih del 

1 14 

27.2.2020 Delavnica Glasba skozi citre 1 10 

27.2.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 12 

27.2.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba v 
Artičah 

1 35 



POSLOVNO POROČILO Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2020 

 

 54 

28.2.2020 Delavnica Berem in pišem, da ne 
pozabim (Stanka Vahčič) 

2 10 

29.2.2020 Delavnica Živ Žav 3 10 

MAREC 

2.3.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 35 

2.3.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 35 

3.3.2020 Delavnica Hoja za zdravje 2 10 

3.3.2020 Delavnica Ročna dela v DUO 2 15 

3.3.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 12 

4.3.2020 Delavnica Soba zdravja, tečaj 
refleksne masaže 

2 8 

4.3.2020 Delavnica Medgeneracijska delavnica 
ročnih del 

1 10 

5.3.2020 Delavnica Glasba skozi citre 1 8 

5.3.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 12 

6.3.2020 Delavnica Delavnica ročnih del 2 15 

7.3.2020 Delavnica Živ Žav 3 10 

9.3.2020 Delavnica Kreativna delavnica 2 15 

9.3.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 25 

9.3.2020 Delavnica Ples kot terapija 2 30 

10.3.2020 Delavnica Hoja za zdravje 2 18 

10.3.2020 Delavnica Ročna dela v DUO 2 15 

11.3.2020 Delavnica Soba zdravja, tečaj 
refleksne masaže stopal 

2 15 

12.3.2020 Delavnica Pohod 3 23 

26.3.2020 E Delavnica Risanje mandal 3 12 

31.3.2020 E Delavnica Izdelava ptičkov 1 8 

31.3.2020 E Delavnica Šivanje mask 2 13 

APRIL 

2.4.2020 E Predavanje Sanela Banović 1 10 

20.4.2020 E Delavnica Berem in pišem, da ne 
pozabim 

1 9 

21.4.2020 E Delavnica Ročna dela 2 13 

21.4.2020 E 
Videokonferen

ca 

Spomladansko čiščenje 1 12 

22.4.2020 E Delavnica Gibanje za zdravje 1 8 

24.4.2020 E 
Videokonferen

ca 

Postavljanje ciljev 1 6 

28.4.2020 E Delavnica Risanje fraktalov 2 10 

28.4.2020 E Delavnica Ročna dela 2 13 

29.4.2020 E Delavnica Gibanje za zdravje 1 10 

30.4.2020 E Delavnica Risanje mandal s pikicami 2 8 

MAJ 

4.5.2020 E Delavnica Berem in pišem, da ne 
pozabim 

1 6 

5.5.2020 E Delavnica Ročna dela 2 13 

6.5.2020 E Delavnica Soba zdravja 1 6 

11.5.2020 E Predavanje Predavanje (Karel Gržan) 1 15 

11.5.2020 E Delavnica Možganska gimnastika 1 6 

12.5.2020 E 
Videokonferen

Meditacija 2 8 
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ca 

12.5.2020 E Delavnica Ročna dela 2 12 

13.5.2020 E Delavnica Berem in pišem, da ne 
pozabim 

1 8 

13.5.2020 E Delavnica Gibanje za zdravje 1 12 

13.5.2020 E Delavnica Neformalno druženje za 
mlade 

2 6 

14.5.2020 E Delavnica Fraktalna risba 2 8 

18.5.2020 E 
Videokonferen

ca 

Meditacija 1 8 

18.5.2020 E Delavnica Berem in pišem, da ne 
pozabim 

1 6 

19.5.2020 E Delavnica Ročna dela 2 13 

20.5.2020 E 
Videokonferen

ca 

Izzivi staranja 4 20 

25.5.2020 E Delavnica Objemi so večni 1 8 

25.5.2020 E 
Videokonferen

ca 

Pogovori 3 8 

26.5.2020 Delavnica Meditacija in pohod 2 24 

26.5.2020 E Delavnica Ročna dela 2 12 

28.5.2020 Predavanje Veselje in radost sta v nas 
(Bojan Krevh) 

2 24 

JUNIJ 

1.6.2020 Delavnica Risanje fraktalne risbe 2 12 

1.6.2020 E Delavnica Berem in pišem, da ne 
pozabim 

1 8 

2.6.2020 Delavnica Pohod 3 13 

2.6.2020 Delavnica Ročna dela 2 13 

3.6.2020 Delavnica Soba zdravja 2 8 

5.6.2020 Delavnica Igranje citer 1 6 

8.6.2020 Delavnica Risanje mandal 2 6 

8.6.2020 Delavnica Plesni tečaj 4 24 

9.6.2020 Delavnica Pohod 3 22 

9.6.2020 Delavnica Ročna dela 2 15 

9.6.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 8 

10.6.2020 Delavnica Soba zdravja 2 6 

11.6.2020 Delavnica Igranje citer 1 6 

15.6.2020 Delavnica Risanje fraktala 2 8 

15.6.2020 Delavnica Plesni tečaj 4 50 

16.6.2020 Delavnica Pohod 3 26 

16.6.2020 Delavnica Ročna dela 2 15 

16.6.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 10 

17.6.2020 Delavnica Soba zdravja 2 10 

17.6.2020 Predavanje Izzivi v tretjem življenjskem 
obdobju (dr. Jana Goriup) 

2 48 

18.6.2020 Delavnica Pohod po Sromeljski 
pešpoti 

3 36 

18.6.2020 Delavnica Igranje citer 1 8 

19.6.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 8 

22.6.2020 Delavnica Risanje na keramiko in 2 7 
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porcelan 

22.6.2020 Delavnica Plesni tečaj 4 51 

23.6.2020 Delavnica Pohod 3 22 

23.6.2020 Delavnica Ročna dela 2 17 

23.6.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 10 

24.6.2020 Delavnica Soba zdravja 2 10 

26.6.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 12 

30.6.2020 Delavnica Pohod 2 17 

30.6.2020 Delavnica Ročna dela 2 17 

30.6.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 9 

JULIJ 
 

    

2.7.2020 Delavnica Pohod na Šentvid 2 19 

2.7.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 10 

7.7.2020 Delavnica Pohod po Vrbini 2 21 

9.7.2020 Delavnica Pohod na Šentvid 2 20 

9.7.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 11 

13.7.2020 Delavnica Počitniške aktivnosti 5 13 

14.7.2020 Delavnica Počitniške aktivnosti 5 13 

14.7.2020 Delavnica Pohod po Vrbini 2 12 

14.7.2020 Delavnica Pletenje sivkinih šopkov na 
Bizeljskem 

3 
15 

15.7.2020 Delavnica Počitniške aktivnosti 5 13 

16.7.2020 Delavnica Počitniške aktivnosti 5 13 

16.7.2020 Delavnica Pohod na Šentvid 2 13 

16.7.2020 Delavnica Razgibajmo se 2 8 

17.7.2020 Delavnica Počitniške aktivnosti 5 13 

18.12.2020 Delavnica Igra za otroke v Bistrici 3 7 

20.7.2020 Delavnica Počitniške aktivnosti 5 13 

21.7.2020 Delavnica Počitniške aktivnosti 5 13 

21.7.2020 Delavnica Pohod po Vrbini 2 24 

22.7.2020 Delavnica Počitniške aktivnosti 5 13 

23.7.2020 Delavnica Počitniške aktivnosti 5 13 

23.7.2020 Delavnica Pohod na Šentvid 2 18 

23.7.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 9 

24.7.2020 Delavnica Počitniške aktivnosti 5 13 

24.7.2020  Barvanje z mladimi v Bistrici 3 7 

28.7.2020 Delavnica Pohod po Vrbini 2 15 

30.7.2020 Delavnica Pohod na Šentvid 2 21 

30.7.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 8 

AVGUST     

3.8.2020 Delavnica Počitniške aktivnosti 5 13 

4.8.2020 Delavnica Počitniške aktivnosti 5 13 

4.8.2020 Delavnica Pohod po Vrbini 2 11 

5.8.2020 Delavnica Počitniške aktivnosti 5 13 

6.8.2020 Delavnica Počitniške aktivnosti 5 13 

6.8.2020 Delavnica Pohod na Šentvid 2 9 

6.8.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 7 

7.8.2020 Delavnica Počitniške aktivnosti 5 13 

11.8.2020 Delavnica Pohod po Vrbini 2 11 

13.8.2020 Delavnica Pohod na Šentvid 2 11 

13.8.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 6 

14.8.2020 Delavnica Mladi v Bistrici 3 9 
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18.8.2020 Delavnica Pohod po Vrbini 2 18 

20.8.2020 Delavnica Pohod na Šentvid 2 10 

20.8.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 7 

21.8.2020 Delavnica Pletenje kitk v Bistrici 3 8 

25.8.2020 Delavnica Pohod po Vrbini 2 17 

27.8.2020 Delavnica Pohod na Šentvid 2 21 

27.8.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 7 

28.8.2020 Delavnica Igre z žogo v Bistrici 3 7 

29.8.2020 Delavnica Delavnica za malde v 
Bistrici 

3 
7 

SEPTEMBER     

1.9.2020 Delavnica Pohod 2 13 

1.9.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 7 

2.9.2020 Delavnica Gibalna vadba 1 7 

3.9.2020 Delavnica Pohod na Šentvid 2 12 

3.9.2020 Delavnica Igranje citer 2 7 

3.9.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 8 

4.9.2020 Delavnica ZOOM delavnica 2 8 

7.9.2020 Predavanje za 
starejše 

Pomoč na domu predavanje 
ga. Umek 

3 
19 

8.9.2020 Delavnica Pohod 2 20 

8.9.2020 Delavnica Ročna dela 2 15 

8.9.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 7 

9.9.2020 Delavnica Gibalna vadba 1 9 

10.9.2020 Delavnica Pohod na Šentvid 2 20 

10.9.2020 Delavnica Igranje citer 2 6 

10.9.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 6 

10.9.2020 Delavnica Usposabljanje prostovoljcev 
za delo z mladimi 

4 6 

11.9.2020 Delavnica Pravljica za otroke 3 8 

14.9.2020 Predavanje za 
starejše 

Podpora družini pri negi 
starostnika predavanje ga. 

Umek 

3 28 

14.9.2020 Delavnica Plesni tečaj 4 16 

15.9.2020 Delavnica Pohod 2 9 

15.9.2020 Delavnica Ročna dela 2 15 

15.9.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1  

15.9.2020 Delavnica ZOOM delavnica 2 6 

16.9.2020 Delavnica Gibalna vadba 1 6 

17.9.2020 Delavnica Igranje citer 2 6 

17.9.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 7 

17.9.2020 Delavnica Mladi v Bistrici 3 9 

18.9.2020 Delavnica Berem in pišem, da ne 
pozabim 

2 6 

21.9.2020 Delavnica Plesni tečaj 4 18 

22.9.2020 Delavnica Otroci v prometu 6 44 

22.9.2020 Delavnica Pohod 2 7 

22.9.2020 Delavnica Ročna dela 2 14 

22.9.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 6 

22.9.2020 Delavnica Miselni poligon za mlade 2 24 

23.9.2020 Delavnica Gibalna vadba 1 6 

24.9.2020 Delavnica Pohod na Šentvid 2 6 

24.9.2020 Delavnica Igranje citer 2 6 
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24.9.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 7 

24.9.2020 Predavanje za 
starejše 

Usposabljanje prostovoljk 
predavanje dr. Goriup 

4 21 

28.9.2020 Delavnica Neformalno druženje z 
učenci 

2 21 

28.9.2020 Delavnica Plesni tečaj 4 16 

29.9.2020 Delavnica Pohod 2 6 

29.9.2020 Delavnica Ročna dela 2 16 

29.9.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 7 

29.9.2020 Predavanje za 
starše 

Veselje do življenja skozi 
logoterapijo predavanje 

mag. Lisec 

2 19 

30.9.2020 Delavnica Gibalna vadba 1 6 

30.9.2020 Delavnica Ročna dela 2 16 

30.9.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 7 

OKTOBER     

1.10.2020 Delavnica Pohod na Šentvid 2 14 

1.10.2020 Delavnica Igranje citer 2 7 

1.10.2020 Delavnica Razgibajmo se 1 14 

2.10.2020 Delavnica Berem in pišem, da ne 
pozabim 

2 6 

3.10.2020 Delavnica Živ žav 3 8 

5.10.2020 Delavnica Plesni tečaj – Globoko 2 11 

5.10.2020 Delavnica Plesni tečaj – Brežice 2 13 

5.10.2020 Delavnica Plesni tečaj -  Dobova 2 7 

5.10.2020 Delavnica Delavnica vezenje – Kapele 2 8 

6.10.2020 Delavnica Pohod 2 12 

6.10.2020 Delavnica Mladi v razmišljanju 2 7 

6.10.2020  Ustvarjalni klepet Bistrica 6 7 

6.10.2020 Delavnica Ročna dela 2 15 

6.10.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 7 

7.10.2020 Delavnica Soba zdravja 2 8 

7.10.2020 Delavnica Gibalna vadba 1 6 

8.10.2020 Delavnica Pohod na Svete Gore 5 20 

8.10.2020 Delavnica Razgibajmo se 2 7 

10.10.2020 Delavnica Živ žav 3 6 

12.10.2020 Delavnica Plesni tečaj – Brežice 2 10 

12.10.2020 Delavnica Plesni tečaj -  Dobova 2 9 

13.10.2020 Delavnica Pohod 2 11 

13.10.2020 Delavnica Medgeneracijska vadba 1 9 

14.10.2020 Delavnica Soba zdravja 2 8 

15.10.2020 Delavnica Pohod na Šentvid 2 13 

19.10.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 13 

20.10.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 13 

21.10.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 13 

22.10.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 13 

22.10.2020 Delavnica Pohod e delavnica 2 7 

22.10.2020 Delavnica Igranje citer e delavnica 2 6 

23.10.2020 Delavnica Berem in pišem, da ne 
pozabim e delavnica 

2 6 

26.10.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 13 

27.10.2020 Delavnica Pohod e delavnica 2 7 

27.10.2020 Delavnica Ročna dela e delavnica 2 7 
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27.10.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 13 

28.10.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 13 

29.10.2020 Delavnica Pohod e delavnica 2 8 

29.10.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 13 

30.10.2020 Delavnica Berem in pišem, da ne 
pozabim e delavnica 

2 7 

NOVEMBER     

2.11.2020 Delavnica Počitniško ustvarjanje e 
delavnica 

3 7 

2.11.2020 Delavnica Izkoriščanje prostega časa 
za mlade e delavnica 

3 8 

2.11.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 11 

3.11.2020 Delavnica Pohod e delavnica 2 6 

3.11.2020 Delavnica Ročna dela e delavnica 2 9 

3.11.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 3 

4.11.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 6 

5.11.2020 Delavnica Pohod e delavnica 2 9 

5.11.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 6 

6.11.2020 Delavnica Medgeneracijsko branje e 
delavnica 

1 6 

9.11.2020 Delavnica Ročna dela Kapele 
delavnica 

2 8 

9.11.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 13 

10.11.2020 Delavnica Pohod e delavnica 2 7 

10.11.2020 Delavnica Ročna dela e delavnica 2 10 

10.11.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 13 

11.11.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 13 

12.11.2020 Delavnica Pohod e delavnica 2 7 

12.11.2020 Delavnica Delavnica fraktali – Drevo 
obilja 

2 8 

12.11.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 13 

13.11.2020 Delavnica ZOOM delavnica 
Možganska gimnastika 

2 9 

16.11.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 13 

17.11.2020 Delavnica Pohod e delavnica 2  

17.11.2020 Delavnica Ročna dela e delavnica 2 10 

17.11.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 13 

18.11.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 13 

19.11.2020 Delavnica Pohod e delavnica 2 7 

19.11.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 13 

20.11.2020 Delavnica Berem in pišem, da ne 
pozabim 

2 7 

20.11.2020  Izdelava voščilnic 2 8 

22.11.2020  Piškoti e delavnica za 
mlade 

2 10 

23.11.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 6 

24.11.2020 Delavnica Hoja za zdravje e delavnica 2 7 

24.11.2020 Delavnica Ročna dela e delavnica 2 11 

24.11.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 11 

25.11.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 11 

26.11.2020 Delavnica Pohod e delavnica 2 8 

26.11.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 11 

26.11.2020  Peka kruha e delavnica za 2 8 
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mlade 

27.11.2020 Delavnica Adventni venček za mlade 2 8 

30.11.2020 Delavnica ZOOM vadba 1 6 

DECEMBER     

1.12.2020 Delavnica Hoja za zdravje e delavnica 2 11 

1.12.2020 Delavnica Ročna dela e delavnica 2 12 

2.12.2020 Delavnica ZOOM Meditacija 1 9 

3.12.2020 Delavnica Pohod e delavnica 2 7 

7.12.2020 Delavnica Decoupage e delavnica 2 6 

7.12.2020 Delavnica Ročna dela Kapele e 
delavnica 

2 8 

8.12.2020 Delavnica Hoja za zdravje e delavnica 2 7 

8.12.2020 Delavnica Ročna dela e delavnica 2 13 

9.12.2020 Delavnica ZOOM Meditacija 2 6 

9.12.2020 Delavnica Prosti čas mladih 3 7 

10.12.2020 Delavnica Pohod e delavnica 2 9 

11.12.2020 Delavnica Berem in pišem, e 
delavnica 

2 6 

  Izdelava srečice mladi e 
delavnica 

2 7 

14.12.2020 Delavnica ZOOM Risanje fraktalov 2 10 

15.12.2020 Delavnica Hoja za zdravje e delavnica 2 6 

15.12.2020 Delavnica Ročna dela e delavnica 2 13 

16.12.2020 Delavnica Prosti čas mladih e 
delavnica 

3 6 

17.12.2020 Delavnica Pohod e delavnica 2 6 

21.12.2020 Delavnica ZOOM Risanje fraktalov 2 9 

22.12.2020 Delavnica Hoja za zdravje e delavnica 2 7 

22.12.2020 Delavnica Ročna dela e delavnica 2 6 

23.12.2020 Delavnica Prosti čas mladih e 
delavnica 

3 11 

24.12.2020 Delavnica Pohod e delavnica 2 6 

29.12.2020 Delavnica Hoja za zdravje e delavnica 2 7 

29.12.2020 Delavnica Ročna dela e delavnica 2 9 

30.12.2020 Delavnica Prosti čas mladih 5 8 

31.12.2020 Delavnica Pohod e delavnica 2 8 

Vir: Interni podatki zavoda za leto 2020. 
 
Tabela 17: Aktivnosti Večgeneracijskega centra zbirnik izvedenega za leto 2020 

Aktivnost VGC v letu 2020 Skupaj število 

Berem in pišem, da ne pozabim 16 

Kreativne delavnice 18 

Ročnodelske delavnice 45 

Medgeneracijski tečaj in delavnice 15 

Žuram s prijatelji, na z drogo na OŠ 5 

Delavnica samopodoba na OŠ 4 

Žuram s prijatelji, na z drogo na SŠ 1 

Delavnica samopodoba na SŠ 4 

Predavanja za starše 5 

Predavanja za starejše 11 

Živ žav 12 

Srečanja s prostovoljci 3 

Ustvarjalni klepet v Bistrici 3 
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Delavnice za mlade 10 

Medgeneracijsko druženje 2 

Medgeneracijska vadba in aktivnosti 53 

Soba zdravja 17 

Pohodi 75 

IKT delavnice 2 

Vadba za starej 34 

Igranje na citre 18 

Meditacije 5 

Plesni večeri 28 

Počitniške aktivnosti 15 

Možganska gimnastika 2 

Število udeležencev 4964 

Število prostovoljcev 45 

Število ur izvedenih aktivnosti 855 ur 

Objave v medijih - članki 13 

Sodelovanje na mednarodni konferenci 1 

Vir: Interni podatki zavoda za leto  2020.  
 
Znotraj aktivnosti Večgeneracijski center Brežice poteka tudi projekt Sopotniki, katerih 
rezultate za leto 2020 povzemamo v nadaljevanju. Projekt Sopotniki ni projekt sofinanciran s 
sredstev ESS, ampak ga omogoča ustanovitelj, Občina Brežice. Ker po ciljni skupini, ki ji je 
program namenjen, ustreza projektu Večgeneracijskega centra Brežice, njegove rezultate 
predstavljamu pod tem poglavjem. 
 
Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost, je nastal z namenom pomagati 
starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Z medgeneracijskim 
sodelovanjem  se preprečuje ali prekine izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz 
predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih 
prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma. 
 
Z brezplačnimi prevozi starostnikom omogočamo, da se udeležujejo kulturnih dogodkov, 
obiskujejo svoje prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino ipd. Tako lahko ne le samostojno in 
brez skrbi opravijo nujna opravila, temveč tudi spletajo nova poznanstva in prijateljstva ter 
ohranjajo družabne stike s širšo okolico, ki jim je sicer brez avta predaleč in s tem 
nedosegljiva. Z nami se lahko zapeljejo po opravkih, na obisk, kulturno prireditev ali zgolj na 
izlet. 
 
V obdobju od januarja do decembra 2020 smo opravili 685 prevozov, oddelanih je bilo 1.234 
prostovoljskih ur in prevoženih je bilo 26.423 km. Povprečna razdalja prevoza je bila 38,57 
km. V bazo uporabnikov je bilo do konca decembra sprejetih 321 starejših občanov Brežic. 
 
Sopotniki v prvem valu Covid 19 niso vozili. Tako se storitev Sopotnikov v času od 10.3. do 
18.5. zaradi epidemije ni izvajala.  
 
PROJEKT MLADINSKI INKUBATOR – MI! 
 
Za izvedbo projekta smo si zadali naslednje cilje:  

 zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost ciljne skupine mladih tako v 
organizacijah mladinskega sektorja, kot tudi izven; 

 z inovativnimi pristopi prispevati k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela 
ter s tem prispevali k reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo 
hkrati tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike; 
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 okrepiti kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbudili družbeno 
priznanje teh kompetenc; 

 prispevati k reševanju problema brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način 
okrepili kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno-
gospodarski potencial; 

 spodbujati in krepiti mladinski sektor, usmerjen v razvoj in krepitev civilne družbe 
za pripravo in vodenje razvojnih programov temelječ na mladinskem delu. 

 
Od začetka izvajanja projekta skrbno sledimo zastavljenim ciljem, z namenom, da bi pridobili 
ustrezno število udeležencev in jim omogočili usposabljanja ter ustvarili priložnost za 
zaposlitev na trgu dela. Vseskozi izvajamo intenzivno promocijo projektih aktivnosti med 
mladimi, in sicer na spletnih straneh, Facebook in Instagram profilu ter tudi v različnih medijih 
(mlad.si, Posavski obzornik…). Prav tako smo informirali na okoliških fakultetah, študentskih 
servisih in zaposlitvenih agencijah. Na ta način želimo čim širše prispevati k zastavljenim 
ciljem – večji zaposljivosti mladih, zmanjšanju brezposelnosti v regiji, okrepiti kompetence 
mladinskih delavcev. Sledili smo cilju, da bi mladim omogočili možnost izobraževanja in 
krepitve kompetenc v okviru usposabljanj in izobraževanj, za kar smo pripravili izvedbo 
delavnic. Prav tako se poskušamo povezovati z delodajalci, ki nam pomagajo pri zbiranju 
poslovnih izzivov, ki jih bomo udeleženci reševali v februarju, pri zadnjem sklopu 
usposabljanj na temo projektnega dela. Povezujemo in informiramo tudi preostale 
organizacije, ki sodelujejo z mladimi oz. ciljno skupino.  
 
Ovire nam povzročajo razmere, ki vladajo v državi, saj je težje izvajati zadane aktivnosti in 
slediti ciljem. Omejeni smo pri promociji, saj ne moremo navezati osebnega stika in obiskati 
institucij, kjer bi lahko razdelil promocijski material in nagovoril mlade. Tudi delavnice smo 
prestavili v spletne učilnice (Zoom), kjer so spet nove ovire, saj veliko težje prepričaš in 
obdržiš mlade, da ostanejo prijavljeni. V fizičnih učilnicah je to veliko lažje, saj je na ta način 
lažje vzpostaviti pristen stik in omogočiti aktivno vključevanje udeležencev.  Vendar kljub 
temu, smo uspeli  izvesti kakovostne delavnice, vendar za manj udeležencev kot prvotno 
zastavljeno, prav zaradi navedenih omejitev. 
 
Do 31. 12. 2020 se je v projekt vključilo 63 udeležencev, kazalnik učinka je do 31. 12. 2020 
28 udeležencev (28 vključenih vsaj v 90 ur usposabljanj), kazalnik rezultata pa 0 (kar pomeni 
0 zaposlitev vsaj za mesec dni po 90 urah vključitve v usposabljanja). Glede na dokaj visoko 
število udeležencev je bila urna prisotnost na delavnicah nizka. Veliko bolj intenzivno so se 
udeleženci udeleževali delavnic v Mariboru, kjer so potekale v živo, kot online delavnic kljub 
temu, da je nekaterim bil ta način lažje dosegljiv.  
 
Podatki o številu vključenih udeležencev so prikazani v spodnji tabeli.  
 
Tabela 18: Podatki o udeležencih vključenih v letu 2020 

Izobrazba vključenih v usposabljanja projekta MI! / Spol 
vključenih  

Moški Ženske Skupaj 

Št. vključenih 15 48 63 

Mlajši od 25 let 8 19 27 

Starost 25 – 29 let 7 29 36 

Osnovna izobrazba (ISCED raven 1-2) 2 0 2 

Nižja poklicna ali srednja izobrazba (ISCED raven 3-4) 8 19 27 

Terciarna izobrazba (ISCED raven 5-8) 5 29 34 

Registrirano brezposelni 9 30 39 

Neaktivni (niti zaposlen niti nezaposlen) 6 18 24 

 Vir: Interni podatki zavoda za leto 2020. 
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Skupno smo v usposabljanja, ki so se izvajala v Mariboru in Brežicah, vključili 63 
udeležencev. O projektu smo zainteresirane seznanili na različne načine: preko socialnih 
omrežij, Zavoda za zaposlovanje, spletne strani, študentskih servisov, študentskih 
organizacij, zaposlitvenih agencij, fakultet, osebnih stikov. Kljub dokaj visoki številki 
vključenih, bi si želeli, da bi se jih v Brežicah vključilo več, saj se nam je pridružilo manjše 
število udeležencev kot smo načrtovali. Večina jih je navedla, da zaradi študijskih obveznosti, 
ne morejo hkrati obiskovati naših delavnic. Večje število bi dosegli tudi, če bi imeli možnost 
mlade osebno pozvati k vključitvi, ker pa so nam izredne razmere odvzele ta osebni stik, 
nismo mogli obiskati šol in fakultet, kot je bil naš prvotni namen in na tak način pozvati mlade 
k sodelovanju. Kljub temu, je bil odziv na naš projekt pozitiven v JV regiji, kjer le tega 
izvajamo, dobro sprejet.  
 
Mladi so imeli na voljo brezplačna usposabljanja, ki so se jih lahko udeleževali v okviru 
projekta. Na ta način so lahko prejeli številna kvalitetna znanja, se aktivirali, bili intenzivno 
vključeni, sodelovali v skupinah, pri timskem delu in tako razvijali svoje komunikacijske 
veščine, retoriko ter krepili samopodobo in motivacijo. Pri aktivnostih so se lahko, sicer 
online, mrežili in povezovali ter pridobivali kvalitetne, praktične kompetence, ki jim bodo v 
doprinos na nadaljnji karierni poti. 
 
Kar nekaj te je bilo ohranjati udeležence aktivne preko online usposabljanj. V Mariboru jih je 
tako več doseglo 90 ur kot v Brežicah. Menimo, da je za to krivo predvsem pomanjkanje 
osebnega stika, zaradi trenutnih izrednih razmer. Ker nas čaka še tretji sklop usposabljanja v 
2021, bodo imeli nekateri udeleženci še možnost doseči kazalnik učinka. Kazalnik rezultata 
bomo poslušali doseči v prihodnjem letu, vendar nam situacija in trenutne razmere na trgu 
dela otežujejo doseganje kazalnika. 
 
Pri izvedbi sledimo tudi zastavljenim posebnim ciljem projekta, katere želimo doseči do 
zaključka projektnih aktivnosti:  

 analiza kariernih odločitev v kontekstu mladinskega dela predstavljena v gradivu 
»Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji«;  

 izdelava strategije na področju mladih in mladinske politike v regiji; 
 vzpostavili program usposabljanj mladinskega inkubatorja, ki bo odgovor na 

potrebe mladih in trga dela v regiji; 
 redno izvajanje vzpostavljenega programa usposabljanj mladinskega 

inkubatorja v okviru že ustanovljene Mladinske zadruge UP kot socialnega 
podjetja (nadgradnja predhodnega projekta Priložnosti in izzivi mladih v Posavju 
(PIMP) in povezovanje z deležniki;  

 ustvarjanje delovnih mest za osebe iz ciljne skupine mladih in zagotavljanje 
trajnosti projektnih rezultatov.  
 

Sproti pridobivamo podatke, ki nam bomo pomagali pri lažji pripravi zastavljenih gradiv in 
delovanju programa usposabljanj mladinskega inkubatorja. Sledimo temu, da bodo aktivnosti 
in program uporabni tudi po zaključku projekta.  
 
Pri zasledovanju ciljev smo morali prestaviti datum oddaje analize kariernih odločitev v 
kontekstu mladinskega dela predstavljena v gradivu »Življenje mladih in njihovi izzivi 
zaposlovanja v regiji«, saj nismo mogli pravočasno pridobiti podatke. Bolj relevantne 
podatke, je bilo možno pridobiti po 1. oktobru, ko so se začeli mladi prijavljati na Zavod za 
zaposlovanje. 
 
Tabela 19: Izvedene aktivnosti v letu 2020  

 AKTIVNOST ČASOVNO OBDOBJE 

1. Usposabljanja september - december 

 
Sklop 1, modul 1: OSNOVE MLADINSKEGA DELA, 
SPREMLJANJE IN BELEŽENJE MLADINSKEGA 

september, oktober 
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DELA, 30 ur (Maribor) 

 
Sklop 1, modul 2: DIGITALNO MLADINSKO DELO, 20 
ur (Maribor) 

september, oktober 

 
Sklop 1, modul 3: MEDNARODNO MLADINSKO DELO 
TER POZNAVANJE PROGRAMA ERASMUS +, 20 ur 
(Maribor) 

september, oktober 

 
Sklop 1, modul 4: SPREMLJANJE IN BELEŽENJE 
MLADINSKEGA DELA, 20 ur (Maribor) 

september, oktober 

 Sklop 2, modul 1: KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE, 20 ur 
(Brežice, online) 

oktober, november, 
december 

 Sklop 2, modul 2: RETORIKA IN JAVNO 
NASTOPANJE, 30 ur (Brežice, online) 

oktober, november, 
december 

 Sklop 2, modul 3: MOTIVACIJA ZA DELO IN 
IZOBRAŽEVANJE, 20 ur (Brežice, online) 

november 

 Sklop 2, modul 4: SOCIALNE VEŠČINE in 
SAMOPODOBA, 20 ur (Brežice, online) 

november 

2. Vodenje in koordinacija projekta februar - december 

 Upravljanje, koordinacija in administracija celotnega 
projekta. 

februar - december 

 Finančno upravljanje projekta. februar - december 

 Skupno načrtovanje in izvajanje projektnih aktivnosti. februar - december 

 Koordinacija, finančno upravljanje in administracija 
projektnih aktivnosti na nivoju posameznega 
projektnega  partnerja. 

februar - december 

 Poročanje o izvajanju projekta.  februar - december 

3. Aktivnosti pri pripravi analize   

 Zbiranje podatkov in informacij o stanju na trgu dela, 
prebiranje teorije, priprava in izvedba intervjujev ter 
ankete. 

oktober - december 

4. Informiranje in obveščanje javnosti februar – december 

 Sprotno obveščanje javnosti in objavljanje novic na 
spletni strani: https://www.inkubator-brezice.si/ 

februar - december 

 Po potrebi informiranje in sestanki z udeleženci 
projekta MI! in novimi zainteresiranimi udeleženci. 

februar - december 

 Promocijske aktivnosti in delitev novic na Facebook ter 
Instagram strani projekta MI!. 

februar - december 

 Morebitna sporočila za javnost o izvajanju projekta MI! 
(po potrebi). 

februar - december 

 Po potrebi promocija in predstavitev projekta MI! 
delodajalcem in udeležencem (telefonsko, maili, osebni 
stiki (dokler je bilo mogoče), časopisi, radio, spletne 
objave (Facebook, mlad.si, Instagram…)). 

februar - december 

 Promocija projekta (letaki, promocijski material, gradiva 
…) ob priložnostih dogodkih v sklopu programa ZPTM 
in promocija projekta oz. informiranje s promocijskim 
materialom na Zavodu za zaposlovanje, študentskih 
servisih, fakulteti na turizem, višji šoli … 

februar - oktober 

 Organizacija informativnih dnevov, promocija na stojnici 
v centru Brežic. 

junij - oktober 

 Sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje v smislu 
informiranja prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje 
(ciljna skupina mladih) z namenom povabila k 
sodelovanju na projektnih aktivnostih in promocije.  

junij - december 

 Po potrebi morebitna dodatna promocija – plakati, februar - december 
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promocijski video posnetki za družbena omrežja.  

 Radijsko oglaševanje.  oktober 

 Objava v časopisu Posavski obzornik.  junij, september 

 Začetna novinarska konferenca. maj 

Vir: Interni podatki zavoda za leto 2020. 
 
V letu 2020 smo izvedli vsa usposabljanja sklopa 1 in sklopa 2, ki so navedeni tudi v tabeli. V 
letu 2021 nameravamo izvesti še sklop usposabljanja 3 (40 ur), ki bo potekal na temo 
projektnega dela s prakso. S projektnim delom in reševanjem praktičnih izzivov, bodo mladi  
nabirali konkretne delovne izkušnje in iskali rešitve. Mladi se bodo skozi projektno delo s 
prakso aktivno lotili reševanja konkretnih izzivov trga dela in zaposlovanja. 
 
 
3.2 MLADINSKI HOTEL BREŽICE  
3.2.1 IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2020 Z OCENO USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI TER POJASNILA PO PODROČJIH, NA KATERIH ZASTAVLJENI CILJI 

NISO BILI DOSEŽENI, TER OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV S KAZALCI 
 
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.  

 
 
V planu 2020 zastavljeni cilji: 

 zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev in opreme za delovanje mladinskega 
centra, izvajanje rednih programov centra ter ostalih programov v javnem interesu na 
področju dela z mladimi in ostalih področjih, 

 stalna ponudba kvalitetnih programov na področju dela z mladimi posebej na 
področju neformalnega učenja in medkulturnega sodelovanja, 

 dodatna programska turistična ponudba s povezovanjem kulturnih in naravnih 
potencialov,  

 povečanje števila turističnih nočitev. 
 
Kazalniki: 

 št. nočitev, št. prihodov, število gostiteljstev skupin.  
 
Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj 
Zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-2) ter ukrepov za zajezitve širjenja 
okužb ni bilo povečano število turističnih nočitev. 
 
 
Mladinski hotel Brežice je dne, 13.03.2020, zaradi epidemije Covid 19 in navodil ustanovitelja 
prenehal z vpisovanjem novih gostov. Z dovoljenjem Zdravstvenega inšpektorata in skladno 
z Odlokom vlade o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev so v 
Mladinskem hotelu ostali nastanjeni gostje, ki se zaradi ukrepov vezanih na epidemijo 
koronavirusa, niso več mogli vrniti v svojo domovino ter zdravstveni delavci in sodelavci, ki 
so izvajali nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.  
Na podlagi navodil ustanovitelja smo dne, 25.03.2020, izselili vse tuje goste iz Mladinskega 
hotela Brežice ter jim pomagali pri iskanju nastanitve za čas epidemije. Vrata Mladinskega 
hotela smo ob upoštevanju priporočil NIJZ ponovno odprli 18.05.2020. 
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Skladno z Odlokom vlade o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev  z 
dne, 23.10.2020, smo v Mladinskem hotelu dne, 24.10.2020, prenehali z ponujanjem 
nastanitvenih storitev. Na podlagi 3. odstavka 2. člena Odloka vlade o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev so v hotelu ostali nastanjeni gostje samo do poteka 
njihove rezervacije ter smo nudili nastanitvene storitve osebam, ki so to potrebovale zaradi 
opravljanja gospodarske dejavnosti, osebam, ki so izvajale nujne storitve za zagotavljanje 
javne varnosti in zdravje ter športnikom. 
 
Največje odstopanje pri realizacija letnega plana je pri število prihodov ter število gostiteljstev 
skupin. Večina skupin je v zadnjih letih prenočila  v Mladinskem hotelu Brežice v okviru 
izobraževalnih seminarjev, strokovnih ekskurzij, delovnih vikendov in srečanj, športnih 
priprav ter mladinskih izmenjav. Tudi v času ponovnega odprtja Mladinskega hotela se je 
povpraševanje skupin bistveno zmanjšalo, saj  izvedba seminarjev, srečanj… ob 
upoštevanju priporočil NIJZ ni bila dovoljena. Na samo povpraševanje skupin so vplivala tudi 
priporočila NIJZ za nastanitvene objekte, saj so bili v eni sobi skupaj lahko nastanjeni samo 
člani skupnega gospodinjstva, kar pomeni, da bi za nastanitev skupine 20 oseb, potrebovali 
20 sob. Na zmanjšano število skupin je vplivalo zaprtje meja, saj je bila s tem omejena 
mednarodna mobilnost, tako da nismo uspeli gostiti mednarodnih aktivnosti. 
 
Število prihodov odstopa od letnega plana, saj se je predvsem zmanjšalo število tujih turistov 
in s tem tudi prihodov. Število nočitev dosega letni plan, saj se je Mladinski hotel prilagodil 
razmeram na trgu in zaradi zmanjšanja eno ali več dnevnih nočitev, nudil mesečne ali 
večmesečne najeme delavcem, študentom, športnikom… 
 
Vire financiranja mladinskega hotela iščemo v celoti na trgu, zato smo v času ponovnega 
odprtja racionalizirali stroške in obratovali s skrajšanim časom recepcije in zmanjšali število 
osebja tako, da smo prekinili sodelovanje s študenti in zunanjimi sodelavci. 
 
Tabela 20: Ocena uspeha pri doseganju ciljev s kazalci – število prihodov  

Število prihodov po letih 
 

Plan 
2019 

 

Realizacija 
2019 

Plan 
2020 

Realizacija 
2020 

3200 2522 2000 755 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2019 in 2020. 
  
Tabela 21: Ocena uspeha pri doseganju ciljev s kazalci – število nočitev  

Število nočitev po letih  

Plan 
2019 

Realizacija 
2019 

Plan 
2020 

Realizacija 
2020 

7600 6777 4500 4491 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2019 in 2020. 
 
Tabela 22: Ocena uspeha pri doseganju ciljev s kazalci – število gostiteljstev skupin  

Število gostiteljstev skupin 

Plan 
2019 

Realizacija 
2019 

Plan 
2020 

Realizacija 
2020 
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50 50 11 10 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2019 in 2020. 
 
Tabela 23: Ocena uspeha pri doseganju ciljev s kazalci – število turistov po državah   

Število turistov po državah 

DRŽAVA 
2020 2019 

PRIHODI NOČITVE PRIHODI NOČITVE 

Slovenija 416 1457 963 2213 

Albanija   5 5 

Argentina 2 3   

Armenija   2 4 

Avstralija   20 21 

Avstrija 7 34 60 243 

Bangladeš   1 1 

Belgija   94 564 

Bosna in 
Hercegovina 63 458 383 768 

Bolgarija 6 6 9 9 

Brazilija 2 168 3 3 

Bolivija 2 2   

Čile 2 4   

Češka 
republika 1 27 9 51 

Črna Gora 13 272 8 8 

Danska 11 36 2 2 

Egipt   3 28 

Estonija 6 18 6 24 

Finska 7 17 12 137 

Francija 3 3 71 138 

Gruzija   3 18 

Grčija   7 39 

Hong Kong   4 4 

Hrvaška 48 220 167 344 

Iran 1 1   

Indija   2 6 

Irska   7 31 

Italija 7 7 57 123 

Izrael 2 4 3 7 

Japonska 1 1   

Kanada   4 4 

Kolumbija 5 5   

Koreja 1 9   

Kosovo 6 13 3 3 

Kostarika   1 1 

Latvija   4 32 

Litva   9 54 

Luksemburg   1 4 
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Vir: Interni podatki zavoda za leti 2019 in 2020. 
 
 
Iz tabele zgoraj je razvidno, da so med tujimi gosti v letu 2020 največkrat prenočili gostje iz 
Srbije, Venezuele, Bosne in Hercegovine in Črne Gore. 
 
Tabela 24: Primerjava nočitev – domači in tuji gostje  (številčni prikaz) 

Primerjava nočitev – domači in tuji gostje  

  2019 2020 

  NOČITVE PRIHODI NOČITVE NOČITVE 

DOMAČI GOSTI 963 2213 416 1457 

TUJI GOSTI 1559 4564 339 3034 

 SKUPAJ  2522 6777 755 4491 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2019 in 2020. 
 
Tabela 25: Primerjava nočitev – domači in tuji gostje (prikaz v %) 

Madžarska 5 11 6 11 

Makedonija 11 74 102 282 

Nemčija 13 17 92 299 

Moldavija   2 12 

Mehika   1 1 

Nizozemska 4 8 9 22 

Norveška     

Nova Zelandija 1 272 5 247 

Poljska 6 114 14 42 

Portugalska    3 17 

Romunija 4 7 14 73 

Ruska 
federacija 4 4 14 14 

Siera Leone 1 1 1 2 

Senegal   2 2 

Singapur 1 3 1 3 

Slovaška 3 6 11 37 

Sirija     

Srbija 78 596 231 376 

Surinam     

Španija 1 2 21 236 

Švedska   5 20 

Švica   18 24 

Tadžikistan   1 3 

Turčija 4 70 13 55 

Ukrajina 1 5 4 19 

Uzbekistan   1 1 

Venezuela 2 528   

Vietnam   1 37 

Združeno 
Kraljestvo   10 19 

ZDA 3 6 17 34 
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Primerjava nočitev (domači, tuji) v % 

LETO TUJI GOSTJE/VSE NOČITVE 
DOMAČI GOSTJE/VSE 

NOČITVE 

2019 67,35 32,65 

2020 67,56 32,44 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2019 in 2020. 
 
Iz tabele je razvidno, da je v letih 2019 in 2020 število tujih gostov znašalo 67%, vendar pa je 
v letu 2019 večina tujih gostov prenočila v okviru skupin, medtem ko so bili v letu 2020 tuji 
gostje večinoma Erasmus študentje, sezonski delavci in športniki. 
 
Domači gostje so prenočili največkrat v okviru »turističnih bonov«, saj je bilo v Mladinskem 
hotelu unovčenih 73 bonov. 
 
Tabela 26: Nočitev skupin v letu 2020  

NOČITEV SKUPIN 2020 

NAZIV SKUPINE NAMEN 
ŠT. 
NOČITEV 

ŠT. 
OSEB 

  

LETO 2020 

 

Strelska zveza Slovenija športne priprave 37 12 

Plesni klub Lukec športne priprave 138 46 

Parada ponosa mladinski trening 48 16 

Pihalni orkester DG RS intenzivne priprave 31 16 

Študentski svet PEF delovni vikend 12 23 

Plesno društvo Imani plesne priprave 8 8 

Območna obrtno - podjetniška zbornica 
Krško Erasmus izmenjava 64 6 

Plesno društvo Imani plesne priprave 52 26 

Strelska zveza Slovenija športne priprave 37 12 

Plesni klub Lukec športne priprave 138 46 

Parada ponosa mladinski trening 48 16 

Pihalni orkester DG RS intenzivne priprave 31 16 

Študentski svet PEF delovni vikend 12 23 

Plesno društvo Imani plesne priprave 8 8 

INSTITUT ASEF izobraževalni seminar 9 9 

ŽNK ŽALEC športne priprave 12 12 

IBMF športne priprave 30 47 

  715 1237 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2019 in 2020. 
 
Iz tabele 26 je razvidno, da večina skupin prenoči v Mladinskem hotelu Brežice v okviru 
izobraževalnih seminarjev, strokovnih ekskurzij, delovnih vikendov in srečanj ter športnih 
priprav. 
 
Tabela 27: Nočitve in prihodi gostov v okviru skupin (številčni prikaz in % prikaz) 

Nočitve in prihodi gostov v okviru skupin  
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NOČITVE 
(skupine) 

PRIHODI 
(skupine) NOČITVE (vsi) PRIHODI (vsi) 

LETO 2019 3889 1237 6777 2522 

LETO 2020 754 303 4491  

Primerjava nočitve in prihodi  v % 

  
NOČITVE (skupine) / NOČITVE 

(vsi) 
PRIHODI (skupine) / PRIHODI 

(vsi) 

LETO 2019 57,39 49,05 

LETO 2020 16,79 40,13 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2019 in 2020. 
 
Iz tabele 27 je razvidno, da je v okviru skupin leta 2019 prenočilo 57 % gostov, medtem ko je 
v letu 2020 v okviru skupin prenočilo le slabih 17% gostov. Zmanjšanje števila skupin je 
posledica epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-2) ter ukrepov za zajezitve 
širjenja okužb.  
 
3.3 CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM 
 
3.3.1 IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2020 Z OCENO USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI TER POJASNILA PO PODROČJIH, NA KATERIH ZASTAVLJENI CILJI 

NISO BILI DOSEŽENI, TER OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV S KAZALCI (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.  
 
V sklopu podjetništva smo izvajali redno dejavnost (e.obveščevalec za pomembnejše 
dogodke, svetovanje podjetnikov/potencialnim podjetnikom, obiske na terenu, dnevna 
obvestila na fb), Dnevi podjetništva s sklopom brezplačnih predavanj. 
 
Zastavljeni cilj v planu 2020: 

 promocija podjetniškega okolja.  
 
Kazalniki:  

 število izvedenih dogodkov,  
 število vključenih,  
 število promocijskih nastopov, 
 število izvedenih izobraževanj,  
 število obiskov na terenu.  

 
 
Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj 
Realizacija plana je odstopala od realiziranega in je manjša kot v letu 2019, zaradi posledic 
epidemije Covid 19, saj dejavnosti in posameznih aktivnosti nismo mogli izvajati v obsegu kot 
smo načrtovali. 
 
 
Ocena uspeha pri doseganju ciljev s kazalci 
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Tabela 28: Pregled načrtovanih in izvedenih dogodkov v letu 2019 in 2020 

Dogodek / 
lastna 

organizacija 

Št. načrtovanih 
dogodkov 2019 

Št. izvedenih 
dogodkov 

2019 

Št. načrtovanih 
dogodkov 2020 

Št. izvedenih 
dogodkov 

2020 

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

8 10 5 5 

Pok – podjetniško 
obrtni in kmetijski 
sejem (trajanje 
dni) 

2 dni / / / 

Promocijsko 
trženjski nastopi 
podjetij 

10 26 3 0 

Svetovanja 10 13 15 3 

Obiski na terenu 35 31 15 4 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2019 in 2020. 
 
Tabela 28 prikazuje število načrtovanih in izvedenih dogodkov v letu 2019 in 2020. Opazimo 
lahko, da je realizacija nižja od načrtovane zaradi razglašene epidemije v obdobju od 
12.3.2020 do 31.5.2020 v skupnem trajanju 80 dni. Od marca naprej je bilo delovanje 
oteženo, od 19.10.2020 dalje je bila epidemija ponovno razglašena. Posledično je bilo manj 
promocijsko trženjskih nastopov podjetij, svetovanj ter obiskov na terenu.  
 
 
Tabela 29: Prikaz števila udeležencev predavanj v letu 2020  

IZOBRAŽEVANJA ZA PODJETNIKE V 2020 Št. obiskovalcev 

Interaktivna delavnica Tanka črta odgovornosti, Jani Prgić, 
mediator, Certified Positive Discipline Tranier, NLP Trener in NLP 
Coach 

35 

Študijski obisk Prekmurja – ogled turistične destinacije, ZPTM 
in ZKTŠ 

20 

Moje podjetje na socialnih omrežjih, Sašo Panić,  
 

6 

Sodobni marketinški pristopi in blagovne znamke, Dejan 
Šramel, direktor OOZ Logatec 

13 

Oskrba vinograda do rodnosti, KGZS – Zavod Novo mesto 10 

Tehnologije pridelave grozdja, KGZS – Zavod Novo mesto 12 

Organizacija vinskih dogodkov, Društvo za razvoj pivske kulture 
Sommelier Slovenije 

23 

Spajanje modre frankinje s hrano, Društvo za razvoj pivske 
kulture Sommelier Slovenije 

22 

8 PREDAVANJ 141 

Vir: Interni podatki zavoda za leto 2020. 
 
V 2020 smo imeli 8 predavanj, udeležilo se jih je 141 udeležencev.  
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Tabela 30: Prikaz števila svetovanj na področju podjetništva  v letu 2019 in 2020 

Svetovanja posameznikom – področje podjetništva 

Leto 

 
 
 

2019 

 
 
 

2020 

 

Število svetovanj 13 3  

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2019 in 2020. 
 
Število svetovanje je v letu 2020 manjše zaradi Covid 19, saj nismo mogli sprejemati stranke. 
 
Tabela 31: Prikaz obiska podjetij in promocij preko reportaž z obiska v letu 2019 in 2002 

Število obiskov podjetij in promocija preko reportaže  

Leto 2019 2020  

Število obiskov 31 4  

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2019 in 2020. 
 
 
3.3.2 IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2020 Z OCENO USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI TER POJASNILA PO PODROČJIH, NA KATERIH ZASTAVLJENI CILJI 

NISO BILI DOSEŽENI, TER OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV S KAZALCI (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 po planu 2020: 

 promocija turizma in povezovanje ponudnikov z namenom sinergijskega učinka.  
 
Kazalniki: 

 število obiskovalcev, 
 število vključenih v neposredno prodajo, 
 število degustacij,  
 število prodanih turističnih paketov,  
 število promocijskih nastopov, 
 število izvedenih dogodkov, 
 število obiskovalcev dogodkov, 
 število obiskovalcev na digitalnih medijih (uporabniki facebook, instagram itd). 

 
Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj 
Realizacija plana ni odstopala od zastavljenih ciljev, saj so aktivnosti bile izvedene, vendar 
nekje do zmanjšanja  števila in odstopanja prihaja zaradi manjšega obiska in selitev kampa, 
nekje pa zaradi drugačnega načina štetja.  
 
Ocena uspeha pri doseganju ciljev s kazalci 
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Tabela 31: Pregled načrtovanega in izvedenega v letu 2019 in 2020 za področje turizma 

Dogodek / lastna 
organizacija 

Načrt 
2019 

Izvedeno 2019 
Načrt 
2020 

Izvedeno 2020 

Število obiskovalcev TIC 
Čatež 

8000 
4471 

2500 
 

1800 zaprti med 
12.3-21.7 in 22.10-

31.12.2020 

Število obiskovalcev TIC 
Mestna hiša 

30000 
30000 

1500
0 

4500 zaprti med 
16.3-11.5 in 26.10-

31.12.2020 

Število vključenih vinarjev v 
vinoteko (Mestna hiša) 

40 
43 

40 31 

Število obrtnikov vključenih 
v Mestno hišo 

100 
80 

100 81 

Število degustacij (Mestna 
hiša) 

3250 
2800 

1500 350 

Število prodanih turističnih 
paketov (št. vključenih 

oseb) 

500 
200 

150 50 

Število promo nastopov 100 96 30 18 

Število organiziranih 
tečajev/delavnic s področja 

turizma 

8 
9 

9 9 

Večji projekti s področja 
turizma (št. projektov) 

5 
6 

3 2 

Ostali projekti s področja 
turizma (št. projektov) 

8 
5 

3 3 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2019 in 2020. 
 
Število vinarjev se je nekoliko zmanjšalo, število lokalnih ponudnikov v trgovini pa se je 
povečalo.  
 
Degustacije so bile večinoma izvedene za organizirane skupine, ki so vključevale od 20 do 
40 ljudi. Ob degustacijah lokalnih vin in dobrot lokalnih ponudnikov, so si ogledali tudi 
promocijski film o Posavju.   
 
Skozi turistične aktivnosti redno izvajamo tudi naloge informiranja preko različnih kanalov:  

 informiranje in prodaja spominkov v enoti TIC Čatež ob Savi in v enoti TIC 
Mestna hiša; 

 prodaja in promocija lokalnih produktov v sklopu vinoteke in trgovine v Mestni hiši; 

 skrb za osveževanje informacij na družabnih medijih (facebook, instagram), ter 
osvežujemo spletno stran www.discoverbrezice.com, priloga poročila je tudi izpis 
statistike iz fB, instagrama, www.db.com; 

 priprava tedenskega pregleda dogodkov v občini Brežice in posredovanje po bazi el. 
Naslovov.  

 
 
Tabela 32: Število obiskovalcev Turistično informacijskega centra v Termah Čatež za leto 
2019 in 2020 

LETO 2019 2020 

http://www.discoverbrezice.com/
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Število obiskovalcev Turistično 
informacijskega centra v Termah Čatež 

4471 1800 

 Vir: Interni podatki zavoda za leti 2019 in 2020. 
 
Število v tabeli 32 prikazuje skupno število vseh turistov, ki so iskali informacije na Turistično 
informacijskem centru v Termah Čatež. Obisk v letu 2020 je manjši, saj je bil turistično 
informacijski center zaradi Covid 19 zaprt. Večina obiskovalcev je bilo Slovencev, ki so prišli 
v Termah Čatež z namenom koriščenja turističnih bonov. 
 
 
Tabela 33: Prikaz števila oseb, ki so jim bili prodani turistični paketi v letu 2020  

 
Število prodanih turističnih paketov oz. št. oseb, ki so jim bili prodani turistični paketi 

v letu 2020 

Št. oseb, ki so jim bili prodani turistični 
paketi v letu 2020 

200 
 

Vir: Interni podatki zavoda za leto 2020.  
 
V pripravljene turistične pakete so se vključevala skupine, in sicer smo gostili: 7.3.2020 
Društvo upokojencev Litija, 11.8.2020 Novinarji iz Madžarske, ter  10.10.2020  Skupino 
Okusi destinacijo (repnice, klet Istenič, zbirka majolik Babič). 
 
V sklopu promocijskih nastopov smo skrbeli za povezovanje z lokalnim in regijskim okoljem, 
lokalnim turističnim organizacijam in ponudniki. Bili smo prisotni na sejmu Alpe Adria 2020, 
se predstavili v radijski oddaji NA LEPŠE, kjer smo se predstavili skupaj z lokalnimi 
dobavitelji Terme Čatež, Turistična kmetija Zevnik in Posavski muzej Brežice. Gostovali smo 
v oddaji Dobro jutro in oddaji Planet tv na obisku. Sodelovali pri projektu Slovenian hidden 
gems, kjer smo bili s pripravljenim paketom, uvrščeni med finaliste projekta. 
 
V mesecu juliju in avgustu smo z Lojzetom Ogorevcem vsako sredo organizirali brezplačen 
bosonogi pohod na Šentvid. Bilo je 5 pohodov po 18 udeležencev, večina gostov Term 
Čatež.  
 
Vsak četrtek od 23.7.2020 do 24.9.2020 pa smo skupaj z lokalnim vodnikom izvajali 
brezplačne vodene ogled starega mestnega jedra in Viteške dvorane. Skupaj se je vodenih 
ogledov, udeležilo 112 oseb. 
 
 
Tabela 34: Prikaz promocijskih nastopov za leto 2020   

Promocijski nastopi za leto 2020 

Januar 27.1 -  30.1 2020 Sejem Natour Alpe Adria 2020 

Februar 

Predstavitev ponudnikov pred Mestno hišo: 
14.2.2020 Društvo kmetic Brežice;domači piškoti  
21.2..2020 Turistično društvo Dobova: Fašjenk 2020  
25.2.2020 Turistično društvo Dobova: Fašjenk 2020 

Marec  ZAPRTO 

April  ZAPRTO 

Maj  ZAPRTO 
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Junij  
Predstavitev ponudnikov pred Mestno hišo: 
6.6.2019 Zeliščarska kmetija Fabinc, Sonja Klemenčič 
24.6.2020 Domača apoteka Angel 

Julij  
Predstavitev ponudnikov pred Mestno hišo: 
29.7.2020 Sonja Klemenčič 
Vsak ponedeljek, promocijska ura na Radiu Brežice 

Avgust  
Predstavitev ponudnikov pred Mestno hišo: 
26.8.2020 Projekt MI! in Izdelki družine Volovec 
Vsak ponedeljek, promocijska ura na Radiu Brežice 

September  
Predstavitev ponudnikov pred Mestno hišo: 
16.9.2020 Predstavitev destinacije Osnovna Šola Stična 
(Terme Čatež) 

Oktober ZAPRTO 

November ZAPRTO 

December  ZAPRTO 

Skupaj 

4 x udeležba na sejmu (Sejem Natour Alpe Adria, 27.1. -  
30..2020, ter  
9 x predstavitev ponudnikov (Mestna hiša) 
 

Vir: Interni podatki zavoda za leto 2020. 
 
Tabela 34 prikazuje posamezne manjše in večje promocijske nastope ponudnikov in 
udeležbo na večjih sejmih. Zaradi COVID 19 so bili promocijski nastopi izvedeni v manjšem 
obsegu kot načrtovano in kot izvedeno v preteklih letih. 
 
 
 
Tabela 35: Tečaji in delavnice s področja turizma v letu 2020  

Tečaji in delavnice s področja turizma v letu  2020 

Datum Naziv delavnice 
Ocena 

št. obiskovalcev 

2020   

Januar 2020 
Organizacija vinskih dogodkov in spajanje modre 
frankinje s hrano | Sergij Cesar, Društvo za razvoj 

pivske kulture Sommelier Slovenije 
12 

Februar 2020 
 Oskrba vinograda do rodnosti in tehnologije pridelave 
grozdja | Ivanka Badovinac in Jernej Martinčič, KGZS 

– Zavod Novo mesto 
12 

Februar 2020 
 Študijski obisk Prekmurja - ogled turistične destinacije 
| Zavod za podjetništvo, turizem in mladino | Zavod za 

kulturo, turizem in šport 
13 

Februar 2020 
So namestitve brez odpadkov možne? | Ekologi brez 

meja | Roman Medvešek, Eko sklad 
odpovedano 

Marec 2020 
 Sodobni marketinški pristopi in blagovne znamke | 

Dejan Šraml, OOZ Logatec 
14 

Marec 2020 

Poslovni nastop in priložnosti za razvoj turizma v 
občini Brežice | Anja Križnik Tomažin, Anfima, razvoj 
potencialov, d. o. o. | Sašo Panič, ETREND spletne 

vizije in r 

odpovedano 

Marec 2020 
Dobičkonosnost in računovodstvo na kmetiji | Kin 

finance, računovodstvo in svetovanje d. o. o.  
odpovedano 
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Oktober 2020 Digitalizacija v turizmu /Etrend /Direct Booker 25 

Vir: Interni podatki zavoda za leto 2020.  
 
Tabela 36: Večji projekti s področja turizma v letu 2020 

Večji projekti s področja turizma v letu 2020  

Datum Naziv PROJEKTA 
Ocena 

 št. 
obiskovalcev 

Št. dni trajanja 
 

2020    

29,30.6.2020 
1.7.2020 

15.7.2020 
 

Županovo vino 
Pobiranje vzorcev 
Ocenjevanje vin 

Podelitev listin in pokalov 

70 3 

December 2020 

Brežice, moje praznično mesto 
2020 On line silvestrski program 
ter praznična okrasitev mestnega 

parka z ambientalno svetlobo 
 

150 
Od 15.12. do konca 
meseca decembra 

Vir: Interni podatki zavoda za leto 2020.  
 
Tabela 36 prikazuje večje projekte in aktivnosti s področja turizma v 2020. Število je bilo v 
letu 2020 bistveno drugačno kot leta poprej. Razlog je nezmožnost izvedba večjih prireditev 
zaradi Covid 19. Dogodki so potekali v številčno omejeni zasedbi, saj je bila izvedba v 
obdobju dogodka Županovo vino omejena na največ 50 oseb, obiskovalcev ambientalne 
osvetlitve pa lahko le ocenimo, saj je bila le-ta na voljo med 17. in 21. uro, ko so se lahko 
sprehajalci prosto sprehajali. 
 
Druge aktivnosti v Mestni hiše Brežice, v obdobju januar – december 2020 

 5.6.2020 Otvoritev spominske plošče na Mestni hiši, 

 16.6.2020 Sprejem Michellinovih nagrajencev. 
 

Obiski skupin v Mestni hiši, voden ogled in predstavitev vsebin Mestne hiše 

 07.03.2020 Sprejem skupine in ogled filma: društvo kmetic Litija, 40 oseb, 

 10.8.2020 Sprejem skupine Europa donna, 40 oseb. 
 
 
Tabela 37: Obiski skupin v Mestni hiši, ter vodeni ogledi 

Datum Najemi prostorov, predavanja in druge vsebine v Mestni hiši  

2020  

Januar 2020 

16.1.2020 ESPON projekt; 20 oseb 
16.1.2020 Obrtna zbornica; 50 oseb  
18.1.2020 Živa spirala; 10 oseb 
20.1.2020 predavanje Japonska; 15 oseb 
21.1.2020 Društvo za zdravje srca in ožilja; 35 oseb 
22.1.2020 KGZS; 45 oseb 
23.1.2020 KGZS; 40 oseb 

Februar 2020 

4.2.2020 Društvo kmetic; 60 oseb 
12.2.2020 Dnevi podjetniških priložnosti 
19.2.2020 KGZS; 40 oseb 
20.2.2020 KD Franc Bogovič Dobova; 60 oseb 
25.2.2020 KGZS; 40 oseb 
26.2.2020 Dnevi podjetniških priložnosti 
27.2.2020 KGZS; 40 oseb 
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Marec 2020 4.3.2020 Društvo finančnih in računovodskih delavcev; 30 oseb 

April 2020 ZAPRTO 

Maj 2020 ZAPRTO 

Junij 2020 29.6.2020 Občina Brežice in KS; 30 oseb 

Julij 2020 16.7.2020 Občina Brežice 10 oseb 

Avgust 2020 26.8.2020 ESPON projekt; 10 oseb 

September 2020 

4.9.2020 VGC 20 oseb 
10.9.2020 Sopotniki: 15 oseb 
14.9.2020 VGC 20 oseb 
16.9.2020 Socialna omrežja; 20 oseb 

Oktober 2020 ZAPRTO 

November 2020 ZAPRTO 

December 2020 ZAPRTO 

Vir: Interni podatki zavoda za leto 2020.  
 
Zavod nudi tudi učno platformo za mlade, predvsem s Fakulete za turizem Brežice. Tako 
smo mentoriranje nudili študentki  Fakultete za turizem Brežice, ki je v Mestni hiši na 
destinaciji Čatež in Brežice opravila obvezno študentsko  prakso, v obsegu 330 ur. 
 
Za destinacije in turistične ponudnike je bilo v letu 2020 ključnega pomena razumevanje, da 
se je skozi to globalno izkušnjo pandemije spremenil predvsem sam kupec – turist. In da ta 
sprememba zagotovo ne bo zgolj kratkotrajna. Zato je bilo potrebno prilagoditi tako načine, 
kako delati stvari, kaj ponujati, kako pristopati do potencialnih kupcev in kako drugače 
komunicirati. Potrebna je velika mera inovativnosti, prilagodljivosti, izmenjave znanj in 
predvsem, sodelovanja. 
 
Vsi tisti, ki pred korono še niso bili najbolj domači s sodobno tehnologijo, so to zagotovo 
postali v zadnjem letu. Kot potrošniki smo okusili vse prednosti in udobje, ki nam ga sodobna 
tehnologija daje. Digitalno je dobilo nov zagon. Prav tako so postale online potovalne 
izkušnje drugačen način, kako destinacija in turistična ponudba dostopa do nas v času 
sanjarjenja o destinaciji. Virtualne izkušnje so nova priložnost za različne faze v nakupnem 
procesu turista. V 2020 smo se trudili preseči pogled na digitalne izkušnje zgolj kot orodja ali 
zabavo, temveč nanje pogledati kot na nove platforme za kreiranje družbenega statusa skozi 
te izkušnje. 
 
Tabela 38: Pregled obiska / rabe digitalnih platform  

Datum 
število všečkov / 
število sledilcev  

 

2020 

Facebook Discover Brezice 5.738 

Facebook Mestna hiša 
 

5.204 

Facebook Brežice moje mesto 
 
9.142 

Facebook Brežice moje praznično mesto 1.167 

Instagram Discover Brezice 
1.560 
 

Vir: Interni podatki zavoda za leto 2020.  
 
4 KRATEK OPIS GOSPODARSKIH, MONETARNIH, FISKALNIH IN DRUGIH VPLIVOV 



POSLOVNO POROČILO Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2020 

 

 78 

 
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. V zavodu smo se 
v 2020 zaradi epidemije soočili z večjim poslovnim in prodajnim tveganjem. V zavodu smo 
preučevali in analizirali obstoječa in morebitna nova tveganja ter sprejemali ukrepe za 
njihove obvladovanje.  
 
V nadaljevanju predstavljamo tveganja, ki so bila ključna in ki smo jih 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.  
 
Intelektualna tveganja 
Intelektualna tveganja so povezana z nezakonito uporabo intelektualne lastnine drugih. 
Tveganje ilegalne uporabe programske opreme zmanjšujemo 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 smo se, da smo: 

 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. Zaradi kriptiranja podatkov v 2019 posebno 
pozornost namenjamo osveževanju sistema varnosti in arhiviranja podatov, ter omejitev 
dostopa do podatkov. 
 
Kadrovsko poslovno tveganje 
Kadrovsko poslovnemu tveganju posvečamo veliko pozornost, saj menimo, da je izrednega 
pomena angažirati strokovni kader. Veliko tveganje se pokaže pri nestrokovnem delovanju, 
kar smo omejili z ustreznim izobraževanjem in fluktuacijo kadrov (javna dela), kar moramo še 
omejiti.  
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Razpoložljivost storitvenih zmogljivosti  
Razpoložljivost storitvenih zmogljivosti je v normalnih pogojih ustrezna. Večja povpraševanja 
rešeujemo z najemanjem zunanjih storitev (tehnična dela, varovanje, ozvočevanje).  
 
Varnost in zdravje zaposlenih  
Za varnost in zdravje zaposlenih skrbimo z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih, z 
uporabo ustrezne delovne in zaščitne opreme, ter prehodnimi in obdobnimi zdravniškimi 
pregledi. Poseben poudarek smo dali v 2020 na zagotavljanju varnega delovnega okolja in 
preprečevanja okužb s Covid 19 na delovnem mestu. 
 
Varovanje premoženja 
Varovanje premoženja izvajamo 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 smo glavni poudarek namenili delovanju opreme in 
infrastrukture. Storitveno tveganje obvladujemo z delovno usposobljenostjo zaposlenih, 
rednim vzdrževanjem opreme in prostorov.  
 
Tveganja informacijskega sistema 
Ta so vezana na zagotavljanje razpoložljivosti in odzivnosti informacijskega sistema 
(programske in strojne opreme).  
 
Izpostavljenost tveganjem zmanjšujemo 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 morajo zagotoviti skladnost pooblastil in odgovornosti 
posameznih zaposlenih.  
 
Logistična tveganja  
Povezana so povezana z izvajanjem dejavnosti izven zavoda, saj zavod nima svojih 
prevoznih sredstev in opremo za delo zunaj zavoda. Pri oblvladovanju 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 zagotavljamo 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.  
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V okviru preventivnih akcij s področja varstva pred požarom izvajamo 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.   
Finančno tveganje je bilo v zavodu v letu 2020 zelo prisotno. Zato smo sproti sprejemali 
ukrepe, s katerimi smo omejevali morebitno finančno nestabilnost zavoda kot posledico 
nezmožnosti opravljanja tržne dejavnosti oz. opravljanja dejavnosti ob upoštevanju omejitev.  
 
Tveganje predstavlja tudi zamuda plačil uporabnikov storitev. Zaradi povečanja plačilne 
nediscipline smo sprejeli posebne ukrepe za njihovo obvladovanje in sicer: pošiljanje 
opominov, možnost obročnega odplačila terjatev.  
 
Kreditno tveganje 
Ocenjujemo kot majhno, saj v 2020 nismo najemali kreditov. 
 
Likvidnostno tveganje 
Redno spremljamo prilive in odlive z računa in gotovinskega stanja, ter tako pazimo za 
ustrezno likvidnostno stanje zavoda.  
 
 
Tveganje nastanka premoženjske škode 
Zmanjšujemo ga s tekočim vzdrževanjem, varovanjem in zavarovanjem. 
 
Nevarnost odškodninskih zahtevkov 
Nevarnost zahtevkov je velika zaradi poškodb oseb na prireditvah ipd. Nevarnost 
zmanjšujemo 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 ni bilo.  
 
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 ni bilo. 
 
4.4 FINANČNI KAZALNIKI  

 
Tabela 39: Finančni kazalniki za leti 2019 in 2020  

KAZALNIK 
REALIZACIJA 
 2019 v EUR 

I  
2019/202

0 

REALIZACIJA 
2020 

KAZALNIK GOSPODARNOSTI 0,99 1,01 1,00 

celotni prihodki AOP 870 1.082.351,33 € 0,88 956.192,00 € 

celotni odhodki AOP 887 1.079.935,44 € 0,88 954.079,00 € 

    
STOPNJA  88,00 0,01 0,87 
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ODPISANOSTI OPREME 

popravek vrednosti  
opreme AOP 007 

309.726,00 € 1,05 326.308,00 € 

oprema AOP 006 350.720,00 € 1,07 375.858,00 € 

    
DNEVI VEZAVE ZALOG 

 MATERIALA 
64,78 0,46 29,96 

zaloge AOP 023 34.946,00 € 0,39 13.734,93 € 

stroški materiala AOP 873 53.946,00 € 0,85 45.844,00 € 

    
DELEŽ TERJATEV V  

CELOTNEM PRIHODKU 
0,09 2,64 0,25 

kratkoročne terjatve AOP012-AOP13-
AOP14 

102.206,00 € 2,33 238.081,00 € 

celotni prihodki AOP 870 1.082.351,00 € 0,88 956.192,00 € 

    
KOEFICIENT ZAPADLIH 

OBVEZNOSTI 
0,47 1,01 0,47 

zapadle obveznosti na dan 31.12. 108.665,00 € 0,71 76.993,14 € 

mesečni promet dobaviteljev 
 AOP 871/12 

50.937,33 € 0,71 36.385,58 € 

    
KAZALNIK ZADOLŽENOSTI 0,11 1,91 0,21 

tuji viri AOP 034+047+048+055 172.179,00 € 2,06 354.601,00 € 

obveznosti do virov sredstev  
AOP 060 

1.591.145,00 € 1,08 1.711.340,00 € 

    
PRIHODKOVNOST SREDSTEV 0,47 0,85 0,40 

prihOdki iz poslovne dejavnosti  
AOP 860 

1.059.855,00 € 0,86 914.756,00 € 

osnovna sredstva po nabavni  
vrednosti AOP002+004+006 

2.271.870,00 € 1,01 2.297.009,00 € 

    
KAZALNIK POKRIVANJA  
KRATK.OBVEZNOSTI Z 

 GIBLJ.SRED 
1,05 0,94 0,98 

kratkoročna sredstva in zaloge 
 AOP012+AOP 023 

179.960,00 € 1,94 348.763,00 € 

kratkoročne obveznosti in PČR 
 AOP034 

172.179,00 € 2,06 354.601,00 € 

Vir: Računovodske evidence zavoda.  
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4.5 SODILA ZA RAZMEJEVANJE JAVNA SLUŽBA IN TRŽNA DEJAVNOST 
 
Prihodke in odhodkov razmejujemo kot sledi: 

1. izvajanje javne službe (beležijo se pod stroškovno mesto A0_) in tržne dejavnosti (se 
beležijo pod stroškovno mesto B0_, C0_). 

 
MLADINA – JAVNA SLUŽBA 

Dejavnost mladinskega dela je tista dejavnost, ki jo kot mladinsko delo v svojem 3. členu 
opredeljuje Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, UL RS 42, 2010). Gre 
za splošno dejavnost mladinskega centra, projektno dejavnost, oglaševanje, informiranje, 
organizacija dogodkov, raziskovanje, razvoj, oddajanje prostih kapacitet,… ki se beleži pod 
stroškovno mesto A0_ 
 

1. A004 kultura 
2. A005 mednarodne dejavnosti 
3. A006 informiranje 
4. A007 otroški in mladinski program (počitniške aktivnosti, predstave) 

 
MLADINA – TRŽNA DEJAVNOST 

1. Dejavnost mladinskega kluba (bar-a) je dejavnost strežbe hrane in pijače in se 
beleži pod stroškovno mesto B0_ (B003_ gostinska klubska dejavnost)  

 
2. Dejavnost organizacije koncertov in prodaje kart  

B007 otroški programi (animacija za zunanje, rojstni dnevi) 
B003 vstopnice za prireditve  

 
3. Dejavnost mladinskega hotela je dejavnost oddajanja prenočišč, prodajo oziroma 

posredništvo pri nudenju prehrane in  se beleži pod stroškovno mesto C030, oddaja 
prostorov mladinskega centra in hostla pa pod stroškovno mesto C030_. 

 
TURIZEM – JAVNA SLUŽBA 

 
Dejavnosti in storitve, katerih opravljanje na ravni turističnega območja in je v javnem 
interesu, opredeljuje v svojem 13. In 15. Členu Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT - 
1, UL RS 13, 2018). Gre za dejavnosti: informacijska turistična dejavnost, spodbujanje 
razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, trženje celovite turistične 
ponudbe na ravni turističnega območja, promocija turizma v digitalnem okolju, varovanje 
nepremičnih spomenikov lokalnega in državnega pomena, razvoj in vzdrževanje turistične 
infrastrukture, razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, urejanje in 
vključevanje zavarovanih naravnih območij v turistično ponudbo, ob upoštevanju aktov o 
zavarovanju ter v skladu z razvojnimi usmeritvami in varstvenimi režimi v zavarovanih 
območjih, organizacija in izvajanje prireditev, ozaveščanje in spodbujanje lokalnega 
prebivalstva glede pozitivnega odnosa do turistov in turizma, druge storitve, ki se na 
turističnem območju brezplačno zagotavljajo turistom. 
 
Dejavnosti s področja turizma za izvajanje javne službe se beležijo na stroškovno mesto 
A03_. 
 

1. A035_025 LTO (BMM, Mestna promenada, Tematski meseci, Brežice moje 
praznično mesto in Silvestrovanje) 

2. A035_083 Promocija  
3. A035_043 TIC  
4. A035_055 Mestna hiša 



POSLOVNO POROČILO Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2020 

 

 83 

 
TURIZEM – TRŽNA DEJAVNOST  

 
Zavod opravlja tržno dejavnost s področja turizma, in sicer: 

1. Trgovina Mestna hiša: izvaja dejavnosti trgovine na drobno in posredništva pri prodaji 
ali najemu raznovrstnih izdelkov (prodaja turističnih spominkov in drugih produktov, 
najem koles …) in se beleži pod B035_055 

2. Trgovina TIC Čatež (prodaja turističnih spominkov in drugih produktov, najem 
koles…) in se beleži pod stroškovno mesto B035_043 

3. Trži celovite turistične ponudbe na ravni občine in se beleži pod stroškovno mesto  
B035_082. 

 
Dejavnosti s področja turizma za izvajanje tržne dejavnosti se beležijo na stroškovno mesto 
B03_. 
 
 
PODJETNIŠTVO – JAVNA SLUŽBA 

 
Dejavnosti na področju podjetništva so opredeljene v Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski 
center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UL RS 94 2011), in sicer:  
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. 
 
Dejavnosti s področja podjetništva za izvajanje javne službe se beležijo na stroškovno mesto 
A03_6 podjetniški center 
 
PODJETNIŠTVO – TRŽNA DEJAVNOST  

B03_6  - kotizacije v času izvajanj izobraževanj za podjetnike ipd. 
 
RAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ NASLOVA IZVAJANJA JAVNE 
SLUŽBE TER PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ NASLOVA TRŽNE DEJAVNOSTI 
 
V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
porabnike in druge osebe javnega prava je zavod v letnem poročilu med razkritji dolžan 
objaviti vrednost sodila, ki je bilo osnova za razmejevanje prihodkov in odhodkov na 
dejavnost javne službe in tržno dejavnost. 
 
 
Sodila, ki jih ZPTM uporablja za razmejevanje med prihodki in odhodki iz izvajanja dejavnosti 
mladinskega dela, turizma in podjetništva, ki predstavlja izvajanje javne službe in prihodki in 
odhodki mladinskega hotela, bara, turizma in podjetništva, ki predstavljajo izvajanje tržne 
dejavnosti v pretežni meri. 
 
V večji meri je v Zavodu ZPTM Brežice iz knjigovodskih listin razvidno kateri prihodki sodijo v 
javno službo in kateri se nanašajo na tržno dejavnost. Podlaga za določitev le tega je Odlok o 
preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice (UL RS, 94 2011). 
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Finančni prihodki (zamudne in pogodbene obresti, prihodki od prevrednotenja in prodaje 
finančnih naložb ter drugi) sodijo v dejavnost javne službe, razen tistih, za katere se iz 
knjigovodskih listin lahko ugotovi, da se nanašajo na tržno dejavnost. 
 
Drugi prihodki, prevrednotovalni poslovni prihodki in vse donacije (razen tistih, za katere se iz 
knjigovodskih listin lahko ugotovi, da se nanašajo na tržno dejavnost) sodijo v javno 
dejavnost. 

 
Obratovalni stroški se razmejujejo neposredno glede na lokacijo ali porabo (elektrika, 
komunala, varovanje, IKT storitve,..). 
 
Stroški storitev in vzdrževanja se razmejujejo po vrsti storitve glede na dejavnost in vsebino 
(npr. stroški popravil v hostlu so knjiženi v breme tržne dejavnosti, stroški storitev 
posredovanja prenočišč so knjiženi v breme tržne dejavnosti,..). 
 
Pri razmejevanju stroškov za računovodenje in najema programske opreme za zavod, kvote 
nadomestila za zaposlovanje invalidov se uporabi delež prihodkov na trgu v skupnih 
prihodkih javnega zavoda, pri tem se ne upoštevajo sredstva za investicije (investicijski 
transferi lokalne skupnosti oziroma transferi z državnega proračuna). Delež prihodkov na 
trgu se nadalje razdeli na podlagi % prihodkov / odhodkov iz naslova javne službe in tržne 
dejavnosti v 2020.  
Javna služba: AO: 70%  
Tržna dejavnost: BO + CO: 30%  
 
Kot sodilo za razmejevanje skupnih odhodkov, ki odpade na javno službo in na del, ki 
odpade na tržno dejavnost in ki niso razvidni iz dokumentacije (za katere ob nastanku 
dogodka ne vemo natančno pri opravljanju katere dejavnosti so nastali) se uporabi  % 
prihodkov / odhodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti v 2020.  

Turizem 25 % 

Podjetništvo 15 % 

Mladina 30 % 

Klub 20 %  

Hostel  10 %  

 
Celotni znesek stroškov kot npr.: 

 ECE,  

 Ogrevanje,  

 Dimnikarske storitve,  

 Komunalne storitve,  

 Varovanje zgradb,  

 Storitve kopiranja. 
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5. RAČUNOVODSKO POROČILO S POJASNILI 
 

5.1. POJASNILO K  RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZAVODA ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE  ZA LETO 2020 

 
BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2020 

 

Tabela 40: Bilanca stanja na dan 31.12.2020 

ČLENITEV 
SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV 
Oznaka  
za AOP 

REALIZACIJA  
2019 

REALIZACIJA  
2020 Indeks 

 
2020/2019 

1 2 3       

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

1     1.411.186,00 €     1.362.577,2 €  
       0,97    

0 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
 ČASOVNE RAZMEJITVE 

2     
  

1 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETNIH SREDSTEV 3       

2 NEPREMIČNINE 4     1.921.150,00 €     1.921.149,6 €         1,00    

3 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 5        550.958,00 €        608.122,8 €         1,10    

4 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 6        350.720,00 €        375.858,5 €         1,07    

5 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
 OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

7        309.726,00 €        326.308,2 €  
       1,05    

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        145.014,00 €        335.027,8 €  

       2,31    

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTINICE 13           1.864,00 €           2.105,7 €         1,13    

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 14         40.944,00 €         94.840,6 €         2,32    

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 15         45.188,00 €         41.270,7 €         0,91    
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13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 16           5.501,00 €              -      

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA  
KONTNEGA NAČRTA 

17         51.517,00 €        196.810,8 €  
       3,82    

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 18       

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 19       

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 20       

18 NEPLAČANI ODHODKI 21       

19 AKTIVNE ČASOVNE RAMEJITVE 22       

  C) ZALOGE (023 =  024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031) 23         34.946,00 €        13.734,93 €         0,39    

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         34.946,00 €        13.734,93 €         0,39    

37 DRUGE ZALOGE 31       

  I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023) 32     1.591.146,00 €   1.711.339,91 €         1,08    

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 33       

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  
(034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 042 + 043) 

34        172.179,00 €      354.600,85 €  
       2,06    

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 35              753,00 €      

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 36         41.110,00 €        34.882,99 €         0,85    

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 37        108.665,00 €        76.993,14 €         0,71    

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 38           1.146,00 €            635,63 €         0,55    

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
 KONTNEGA NAČRTA 

39           1.761,00 €            148,64 €  
       0,08    

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 40       

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA  41       

28 NEPLAČANI PRIHODKI 42       

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 43         18.744,00 €      241.940,45 €       12,91    
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E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  
(044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 
 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059) 

44     1.418.967,00 €   1.356.739,06 €  

       0,96    

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 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN  
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

50     

  

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 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA  
OSNOVNA SREDSTVA 

56     1.418.967,00 €   1.356.739,06 €  
       0,96    

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 57       

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 58       

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 59       

  I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044) 60     1.591.146,00 €   1.711.339,91 €         1,08    

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 61       

       

A. Zavod izkazuje  1,362.577 EUR DOLGOROČNIH SREDSTEV IN SREDSTEV V UPRAVLJANJU: 

- Nepremičnine v vrednosti 1,921.150 EUR;  

- Popravek vrednosti nepremičnin v vrednosti 608.123 EUR;  

- Oprema in druga opredmetena sredstva v vrednosti 375.859 EUR;  

- Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 326.308 EUR.  
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B. Zavod izkazuje KRATKOROČNA SREDSTVA v višini 335.028 EUR, od tega: 

- Denarna sredstva v blagajni v višini 2.106 EUR; 

- Dobroimetje pri bankah v višini 94.841 EUR;  

- Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 41.271 EUR;  

- Dani predujmi in varščine v višini 0 EUR 

- Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 196.811 EUR;  

 

C. ZALOGE blaga v skupni višini 13.735 EUR, od tega:  

- Zaloge v klubu v višini 4.939 EUR;  

- Zaloge v mestni hiši v višini 7.598 EUR;  

- Zaloge v hostlu v višini 263 EUR;  

- Zaloge v TIC Čatež v višini 935 EUR; 

 

AKTIVA SKUPAJ znaša 1,711.340 EUR (dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju + kratkoročna sredstva + zaloge)  

 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v višini 354.601 EUR, od tega:  

- Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 0 EUR 

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 34.883 EUR (iz naslova plač za december 2020);  

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 76.993 EUR;  

- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 636 EUR;  

- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov kontnega načrta v višini 149 EUR 

- Pasivne časovne razmejitve v višini 241.940 EUR 

 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI v višini 1,356.739 EUR, od tega:  

- Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 1,356.739 EUR;  

 

PASIVA SKUPAJ znaša 1,711.340 EUR (kratkoročne obveznosti, časovne razmejitve, lastni viri in dolgoročne obveznosti).  
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Tabela 41: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 1.1.-31.12. 2020 

ČLENITEV  

KONTOV 
NAZIV KONTA 

Oznaka 

za 

 AOP 

Realizacija 2019  Realizacija 2020 

  I. Skupaj prihodki (401=402+431) 401   1.117.854,00 €    1.022.210,00 €  

  
1. prihodki za izvajanje javne službe 

(402=403+420) 
402      763.092,00 €       883.754,00 €  

  
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 

(403=404+407+410+413+418+419) 
403      721.807,00 €       832.703,00 €  

  
a. prejeta sredstv iz drž. proračuna 

(404=405+406) 
404        75.115,00 €       148.884,00 €  

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405        75.115,00 €       148.884,00 €  

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406   
 

  

b. prejeta sredstva iz občinskih 

proračunov   

(407=408+409) 

407      646.692,00 €       683.819,00 €  

del 7401 
prejeta sredstva iz občinskih 

proračunov za tekočo porabo 
408      646.692,00 €       683.819,00 €  

del 7401 
prejeta sredstva iz občinskih 

proračunov za investicije 
409                        

  
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     
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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+427+428+429+430) 

420        41.285,00 €         51.051,00 €  

del 7130 
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova 

izvajanja javne službe 
421          12.053,00 €  

del 7102 prejete obresti 422               491,00 €  

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        21.073,00 €    

72 Kapitalski prihodki 425     

730 Prejete donacije iz domačih virov 426        20.212,00 €         38.507,00 €  

731 Prejete donacije iz tujine 427     

732 Donacija za odpravo posledic naravnih nesreč 428     

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      354.762,00 €       138.456,00 €  

del 7310 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432      354.762,00 €       138.456,00 €  

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     
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del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436     

  
II. Skupaj odhodki 

(437=438+481) 
437   1.035.852,00 €       959.405,00 €  

  
1. Odhodki za izvajanje javne službe  

(438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 
438      715.180,00 €       822.485,00 €  

  
A. plače in drugi izdatki zaposlenim  

(439=440+441+442+443+444+445+446) 
439      221.128,00 €       349.389,00 €  

del 4000 Plače in dodatki 440      109.538,00 €       300.995,00 €  

del 4001 Regres za letni dopust 441     

del 4002 Povračila in nadomestila 442        28.838,00 €         48.394,00 €  

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        41.376,00 €         54.928,00 €  

del 4010 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko 

 zavarovanje 
448        26.898,00 €         27.475,00 €  

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 449        13.962,00 €         19.914,00 €  

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450             516,00 €              717,00 €  

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451     

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 
452            6.822,00 €  

  

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje 

javne službe  

(453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453      449.747,00 €       404.512,00 €  

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454      246.259,00 €       217.800,00 €  

del 4021 Posebni material in storitve 455     

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komun. 456        20.224,00 €         28.863,00 €  

del 4023  Prevozni stroški in storitve 457          2.535,00 €           5.273,00 €  

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458          4.742,00 €           6.583,00 €  

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459             764,00 €           8.826,00 €  

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460        22.675,00 €         11.276,00 €  

del 4027 Kazni in odškodnine 461     
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del 4028 Davek na izplačane plače 426     

del 4029 Drugi operativni odhodki 463      152.548,00 €       125.891,00 €  

403 D. plačila domačih obresti 464     

404 E. plačila tujih obresti 465     

410 F. subvencije 466     

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467     

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          2.929,00 €         13.656,00 €  

4200 Nakup zgradb in prostorov 471     

4201 Nakup prevoznih sredstev 472          1.848,00 €    

4202 Nakup opreme 473          1.081,00 €         11.211,00 €  

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474            2.445,00 €  

4204 Novogradnja, rekonstr. In adaptacije 475     

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova 476     

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+483+484) 
481      320.672,00 €       136.920,00 €  

del 400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu 
482      153.968,00 €         75.513,00 €  

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 
483        22.137,00 €         11.844,00 €  

del 402 
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 
484      144.567,00 €         49.563,00 €  

  III/1 Presežek prihodkov nad odhodki 485        82.002,00 €         61.269,00 €  

  III/2 Presežek odhodkov nad odhodki 486            1.536,00 €  

 

 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 1.1.-31.12. 2020 
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Skupni prihodki zavoda po načelu denarnega toka znašajo 1,022.209 EUR. Skupni odhodki po načelu denarnega toka znašajo 959.405 EUR.  

Skupni prihodki zavoda znašajo 1,022.209 EUR  

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE so 883.753 EUR, od tega:  

A. Prihodki iz sredstev javnih financ:  

- sredstva državnega proračuna v višini 148.884 EUR  

- sredstva iz občinskih proračunov v višini 683.819 EUR (tekoče poslovanje Zavoda)  

 

B. Drugi prihodki za izvajanje javne službe v višini 51.051 EUR (od tega prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe v 

višini 12.053 EUR, prejete obresti 491 EUR, prejete donacije iz domačih virov v višini 38.507 EUR). 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU so 138.456 EUR . 

 

Skupni odhodki zavoda znašajo 959.405 EUR.  

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE so 822.485 EUR  

A. PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM v višini 349.389 EUR;  

B. PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE v višini 54.928 EUR;  

C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE v višini 404.513 EUR (pisarniški in spl. material, energije, voda, 

komunala, prevozni stroški, tekoče vzdrževanje, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi 

operativni odhodki); 

J. INVESTICIJSKI ODHODKI v višini 13.656 EUR (nakup opreme ter drugih osnovnih sredstev);  

ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE NA TRGU so 136.920 EUR. 
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Tabela 42: Izkaz prihodkov in odhodkov po virih  

ČLENITEV 
PODSKUPIN 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 
Oznaka 
za AOP 

Realizacija 2019  Realizacija 2020 Indeks 2020/2019 

 

Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 
službe (real.2019) 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

(real. 2019) 

Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje javne 
službe (real.2020) 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

(real. 2020) 

Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje javne 
službe (real.2020) 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

(real. 2020) 

 

1 2 3 4 5         
 

  
A)    PRIHODKI OD 
POSLOVANJA 

660 677.337 382.479 776.300 138.456 1,15 0,36 
 

760 
PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV IN STORITEV 

661 677.337 382.479 776.300 138.456 1,15 0,36 
 

  

POVEČANJE VREDNOSTI 
ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

662 0 0         
 

  

ZMANJŠAJE VREDNOSTI 
ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANJE 
PROIZVODNJE 

663 0 0         
 

761 
PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN MATERIALA 

664 0 0         
 

762 B)    FINANČNI PRIHODKI 665 0 0         
 

763 C)    DRUGI PRIHODKI 666 22.496 0 41.426   1,84   
 

  
Č) PREVREDNOTALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 

667   0 10       
 

Del 764 
PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 

668 0 0 10       
 

Del 764 
DRUGI PREVREDNOTALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 

669 0 0         
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  D)    CELOTNI PRIHODKI 670 699.873 382.479 817.736 138.456 1,17 0,36 
 

  
E)    STROŠKI BLAGA, 
MATERIALA IN STORITEV 

671 395.169 216.078 388.617 48.010 0,98 0,22 
 

Del 466 
NABAVNA VREDNOST 
PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA 

672 0 100.785 66.591       
 

460 STROŠKI MATERIALA 673 40.037 13.908 32.462 13.383 0,81 0,96 
 

461 STROŠKI STORITEV 674 355.132 101.385 289.565 34.627 0,82 0,34 
 

  F)     STROŠKI DELA 675 301.764 165.443 421.736 89.185 1,40 0,54 
 

Del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 239.282 129.242 335.859 71.348 1,40 0,55 
 

Del 464 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO 
VARNOST DELODAJALCEV 

677 36.933 19.591 52.208 10.702 1,41 0,55 
 

Del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 25.549 16.610 33.670 7.135 1,32 0,43 
 

462 G)    AMORTIZACIJA 679 1.081 0 2.445 158 2,26   
 

463 H)    REZERVAZIJE 680 0 0         
 

465 J)     DRUGI STROŠKI 681 129 18 1.482   11,49   
 

467 K)    FINANČNI ODHODKI 682 0 0         
 

468 L)     DRUGI ODHODKI 683 252 0 2.446   9,71   
 

  
M)    PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 

684 0 0 0       
 

Del 469 
ODHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 

685 0 0         
 

Del 469 
OSTALI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 

686 0 0         
 

  N)    CELOTNI ODHODKI 687 698.395 381.539 816.726 137.353 1,17 0,36 
 

  O)    PRESEŽEK PRIHODKOV 688 1.478 940 1.010 1.103 0,68 1,17 
 

  P)    PRESEŽEK ODHODKOV 689 0 0 -1.010 -1.103     
 

Del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 0 0     
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Del 80 
Presežek prihodkov 
obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davke od dohodka 

691 1.478 940         
 

Del 80 
Presežek odhodkov 
obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 

692 0 0         
 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih 
let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

693 0 0         
 

 
 
PRIHODKI / ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  

Celotni prihodki za izvajanje javne službe znašajo 817.736 EUR:  

- Prihodki od poslovanja: 776.300 EUR;  

- Drugi prihodki: 41.426 EUR;  

- Prevrednotalni poslovni prihodki 10 EUR.  

 

Celotni odhodki za izvajanje javne službe znašajo 816.726 EUR:  

- Stroški blaga, materiala in storitev znašajo: 388.617 EUR;  

- Stroški dela znašajo: 421.736 EUR;  

- Amortizacija: 2.445 EUR;  

- Drugi stroški: 1.482 EUR;  

- Drugi odhodki: 2.446 EUR.  

 

Presežek prihodkov za izvajanje javne službe znaša 1.010 EUR.  
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Skladno z 28. Členom Odloka o preoblikovanju Jz Mladinskega centra Brežice v Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice mora zavod 

presežek prihodkov nad odhodki, ki ga doseže zavod pri opravljanju netržne dejavnosti, uporabljati za izvajanje in razvoj te dejavnosti po 

predhodnem soglasju sveta zavoda (Ur.l.RS, 87/2012).  

 

PRIHODKI / ODHODKI ZA IZVAJANJE TRŽNE DEJAVNOSTI  

Celotni prihodki za izvajanje tržne dejavnosti znašajo 138.456 EUR: 

-Prihodki od poslovanja (prihodki od prodaje proizvodov in storitev): 138.456 EUR 

 - Finančni prihodki: 0 EUR; 

 - Drugi prihodki: 0 EUR.  

 

Celotni odhodki za izvajanje tržne dejavnosti znašajo 137.353 EUR.  

- Stroški blaga, materiala in storitev znašajo: 48.010 EUR;  

- Stroški dela znašajo: 89.185 EUR;  

- Amortizacija: 158 EUR;  

- Drugi stroški: 0 EUR;  

- Drugi odhodki: 0 EUR.  

 

Presežek prihodkov za izvajanje tržne dejavnosti znaša 1.103 EUR. Skladno z 28. Členom Odloka o preoblikovanju Jz Mladinskega centra 

Brežice v Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice mora zavod presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem 

tržne dejavnosti, v deležu 50 % presežka vplačati v proračun Občine Brežice, s 50 % presežka pa zavod razpolaga samostojno po predhodnem 

soglasju sveta zavoda, pri čemer se lahko delež delitve presežka za posamezno koledarsko leto spremeni v primeru, da zavod načrtuje izvedbo 

večje investicije ali investicijsko vzdrževalnih del. V primeru sprememb deleža delitve presežka v skladu s tem odstavkom, mora zavod 

predhodno pridobiti soglasje ustanovitelja. Presežek iz prejšnjega odstavka, ki se nakaže v proračun se namensko porabi za programe, ki so v 

javnem interesu Občine Brežice iz področja dela z mladimi. Del presežkov prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari na trgu, lahko uporabi za 

povečanje dela mase plač za nagrajevanje delovne uspešnosti zaposlenih, v skladu z odlokom o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k 

povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih v skladu z veljavnimi predpisi na tem področju in soglasju Sveta zavoda (Ur.l.RS, 87/2012).  
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1.1.2020 DO 31.12.2020  
Zavod nima danih posojil ali drugih finančnih naložb.  
 
 
 
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1.1.2020 DO 31.12.2020 
Zavod nima najetih posojil.  
 
 
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  
Iz izkaza je razvidno, da je bila na dan 31.12. 2020 knjigovodska vrednost nepremičnin 1,921.150 EUR, vrednost opreme  pa 
375.859 EUR.  
 
 
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL  
Dolgoročnih finančnih oz. kapitalskih naložb ali posojil zavod v 2020 ni imel.  
 
 
Povzetki in tolmačenja računovodskih Izkazov so del izkazov, ki jih je pripravilo podjetje BA svetovanje d.o.o., odgovorna oseba za 
sestavitev bilance: Matej Mlakar.  
 
 
 


