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UVOD 
 
Osnovni namen aktivnosti ZPTM Brežice v letu 2022 je bilo zagotavljanje čim 
kvalitetnejših programov po meri mladih, napredno medgeneracijsko povezovanje, 
gradnja centra podjetništva v ključnega partnerja razvojnih projektov in promocije 
podjetij ter postopna gradnja zelene butične destinacije za zahtevnega obiskovalca. 
 
Pandemični leti 2020 in 2021 sta velik pečat pustili tudi v ZPTM Brežice, saj je prišlo do 
omejitev pri poslovanju trgovine, gostinske dejavnosti in nastanitvene dejavnosti. ZPTM 
namreč del svojih dejavnosti opravlja skladno z Odlokom kot tržno dejavnost (Klub MCB, bar, 
Mc hostel Brežice, Mestna hiša Brežice), ter skladno s tem pokriva povezane stroške: fiksne 
materialne stroške, delne stroške programa in stroške plač zaposlenih. V letu 2019 je bil 
odstotek tržnih dejavnosti v celotnih prihodkih zavoda 36%, leta 2020 le 15%, v letu 2021 
20%. Upad se je poznal predvsem na realizaciji prihodkov hotelskega dela, kot posledica 
nezmožnosti gostiteljstva večjih skupin oz. odpovedi s strani skupin. Namreč največ nočitev 
opravijo gostje, ki pridejo v okviru skupin, saj Mladinski hotel in Mladinski center Brežice 
skupaj omogočata izvedbo mladinskih izmenjav in treningov, intenzivnih vaj kulturnih 
društev, plesnih in športnih priprav, team building – ov, …  Zavod je sicer takoj ob pojavu 
epidemije sprejel kar nekaj mehkih kriznih ukrepov, kot so prilagoditev prodajno-trženjskih 
aktivnosti, reorganizacija 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 bila na voljo, kot je npr. sofinanciranje nadomestila plač. ZPTM je konec leta 
2019 zaposloval 26 oseb, konec leta 2020 23 redno zaposlenih oseb, konec leta 2021 17 
redno zaposlenih, kar predstavlja skoraj 40% zmanjšanje zaposlenih leta 2021 v primerjavi z 
letom 2019 (ko ni bilo razglašene epidemije in ukrepov), kljub nespremenjenem obsegu dela 
oz. javnih nalog.  
 
V letu 2022 se je ZPTM Brežice programsko in finančno vrnil v okvir 
predpandemičnega delovanja in predvsem postavil zdrave temelje za prihodnje 
delovanje. Tekom leta je bilo odobrenih 7 projektnih vlog v skupni vrednosti 539.905,00 
EUR, ki se bodo izvajali v letu 2023 in bodo programsko obogatili delovanje ZPTM Brežice.  
 
V letu 2022 je bil odstotek tržnih dejavnosti v celotnih prihodkih zavoda že 35%, prav 
tako se je javni zavod kadrovsko okrepil in je bilo na dan 31. 12. 2022 22 zaposlenih 
oseb.  
 
V letu 2022 je prišlo tudi do zamenjave vodstva ZPTM Brežice. 11. 4. 2022 je Sveta zavoda 
za vršilko dolžnosti direktorice imenoval Katjo Čanžar, ki je 15. 9. 2022 nastopila mandat 
direktorice.  
 
Rezultat poslovanja je pozitiven.  
 
 

1 PREDSTAVITEV ZAVODA  
 
Javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice) je ustanovila 
Občina Brežice z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni 
zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Ur.l. RS št.: 94/2011, 87/2012, 
27/2012 in 47/2013) (v nadaljevanju odlok). ZPTM Brežice je pravni naslednik Mladinskega 
centra Brežice, s sedežem na Gubčevi 10a, 8250 Brežice. 
 
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi 
sredstvi, s katerimi razpolaga. 
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Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem pod registrsko številko 
199800372, z dne 1. 2. 1999. 
 
Poslanstvo zavoda je zagotavljanje pogojev za trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti 
podjetništva, turizma in dejavnosti za mlade na območju občine Brežice. Skladno s 3. členom 
Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za 
podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ZPTM zagotavlja: pospeševanje in vzpodbujanje 
podjetništva; načrtovanje, organiziranje ter izvajanje promocijskih dejavnosti s področij 
delovanja zavoda; pospeševanje 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 mladih; 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; 
promocijo tržnih produktov s področja občine in upravljanje z objekti na Gubčevi 10 a, 
Brežice in objektom na Cesti prvih borcev 22.  
 
V Odloku nista zabeležena prostora in dejavnosti, ki se izvajajo v Digitalni grajski sobani 
veličastnih sedem gradov Posavja v Termah Čatež in prostori Večgeneracijskega centra, 
Prešernova cesta, Brežice. V najkrajšem času je zato potrebna novelacija Odloka z vsemi 
dodanimi aktivnostmi in prostori, ki jih je ustanoviteljica zaupala ZPTM Brežice.  
 
 
OSNOVNI PODATKI ZAVODA 
 

Polni naziv ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE 

Skrajšan naziv ZPTM BREŽICE 

Naslov / sedež Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice 

Telefon + 386 (0) 590 837 90 

E-mail info@zptm.si 

Matična številka 1331264 

Davčna številka 22560343 

Šifra dejavnosti 94.999 

Št. transakcijskega 
računa 

01209-6030307958; odprt pri UPRAVI RS ZA JAVNA PLAČILA, 
Novo mesto.  

 
 
ODGOVORNA OSEBA VLAGATELJA 
 

Ime in priimek  Katja Čanžar, univ.dipl.pol., mag.posl.ved 

Funkcija direktorica 

Kontakt:  +386 (0) 590 837 91 
katja.canzar@zptm.si  

 
 
 

mailto:katja.canzar@zptm.si
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PRAVNO FORMALNA OBLIKA  
 

Oblika 
organiziranosti 

javni zavod 

Ustanovitelj  Občina Brežice 

Leto ustanovitve 24.11.1997 SPREJET Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra 
Brežice (Ur.l. RS 76/97) 
01.02.1999 vpis v sodni register, Okrožno sodišče Krško, št. vložka 
1/03989/00 

 
 
USTANOVNI AKTI: 

- Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 76/97) 
- Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 

47/98) 
- Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 

10/99) 
- Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice 

(Ur.l.RS 57/2001) 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice (Ur.l.RS 18/2004) 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice (Ur.l.RS 31/2010) 
- 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 Katja Čanžar, ki je mandat nastopila 15.9.2022 za mandatno obdobje 
petih (5) let. 
 
Svet zavoda:  
Svet zavoda sestavlja pet članov, od tega trije predstavniki 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 (Dražen Levojević, Martina Zlobko, Jure Krošl), 
 Predstavnica zainteresirane javnosti (Branka Stergar), 
 Predstavnica zaposlenih (Alja Kovačič). 

 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201194
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Svet zavoda se je v letu 2022 sestal kot sledi: 

SEJA DNEVNI RED SKLEPI 

26. redna seja 
28.2.2022 

1. Ugotovitev sklepčnosti in 
določitev dnevnega reda 26. 
redne seje sveta ZPTM; 
2. Zapisnik 23. dopisne seje sveta 
zavoda; 
3. Zapisnik 25. redne seje sveta 
zavoda; 
4. Zapisnik 24. dopisne seje sveta 
zavoda; 
5. Zapisnik 25. dopisne seje sveta 
zavoda; 
6. Poročilo o izvajanju sklepov; 
7. Sprejem Letnega poročila 
Zavoda za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice za leto 2021; 
8. Sprejem Letnega načrta 
Zavoda za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice za leto 2022; 
9. Razno. 
 

1. Sklep o sprejemu letnega poročila 
za leto 2021. 
2. Sklep o podaji soglasja k letnemu 
načrtu za leto 2022. 
3. Sklep o razporeditvi presežka 
prihodkov nad odhodki za leto 2021. 
 

27. redna seja 
27.4.2022 

1. Ugotovitev sklepčnosti in 
določitev dnevnega reda 27. 
redne seje sveta ZPTM; 
2. Zapisnik 26. redne seje sveta 
zavoda; 
3. Poročilo o izvajanju sklepov; 
4. Določitev dopusta direktorice 
za leto 2022; 
5. Določitev ocene in delovne 
uspešnosti direktorice za leto 
2021; 
6. Sprejem sklepa o razpisu 
prostega delovnega mesta 
direktorja zavoda (priloge); 
7. Razno. 

1. Sklep o potrditvi zapisnika 26. 
redne seje. 
2. Sklep o seznanitvi s poročilom 
direktorice o izvajanju sklepov. 
3. Sklep o določitvi sorazmernega 
dela letnega dopusta za leto 2022. 
4. Sklep o določitvi ocene delovne 
uspešnosti in določitev obsega. 
sredstev za izplačilo redne delovne 
uspešnosti direktorice. 
5. Sklep o objavi razpisa za delovno 
mesto direktorja ZPTM. 
6. Sklep o seznanitvi z odstopom in 
prenehanjem delovnega razmerja 
direktorice ZPTM. 
7. Sklep o imenovanju vršilca 
dolžnosti direktorja ZPTM. 
 

26. dopisna seja 
19.4.-20.4.2022 

1. Določitev in izplačilo 
nadomestila Matejki GERJEVIČ 
za neizrabljeni letni dopust za leto 
2021; 
2. Določitev besedila pogodbe o 
zaposlitvi z vršilcem dolžnosti 
direktorja zavoda. 

1. Sklep o nadomestilu nekdanji 
direktorici za neizrabljeni letni 
dopust za leto 2021 ob prenehanju 
delovnega razmerja.  
2. Sklep o sprejemu besedila 
pogodbe o zaposlitvi z vršilcem 
dolžnosti direktorja zavoda.  
 

27. dopisna seja 
26.4.-27.4.2022 

1. Sprejem sprememb rokovnika 
opravil za imenovanje direktorja 
zavoda Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice. 
 

1. Sklep o sprejemu sprememb 
rokovnika opravil za imenovanje 
direktorja zavoda Zavod za 
podjetništvo, turizem in mladino 
Brežice.  

28. redna seja  
5.5.2022 

1. Ugotovitev sklepčnosti in 
določitev dnevnega reda 28. 

1. Sklep o potrditvi zapisnika 26. 
korespondenčne seje. 
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redne seje sveta ZPTM;  
2. Zapisnika 26. in 27. 
korespondenčne seje sveta 
zavoda;  
3. Pregled prispelih vlog na razpis 
za prosto delovno mesto 
direktorja zavoda;  
4. Razno. 

2. Sklep o potrditvi zapisnika 27. 
korespondenčne seje. 
3. Sklep o določitvi kandidata za 
direktorja zavoda. 
 

29. redna seja  
15.9.2022 

1.Ugotovitev sklepčnosti in 
določitev dnevnega reda 29. 
redne seje sveta ZPTM; 
2.Potrditev zapisnika 27. redne 
seje sveta zavoda; 
3.Potrditev zapisnika 28. redne 
seje sveta zavoda; 
4.Poročilo o izvajanju sklepov; 
5.Dopolnjena izhodišča; 
6.Sklep o imenovanju direktorice; 
7.Sklep o določitvi dopusta 
direktorice; 
8.Razno. 
 

1. Sklep o potrditvi zapisnika 27. 
redne seje. 
2. Sklep o potrditvi zapisnika 28. 
redne seje. 
3. Sklep o seznanitvi s poročilom 
direktorice o izvajanju sklepov. 
4. Sklep o seznanitvi z izhodišči za 
pripravo finančnih načrtov. 
5. Sklep o imenovanju direktorice. 
6. Sklep o določitvi dopusta 
direktorice. 
 

28. dopisna seja 
27.9.2022 

1. Soglasje sveta zavoda k 
Spremembam Finančnega načrta 
Zavoda za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice za leto 2022.  
 

1. Soglasje delodajalca za 
dopolnilno delo na Fakulteti za 
turizem Univerze v Mariboru. 

29.dopisna seja  
6.10.2022 

1. Soglasje sveta zavoda k 
Spremembam Finančnega načrta 
Zavoda za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice za leto 2022. 
 

1. Sklep k rebalansu Finančnega 
načrta za leto 2022. 

30. redna seja 
27.12.2022 

1. Ugotovitev sklepčnosti in 
določitev dnevnega reda 30. 
redne seje sveta ZPTM; 
2. Potrditev zapisnika 29. redne 
seje sveta zavoda (priloga); 
3. Poročilo o izvajanju sklepov; 
4. Izdaja soglasja k spremembam 
in dopolnitvam Kataloga delovnih 
mest; 
5. Potrditev Sklepa o oddaji 
prostorov, opreme in storitev v 
uporabo in določitvi cen uporabe 
prostorov, opreme in storitev 
Zavoda za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice; 
6. Razno. 

1. Sklep o potrditvi zapisnika 29. 
redne seje 
2. Sklep o seznanitvi s poročilom 
direktorice o izvajanju sklepov 
3. Sklep o izdaji soglasja k 
spremembam in dopolnitvam 
Kataloga delovnih mest 
4. Sklepa o oddaji prostorov, 
opreme in storitev v uporabo in 
določitvi cen uporabe prostorov, 
opreme in storitev Zavoda za 
podjetništvo, turizem in mladino 
Brežice. 

 
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. 
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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 (Ur.l.RS RS št. 45/1995 in 9/2001). 
Letni program statističnih raziskovanj za 2019 (velja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019) (Uradni 
list RS, št. 75/18 in 30/19). 
Letni program statističnih raziskovanj za 2020 (velja od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020) (Uradni 
list RS, št. 68/19). 
Letni program statističnih raziskovanj za 2021 (velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) (Uradni 
list RS, št. 171/20, 81/21, 115/21 in 162/21). 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št. 43/2011). 
Statut Občine Brežice (Ur. l. RS, št. 10/09 in 3/10). 
Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06 in 25/16 – odl. US).  
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 
23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19). 
 
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 
94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 
91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – 
ZIUPOPDVE). 
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, 72/19 in 196/21 – ZDOsk).  
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, 66/19 in 172/21). 
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).  
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). 
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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, 77/19, 58/21 in 205/21). 
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, 
13/19 in 108/21). 
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, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – 
ZČmIS-A in 202/21 – odl. US).  
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – 
ZZSDT, 43/19 in 121/21 – ZJN-3B).  
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, 203/20 – ZIUPOPDVE 
in 202/21 – odl. US).  
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, 22/19 in 121/21). 
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, 173/20 in 121/21). 
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 
12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 
157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21 in 194/21). 
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 starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 
– ZUPJS-G, 14/18, 81/19, 158/20 in 92/21). 
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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, 189/20 – ZFRO, 54/21 in 
172/21 – ZODPol-G).  
Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (Ur. l. RS št. 94/2014). 
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19). 
Pravilnik o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP-Združenja 
avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije (Ur.l.RS št. 111/2000). 
Tarife za uporabo glasbenih neodrskih del iz repertoarja Združenja SAZAS (Ur.l.RS št. 
113/2002). 
Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF kot 
javno priobčitev pri poslovni dejavnosti (Ur.l.RS št. 107/06). 
Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP kot javno 
priobčitev pri poslovni dejavnosti (Ur.l.RS št. 107/06, 48/2009). 
Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list RS, št. 29/98, 25/05, 120/05 – odl. US, 
138/06 in 9/18). 
Pravilnik o postopku vpogleda v repertoar avdiovizualnih del in v uradno dokumentacijo 
Zavoda AIPA (Ur. l. RS št. 81/2011). 
Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na 
prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena 
(Uradni list RS, št. 51/12 in 87/16). 
Tarifa Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov (Uradni list RS, št. 68/05 in 81/18). 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 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 zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10). 
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, 80/19 in 153/21).  
Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 
(Ur.l.RS št. 72/02). 
Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah (Uradni list RS, št. 
22/10, 17/11 – ZZasV-1 in 52/16) ter zakonskih in drugih podlag na področjih delovanja 
zavoda. 
 
Mladina 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg). 
Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l.RS, št. 47/2011). 
Mednarodna pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja. 
Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013-2022. 
  
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). 
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07 in 16/21).  
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 (Ur.l. RS št. 63/1999in 65/2003). 
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Zakon o omejevanju porabe alkohola (Uradni list RS, št. 15/03 in 27/17). 
Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica (Uradni list RS, št. 52/17). 
Zakon o javnih zbiranjih (Ur.l. RS št. 64/2011). 
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list 
RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ). 
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17). 
Posebne uzance v gostinstvu (Ur.l.RS št. 22/1995). 
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07 in 16/21).  
Pravilnik o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil (Ur.l.RS št. 63/2002, 117/2002, 
46/2006). 
Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 87/14). 
Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev (Ur.l.RS št. 63/1999, 27/2001, 65/2003). 
Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže (Ur.l. RS št. 12/2013). 
Zakon o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR, 111/13 in 27/17 – 
ZKme-1D). 
Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13, 49/13, 61/17 – GZ in 
199/21 – GZ-1). 
Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Uradni list 
RS, št. 6/14). 
Smernice dobre higienske prakse za gostinstvo – HACCP. 
Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, spremembah uredb (ES) 
št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 
Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, 
Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 
2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (v nadaljevanju Uredba 1169/2011). 
 
Turizem  
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18). 
Pravilnik o postopku za pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na 
področju spodbujanja razvoja turizma (Uradni list RS, št. 97/04). 
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US 
in 20/18 – OROZ631). 
Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 
– ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18). 
Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Uradni list RS, št. 
53/07). 
Pravilnik o podelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje 
turističnih paketov (Uradni list RS, št. 39/18). 
Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/18, 5/19 in 182/20).  
Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije, Ur.l.RS št. 112/2007. 
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom 
(Uradni list 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). 
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).  
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Podjetništvo 
Regionalni razvojni program 2021-2027. 
Strategije razvoja Slovenije 2030. 
 
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: 08.00 – 24.00 ure  

 Nedelja: 08:00 – 23.00 ure 
 
Turistično informacijski center v Termah Čatež / Digitalna grajska sobana gradov 
Posavja 
 

 Od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro  

 Sobota med 9. in 14. uro  
 

Mestna hiša Brežice 
 Od ponedeljka do petka med 10. in 16. uro  
 Sobota med 9. in 13. uro 
 

(za vnaprej najavljene skupine tudi izven rednega delovnega časa) 
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Mc hostel Brežice  
 Od ponedeljka do petka med 08.00 in 16. uro   

(za vnaprej najavljene skupine tudi izven rednega delovnega časa) 
 
 
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, 
 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,  
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 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, 
 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, 
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 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. 
 
 
1.7 NOTRANJI KOMUNIKACIJSKI MODELI  
 
Organizirane poti komunikacije so temelj uspešnega dela. V ZPTM Brežice se s 
komunikacijo izvaja planiranje, organiziranje, vodenje in kontrola delovanja javnega zavoda. 
S komunikacijo se motivira zaposlene k boljšem delu. Komunikacija v zavodu pomaga 
zaposlenemu izraziti svoje strokovno delo oziroma delati uspešno in učinkovito. 
Komunikacijski proces v ZPTM Brežice je sestavljen iz:  
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 REDNI MESEČNI SESTANKI (RMS) 
V maju 2022 uveden RMS vseh zaposlenih, na katerih se rešujejo sprotni problemi, na 
katere sodelavci naletijo tekom dela. RMS služi obveščanju o novostih in obravnavi 
predlogov optimizacije dela in izboljšanju na vseh področjih, da se strankam omogoči še bolj 
kvalitetno in celostno storitev.  

 KOLEGIJ DIREKTORICE  
Se praviloma sestaja tedensko. Obravnava teme s področja strokovnega, tehničnega in 
finančno upravnega dela. Na kolegiju se načrtuje, spremlja in organizira izvajanje 
zastavljenih razvojnih ciljev, zakonodaje, nabave, investicij in drugih tekočih zadev.  

 SESTANKI PO ENOTAH 
Se izvajajo z namenom spremljanja planiranih nalog oz. izvrševanja nalog za področje 
podjetništva in turizma ter za področje mladine. Delovni sestanki potekajo po enotah. Na 
sestankih se določi proces izvedbe ključnih aktivnosti. Opravi se tabelarični zapisniki z 
datumi za izvedbo »projektne naloge«. Zapisnik je usmerjevalec prihodnjega delovanja in 
tudi osnova za poročila, ki so namenjena vodji projekta. 

 STROKOVNI TIM  
Se sestane po potrebi, z namenom strateškega pristopa k razvoju dejavnosti na 
posameznem področju. Sestavljajo ga zaposleni v ZPTM, zaposleni drugih javnih služb, 
izobraževalnih institucij in gospodarstva – odvisno od dejavnosti. Teme so vezane na 
strokovno delo, na organizacije vidike zagotavljanja kvalitetnih storitev, na medsebojno 
povezovanje in sodelovanje na multidisciplinarnem nivoju.  

 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  
 
ZPTM Brežice je v letu 2022 deloval po principu učeče se organizacije, za katero je značilen 
integriran, toda prožen sistem. Javni zavod je decentraliziran, vodstvo spodbuja avtonomno 
delo skupin in daje večje odgovornosti posameznikom ter hkrati ustvarja učinkovito in močno 
kulturo. ZPTM Brežice ima odprt pristop do zunanjega okolja, trga, politike, socialnih in 
finančnih vprašanj in takšno politiko ravnanja z ljudmi pri delu, ki obsega predvsem zaupanje 
v lastne zaposlene, odgovornost in iniciativnost. S principom učeče se organizacije se 
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, proces 
planiranja je vključeval zaposlene na vseh ravneh podjetja. Sodelavci so opolnomočeni za 
sodelovanje pri odločitvah povezanih z njihovim delom. Moč odločanja so dobili tisti, ki že 
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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 
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 

 
ZPTM Brežice 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. 
 
Javni zavod ima odprt sistem spremljanja zadovoljstva: 

 knjige pritožb in pohval (klub, hostel, mestna hiša, tic); 
 osebni stik mladinskega delavca na srednjih in osnovnih šolah, kot tudi na srečanjih 

neformalnih skupin mladih (sprejema predloge za aktivnosti, priporočila za nadaljnje 
delo); 

 sporočila na socialnih omrežjih: Facebook, Instagram, TikTok (začetek v 2022); 
 e-pošta; 
 evalvacije aktivnosti (vprašalniki, supervizije, intervizije, kolegiji); 
 ankete; 
 strokovni sveti in organi. 

 
Pritožbe/predloge sprejema in obravnava direktorica. V 2022 nismo prejeli nobene pisne 
pritožbe. Zahvale in pohvale uporabnikov smo prejeli ustno, preko e.pošte, preko osebnih 
srečanj in sporočil na socialnih omrežjih.   
 
 
1.10 TEMELJNA PODROČJA URESNIČEVANJA ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
Pri izvajanju dolgoročnih ciljev smo delovali strokovno, po socialno ekonomskih načelih ter 
prilagajali svojo ponudbo potrebam uporabnikom.  
 
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, 
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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 
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.  
 
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 2022 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 2021.  
 
Turizem: Z aktivnostmi izvedenimi v 2021 skrbimo za promocijo turizma, povezovanja 
ponudnikov z namenom sinergijskega učinka. Vsekakor pa je potrebno te aktivnosti v 2022 
še okrepiti in se prilagoditi na aktualne razmere na področju turizma, ki so usmerjene v 
zeleno, butično in individualnega, slovenskega gosta. 
 
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. 

 
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.  
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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.  
 
 
1.11 REALIZACIJA PLANA ZAPOSLOVANJA v 2022 
 
Zaposlovanje in gibanje števila zaposlenih  
 
Tabela 1: Zaposleni na dan 31.12.2022 

Delovno razmerje/ 
mesec Št. zaposlenih  

mandatna zaposlitev 1 

nedol. čas 8 

dol. čas 11 

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

2 

SKUPAJ  22 

Vir: Kadrovske evidence Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, 2022. 
 
 
Tabela 2: Število zaposlenih glede na delovno razmerje za 2022 na dan 31.12. 

Število zaposlenih glede na delovno razmerje   Št. zaposlenih 

pogodba o zaposlitvi 20 

število zaposlenih preko JD 2 

število študentov 27 

avtorske pogodbe 3 

podjemne pogodbe 2 

Vir: Kadrovske evidence Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, 2022. 
 
 
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. 
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Tabela 3: Pregled zaposlenih v 2022 na posameznem delovnem mestu, dosežena stopnja 
izobrazbe posameznika  

Ime in 
priimek 

Delovno mesto 
Dosežena izobrazba, poklic na 

31.12.  

MATEJKA 
GERJEVIČ 

zaposlena do 
10.4.2022 

Direktorica mag. posl. ved 

KATJA 
ČANŽAR 

od 11.4.2022 

Višji svetovalec področja I; 
direktorica 

univ.dipl.pol., mag.posl.ved 

ANJA 
ANTONČIČ 

Vodja službe III uni. dipl. prav 

NEJC 
VREŠAK 

Področni svetovalec I mag. manag. traj. razvoja 

LORIANA 
BOGOVIČ 

Vodja službe III prof. eduk. ved 

KATJA 
DERŽIČ 

Vodja službe III – finančno 
računovodska služba 

univ. dipl. ekon. 

NASTJA 
VOLOVEC 

Višji svetovalec področja III mag. posl. ved 

ANA 
PONIKVAR 

Področni svetovalec I mag. geog.  

BARBARA 
SREČKOVIĆ 

ŽLAK  
zaposlena do 
18.10.2022 

Področni svetovalec III prof. slj. in anj. 

BOJAN 
PETELINC 

Mladinski delavec I elektrotehnik elektronik 

IRIS HRIBAR 
Zaposlena do 

6.1.2022 
Področni svetovalec III dipl. org. tur. 

ALJA 
KOVAČIČ 

Organizator - animator gimn. mat. 

ROMAN 
REJNIAK 

Hišnik III varilec 

MATEJKA 
DROBNE 

zaposlena od 
1.2.2022 

Čistilka III tekstilni konfecionar IV 

DAVOR 
ŠERKINIĆ 

zaposlen do 
6.3.2022 

Mladinski delavec II dipl. filolog spl. in prim. knjiž. 



POSLOVNO POROČILO Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2022 

 

 21 

KRISTIJAN 
ROŠKARIČ 

organizator turističnega vodenja II diplomant turizma 

ANJA REZELJ 
zaposlena do 

5.6.2022 
Koordinator mladinskih programov mag. prof. soc. ped. 

BOJANA 
TERZIČ 

Čistilka III šivilja 

NATAŠA 
ZORKO 

zaposlena od 
1.6.2022 

Čistilka III ekon. tehn.  

LILIA 
MAVROVA 

zaposlena od 
10.6.2022 

Mladinski delavec I gimn. mat. 

KLEMEN 
MLAKAR 

zaposlen od 
15.6.2022 

Področni svetovalec III dipl. tur. 

ANA MARIJA 
ŽERJAV 

zaposlena od 
16.6.2022 

Koordinator mladinskih programov mag. ekon. in posl. ved 

PETRA 
MOČAN  

zaposlena od 
1.7.2022 

Višji področni referent II dipl. org. tur.  

MELISA 
ŠPELIČ 

zaposlena od 
1.10.2022 

Mladinski delavec II medijski tehnik  

SAŠA 
DEJANOVIĆ 
zaposlena od 

1.10.2022 

Mladinski delavec II medijski tehnik 

Vir: Kadrovske evidence Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, 2022. 
 
 
Tabela 4: Seznam delavcev zaposlenih preko programa javnih del v letu 2022 

Seznam delavcev zaposlenih preko javnih del na dan 31. 12. 2022 

IME IN PRIIMEK PROGRAM STOPNJA 

ALEŠ PAJK 
zaposlen od 

1.3.2022 

Pomoč pri izvajanju programov 
za občane 

VII.  

ZLATKO 
JANKOVIČ 

Pomoč pri izvajanju programov 
za mlade  

III.  

Vir: Kadrovske evidence Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, 2022. 
 
 
V letu 2022 smo s strani Zavoda za zaposlovanje dobili odobrena 2 programa javnih del, in 
sicer:  
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- pomoč pri izvajanju programov za starejše, na katerem je odobrena zaposlitev ene osebe s 
VII. stopnjo za obdobje 1.2.2022 – 31.12.2022; 
- pomoč pri izvajanju programov za mlade, na katerem je odobrena zaposlitev ene osebe s 
lII. stopnjo za obdobje 1.1.2022 – 31.12.2022. 
 
 
1.12 REALIZACIJA PROGRAMA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH  
 
Program usposabljanja in izobraževanja je bil usmerjen v dvig ravni znanja, usposobljenosti, 
zagotavljanje možnosti osebnega in poklicnega razvoja, izboljšanje kvalitete storitev in 
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 2022 

Datum 
PREGLED IZOBRAŽEVANJ ZAPOSLENIH V 

2022 
Št. 

udeležencev 

14.1.2022 
Usposabljanje za izvajanje delavnic poklicne 

orientacije 
2 

2.2.2022 Poslovno prodajni nastop 5 

9.2.2022 
Razvoj kadrov, kompetenčni model in upravljanje 

s talenti 
5 

16.2.2022 
Predstavitev načrta zaokrevanje in odpornost, 

kadrovskih štipendij in Garancijske sheme 
Posavje 

5 

21.2.2022 
Metode, tehnike in dobre prakse oblikovanja 

turističnih proizvodov 
3 

22.2.2022 Digitalno trženje in digitalna orodja v turizmu 3 

23.2.2022 
Računovodstvo in obdavčitev kmečkega 

gospodinjstva 
4 

9.3.2022 Študijski obisk destinacije Rogla – Pohorje 8 

11.-16.3.2022 
Seminar za mladinske delavce v okviru projekta 

YOUTH INN (KA2 – strateško partnerstvo), 
Malaga 

3 

8.4.2022 
Izvajanje aktivnosti ob Evropskem letu mladih – 

URSM 
2 

5.5.2022 
Delavnica uporabe FB omrežja in upravljanje 

digitalne komunikacije 
4 

11.5.2022 E2 MANAGER Stavbe 1 

24.-29.5.2022 
Seminar za mladinske delavce v okviru projekta 

YOUTH INN (KA2 – strateško partnerstvo), 
Vilnius, Litva 

3 
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12.-18.6.2022 
Mednardni trening Sveta Evrope za akreditirane 

mladinske centre, Budimpešta 
1 

18.6.2022 Strežba točnega piva 12 

19.6.2022 Priprava toplih in hladnih ter alkoholnih napitkov 12 

27.6.2022 Izobraževanje someljerstva 1 

6.9.2022 Moč regenerativnega turizma 3 

20.-21.9.2022 
Seminar za menedžerje v okviru Znaka kakovosti 

Sveta Evrope za mladinske centre, Tampere, 
Finska 

2 

29.9.2022 
Usposabljanje za vodenje hibridnih timov v 

javnem sektorju 
2 

7.10.2022 
Izvajanje tržnih dejavnosti javnih zavodov po novi 

zakonodaji z vzorcem opravilnika 
2 

11.10.2022 Transformational Storytelling 1 

11.10.2022 Kadrovske evidence in personalne mape 1 

11.11.2022 
Podnebne spremembe in razvoj trajnostnega 

turizma 
5 

15.11.2022 Varstvo osebnih podatkov 9 

15.-16.11.2022 
Seminar o implementaciji Evropske agende o 

mladinskem delu, sarajevo, BiH 
1 

18.11.2022 Trajnostni izdelki po novem kot pravilo 2 

23.11.2022 Okusi Kolumbije 10 

25.11.2022 
Razvoj trajnostnih komepetenc in trajnostne 

prakse upravljanja zaposlenih 
2 

28.11.2022 
Delavnica 3P ali kako napisati, da bo prav in 

mamljivo? 
13 

29.11.2022 
Kako organiziramo nizkoogljični dogodek in 

izračunamo njegov ogljični odtis? 
1 

8.12.2022 
Usposabljanje za uporabo rezultatov za krepitev 

mladinskega dela - Logbook 
1 

9.12.2022 
Spremljevalno srečanje za programa Erasmus + 

Mladina in Evropska solidarnostna nota 
2 

Vir: Kadrovske evidence Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, 2022 
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2. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
Sledili smo poslanstvu, vrednotam in ciljem na posameznih področjih. Zavod je prilagajal 
svoje aktivnosti novim okoliščinam po koncu pandemije, ko je bilo na vseh področjih zaznano 
povečano povpraševanje po storitvah. Na tržnih dejavnostih so se kadrovske potrebe v prvi 
polovici leta reševale s študenskim delom, nato pa je ZPTM Brežice postopoma pridobil 
kader, ki v rednem delovnem razmerju (realizirano v juniju in oktobru 2022). ZPTM Brežice je 
v letu 2022 presegel zadane cilje.  
 
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.  
 
V 2022 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 
2022 smo imeli sledeče nadzore: 
 
 
INŠPEKCIJSKI PREGLED – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 
 
Datum: 20.1.2022 
 
Izvajalec nadzora: Robert Rihter 
 
Predmet nadzora: spoštovanje pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zaposlene in 
uporabnike, spoštovanje ukrepa nošenja mask in obveznega razkuževanja rok z razkužilom 
v zaprtih javnih prostorih ter nameščanja obvestila o največjem dopustnem številu 
uporabnikov  
 
Ugotovitve in priporočila: v postopku je bilo ugotovljeno, da zavezanec ni kršil določb ZNB. 
 
INŠPEKCIJSKI PREGLED – Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
 
Datum: 12.5.2022 
 
Izvajalec nadzora: Inšpektorica UVHVVR (Liljana Deržanič) 
 
Namen nadzora: Izpolnjevanje zahtev živilske zakonodaje 
 
Obseg in predmet nadzora: Inšpekcijski pregled obrata kuhinje Mladinskega hotela ZPTM 
Brežice, glede izpolnjevanja zahtev živilske zakonodaje 
 
Ugotovitve in priporočila: potrebno je revidirati dokument o notranjem nadzoru na osnovi 
načel HACCP ter sanirati prostore kuhinje.  
 
 
2.1 PODROČJE UPORABNIKOV 
 
Izvajali smo zastavljen program za mladino na področjih: kultura, neformalno izobraževanje, 
otroške in mladinske dejavnosti, mednarodno sodelovanje, informiranje. Z načrtovanjem, 
organiziranjem, izvajajanjem smo se trudili za kakovostno izvedbo mladinskega programa in 
zastavljene cilje realizirali oz. presegli.  



POSLOVNO POROČILO Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2022 

 

 25 

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 
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. Uspešni smo bili na razpisu SPIRIT, kar nam bo omogočilo, da 
bomo v 2023 pridobili competence za mentoriranje podjetnikom in potencialnim podjetnikom.  
 
Storitve smo kontinuirano vse dni v tednu izvajali zaposleni različnih področij, skladno z 
notranjo organizacijo in sistematizacijo.  
 
Ocena izvajanja programa s področja turizma 
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 2022 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 
– skupaj odsotnosti = 2727 ur.  

251 Boleznina 

100%

253 

Boleznina 80%

283 Varstvo 

otroka

301 

Boleznina

311

Nega

315

Izolacija

317

Spremstvo

323 Darovanje 

krvi

362

Očetovsko nadomestilo SKUPAJ

336 432 40 24 832

208 48 40 64 360

99 40 96 8 88 331

8 8 200 216

64 88 52 4 208

80 48 16 144

136 136

16 48 40 104

40 32 72

16 48 64

64 64

56 56

24 20 44

24 8 32

32 32

16 16

16 16

2727  
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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 v letu 2022 
realiziran.  
 
Na področju projektnega dela se je prepletalo sodelovanje zaposlenih in uporabnikov.  
 
V letu 2022 nismo imeli izostankov zaradi poškodb pri delu.  
 
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.  
 
 
2.4 VODSTVO  
 
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti 
Poslovni rezultat zavoda je zaključen pozitivno. Na celotnem področju smo v 2022 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 2022 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.). 

 
Skrb za urejene zelene površine 
Skozi leto smo skrbeli za urejeno okolico objektov, zelenih površin, parkirišč.  
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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 2022 smo izpopolnjevali že obstoječo programsko opremo in tudi strojno opremo (nakup 
novih računalnikov).   
 
Opredelitev tveganj  
V letu 2022 smo 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 občine Brežice. 
 
V letu 2022 smo razvijali prostovoljstvo, medgeneracijsko in medinstitucionalno sodelovanje 
ter prenos izkušenj.  
 
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.  
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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; 
 Društvo podeželske mladine Brežice; 
 Mladinska zadruga Unlimited potential; 
 Občina Brežice; 
 Srednja ekonomska in trgovska šola Brežice; 
 Gimnazija Brežice 
 Vse osnovne šole v občini Brežice; 
 Zdravstveni dom Brežice; 
 Policijska postaja Brežice; 
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 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 2022 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 leto 2022: 

 šest (6) pozvanih ponudnikov po elektronski pošti dne 21.4.2022; 
 prispele ponudbe: 1; 
 pogodba sklenjena z Artisk, Aleksander Rožman s.p., Bukošek 49, 8250 

Brežice, PE: Dobova, Ulica Bratov Gerjovičev 3, 8257 Dobova. 
 

2. Izbor ponudnika za dobavo pisarniškega materiala, kartuš in tonerjev za Zavod za 
podjetništvo, turizem in mladino Brežice, za leto 2022 in 2023: 

a. devet (9) pozvanih ponudnikov po elektronski pošti dne 21.4.2022 in objava 
na spletni strani zavoda; 
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b. prispele ponudbe: 4; 
c. pogodba sklenjena z DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 

1538 Ljubljana. 
 

3. Izbor ponudnika za dobavo in montažo projektorjev in zvočnikov, premontažo 
projekcijskega platna ter dobavo in napeljavo digitalnih kablov, za Zavod za 
podjetništvo, turizem in mladino Brežice: 

a. dva (2) pozvana ponudnika po elektronski pošti dne 13.5.2023; 
b. prispele ponudbe: 2; 
c. pogodba sklenjena s Teksel d.o.o., Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana. 

 
4. Izbor ponudnika za izvedbo storitev oblikovanja celostne grafične podobe turistične 

destinacije Brežice in kolektivne blagovne znamke Brežice, za Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice: 

a. povabilo je bilo objavljeno na spletni strani zavoda dne 21.12.2022; 
b. prispele ponudbe: 1; 
c. pogodba sklenjena s Domdesign d.o.o., Šolska pot 1, 8250 Brežice. 

 
Javna naročila nad mejnimi vrednostmi: jih ni bilo. 

 
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 2022 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. 

 
Tabela 6: Pregled načrtovanih in izvedenih dogodkov za leti 2021 in 2022 

Dogodek / 
lastna 

organizacija 

Št. načrt. 
dogodkov 2021 

Št. izvedenih. 
dogodkov 2021 

Št. načrt. 
dogodkov 2022 

Št. izvedenih. 
dogodkov 2022 

Koncerti skupin 7 7 15 15 

Gledališke 
predstave – 

stand up 
comedy 

1 1 2 4 

Razstave 5 6 6 3 

Tematski 
dogodki 

5 3 7 11 

Potopisi 2 0 2 1 

Medkulturni 
tematski večer 

1 1 1 2 

Vir: Interni podatki zavoda, 2021 – 2022. 
 
Tabela 7: Pregled števila vključenih v programe za leti 2021 in 2022 

Dogodek / 
lastna 

organizacija 

Št. vključenih – 
načrt 2021 

Št. vključenih – 
izvedeno 2021 

Št. vključenih – 
načrt 2022 

Št. vključenih – 
izvedeno 2022 

Koncerti skupin 1000 1300 2000 2240 

Gledališke 
predstave – 

stand up 
comedy 

100 100 200 450 

Razstave 150 100 150 195 

Tematski 
dogodki 

150 150 600 900 

Potopisi 50 0 50 43 

Medkulturni 
tematski večer 

50 30 50 130 

Vir: Interni podatki zavoda 2021 – 2022. 
 
NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE  
 
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.  
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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 
 organizacija kariernega sejma. 

        
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 
Mladi, predvsem dijaki, so ob koncu srednjega šolanja na pragu velikih, življenjsko 
pomembnih odločitev o svojem življenju. Kje bom študiral? Kje bom živel? Imam dovolj 
izkušenj? Vsa ta vprašanja in še mnoga druga se porajajo mladim, medtem ko sprejemajo 
odločitve o svojem življenju. V ZPTM Brežice se zavedamo, da so praktične izkušnje in 
znanje izven šolskih učilnic ključnega pomena za preživetje v današnjem svetu, zato smo na 
tem področju še posebej vključevali mlade in se trudili, da jih vzpodbudimo participaciji 
lastnih projektov.  
Zastavljene cilje smo presegli.  
 
Tabela 8: Pregled načrtovanih in izvedenih dogodkov za leti 2021 in 2022 

Dogodek / 
lastna 

organizaci
ja 

Št. načrt. 
dogodkov 2021 

Št. izvedenih. 
dogodkov 2021 

Št. načrt. 
dogodkov 2022 

Št. izvedenih. 
dogodkov 2022 

Redna 
dejavnost 

14 14 20 22 

Učna 
pomoč 

8 15 20 30 

Delavnice 
za mladino 

in 
pogovorni 
večeri (pro 
et contra) 

2 5 5 11 

Tutorstvo/
prakse 

8 10 8 28 

Predavanj
a/delavnic

e v 
projektu 

MI! – 
mladinski 
inkubator 

14 36 0 0 

POJNT – 
Središča 

za krepitev 
podjetniški

h 
kompetenc 

mladih  

0 0 0 3 



POSLOVNO POROČILO Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2022 

 

 33 

Osebnostn
o in 

poklicno 
testiranje 

0 0 0 1 

Kako se 
pripraviti 

na 
razgovor in 

napisati 
življenjepis 

0 0 0 1 

Dijaško in 
študentsko 
delo  

0 0 0 1 

Kateri so 
prvi koraki 
pri 
načrtovanj
u poklicne 
poti? 

0 0 0 1 

Učinkovito 
spoprijema
nje s 
stresom  

0 0 0 1 

Vir: Interni podatki zavoda, 2021– 2022. 
 
Tabela 9: Pregled števila vključenih v programe za leti 2021 in 2022 

Dogodek / 
lastna 

organizacija 

Št. vključenih 
- načrt 2021 

Št. vključenih - 
izvedeno 2021 

Št. vključenih - 
načrt 2022 

Št. vključenih - 
izvedeno 2022 

Redna 
dejavnost 

120 120 120 120 

Žuram s 
prijatelji, ne z 

drogo 
40 40 50 70 

Učna pomoč 8 15 20 55 

Delavnice za 
mladino – 

relax soba, 
free style 
učenje ipd 

30 40 40 69 

Tutorstvo 
(praktikanti, 

obvezna 
praksa) 

8 10 8 11 

Predavanja/d
elavnice v 

projektu MI! – 
mladinski 
inkubator 

29 50 0 0 

POJNT – 
Središča za 

krepitev 
podjetniških 
kompetenc 

0 0 0 100 
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mladih  

Osebnostno 
in poklicno 
testiranje 

0 0 0 380 

Kako se 
pripraviti na 
razgovor in 

napisati 
življenjepis 

0 0 0 400 

Dijaško in 
študentsko 

delo  
0 0 0 360 

Kateri so prvi 
koraki pri 

načrtovanju 
poklicne poti? 

0 0 0 390 

Učinkovito 
spoprijemanje 

s stresom  
0 0 0 240 

Vir: Interni podatki zavoda, 2021 – 2022. 
 
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 
Realizacija plana ni odstopala od načrtovanega.  
 
Tabela 10: Pregled načrtovanih in izvedenih dogodkov za leti 2021 in 2022 

Program 
Št. načrt. 

izvedb 2021 
Št. izvedenih. 

2021 
Št. načrt. izvedb 

2022 
Št. izvedenih. 

2022 

Info center za 
mlade 

100 100 150 200 

Medvrstniško 
informiranje 

7 8 10 12 

Animatorji 15 20 25 25 

Organizacija in 
priprava 

dogodkov 
10 36 40 50 
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Multimedijska 
produkcija 

10 17 30 30 

Družbeno 
koristna dela in 

prakse 
8 8 10 12 

Živa info 10 2 10 10 

Vrstniški 
informator 

4 2 4 6 

Informiraje na 
dislociranih e-

točkah 
2 3 3 2 

Vir: Interni podatki zavoda, 2021 – 2022. 
 
Tabela 11: Pregled števila vključenih v programe za leti 2021 in 2022 

Program 
Št. vključenih 
- načrt 2021 

Št. vključenih - 
izvedeno 2021 

Št. vključenih 
- načrt 2022 

Št. vključenih - 
izvedeno 2022 

Info center za mlade 2800 2800 3000 3000 

Medvrstniško 
informiranje 

30 35 50 55 

Animatorji 400 600 700 900 

Organizacija in 
priprava dogodkov 

15 30 50 50 

Multimedijska 
produkcija 

8 10 15 15 

Družbeno koristna 
dela in prakse 

8 10 15 12 

Živa info 15 15 60 80 

Vrstniški informator 10 10 20 20 

Informiraje na 
dislociranih e-točkah 

3 4 6 32 

Vir: Interni podatki zavoda, 2021 – 2022. 
 
Tabela 12: Izvedene aktivnosti v letu 2022, po datumih, namenu, trajanju v urah ter številu 
obiskovalcev 

Št. DATUM AKTIVNOST OPIS URE 
OBIS

K. 

JANUAR 

1 11.01.2022 tematski dogodek Plesna vadba 1 7 

2 18.01.2022 tematski dogodek Plesna vadba 1 7 

3 24.01.2022 neformalno izobraževanje Poklicna orientacija 4 35 

4 25.01.2022 tematski dogodek Plesna vadba 4 19 

5 28.01.2022 neformalno izobraževanje Poklicna orientacija 4 92 

FEBRUAR 

6 02.02.2022 neformalno izobraževanje Žuram s prijatelji, ne z 
drogo! 

2 23 
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7 04.02.2022 kultura – gledališka 
predstava 

Povodni mož 1 150 

8 09.02.2022 tematski dogodek Plesna vadba 1 7 

9 11.02.2022 neformalno izobraževanje rEUral pogovor med 
mladimi in evropskim 
poslancem  

2 17 

10 12.02.2022 kultura - koncerti Valentinov koncert 2 100 

11 14.02.2022 – 
20.02.2022 

neformalno izobraževanje Praksa dijaki 73 5 

12 15.02.2022 tematski dogodek Plesna vadba 1 7 

13 18.02.2022 otroški in mladinski program  Prvi pikado turnir za mlade 4 15 

14 22.02.2022 tematski dogodek Plesna vadba 1 7 

15 24.02.2022 neformalno izobraževanje Komunikacija, ki gradi 
(za)upanje 

2 15 

16 26.02.2022 kultura - koncerti Pustno rajanje; ples 3 60 

17 27.02.2022 otroški in mladinski program Plesni večer 5 100 

Marec 

18 01.03.2022 kultura - koncerti Pustne karaoke 2 30 

19 02.03.2022 tematski dogodek Yoga z Anjo 1 7 

20 04.03.2022 tematski dogodek Plesna vadba 1 7 

21 09.03.2022 tematski dogodek Plesna vadba 1 9 

22 19.03.2022 kultura - koncerti Koncert Ogenj 2 150 

23 19.03.2022 tematski dogodek Turnir namiznega 
nogometa 

2 16 

24 23.03.2022 kultura – medkulturni 
tematski večer 

Filmski netflix večer 2 80 

25 23.03.2022 tematski dogodek Plesna vadba 1 8 

26 26.3.02.2022 kultura - koncerti Koncert Siddharta 3 550 

APRIL 

27 07.04.2022  informiranje  Regijski posvet za 
pripravo Resolucije o 
Nacionalnem programu za 
mladino  

3  150  

28 11.04.2022  neformalno izobraževanje  delavnici za izvajanje 
dogodkov ob Evropskem 
letu mladih - Mreža MaMa  

2  2  

29 15.04.2022  kultura - koncerti Batista Cadilac  2  150  

30 20.04.2022  kultura  - razstave Fotografska razstava – 
Maj V. Tanšek  

1  35  

31 28.04.2022  otroški in mladinski program  Dan počitniških aktivnosti  8  7  

MAJ 

32 06.05.2022  kultura - razstave razstava avtorskih del – 
Jakob Freeland  

1  30 

34 07.05.2022  otroški in mladinski program  delavnica abstraktnega 
slikanja  

2  10  

35 07.05.2022  neformalno izobraževanje  Žuram s prijatelji, ne z 
drogo!  

2  32  

36 11.05.2022  neformalno izobraževanje  tečaj slovenščine  1  7  

37  16.05.2022  otroški in mladinski program  »Včasih se s teboj tako 
težko pogovarjam« – Plus 
rešitve  

2  8  

38  21.05.2022  otroški in mladinski program  delavnica abstraktnega 
slikanje za slepe  

2  9  
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39  23.05.2022  mladinski program, 
informiranje  

predstavitev MC - 
Gimnazija Brežice  

2  22  

40  27.05.2022  informiranje  novi animatorji  1  4  

JUNIJ 

41  04.06.2022  kultura – gledališka 
predstava 

Najlepše skladbe iz risank  2  140  

42  17.06.2022  neformalno izobraževanje  usposabljanje za 
animatorje  

2  18  

43  27.06. – 30. 
06.2022  

otroški in mladinski program  Počitniške aktivnosti  36  70  

JULIJ 

44  1.07.2022  kultura in informiranje  
kultura - koncerti 

otvoritev mladinske sobe, 
razstave fotografa Nika 
Ureka, koncert pevcev 
MOPF  

4  150  

45  2.07.2022  kultura  Impro delavnica  1  5  

46 3.07.2022  neformalno izobraževanje, 
kultura, informiranje  
kultura - koncerti 

cirkuška pedagogika, 
koncert Veronika Strnad, 
Jam session  

3  200  

47 5.07.2022  kultura - koncerti  DJ House night  3  150  

48  6.07.2022  informiranje, neformalno 
izobraževanje  

ogled mobilnega MC Ljuba 
in Drago, Hiša pobega  

6  13  

49  7.07.2022  kultura – gledališka 
predstava 

stand up  2  60  

50  7.07.2022  kultura – medkulturni 
tematski večer 

film: Razodetje  2,5  50  

51  1.07. - 
8.07.2022  

otroški in mladinski program  počitniške aktivnosti  64  70  

52  13.7. – 
17.7.2022  

informiranje in neformalno 
izobraževanje  

izmenjava mladih iz 
Bulgarije  

32  25  

AVGUST 

53  11.08.2022  informiranje  Mladinski čvek ob kavi in 
rogljičku  

2  3  

54  11.8. – 
13.8.2022  

otroški in mladinski program  gledališki tabor  2  45  

55  12.08.2022  kultura  Love Charade  2  50  

56  15.8. - 
17.8.2022  

otroški in mladinski program  angleški tabor  24  12  

57  17.8. - 
19.8.2022  

otroški in mladinski program  varstvo  24  7  

58  22.08. – 
16.08.2022  

otroški in mladinski program  počitniške aktivnosti  48  60  

59  23.08.2022  mladinski program  projektna skupina  2  8  

60  26.08. – 
28.08.2022  

kultura  Mednarodni otroški pevski 
festival  

9  350  

SEPTEMBER 

61  09.09.2022  kultura - razstave Mladi in človekove pravice  1  100  

62 09. 09. 2022 kultura - koncerti Latino večer 4 100 

63 vsak 
ponedeljek in 
torek v 
mesecu 

Neformalno izobraževanje Učna pomoč 1 5 

64 22. 9. 2022 Otroški program Delavnica v okviru 5 125 
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Evropskega tedna 
mobilnosti 

65 26. 9. 2022 Neformalno izobraževanje Delavnica Opazuj, izkusi 
in vključuj! 

2 15 

66 29. 9. 2022 Neformalno izobraževanje 
(osebnostno in 
poklicnotestiranje, kako se 
pripraviti na razgovor?, 
dijaško in študentsko delo, 
poklicna pot, spoprijemanje 
s stresom) in informiranje 

Karierni sejem z 
delavnicami za mlade 

6 400 

67 29. 9. 2022 Neformalno izobraževanje, 
informiranje 

Poklicno študijski 
razgovori 

4 40 

68 30. 9. 2022 Informiranje Pomoč pri organizaciji in 
izvedbi prvega zasedanja 
Sveta mladih 

2 30 

OKTOBER 

69 

vsak 
ponedeljek in 
torek v 
mesecu 

Neformalno izobraževanje Učna pomoč 1 5 

70 11. 10. 2022 Neformalno izobraževanje 
Delavnica o snemanju 
kratkih posnetkov na OŠ 
Dobova 

3 6 

71 13. 10. 2022 Neformalno izobraževanje 
Delavnica o video vsebinah 
z dijaki Gimnazije Brežice 

2 6 

72 15. 10. 2022 kultura - koncerti Koncert Drill 5 100 

73 
17. – 21. 10. 
2022 

Neformalno izobraževanje, 
mednarodno sodelovanje 

Izvedba izmenjave, 
gostiteljstvo Mladinskega 
centra Plovdiv, Bolgarija 

24 30 

74 24. 10. 2022 Neformalno izobraževanje 
Podjetniška delavnica za 
mlade 

3 20 

75 29. 10. 2022 kultura - koncerti Koncert Halloween 4 150 

76 31. 10. 2022 Otroški program Delavnice: Bučna coprnija 4 60 

NOVEMBER 

77 

vsak 
ponedeljek in 
torek v 
mesecu 

Neformalno izobraževanje Učna pomoč 1 5 

78 
2. – 4. 11. 
2022 

Otroški program 
Animirano varstvo za 
otroke 

24 8 

79 12. 11. 2022 
kultura - koncerti Koncert Vokalne skupine 

Aria 
3 150 

80 19. 11. 2022 
kultura - koncerti Koncert Lilith cage in 

Xskull8 
4 100 

81 
14. – 25. 11. 
2022 

Neformalno izobraževanje Praksa za dijake 76 4 

82 24. 11. 2022 Otroški program 
Otroška predstava: Pikin 
rojstni dan 

1 70 

83 30. 11. 2022 
Informiranje, mednarodno 
sodelovanje 

Predstavitev evropskih 
programov mobilnosti 

2 20 

DECEMBER 
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84 

vsak 
ponedeljek in 
torek v 
mesecu 

Neformalno izobraževanje Učna pomoč 1 5 

85 1. 12. 2022 Neformalno izobraževanje 
Organizirano doživetje: 
Soba pobega 

2 10 

86 3. 12. 2022 Neformalno izobraževanje 
Organizirano doživetje: 
Soba pobega 

1,5 5 

87 15. 12. 2022 Otroški program 
Otroška predstava: Božič 
na strehi 

1 200 

88 17. 12. 2022 kultura – koncerti Latino večer 4 100 

89 18. 12. 2022 
kultura – gledališka 
predstava 

Stand up komedija 3 100 

90 21. 12. 2022 Neformalno izobraževanje 
Delavnice »Žuram s 
prijatelji, ne z drogo« OŠ 
Velika Dolina 

3 15 

91 22. 12. 2022 Neformalno izobraževanje 
Poklicna orientacija OŠ 
Bizeljsko 

3 31 

92 28.12.2022 Potopisi 
 
Predstavitev držav 
prostovoljk 

1 43 

      

Vir: Interni podatki zavoda, 2022. 
 
Tabela 13: Pregled partnerjev, aktivnost ter ocean števila uporabnikov objekta na Gubčevi 
10a v letu 2022 

ŠT. NAJEMNIK OPIS OBISK. 

JANUAR 

1 Občina Brežice odbori 40 

FEBRUAR 

2 Občina Brežice seja OS 35 

APRIL 

3 Koronarni klub telovadba 20 

4 MMA Brežice trening MMA 20 

5 TBK Brežice trening thai box 20 

6 Soc. aktivacija soc. aktivacija 20 

7 Fakulteta za turizem  predavanje 50 

8 Šahovski klub 
Brežice 

trening 15 

9 HESS seminar 50 

10 Občina Brežice odbori 40 

11 Občina Brežice seja OS 35 

12 Državna komisija volitve 300 

13 Agi plus izobraževanje 30 

MAJ 

14 Koronarni klub telovadba 20 

15 MMA Brežice trening MMA 20 

16 TBK Brežice trening thai box 20 
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17 Soc. aktivacija soc. aktivacija 20 

18 Fakulteta za turizem  predavanje 50 

19 Šahovski klub 
Brežice 

trening 15 

20 PD Imani plesne vaje 30 

21 Mantrailing delavnice 20 

22 HESS seminar 50 

23 DŠB Metal fest 100 

24 Lions Klub sestanek 10 

25 RK Slovenije Krvodajalska akcija 150 

26 Občina Brežice prireditev 70 

JUNIJ 

27 Koronarni klub telovadba 20 

28 MMA Brežice trening MMA 20 

29 TBK Brežice trening thai box 20 

30 Soc. aktivacija soc. aktivacija 20 

31 Fakulteta za turizem  predavanje 50 

32 Šahovski klub 
Brežice 

trening 15 

33 Biljana Novak koncert 250 

34 Občina Brežice odbori 40 

35 Občina Brežice seja OS 30 

36 MOPF avdicije 100 

JULIJ 

37 MMA Brežice trening MMA 20 

39 TBK Brežice trening thai box 20 

39 Soc. aktivacija soc. aktivacija 20 

40 Občina Brežice seja OS 35 

AVGUST 

41 MMA Brežice trening MMA 20 

42 TBK Brežice trening thai box 20 

43 Soc. aktivacija soc. aktivacija 20 

44 Darja Kebe s.p. predavanje 20 

45 PIC srečanje 25 

46 MOPF festival 200 

SEPTEMBER 

47 MMA Brežice trening MMA 20 

48 TBK Brežice trening thai box 20 

49 Šahovski klub 
Brežice 

trening 15 

50 Telovadba A do Ž trening 10 

51 RK Brežice Krvodajalska akcija 200 

OKTOBER 

52 MMA Brežice trening MMA 20 
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53 TBK Brežice trening thai box 20 

54 Šahovski klub 
Brežice 

trening 15 

55 Telovadba A do Ž trening 10 

56 Lions Klub Brežice sestanek 15 

57 Fakulteta za turizem predavanja 50 

58 OO SDS Brežice sestanek 50 

59 Plesno društvo 
Salson 

plesne vaje 15 

60 OVK volitve 400 

NOVEMBER 

61 Društvo SB Posavje predavanje 50 

62 Občina Brežice podpis pogodb 60 

63 Zavod Dobra družba delavnice 20 

64 OVK volitve 400 

65 Center za krepitev 
zdravja 

delavnice 70 

66 OO SDS Brežice sestanek 40 

67 Društvo za zdravje 
srca in ožilja 

predavanje 50 

68 Maintrailing delavnice 20 

69 OVK volitve 400 

70 Maintrailing delavnice 20 

71 Društvo Izar predavanje 30 

72 Lions Klub Brežice sestanek 15 

73 MMA Brežice trening MMA 20 

74 TBK Brežice trening thai box 20 

75 Šahovski klub 
Brežice 

trening 15 

76 Telovadba A do Ž trening 10 

77 Fakulteta za turizem predavanja 50 

78 Plesno društvo 
Salson 

plesne vaje 15 

79 OVK volitve 400 

80 OVK volitve 400 

81 Občina Brežice sestanek 100 

DECEMBER 

82 MMA Brežice trening MMA 20 

83 TBK Brežice trening thai box 20 

84 Šahovski klub 
Brežice 

trening 15 

85 Telovadba A do Ž trening 10 

86 Fakulteta za turizem predavanja 50 

87 Plesno društvo 
Salson 

plesne vaje 15 

88 OVK volitve 400 
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89 Občina Brežice sestanek 100 

90 ZVS prevzem pogodb 200 

91 Agi Plus predavanje 50 

92 Sevent Station priprave na koncert 10 

93 Zavod Prosum delavnice 60 

94 Koronarni klub predavanje 50 

95 Vrtec  predstava Božiček 50 

96 David Simon delavnice 90 

97 Sindikat policistov predstava Božiček 50 

98 Kovis predstava Božiček 50 

99 Komunala predstava Božiček 50 

  Skupaj =  6.570 

Vir: Interni podatki zavoda, 2022. 
 
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 smo zapolnili kreativno preživljanje prostega časa (počitniške 
delavnice). 
 
 
Zastavljeni cilji: ponuditi otrokom kreativno in organizirano preživljanje prostega časa je bil 
realiziran in sicer:   

 izvedeni dogodki: otroške predstave, 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 aktivnosti Pustna povorka odstopala zaradi epidemiološke situacije 
(začetek leta 2022), ko stroka še ni priporočala večja zborovanja. Na ostalih področjih smo 
dosegli oziroma presegli plan.  
 
Tabela 14: Pregled števila vključenih s področja otroškega in mladinskega programa za leti 
2021 in 2022 

Dogodek/ 
lastna 

organizacija 

Št. 
vključeni
h načrt 
2021 

Št. 
vključenih 
izvedeno 

2021 

Št. 
vključenih 
načrt 2022 

Št. vključenih 
izvedeno 

2022 

Otroške predstave 220 300 1000 1200 

Pustna povorka 0 0 500 0 

Praznična vasica 50 200 500 200 

Program za 
počitnice 

10 90 150 200 
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Praznovanje roj.dni 
(tematski) 

250 320 1000 790 

Počitniške 
aktivnosti (zimske 
in letne počitnice) 

10 20 25 60 

Animacija na 
dogodkih (Mestna 
promenade, Bučna 

coprnija,..) 

150 300 700 750 

Prihod dobrih mož, 
delavnice 

0 150 300 350 

Vir: Interni podatki zavoda, 2021 in 2022. 
 
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 solidarnostna enota) 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 je nad zastavljenimi cilji.  
 
V letu 2022 smo prejeli odobrenih kar 6 projektnih vlog za projekte, ki se bodo večinoma 
izvajali v letu 2023, a so v letu 2022 potekale intenzivne priprave (prijava, dopolnitve, 
kadrovske potrebe, konzorcijske pogodbe ipd.): 
 
Tabela 15: Odobrene projektne vloge v letu 2022 

Ime projekta 
Financer in 

obseg 
sredstev 

Vloga ZPTM 
in trajanje 
projekta 

Vsebina nalog 

Z roko v roki European 
Commission: 
Erasmus + 
Sport 
450.000,00 
EUR 

Vodilni 
partner 
1.1.2023 – 
30.6.2024 

S športom bomo v projektu Z roko v roki 
nagovarjali večinoma mlade, ki so ciljna 
skupina projekta in lahko s svojim aktivnim 
preživljanjem prostega časa naredijo veliko 
za svoje dobro počutje in zdravo življenje. 
Glavni namen projekta je povečati stopnjo 
udejstvovanja mladih v športu. To bomo 
dosegli z izvajanjem inovativnih oblik športne 
rekreacije in z organizacijo največjega 
evropskega mednarodnega športnega tabora 
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t.i. HEPA CAMP, kjer bo v šestih tednih 
športnih aktivnosti v Mladinskem centru 
Brežice vključenih 420 mladih iz 11 držav.  

POJNT – 
Središča za 
krepitev 
podjetniških 
kompetenc 
mladih 

LAS Posavje: 
Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo, 
Evropski 
sklad za 
regionalni 
razvoj 
(ESRR) 
10.010,00 
EUR 

Projektni 
partner 
1. 6. 2022 – 
1. 6. 2023 

Aktivnosti znotraj projekta POJNT so 
namenjene predvsem karierni orientaciji, 
prehodu na trg dela, pridobivanju neformalnih 
kompetenc, mreženju, ustvarjanju 
podjetniških znanj in spretnosti ter 
pridobivanje motivacije in samozavesti. 
MC Brežice bo znotraj projekta poskrbel za 
izvedbo različnih podjetniških delavnic in 
predavanj, kot so: predstavitev coworking 
prostorov, mladinskih izmenjav in evropskih 
programov ter dobre podjetniške prakse, 
podjetniške delavnice, karierni sejem, 
poklicna orientacija, praksa za 
dijake/študente, šola podjetništva za 
osnovnošolce. 

Evropska 
solidarnostna 
enota – 
Crossway of 
youth 

Evropska 
solidarnostna 
enota 
29.870,00 
EUR 

Vodilni 
partner 
1. 10. 2022 – 
1. 10. 2023 

V sklopu projekta se nam v MC v letu 2023 
pridružita prostovoljca iz tujine, ki bosta ob 
mentorstvu naših zaposlenih pri nas 
pridobivala praktične izkušnje, organizirala in 
sodelovala v aktivnostih, informirala mlade 
ter izvajala delavnice. Skupaj bomo 
organizirali Festival za mlade, ki se bo odvil 
poleti 2023. V poletnih mesecih se nam na 
kratkoročnem prostovoljstvu pridruži še 10 
prostovoljcev iz tujine, ki bodo aktivno vpeti v 
pripravo in izvedbo festivala za mlade.   

Učenje pod 
krošnjami   

Evropska 
solidarnostna 
enota 
7.644,00 
EUR 

Vodilni 
partner 
1. 1. 2023 – 
31. 12. 2023 

Namen projekta je postavitev učilnice na 
prostem v Grajski park, ki se nahaja v 
neposredni bližini Mladinskega centra 
Brežice. Z učilnico na prostem bomo tako 
pridobili kraj pod krošnjami, kjer se bodo 
mladi lahko združevali v prostem času, 
uporabljali učilnico za svoje aktivnosti ali pa 
se pridružili drugim organiziranim 
aktivnostim.  

Mladi za 
šport 

Evropska 
komisija:   
Erasmus+: 
Mladina in 
Evropska 
solidarnostna 
enota – 
Aktivnosti 
udejstvovanja 
mladih 
1.000,00 
EUR 

Projektni 
partner 
1. 9. 2022 – 
1. 6. 2024 

Namen projekta je pričeti s strukturiranim 
pristopom k reševanju športne neaktivacije 
mladih, osrednja cilja projekta pa sta analiza 
dejanske vključenosti mladih med 15. in 29. 
letom v športne aktivnosti ter priprava 
definiranih in končnih ukrepov, ki bodo 
predstavljeni in implementirani na lokalni 
ravni. 

Človekove 
pravice skozi 
naravo in 
umetnost 

European 
Commission: 
Erasmus + 
Youth 
17.831,00 

Vodilni 
partner 
1.5.2023 – 
31.10.2023 

Z mladinsko izmenjavo Človekove pravice 
skozi naravo in umetnost želimo mlade 
ozavestiti o pomenu človekovih pravic in 
vplivu le teh na njihovo vsakdanje življenje. V 
okviru projekta bomo organizirali 6-dnevno 
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EUR mladinsko izmenjavo v Mladinskem centru 
Brežice, kjer bomo z metodami neformalnega 
izobraževanja mlade spodbudili  k aktivni 
participaciji, razvijali idejo ali koncept 
človekovih pravic ter poglobili spoštovanje, 
odgovornost in radovednost do človekovih 
pravic. 

Vir: Interni podatki zavoda, 2022. 
 
Tabela 16: Udeležba v mednarodnih projektih v letu 2022:  

KDAJ KJE NAMEN 
ŠT.OS

EB 

marec Malaga, 
Španija 

Seminar za mladinske delavce v okviru projekta 
YOUTH INN (KA2 -strateško partnerstvo) 

3 

maj  Vilnius, Litva  Seminar za mladinske delavce v okviru projekta 
YOUTH INN (KA2 -strateško partnerstvo) 

3  

junij  Budimpešta, 
Madžarska  

Seminar Sveta Evrope za mladinske delavce v 
okviru Znaka kakovosti za mladinske delavce  

2  

julij  Sermugnano, 
Italija  

Zaključni sestanek v okviru projekta YOUTH INN 
(KA2 -strateško partnerstvo) 

1  

julij  Magdenburg, 
Nemčija  

Mladinska izmenjava (KA1 – mladinska 
izmenjava)  

6  

avgust  De Hoge 
Rielen, Belgija 

Mladinska izmenjava (KA1 – mladinska 
izmenjava) 

8  

Vir: Interni podatki zavoda, 2022. 
 
Tabela 17: Drugo mednarodno sodelovanje v letu 2022:  

KDAJ KJE NAMEN 

september Marttinen, 
Finska 

Srečanje menedžerjev v okviru Znaka kakovosti Sveta 
Evrope za mladinske centre 

november Sarajevo, 
Bosna in 
Hercegovina 

Seminar o implementaciji Evropske agende o mladinskem 
delu 

Vir: Interni podatki zavoda, 2022. 
 
 

VEČGENERACIJSKI CENTER BREŽICE 
 
Projektne aktivnosti Večgeneracijskega centra Brežice je po zaključenem državnem 
financiranju, v letu 2022 sofinancirala Občina Brežice. 
 
Večgeneracijski center  je prostor, namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu 
povezovanju ljudi, s ciljem spodbujanja socialnega vključevanja ter dviga kakovosti življenja 
vseh prebivalcev regije. 
 
V centru potekajo druženje, informiranje ter številne aktivnosti za pridobivanje novih znanj, 
veščin in spretnosti. Vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne. 
 
Tabela 18: Izvedene aktivnosti v okviru projekta Večgeneracijski center Brežice za leto 2022: 

DATUM AKTIVNOST 

JANUAR 

18.1.2022 Uporaba računalnika in mobilnega telefona 

25.1.2022 Uporaba računalnika in mobilnega telefona 

FEBRUAR 
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08.02.2022 Uporaba računalnika in mobilnega telefona 

15.02.2022 Uporaba računalnika in mobilnega telefona 

22.02.2022 Uporaba računalnika in mobilnega telefona 

MAJ 

09.5.2022 Plesni večer za dame in gospode 

JUNIJ 

23.6.2022 Demenca – izziv prihodnosti 

JULIJ 

25.7.2022 Spoprijemanje s stresom 

AVGUST 

01.8.2022 Spoprijemanje s stresom 

SEPTEMBER 

5.9.2022 Delavnica najosnovnejše uporabe računalnika – vsak ponedeljek 4 šolske 
ure 

6. 9. 2022 Masaža dojenčkov 

vsako sredo 
v mesecu 

Računalniška delavnica za starejše 

8. 9. 2022 Ples za dame in gospode 

vsak petek v 
mesecu 

Šahovski krožek 

12. 9. 2022 Starost je privilegij 

13. 9. 2022 Masaža dojenčkov 

15. 9. 2022 Možganska gimnastika 

20. 9. 2022 Masaža dojenčkov 

26. 9. 2022 Možganska gimnastika 

27. 9. 2022 Masaža dojenčkov 

11. 10. 2022 Možganska gimnastika 

 Naravni pristopi za zdravo jesen in zimo 

13. 10. 2022 Delavnica masaže 

 Okrogla miza: Duševno zdravje v današnjem času 

17. 10. 2022 Razstava »Barve življenja« Slavice Bošnjak 

18. 10. 2022 Delavnica izdelave zeliščnih mešanic in mazil 

19. 10. 2022 Kuhajmo zdravo, kuhajmo brez glutena! 

24. 10. 2022 Poslikava kamenčkov 

25. 10. 2022 Aktivnosti na krajevnih skupnostih: Artiče 

27. 10. 2022 Aktivnosti na krajevnih skupnostih: Bizeljsko 

OKTOBER 

3.10.2022 Delavnica najosnovnejše uporabe računalnika – vsak ponedeljek 4 šolske 
ure 

4. 10. 2022 Masaža dojenčkov 

vsako sredo 
v mesecu 

Računalniška delavnica za starejše 

vsak petek v 
mesecu 

Šahovski krožek 

11. 10. 2022 Možganska gimnastika 

 Naravni pristopi za zdravo jesen in zimo 

13. 10. 2022 Delavnica masaže 

 Okrogla miza: Duševno zdravje v današnjem času 

17. 10. 2022 Razstava »Barve življenja« Slavice Bošnjak 

18. 10. 2022 Delavnica izdelave zeliščnih mešanic in mazil 

19. 10. 2022 Kuhajmo zdravo, kuhajmo brez glutena! 

20. 10. 2022 Delavnica masaže 

24. 10. 2022 Poslikava kamenčkov 
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25. 10. 2022 Aktivnosti na krajevnih skupnostih: Artiče 

27. 10. 2022 Aktivnosti na krajevnih skupnostih: Bizeljsko 

 Delavnica masaže 

NOVEMBER 

7.11.2022 Delavnica najosnovnejše uporabe računalnika – vsak ponedeljek 4 šolske 
ure 

vsako sredo 
v mesecu 

Računalniška delavnica za starejše 

vsak petek v 
mesecu 

Šahovski krožek 

8. 11. 2022 Aktivnosti na krajevnih skupnostih: Cerklje ob Krki 

10. 11. 2022 Aktivnosti na krajevnih skupnostih: Jesenice na Dolenjskem  

15. 11. 2022 Aktivnosti na krajevnih skupnostih: Artiče 

17. 11. 2022 Aktivnosti na krajevnih skupnostih: Bizeljsko 

18. 11. 2022 Delavnica: Izdelava adventnih venčkov 

22. 11. 2022 Aktivnosti na krajevnih skupnostih: Cerklje ob Krki 

23. 11. 2022 Strokovno predavanje za zdravnike in medicinske sestre v sodelovanju s 
Slovenskim društvom za celiakijo (Celiakija – diagnosticiranje in dolgoročno 
sledenje) 

24. 11. 2022 Aktivnosti na krajevnih skupnostih: Jesenice na Dolenjskem 

25. 11.  2022 Delavnica: Izdelava adventnih venčkov 

28. 11. 2022 Delavnica: 3P ali kako napisati, da bo prav in mamiljivo?  

29. 11. 2022 Aktivnosti na krajevnih skupnostih: Artiče 

30. 11. 2022 Delavnica: Izdelave voščilnic  

DECEMBER 

1. 12. 2022 Aktivnosti na krajevnih skupnostih: Bizeljsko 

 Delavnica: Domači začimbno-medeni pripravki za odpornost (Sabina 
Topolovec, avtorica knjig) 

vsak petek v 
mesecu 

Šahovski krožek 

6. 12. 2022 Aktivnosti na krajevnih skupnostih: Cerklje ob Krki 

vsako sredo 
v mesecu 

Računalniška delavnica za starejše 

8. 12. 2022 Aktivnosti na krajevnih skupnostih: Jesenice na Dolenjskem 

9. 12. 2022 Delavnica kaligrafije 

14. 12. 2022  Delavnica: Izdelava voščilnic 

Vir: Interni podatki zavoda za leto 2022. 
 
V preteklem letu smo sodelovali s 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. 
 
Znotraj aktivnosti Večgeneracijski center Brežice poteka tudi projekt Sopotniki, katerih 
rezultate za leto 2022 povzemamo v nadaljevanju. Projekt Sopotniki omogoča ustanovitelj, 
Občina Brežice. Ker po ciljni skupini, ki ji je program namenjen, ustreza projektu 
Večgeneracijskega centra Brežice, njegove rezultate predstavljamo 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. 
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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. 
 
Statistično poročilo za enoto v Brežicah za leto 2022 je: 

 683 prevozov; 
 31.098 prevoženih kilometrov;  
 vozniki prostovoljci so opravili 1.423 ur prostovoljskega dela; 
 povprečna razdalja prevoza je bila 32 kilometrov; 
 v bazo uporabnikov smo do 31. 12. 2022 vpisali 438 aktivnih uporabnikov 

storitve. 
 
 

3.2 MLADINSKI HOTEL BREŽICE  
 
3.2.1 IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2021 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 2022 zastavljeni cilji: 

 gostiteljstvo 30 skupin, 
 realizacija 4.500 nočitev, 
 implementacija aktivnosti pridobljenega zelenega znaka za MC hostel, 
 KA2 Erasmus – novo strateško partnerstvo, 
 znak kakovosti Sveta Evrope za mladinske centre s prenočišči za obdobje 2021 – 

2023.  
 
Kazalniki: 

 št. nočitev, št. prihodov, število gostiteljstev skupin.  
 
Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj 
Mladinski hotel Brežice je v letu 2022 presegel zastavljene cilje. 
 
Vire financiranja mladinskega hotela iščemo v celoti na trgu.  
 
Tabela 19: Ocena uspeha pri doseganju ciljev s kazalci – število prihodov  

Število prihodov po letih 
 

Plan 
2021 

Realizacija 
2021 

Plan 
2022 

Realizacija 
2022 

1500 1140 1500 1757 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2021 in 2022. 
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Tabela 20: Ocena uspeha pri doseganju ciljev s kazalci – število nočitev  

Število nočitev po letih  

Plan 
2021 

Realizacija 
2021 

Plan 
2022 

Realizacija 
2022 

2500 5421 4500 7829 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2021 in 2022. 
 
Tabela 21: Ocena uspeha pri doseganju ciljev s kazalci – število gostiteljstev skupin  

Število gostiteljstev skupin 

Plan 
2021 

Realizacija 
2021 

Plan 
2022 

Realizacija 
2022 

10 21 15 32 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2021in 2022. 
 
Tabela 22: Gostiteljske skupine 

NOČITEV SKUPIN 2022 

NAZIV SKUPINE NAMEN ŠT. NOČITEV ŠT. OSEB 

DRUŠTVO ŠTUDENTOV 
FARMACIJE 

DELOVNI VIKEND 30 15 

DRUŠTVO CIK 
MLADINSKI 
TRENING 

145 29 

OŠ BREŽICE 
MLADINSKA 
IZMENJAVA 

110 22 

ŽNK POSAVJE 
ŠPORTNE 
PRIPRAVE 

42 21 

FS SENOVO 
INTENZIVNE 
PRIPRAVE 

19 19 

MREŽA MAMA DELOVNI VIKEND 11 11 

MEPZ RISTO SAVIN ŽALEC 
INTENZIVNE 
PRIPRAVE 

32 16 

 FD MARKOVCI 
INTENZIVNE 
PRIPRAVE 

26 13 

GIMNAZIJA POLJANE 
IZOBRAŽEVALNI 
SEMINAR 

50 25 

FS VIDOVO 
INTENZIVNE 
PRIPRAVE 

38 19 

DRUŠTVO LOJTRA 
MLADINSKA 
IZMENJAVA 

222 37 

KD GODBA SLOVENSKIH 
ŽELEZNIC 

INTENZIVNE 
PRIPRAVE 

72 36 

GODBA ŠENTJERNEJ 
INTENZIVNE 
PRIPRAVE 

84 42 

KD ANTON TANC 
INTENZIVNE 
PRIPRAVE 

19 19 

KD POLHOV GRADEC 
INTENZIVNE 
PRIPRAVE 

74 37 

KOVAČIČ DAMIR POROKA 28 28 
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BREAKTHROUGH 
FOUNDATION 

MLADINSKI 
TRENING 

160 20 

YC DOBRICH 
MLADINSKA 
IZMENJAVA 

60 15 

LOKOSTRELSKI KLUB BAŠTA 
ŠPORTNE 
PRIPRAVE 

154 22 

RK ZVEZDA LOGATEC 
ŠPORTNE 
PRIPRAVE 

38 19 

BRITISH INTERNATIONAL  
SCHOOL 

ŠPORTNE 
PRIPRAVE 

45 45 

PO ŠENTJANŽ 
INTENZIVNE 
PRIPRAVE 

29 29 

DRUŠTVO DIH DELOVNI VIKEND 44 22 

ZAVOD AMBITIA 
MLADINSKI 
TRENING 

100 20 

PF LJUBLJANA DELOVNI VIKEND 70 35 

KD ŽAREK DOL 
INTENZIVNE 
PRIPRAVE 

112 56 

YC PLOVDIV 
MLADINSKA 
IZMENJAVA 

48 12 

DRUŠTVO CIK 
MLADINSKI 
TRENING 

196 28 

MLADINSKI SVET SLOVENIJE 
MLADINSKI 
TRENING 

56 14 

DRUŠTVO CIK 
MLADINSKI 
TRENING 

224 28 

DRUŠTVO LOJTRA 
MLADINSKA 
IZMENJAVA 

319 29 

ŠTUDENTSKI SVET PEF DELOVNI VIKEND 20 10 

  2677 793 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2021 in 2022. 
 
Tabela 23: Primerjava nočitev – domači in tuji gostje  (številčni prikaz) 

Primerjava nočitev – domači in tuji gostje  

  2021 2022 

  NOČITVE PRIHODI NOČITVE PRIHODI 

DOMAČI GOSTI 653 2421 2608 995 

TUJI GOSTI 487 3000 5221 762 

 SKUPAJ  1140 5421 7829 1757 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2021 in 2022. 
 
Tabela 24: Primerjava nočitev – domači in tuji gostje (prikaz v %) 

Primerjava nočitev (domači, tuji) v % 

LETO TUJI GOSTJE/VSE NOČITVE 
DOMAČI GOSTJE/VSE 

NOČITVE 

2021 55,34 44,66 

2022 66,69 33,31 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2021 in 2022. 
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3.3 CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM 
 
3.3.1 IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2022 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 2022: 

 promocija podjetniškega okolja;  
 izvedba 11. dnevov podjetniških priložnosti (5 predavanj/izobraževanj) – 

februar/marec 2022 z vsaj 100 vključenimi udeleženci, 
 organizacija vsaj 3 promocijsko trženjskih nastopov podjetij; 
 izvedba vsaj 15 svetovanj za podjetja; 
 izvedba 15 obiskov na terenu in priprava promocijskih vieov in prispevkov o 

obiskanem podjetju; 
 nadaljevanje s promocijo coworking prostorov, zapolnitev prostih mest. 

 
Kazalniki:  

 število izvedenih izobraževanj, 
 št. svetovanj,  
 število promocijsko - trženjskih nastopov podjetij, 
 število vključenih v sistem coworkinga. 

 
 
Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj 
Realizacija plana je nad planiranim.  
 
Ocena uspeha pri doseganju ciljev s kazalci 
 
Tabela 25: Pregled načrtovanih in izvedenih dogodkov v letu 2021 in 2022 

Dogodek / 
lastna 

organizacija 

Št. načrtovanih 
dogodkov 2021 

Št. izvedenih 
dogodkov 

2021 

Št. načrtovanih 
dogodkov 2022 

Št. izvedenih 
dogodkov 

2022 

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

5 11 5 10 

Promocijsko 
trženjski nastopi 
podjetij 

3 3 3 4 

Svetovanja 15 3 15 20 

Obiski na terenu 15 10 15 30 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2021 in 2022. 
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Tabela 26: Prikaz števila udeležencev predavanj v letu 2022 

IZOBRAŽEVANJA ZA PODJETNIKE V 2022 Št. udeležencev 

Poslovno (prodajni) nastop, Nina Smole, ANFIMA, razvoj 
potencialov, d.o.o. 

24 

Razvoj kadrov, kompetenčni model in upravljanje s talenti, 
Nataša Hudelja, HRM Business, d.o.o. 

40 

Načrt za okrevanje in odpornost, Nataša Šerbec, direktorica RRA 
Posavje  

19 

Računovodstvo in obdavčitev kmečkega gospodinjstva, Amalija 
Lukner, Fiposor, d.o.o. 

31 

Študijski obisk destinacije Rogla - Pohorje 43 

Vzpostavitev 1. nivoja kolektivne blagovne znamke za občino 
Brežice, Tanja Lešnik Štuhec, Provital d.o.o. 

32 

SPIRIT Slovenija, predstavitev organizacije in možnosti 
financiranja 

15 

Poslovni coaching, Evija Zavrl, Plus rešitve 15 

Učinkovito spoprijemanje s stresom na delovnem mestu, Ivan 
Jakovljevič, Center za krepitev zdravja Brežice 

17 

Kako prehranjevalne navade vplivajo na delovno uspešnost 
Nika Jevnik.  

17 

8 PREDAVANJ 253 

Vir: Interni podatki zavoda za leto 2022. 
 
V 2022 smo imeli 10 predavanj, udeležilo se jih je 253 udeležencev.  
 
Tabela 27: Prikaz števila svetovanj na področju podjetništva  v letu 2021 in 2022 

Svetovanja posameznikom – področje podjetništva 

Leto 2021 2022 

Število svetovanj 3 20 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2021 in 2022. 
 
Število svetovanj posameznikom na področju podjetništva je v letu 2022 močno naraslo, 
predvsem zaradi aktivnosti na področju vpeljave okoljskih znakov in nagovarjanj podjetnikov 
za prijave na razpise.  
 
Tabela 28: Prikaz obiska podjetij in promocij preko reportaž z obiska v letu 2021 in 2022 

Število obiskov podjetij in promocija preko reportaže  

Leto 2021 2022 

Število obiskov 
 
4 

30* 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2021 in 2022. 
 
Obiskali smo 30 podjetnikov. Promocijski film je bil narejen zgolj za podjetje Gnetko.  
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3.3.2 IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2022 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 ter dušo, 
ustvarjanje pozitivnega, privlačnega in kakovostnega podeželskega turističnega okolja, 
aktivno sodelovanje in povezovanje ponudbe s ciljem nudenja celovitejše, privlačnejše in 
konkurenčnejše ponudbe, prepoznavanje turizma kot generatorja razvoja, nenehen razvoj 
kakovosti življenja prebivalcev – tako za danes kot za jutri. 
 
Po izbruhu pandemije so bili v destinaciji Čatež in Brežice večinoma domači gostje. 
Slovenski gost raziskuje in želi aktivno preživljati dopust. Novim zahtevam in spremenjenemu 
povpraševanju smo se v ZPTM prilagodili in od sezone 2020 v poletnem višku turistične 
sezone ponujamo več brezplačnih aktivnosti: karte za ogled PMB, vodenja po mestu z 
obiskom gradu Brežice, vodenja na sv. Vid, dogodke v Mestnem parku, ipd. Zahtevnim 
slovenskim gostom kot tudi tujim nudimo dežurno turistično telefonsko številko, ki je 
dosegljiva vsak dan v tednu in vse dni v letu, turiste, ki so v destinaciji že prisotni pa 
informiramo v turistično informacijskem cetru v Mestni hiši in z aktualnimi informacijami na 
treh infomatih.  
 
Brežiški turizem v številkah 2022 
Brežice so bile v letu 2022 na 6. mestu po številu prenočitev med vsemi turističnimi kraji v 
državi, zabeležili smo 666.698 prenočitev, kar je dobrih 137.000 nočitev več kot v letu 2021. 
V letu 2022 smo zabeležili tudi 202.696 turističnih prihodov, kar je 22,5 % več prihodov kot 
leto prej. Glede na rekordno leto 2019 je bilo število prihodov v letu 2022 višje za 0,5%, 
število prenočitev pa manjše za 3 %. Tuji gostje so ustvarili 90.012 prihodov in 330.330 
prenočitev. 
 
Tabela 29: Prikaz števila nočitev in delež domači/tuji gostje zadnjih 5 let 

Leto 
Prenočitve 
domači 

Prenočitve 
tuji 

Prenočitve Delež - 
domači 

Delež - tuji 

2018 274.917 405.085 680.003 41 59 

2019 293.684 391.584 685.268 43 57 

2020 308.799 94.276 403.075 77 23 

2021 404.966 123.973 528.939 77 23 

2022 336.368 330.330 666.698 50,5 49,5 

 
Tabela 30: Prikaz števila prihodov in delež domači/tuji gostje zadnjih 5 let 

Leto 
Prenočitve 
domači 

Prenočitve 
tuji 

Prenočitve Delež - 
domači 

Delež - tuji 

2018 85.345 117.435 202.780 42 58 

2019 90.208 111.839 202.047 45 55 

2020 89.172 26.781 115.953 77 23 

2021 130.927 36.355 157.282 83 17 

2022 112.684 90.012 202.696 56 44 

 
Če je bilo pred epidemijo v destinaciji približno 60% tujih gostov, jih je bilo v sezoni 2021 le 
še 23%. V letu 2022 pa je bil ponovno porast tujih gostov, in sicer jih je bilo skupaj 49,6%. 
Največ turističnih prenočitev v Brežicah je bilo ustvarjenih s strani gostov iz Nizozemske 
(skoraj 53.000), Italije, Hrvaške, Nemčije, Avstrije in Srbije.  
 



POSLOVNO POROČILO Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2022 

 

 54 

Tabela 31: Pregled zasedenosti kapacitet po letih: 

Leto % zasedenosti 

2018 48,21 

2019 55,59 

2020 37,40 

2021 45,96 

2022 53,09 

 
Tabela 32: Delež prenočitev po vrstah objektov za leto 2022: 

Vrste 
objektov 

% prenočitev 

Kamp 48 

Hoteli 39 

Apartmaji 8 

Hostel 1 

Kmetije 0,7 

Sobe in 
ostalo 

3,3 

 
V letu 2022 smo agresivno promovirali destinacijo v nacionalnih medijih, sodelovali v krepitvi 
nacionalne promocije gastronomije, vzpostavili prvi nivo kolektivne blagovne znamke (KBZ) 
destinacije Brežice po modelu 'Izvorno slovensko' – Brežice Izbrano / Brežice Selection, 
izpeljali številne dogodke za krepitev promocije lokalnih produktov, izvedli Posavsko 
martinovanje, ipd.  
 
Destinacija Čatež & Brežice je ena od štirih destinacij, ki je v letu 2022 prejela znak Slovenia 
Green Destination PLATINUM, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija. S tem 
dokazujemo, da uspešno sledimo trajnostnemu razvoju ter, da smo ena izmed  
najuspešnejših destinacij v Zeleni shemi slovenskega turizma. 
 
V stremenju k odličnosti v destinaciji spodbujamo vse korake na poti k zeleni butični globalni 
destinaciji za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne 
koristi. Na Brežiškem so trajnostne znake za odličnost na področju okoljske odgovornosti že 
pridobili penzion Les, Ošterija Debeluh, MC hostel Brežice, gostilna Erban, restavracija Amor 
in gostilna Cetin. 
 
Ostale redne aktivnosti CPT na področju turizma: 

 Informiranje in promocijske aktivnosti znotraj dveh organizacijskih enot: Mestna hiša 
Brežice in Digitalna grajska sobana Čatež ob Savi (januar - december), priprava 
turističnih paketov in izvedba vodenj z lokalnimi turističnimi vodniki. 

 Obveščanje turističnih ponudnikov o področju turizma (razpisi, predavanja, možnosti 
sodelovanja z ostalimi podjetji, ustanovami, nastopi na sejmih). 

 Facebook promocija; vsakodnevno osveževanje Facebook in Instagram profila 
Discover Brežice in Mestna hiša ter Brežice, moje praznično mesto v prazničnem 
mesecu, priprava vsebin za spletno stran db.com. 

 Prodaja, promocija lokalnih produktov v sklopu vinoteke in trgovine v Mestni hiši; 
priprava paketov za poslovna darila. 

 Koordinacija na regionalnem nivoju: sodelovanje z RRA Posavje in ostalimi LTOji na 
področju turizma; udeležba na rednih sestankih, priprava gradiv in materialov. 

 Posredovanje informacij preko elektronske pošte o namestitvenih kapacitetah in 
doživetjih, načrtovanje in udeležba na tedenskih sestankih predstavnikov LTOjev na 
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Regionalni razvojni agenciji in na nacionalni ravni STO, priprava mesečnih poročil za 
STO. 

 
Zastavljeni cilji po planu 2022: 

 izvedenih 15 delavnic s področja turizma, 
 kvalitetno informiranje gostov tiuristično informacijskih točk s ciljem promocije 

spremljevalne ponudbe v destinaciji,   
 40 vključenih vinarjev v vinoteko Mestne hiše, 
 organizacija degustacij za zahtevne goste,  
 predsezonska predstavitev turističnih paketov touroperaterjem, 
 20 promocijskih nastopov, 
 izvedeni 3 večji projekti s področja turizma, 
 legalizirana turno kolesarska pot,  
 uvajanje avtomatizirane izposoje E-koles, 
 okrepljena digitalna promocija turistične ponudbe kraja, 
 20 brezplačnih vodenih ogledov SMJ ali ostalih znamenitosti,  
 pridobljen zlati znak Slovenia Green Destination, 
 zaključiti prvi nivo kolektivne blagovne znamke za destinaciji. 

 
Kazalniki: 

 število izvedenih izobraževanj za in s področja turizma, 
 število promocijskih nastopov v povezavi z ostalimi turističnimi ponudniki, 
 število kvalitetno oblikovanih in predstavljenih turistično prodajnih paketov, 
 število obiskov turistov v občini Brežice, 
 število obiskov turistov spremljevalne ponudbe, 
 število obiskov Mestne hiše inTIC TČ, 
 število promocijsko trženjskih nastopov, 
 število novih informacijskih kanalov (brošure, katalogi, mobilna aplikacija, info 

usmerjevalne table), 
 število zoom srečanj preko spletne platforme s turističnimi ponudniki. 

 
 

Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj 
Zastavljeni cilji so realizirani.  
 
Ocena uspeha pri doseganju ciljev s kazalci 
 
Tabela 33: Pregled načrtovanega in izvedenega v letih 2021 in 2022 za področje turizma 

Dogodek / lastna organizacija 
Načrt 
2021 

Izvedeno 
2021 

Načrt 
2022 

Izvedeno 
2022 

Število obiskovalcev TIC Čatež 3000 806 5500 798 

Število obiskovalcev TIC Mestna hiša 
 Zaprti do 

21.2.2021 
615 

3500 3477 

Število obiskovalcev Grajske sobane 
/ Otvoritev 

1.7.2021 
3915 

/ 3391 

Število vključenih vinarjev v vinoteko 
(Mestna hiša) 

40 32 35 34 

Število obrtnikov vključenih v Mestno 
hišo 

90 92 90 101 

Število degustacij (Mestna hiša) 350 100 250 / 

Število prodanih turističnih paketov (št. 
vključenih oseb) 

100 100 50 239 
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Število promo nastopov 10 8 30 9 

Število organiziranih tečajev/delavnic s 
področja turizma 

8 8 8 12 

Večji projekti s področja turizma (št. 
projektov) 

3 4 3 3 

Ostali projekti s področja turizma (št. 
projektov) 

3 6 3 9 

Vir: Interni podatki zavoda za leti 2021 in 2022. 
 
Tabela 34: Večji projekti s področja turizma v letu 2022 

Datum Naziv PROJEKTA Opis PROJEKTA  

17.5.2022 
25.6.2022 

Županovo vino 
 

Na ocenjevanje vin je prispelo 63 vzorcev, od tega 26 
vzorcev cvička ptp, 24 vzorcev belega bizeljčana ptp 

ter 13 vzorcev laškega rizlinga. Častni naziv za 
županovo vino v kategoriji cviček ptp je dobil Franc 

Oštrbenk, v kategoriji beli bizeljčan ptp ga je prejel Klet 
Nujec, za laški rizling pa Vinogradništvo in vinarstvo 

Petan. 

1.5.2022 Živel 1. maj 
Živel prvi maj, praznik dela – bosonogi pohod na Sv. 

Vid.  
18 udeležencev. 

2.6.2022 Skrivna večerja 

JGZ Cerklje ob Krki; 50 udeležencev.  
Koncept vrhunske kulinarike na mestu, kjer običajno ne 

jemo in je element presenečenja vse do 2 uri pred 
pričetkom dogodka, ko udeleženci točno lokacijo dobijo 
naznanjeno preko e-maila oziroma sms – a. Večerja je 

bila dobro sprejeta in razprodana.  

25.6.2022 
Dan kruha, vina in 

salam 

Tekmovanje v peki domačega kruha; 38 udeležencev.  
Stojnice z lokalnimi turističnimi društvi, vinogradniški 

društvi in posamezni ponudniki; 12 stojnic, nastopajoči: 
Tinkara Kovač, folklorni skupini iz Artič in Pišec, Pihalni 

orkester Loče. 
2000 obiskovalcev. 

15.7.2022 
– 

31.7.2022 

Mestna 
promenada 

Brežice 

15.7.2022 Tabu akustično. Sodelujoči na stojnicah: 5ra 
zipp zipp, Sonja Klemenčič, samoreševanje Roman 

Zakšek, Melitini okusi, Krofana, GMT Events in Brincelj 
Gin Van. 

16.7.2022 Las Vegas Show by the Swingers. 
Sodelujoči na stojnicah: 5ra zipp zipp, mažoretke 

Dobova, Šentburger, Goman, GMT Events in Brincelj 
Gin Van. 

17.7.2022 Žan Bračun in band. Sodelujoči na stojnicah: 
Krofana, GMT Events in Brincelj Gin Van. 

18.7.2022 Klapa Sebenico in Branimir Bubica. 
Sodelujoči na stojnicah: Alojz Kržan, Ustvarjalka Tinka, 
Fred's Foof trick, Goman, GMT Events in Brincelj Gin 

Van. 
20.7.2022 Otroška predstava Pujsa Pepa in Brata 

Malek: štorasti klovn. Sodelujoči na stojnicah: Gnetko 
plastelin, Alpaka ranč, Lesteticomb, Katana, Hiša 

palačink, Vafl.si, Goman in GMT Events. 
21.7.2022 Adi Smolar. Sodelujoči na stojnicah: OGI 
leseni izdelki, Sonja Klemenčič, RK Dobova, Melitini 
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okusi, Goman, GMT Events in Brincelj Gin Van. 
22.7.2022 BOOOM! Sodelujoči na stojnicah: 5ra zipp 
zipp, OGI leseni izdelki, Katana, Mi 3-je (Luka Novak, 
Maša Cimermančič, Evita Antončič), Hiša palačink, 

Goman, GMT Events in Brincelj Gin Van. 
23.7.2022 Parni Valjak tribute band. Sodelujoči na 
stojnicah: 5ra zipp zipp, Darko Kosem, NK Brežice, 

Melitini okusi, Goman, GMT Events in Brincelj Gin Van. 
24.7.2022 Dunking Devils show in Željko Pervan stand 
up. Sodelujoči na stojnicah: Alpaka, Ustvarjalka Tinka, 

Krofana, GMT Events in Brincelj Gin Van. 
27.7.2022 Otroška predstava Fortuna Planet iger in 
Čupakabra Apikus. Sodelujoči na stojnicah: Gnetko 
plastelin, Alpaka ranč, Sonja Klemenčič, Zavod za 

šport, Hiša palačink, Goman. 
29.7.2022 Gospodari tambura. Sodelujoči na stojnicah: 

Sabina Zakšek – Bina, Center Sonček Krško, Sonja 
Klemenčič, Luka Novak-masterchef, Goman, GMT 

Events in Brincelj Gin Van. 
30.7.2022 Gašper Rifelj in Nuša Derenda. Sodelujoči 
na stojnicah: Sonja Klemenčič, Darko Kosem, Alojz 

Kržan, Melitini okusi, Krofana, GMT Events in Brincelj 
Gin Van. 

Dodatne aktivnosti: brezplačen avtobus na določene 
dogodke. 

10.000 – 12.000 udeležencev 

30.7.2022 
28.8.2022 

Bosonogi pohodi 
Bosonogi pohod na Špiček: 30.7.2022; 14 

udeležencev, Tradicionalni bosonogi pohod na Sv. Vid: 
28.8.2022; 210 udeležencev. 

9.7.2022 
13.8.2022 

Vodeni pohodi 
Pohod po energijskih točkah na Sv. Vid: 9.7.2022; 8 

udeležencev, Pohod po energijskih točkah na Sv. Vid: 
13.8.2022; 7 udeležencev. 

19.9.2022 
– 

25.9.2022 

ETM 
Evropski teden 

mobilnosti 

Priključili smo se organiziranim aktivnostim Občine 
Brežice in v lastni režiji organizirali sledeče dogodke: 

20.9.2022 Otroška lutkovna predstava - S pikapoko na 
pot, da ne bo nezgod, 70 udeležencev 

21.9.2022 Aktivno in mobilno skozi mesto, 200 
udeležencev 

21.9.2022 Brežice plešejo - plesni večer na ulici, 250 
udeležencev 

24.9.2022 Brezplačen voden na Šentvid po energijskih 
točkah z Danielo Srpčič, 20 udeležencev 

24.9.2022 Dan odprtih vrat na Brodu Mostec – 
brezplačne vožnje z brodom, 50 udeležencev 

25.9.2022 Aktivna nedelja na Banovi domačiji; voden 
pohod s sadjarsko malico, stojnice s ponudniki in 
predstavitev sadjarske zbirke; 100 udeležencev 

22.11.2022 Ogled dobrih praks, zaključek nagradne 
igre v slopu ETM v Belo Krajino; ogled dobre prakse, 

40 udeležencev. 
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27.9.2022 
Svetovni dan 

turizma 

Izvedba tiskovne konference in predstavitvene stojnice 
pred Mestno hišo; Občina Brežice je v letu 2022 

pridobila platinasti znak Slovenia Green. Kot 
ambasador trajnostnega turizma se je na tiskovni 

konferenci predstavila Gostilna Les, saj želimo, da se 
zeleni zgodbi in razvoju pridruži čim več ponudnikov v 
destinaciji. Uspešno sodelovanje smo v preteklih letih 
zabeležili tudi s Fakulteto za turizem, saj vsi strateški 

dokumenti nastajajo v odličnem partnerstvu z 
znanostjo in stroko ter bomo v bodoče partnerstvo 

le še okrepili.  
 

29.10.2022 

Otvoritev 
prenovljenega 
Vodovodnega 

stolpa 

Priprava promocijskih filmov za multimedijske ekrane, 
vodenje na 5. in 6. nadstropju na dan otvoritve. 

5.11.2022 
– 

6.11.2022 
Martinovanje 

Skupen projekt 3 partnerjev: CPT Krško, KŠTM 
Sevnica in ZPTM Brežice 

Brežice - vključeni ponudniki: 
- Odprte zidanice v Gadovi Peči: Zidanica 

Urbanč, Zidanica Andrejaš, Zidanica Komatar, Zidanica 
Gramc, Zidanica Kus ; 

- Odprte zidanice na Bizeljskem: Vino Graben, 
Vinska klet Pinterič, Repnica Najger 

- 6.11.20222 Odprta vrata grajske kleti in voden 
ogled grajske kleti z Alenko Černelič Krošelj in 

degustacija 
- Martinove pojedine pri posameznih gostinskih 
ponudnikih: Turistična kmetija Vimpolšek 6.11. in 13. 

11. 2022 ter Restavracija Štefanič 12. 11. 2022. 

3.12.2022 
– 

31.12.2022 

Brežice, moje 
praznično mesto  

Skupna promocija vseh praznično obarvanih 
decembrskih dogodkov treh javnih zavodov, katerih 

ustanoviteljica je Občina Brežice in lastna organizacija 
dogodkov: 

3.12.2022 Veliki praznični koncert: Nina Pušlar; 500 
obiskovalcev 

10.12.2022 Skok v zimo; pomoč pri izvedbi dogodka 
15.12.2022 Otroška praznična predstava in prihod 

Božička 
17.12.2022  Xmas Latino party 

18.12.2022 Stand up predstava: Majhni otroci, veliki 
problemi 

30.11.2022 Prednovoletni večer v starem mestnem 
jedru (otroška predstava in koncert skupine Gadi, DJ v 

ogrevanem šotoru) 
31.12.2022 Silvestrovanje na prostem (in v ogrevanem 

šotor) s skupino The Rafters 

Vir: Interni podatki zavoda za leto 2022.  
 
ENOTA MESTNA HIŠA BREŽICE 
Delovni čas: pon. - pet: 9.00-17.00 in sobota: 9.00-13.00, razen v času Mestne promenade 
15. 7. – 31. 7. 2022 pon-ned 16:00 – 22:00.  
Število delovnih ur v 2022: 2099,5 ur.  
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Število obiskovalcev: 3477 (2903 Slo in 574 tujih obiskovalcev, največ iz Nemčije (108), 
Češke (654), Italije (54). 
 
Obiski skupin (promocija destinacije) in najem prostorov v Mestni hiši: 
20.04.2022 Levica, pogovor s Svetlano Slapšak; 30 oseb, 22.04.2022 Levica, Oder 
revolucionarne poezije; 29 oseb, 03.05.2022 OTZ Brežice; 15 oseb, 11.05.2022 Društvo 
upokojencev: ogled promocijskih filmov destinacije; 50 oseb, 21.05.2022 Občina Brežice: 
sprejem mažoretk; 40 oseb, 30.05.2022 KGZS; 10 oseb, 02.06.2022 Tenis klub Brežice; 15 
oseb, 07.06.2022 Novinarska konferenca; 12 oseb, 09.06.2022 KGZS; 13 oseb, 02.06.2022 
Teniška zveza Slovenija; 15 oseb, 07.06.2022 Novinarska konferenca Zelena shema; 35 
oseb, 09.06.2022 KGZS; 13 oseb, 13.06.2022 Obisk tuji tur operaterji; 15 oseb, 28.06.2022 
Občina Brežice – Oddelek za prostor; 50 oseb, 30.06.2022 Občina Brežice, podelitev 
priznanj športnikom; 18 oseb, 27. 9. 2022 ZPTM, Svetovni dan turizma; 20 oseb, 28. 9. 2022 
FTUM Brežice, Strateški svet, Fakulteta za turizem UM; 20 oseb, 28. 9. 2022 OTZ Brežice - 
Svetovni dan turizma in podelitev priznanj MDLG; 25 oseb, 5. 10. 2022 Občina Brežice, 7. 
10. 2022 SvoboDA: Srečanje članstva LIO Gibanje Svoboda Brežice; 50 oseb, 11. 10. 2022 
Ivan Molan - novinarska konferenca; 15 oseb, 13. 10. 2022 Rdeči križ Slovenije ''Darovanje 
organov, podarjeno življenje.''; 40 oseb, 19. 10. 2022 SvoboDA: Ciklus pogovorov z Mojco 
Florjanič; 50 oseb, 24. 10. 2022 OO SDS Brežice - novinarska konferenca; 15 oseb, 26. 10. 
2022 Zvone Černelič - eko predavanja; 50 oseb, 29. 10. 2022 KD Franc Bogovič Dobova; 50 
oseb, 7. 11. 2022 Zvone Černelič - eko predavanja; 50 oseb, 9. 11. 2022 Društvo diabetikov 
Posavje-Brežice - Predstavitev romana o Janezu Mencingerju-Advokat s srcem, avtorja 
Rudija Hribarja; 50 oseb, 10. 11. 2022 Občina Brežice - sestanek Oddelek za prostor; 8 
oseb, 14. 11. 2022 Zvone Černelič - eko predavanja; 50 oseb, 16. 11. 2022 Občina Brežice, 
17. 11. 2022 Posavsko društvo Seniorjev Menedžerjev in strokovnjakov-Predavanje 
polkovnika g. Mitje Teropšiča: Vojaški vidiki osamosvajanja Slovenije v Posavju; 30 oseb, 20. 
11. 2022 Volitve Župana, OS in KS, 21. 11. 2022 Zvone Černelič - eko predavanja; 50 oseb, 
23. 11. 2022 KGZ Novo mesto-Usposabljanje za dobrobit v prašičjereji, hibridni dogodek; 20 
oseb + splet, 27. 11. 2022 MC Brežice - rojstnodnevna otroška zabava, 28. 11. 2022 Zvone 
Černelič - eko predavanja; 50 oseb, 4.12.2022 Volitve za župana, drugi krog 
  
Obiski vodenih skupin z lokalnim turističnim vodnikom 
12.04.2002 Društvo upokojencev Rakek, 25 oseb, predstavitev MH in degustacija. 
11.05.2002 Društvo upokojencev Lukovica, 47 oseb, predstavitev MH. 
12.05.2002 Društvo upokojencev Logatec, 20 oseb, predstavitev MH. 
12.05.2002 Županov dan Domžale ,50 oseb, predstavitev MH. 
28.06.2002 Društvo upokojencev Hajdina, 52 oseb, predstavitev MH. 
24.09.2002 Voden pohod po energijskih točkah, meditacija pri Živi spirali (Danijela Srpčič); 
20 udeležencev. 
25.09.2002 Voden pohod po Artiških vrelcih - Tjaša Veble; 100 udeležencev. 
10.10.2002 Skupina lokalnih vodnikov TiC Sevnica (Digitalna sobana); 8 udeležencev.; 
27.10.2002 Skupina Srednja gostinska šola Ljubljana (vodenje po Brežicah); 38 
udeležencev. 
19.11.2002 Društvo upokojencev Komen predstavitev MH (+PMB in Vodovodni stolp); 84 
udeležencev. 
19.11.2002 Društvo upokojencev Komen (PMB in Vodovodni stolp); 84 udeležencev. 
02.12.2002 Skupina študent. svet (Digitalna sobana); 7 udeležencev. 
 
Brezplačni vodeni ogledi starega mestnega jedra z lokalnim turističnim vodnikom 
14.7.2022 – 1 oseba (slo), 21.7.2022 – 5 oseb (ang), 28.7.2022 – 4 osebe (slo)., 04.8.2022 – 
10 oseb (slo in ang), 11.8.2022 – 4 osebe (slo), 18.8.2022 – 11 oseb (slo in ang). 
 
Stojnice pred Mh:      
7.6.2022 Sonja Klemenčič, 15.7.2022 Petra ZIPP ZIPP, Sonja Klemenčič, 16.7.2022 Goga, 
Petra ZIPP ZIPP, 18.7.2022 Kržan, Ustvarjalka Tinka, Petra ZIPP ZIPP, 20.7.2022 Alpaka 
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ranč, Lesteticomb, Gnetko, 21.7.2022 Ogi leseni izdelki, Sonja Klemenčič, 22.7.2022, Ogi 
leseni izdelki, Petra ZIPP ZIPP, 23.7.2022 Darko Kosem, Petra ZIPP ZIPP, 24.7.2022 
Alpaka ranč, Ustvarjalka Tinka, 26.7.2022 Sonja Klemenčič, Bina, 27.7.2022 Gnetko, Sonja 
Klemenčič, Alpaka ranč, 29.7.2022 Sonček Krško, Bina, 30.7.2022 Snja Klemenčč, Darko 
Kosem, Kržan, 7.9.2022 Sonja Klemenčič, 27. 9. 2022 OTZ Brežice stojnica ob svetovnem 
dnevu turizma, turistično društvo Dobova. 
 
ENOTA E-GRADOVI, DIGITALNA GRAJSKA SOBANA 
Delovni čas: Januar-Junij: pon-pet: 9:00 - 17:00, sobota: 10:00 - 15:00, nedelja in prazniki: 
zaprto, Julij, Avgust: pon-čet: 8:00 - 12:00, pet-ned: 8:00 - 12:00 in 18:00 - 22:00, 
September: pon. - čet: 8:00-12.00 in pet.-ned.: 9.00-17.00, Oktober-December: pon-pet: 9:00 
- 16:00, sobota: 9:00 - 14:00, nedelja in prazniki: zaprto.  
Število delovnih ur v 2022: 1122 ur.  
Število obiskovalcev: 3391 (1676 Slo, 1715 tujih obiskovalcev, največ iz: Italija (421), 
Nizozemska (419) in Nemčija (340). 
 
Stojnice pred TIC Čatež:   
29.4.2022 5ra ZIPP ZIPP in Kmetija Aleš Balon, 30.4.2022 Sonja Klemenčič, 5ra ZIPP ZIPP, 
Moj ustvarjalni kotiček, 1.5.2022 5ra ZIPP ZIPP, Sabina Zakšek.   
 
Dodatne aktivnosti enote na področju turizma - VKLJUČENOST IN SODELOVANJE V 
ZUNANJIH SHEMAH/PLATFORMAH/ZDRUŽENJIH 
 
Zelena shema, GREEN DESTINATION 

 Skupaj s Fakulteto za turizem priprava Kriznega načrta, Načrt komuniciranja 
podnebnih sprememb za občino Brežice, Usmeritve na področju merjenja in 
minimiziranja ogljiičnega odtisa, prilagajanje na podnebne spremembe v občini 
Brežice. 

 Vnos vseh dokazil, vabil in posodobitev opisov na platformo. 
 Anketiranje domačinov v mesecu januarju. 
 Priprava akcijskega načrta trajnostnega razvoja za naslednja 3 leta v sodelovanju s 

Fakulteto za turizem. 
 Prenos stare platforme (obstoječe) na novo in pregled vseh kazalnikov ter plan 

aktivnosti za delo do prihodnje presoje. 
 10.11.2022 Zaključno srečanje Konzorcija Slovenija Green v Brežicah; delavnice in 

gostovanje vseh članov konzorcija. 
 Spodbujanje ponudnikov in usmerjanje pri pridobitvi zelenih znakov; v letu tem 

obdobju je Gostilna Cetin pridobila znak Green Cuisine, Gostilna Erban in Amor – 
Green Key. 

 Uvajanje prireditve Zero Waste – na mestni promenadi Brežice. 
 Uspešno izpeljan Evropski teden mobilnosti – razširjene aktivnosti in osveščanje 

prebivalstva. 
 Sodelovanje v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov – sodelovanje s komunalo 

in srednjimi šolami – november. 
 
Kolektivna blagovna znamka 
30.06.2022 Delavnica: Trženje malega ponudnika, 14 udeležencev, 6.7.2022 Delavnica: 
Zgodba malega ponudnika, 9 udeležencev 
06.07.2022 Individualna svetovanja, 6 svetovanj po 60min 
17.06.2022 Sestanek delovne skupine KBZ in predstavitev slogana, 20 udeležencev 
18.07.2022 Individualna svetovanja, 7 svetovanj po 60min 
29.07.2022 Individualna svetovanja: 5 svetovanj po 60min 
09.09.2022 Sestanek delovne skupine 
12.09.2022 Ocenjevanje 1. sklop - rokodelski izdelki 
07.10.2022 Individualna svetovanje: 9 svetovanj po 30min 
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19.10.2022 Sestanek projektne skupine ter spreminjanje imena znamke, 30 udeležencev 
24.10.2022 Ocenjevanje 1. sklop - živilski izdelki 
26.10.2022 Predstavitev študentom Fakultete za turizem Brežice, 40 udeležencev 
11.11.2022 Sestanek koordinatorjev v Ormožu in sestanek s koordinatorjem Sevnica 
Premium 
22.11.2022 Predstavitev dobre prakse in sestanek s koordinatorjem KBZ Bela Krajina 
December 2022 - Obisk gostinskih ponudnikov - svetovanja za prijavo jedi in pijač, pisanje 
poročila, urejanje dokumentacije 
15.06.2022 - 31.12.2022 Svetovalna pisarna - Klemen, 24 ponudnikov 
15.06.2022- 31.12.2023 Svetovanje in predstavitev na terenu - Klemen, 17 ponudnikov 
(rokodelski, živilski in gostinski) 
 
Združenje zgodovinskih mest 

 Oglaševalske kampanje: Kulturni abonma, Mesto na dan, doživetja v zgodovinskih 
mestih 

 Predstavitev na sejmu: Celovec Freizeit – 1.4.2022. 
 Sodelovanje z influencerji – obisk prvi dan promenade v Brežicah: Ksenia in 

Slovenia. 
 Nagradni kviz Ugani kje! 4076 sodelujočih: Brežice so podelile: karte za kopanje 

Terme Čatež, Terme Paradiso in 2x karta za ogled PMB. 
 Sodelovanje ZZMS z STO – vsebine za zgodbe na slovenia.info in izid mesečnika - 

Mestne novice 
 Študijska potovanja: Nemški bloggerki Anja Muller in Sandra Wickert - oktober 
 Novice, zgodbe, blog, socialna omrežja: Advent v zgodovinskih mestih, Veselo 

pričakovanje novega leta, pobuda za mestna središča so predstavili poslancem iz 
zgodovinskih mest   

 Priprava izhodišč za zgodbo Naj muzejski predmeti v mestih, za objavo članka v Das 
Erbe unseren Welt. 

 Zaključek projekta Refresh+. 
 Oktober študijski obisk Češky Krumlov. 
 Šola prenove v Brežicah: 19. in 20. september. 
 Projekt Šola za nove generacije: delavnica za učitelje 12.10.2022. 

 
Outdoor active 
Vnešenih 5 slovenskih poti, 3 dvojezične (slo-angleška). 
 
Tabela 35: Pregled števila sledilcev, rabe digitalnih platform  

Platforma Število všečkov / 
sledilcev 

2021 

Število všečkov / 
sledilcev 

2022 

Facebook Discover Brezice 6.160 6.872 

Facebook Mestna hiša 5.492 5.938 

Facebook Brežice moje mesto 9.101 9.247 

Facebook Brežice moje praznično 
mesto 

1.287 1.519 

Instagram Discover Brezice       1.824 1.956 

Instagram Festival Brežice, moje 
mesto 

1.411 1.408 

Instagram Mestna hiša Brežice 864 984 

Vir: Interni podatki zavoda za leto 2021 in 2022.  
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4 KRATEK OPIS GOSPODARSKIH, MONETARNIH, FISKALNIH IN DRUGIH 
VPLIVOV 

 
4.1 UPRAVLJANJE S TVEGANJI 
 
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice se srečuje z različnimi tveganji, ki jih v 
osnovi deli na poslovna tveganja, tveganja delovanja in finančna tveganja. 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 2022 
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, 
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kar smo omejili z ustreznim izobraževanjem in fluktuacijo kadrov (javna dela), kar moramo še 
omejiti.  
 
Razpoložljivost storitvenih zmogljivosti  
Razpoložljivost storitvenih zmogljivosti je v normalnih pogojih ustrezna. Večja povpraševanja 
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.  
 
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.   
Tveganje predstavlja tudi zamuda plačil uporabnikov storitev.  
 
Kreditno tveganje 
Ocenjujemo kot majhno, saj v 2022 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 
2022 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 2022 tveganja za spremembo obrestnih 
mer ni bilo. 
 
 
4.4 FINANČNI KAZALNIKI  
 
Tabela 36: Finančni kazalniki za leti 2021 in 2022  

KAZALNIK 
REALIZACIJA 

2021 v EUR 
2021/2022 

REALIZACIJA 
2022 

KAZALNIK GOSPODARNOSTI 0,97 1,03 1,00 

celotni prihodki AOP 870 1.052.510 1,30 1.370.580 

celotni odhodki AOP 887 1.016.025 1,35 1.368.753 

 
   

STOPNJA  
ODPISANOSTI OPREME 

0,72 1,10 0,79 

popravek vrednosti  
opreme AOP 007 

317.466 1,10 365.933 

oprema AOP 006 438.061 1,05 461.634 
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DNEVI VEZAVE ZALOG 
 MATERIALA 

19,00 0,78 15 

zaloge AOP 023 16.286 0,97 15.838 

stroški materiala AOP 873 85.940 1,24 106.288 

 
   

DELEŽ TERJATEV V  
CELOTNEM PRIHODKU 

0,12 0,54 0,07 

kratkoročne terjatve AOP012-
AOP13-AOP14 

126.469 0,71 89.564 

celotni prihodki AOP 870 1.052.510 1,30 1.370.580 

 
   

KOEFICIENT ZAPADLIH 
OBVEZNOSTI 

1,55 0 0 

zapadle obveznosti na dan 31.12. 66.668 1,74 0 

mesečni promet dobaviteljev 
 AOP 871/12 

42.939,42 1,97 84.669 

 
   

KAZALNIK ZADOLŽENOSTI 0,15 2,03 0,30 

tuji viri AOP 034+047+048+055 241.000 2,24 539.143 

obveznosti do virov sredstev  
AOP 060 

1.577.616 1,12 1.774.712 

 
   

PRIHODKOVNOST SREDSTEV 0,44 1,27 0,56 

prihodki iz poslovne dejavnosti  
AOP 860 

1.045.331 1,31 1.370.579 

osnovna sredstva po nabavni  
vrednosti AOP002+004+006 

2.360.258 1,04 2.453.831 

 
   

KAZALNIK POKRIVANJA  
KRATK.OBVEZNOSTI Z 

 GIBLJ.SRED 
0,83 1,07 0,89 

kratkoročna sredstva in zaloge 
 AOP012+AOP 023 

200.448 2,40 480.109 

kratkoročne obveznosti in PČR 
 AOP034 

241.000 2,24 539.143 

Vir: Računovodske evidence zavoda.  

 
Kazalnik gospodarnosti opozarja na uravnoteženost poslovanja zavoda v obračunskem 

obdobju. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar dosežen kazalnik znaša 1 ali več kot 1. 

V letu 2022 znaša kazalnik 1,03,  kar izkazuje dosežen pozitiven poslovni izid.  

Kazalnik stopnje odpisanosti za leto 2022 znaša 79,26% in se je glede na leto 2021 zvišal za 

6,79%. Ta kazalnik pomeni, da popravek vrednosti opreme predstavlja 79,26% nabavne 

vrednosti opreme. Kazalnik kaže zelo visoko stopnjo odpisanosti opreme.   

Kazalnik vezave zalog materiala  znaša 15 in se je glede na leto 2021 zmanjšal za 21 %.  

Koeficient deleža terjatev v celotnih prihodkih kaže, da terjatve v letu 2022 predstavljajo 

0,07% in so se, glede na leto 2021, znižale za 58%.  
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Koeficient zapadlih obveznosti je 0, kar pomeni, da na dan 31.12.2022 zavod ni imel 

zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev. Kazalnik je izračunan iz stanja zapadlih 

neplačanih obveznosti na dan 31.12.2022, primerjan s povprečnim mesečnim prometom 

dobaviteljev materiala in storitev. Ciljna vrednost koeficienta je 0. 

Kazalnik zadolženosti izraža vrednost tujih virov (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, do 

zaposlenih in dolgoročne pasivne časovne razmejitve) v vseh obveznostih do virov sredstev 

(celotna pasiva) in za leto 2022 znaša 0,30 in je za 2% višji od leta 2021.   

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi za leto 2022 znaša 0,89 in je 

v primerjavi z letom 2021 višji za 7,22%, kar pomeni, da do kratkoročna sredstva (denarna in 

terjatve), skupaj z zalogami, višja od kratkoročnih obveznosti (obveznosti do dobaviteljev, 

zaposlenih in uporabnikov enotnega kontnega načrta). Kazalnik višji od 1 kaže na dobro 

likvidnost.   

Kazalnik prihodkovnosti sredstev kaže, koliko osnovnih sredstev ima zavod vloženih v enoto 

prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet za izvajanje javne službe. Višja 

vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika 

čim višja. V letu 2022 se je kazalnik, v primerjavi z letom 2021, zvišal za 1,07%. 

 
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_. 
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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 (Mestna promenada, Tematski meseci, Brežice moje praznično 
mesto in Silvestrovanje) 

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

 
 
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 

 
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 
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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). 
 
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 2021.  
 
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 2021.  
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Turizem 25 % 

Podjetništvo 15 % 

Mladina 30 % 

Klub 20 % 

Hostel 10 % 

 
Celotni znesek stroškov kot npr.: 

 električna energija,  

 ogrevanje,  

 dimnikarske storitve,  

 komunalne storitve (voda, smeti),  

 varovanje zgradb,  

 pisarniški in čistilni material,  

 zavarovanje objektov,  

 računalniške storitve,  

 poštne storitve,  

 stroški telefona in interneta. 
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5. RAČUNOVODSKO POROČILO S POJASNILI 
 

5.1. POJASNILO K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZAVODA ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE ZA LETO 2022 

 
BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2022 

 

Tabela 37: Bilanca stanja na dan 31.12.2022 

ČLENITEV 
SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV 
Oznaka  
za AOP 

REALIZACIJA  
2022 

REALIZACIJA  
2021 

Indeks 
 

2022/2021 

1 2 3 
   

 

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

1 1.294.603 1.377.168 0,94 

0 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE 
AKTIVNE 
 ČASOVNE RAZMEJITVE 

2 
  

 

1 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETNIH SREDSTEV 3 
  

 

2 NEPREMIČNINE 4 1.922.197 1.922.197 1 

3 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 5 723.295 665.624 1,08 

4 
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

6 461.634 438.061 1,05 

5 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
 OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

7 365.933 317.466 1,15 

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

12 464.271 158.803 2,92 

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 
UNOVČLJIVE VREDNOSTINICE 

13 3.671 5.727 0,64 

11 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

14 371.036 51.993 7,13 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 15 39.020 24.291 1,60 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 16 
  

- 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA  
KONTNEGA NAČRTA 

17 40.638 74.107 0,54 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 18 
  

 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 19 
  

 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 20 4.444 702 6,33 

18 NEPLAČANI ODHODKI 21 
  

 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAMEJITVE 22 5.462 1.983 2,75 

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

23 15.838 16.287 0,97 

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 15.838 16.286 0,97 

37 DRUGE ZALOGE 31 
  

 

 
I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023) 32 1.774.712 1.552.259 1,14 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 33 
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D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE  
(034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 042 + 043) 

34 539.143 251.949 2,13 

20 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME 
IN VARŠČINE 

35 
  

 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 36 39.800 30.727 1,29 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 37 115.927 65.612 1,76 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 38 17.549 7.548 2,30 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA 
 KONTNEGA NAČRTA 

39 948 2.972 0,31 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 40 
  

 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 41 2.051 409 1,93 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 42 
   

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 43 362.868 144.681 2,51 

 

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

44 1.235.569 1.300.310 0,95 

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 
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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 1.234.822 1.300.310 0,95 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 57 
  

 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 58 747 
 

 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 59 
  

 

 
I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044) 60 1.774.712 1.552.259 1,14 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 61 
   

      
A. Zavod izkazuje 1.294.603 EUR dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju: 

- nepremičnine v vrednosti 1.922.197 EUR;  

- popravek vrednosti nepremičnin v vrednosti 723.295 EUR;  

- sedanja vrednost nepremičnine znaša 1.198.902 EUR; 

 

- oprema in druga opredmetena sredstva v vrednosti 461.634 EUR;  

- popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 365.933 EUR;  

- sedanja vrednost opreme znaša 95.701 EUR. 

 

Večje vrednosti nabave opreme v letu 2022: 

 ogrevanje, hlajenje, hladilna komora v vrednosti 4.427 EUR; 

 audiovizualna oprema, kamere, fotoaparat, projektor in telefon v višini 12.166,21 EUR; 

 računalniška oprema v višini 782,39 EUR; 

 pohištvo v klubu v višini 1.299,98 EUR. 

Celotna vrednost novih nabav opreme in drobnega inventarja (vrednost pod 500 EUR in 100% odpis) v letu 2022 znaša 23.572,64 EUR 

(AOP700).  
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B. zavod izkazuje KRATKOROČNA SREDSTVA v višini 464.271 EUR, od tega: 

- denarna sredstva v blagajni v višini 3.671 EUR; blagajniški maksimum znaša 4.000 EUR. 

 

- dobroimetje pri bankah v višini 371.036 EUR, od tega znesek v višini 315.000 EUR predstavljajo že nakazana sredstva za projekt Hand in 

hand, ki se bo realiziral v letu 2023; 

- kratkoročne terjatve do kupcev v višini 39.020 EUR;  

- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 40.638 EUR; 

Terjatve do neposrednih uporabnikov EKN so usklajene z IOP obrazci na dan 31.12.2022. 

 

- druge kratkoročne terjatve v višini 4.444 EUR so terjatve za vstopni DDV na dan 31.12.2022; gre za DDV od prejetih računov, ki stroškovno 

spadajo v leto 2022, davčno pa v leto 2023.   

  

- aktivne časovne razmejitve v znesku 5.462 EUR so stroški projekta, ki bodo prihodkovno realizirani v letu 2023, zato smo stroške knjižili v 

breme AČR.  

 

C. ZALOGE blaga v skupni višini 15.838 EUR, od tega:  

- zaloge v klubu v višini 9.346,82 EUR;  

- zaloge v mestni hiši v višini 6.304,24 EUR;  

- zaloge v hostlu v višini 186,98 EUR;  

 

AKTIVA SKUPAJ znaša 1.774.712 EUR (dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju + kratkoročna sredstva + zaloge)  

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v višini 539.144 EUR, od tega:  

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 39.800 EUR (iz naslova plač za december 2022);  

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 115.927 EUR;  

- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 17.549 EUR;  

kar predstavlja znesek davkov in prispevkov od plače za december in je poravnano v januarju 2023 ter znesek za plačilo DDV, prav tako 

poravnan v januarju 2023.  

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov kontnega načrta v višini 948 EUR; 

obveznosti bodo poravnane v januarju 2023. 

- pasivne časovne razmejitve v višini 362.868 EUR. 
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Po posvetu z revizijsko hišo smo naredili popravke in konte razreda 29 zmanjševali s kompenzacijo. Celotne vrednosti nismo mogli popraviti, 

ker bi to lahko vplivalo na rezultat, kar pa prav tako ne bi bilo pravilno. Znesek iz preteklih let, ki ostaja na kontih razreda 29 je 23.788,36 EUR. 

Poleg tega so na PČR prikazani še ne realizirani prihodki iz projekta Hand in hand, v višini 315.000 EUR in iz rezervacije za ESE, v višini 

23.896 EUR.  

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI v višini 1.235.568 EUR, od tega:  

- obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 1.234.822 EUR; uskladitveni obrazec smo posredovali na 

ustanoviteljico Občino Brežice. 

 

PASIVA SKUPAJ znaša 1.774.712 EUR (kratkoročne obveznosti, časovne razmejitve, lastni viri in dolgoročne obveznosti).  

 

Tabela 38: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 1.1.-31.12. 2022 

ČLENITEV  
KONTOV 

NAZIV KONTA 
Oznaka 

za 
 AOP 

Realizacija 2022 v 
EUR 

Realizacija 2021 v EUR 

  I. Skupaj prihodki (401=402+431) 401 1.222.336 1.013.941 

  
1. prihodki za izvajanje javne službe 
(402=403+420) 

402 796.079 814.778 

  
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(403=404+407+410+413+418+419) 

403 796.079 814.778 

  
a. prejeta sredstv iz drž. proračuna 
(404=405+406) 

404 26.075 147.886 

del 7400 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 
porabo 

405 26.075 147.886 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406  
 

  
b. prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov   
(407=408+409) 

407 770.004 666.892 

del 7401 
prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov za tekočo porabo 

408 770.004 666.892 
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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     

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  
 

del 7130 
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova 
izvajanja javne službe 

421  
 

del 7102 prejete obresti 422  
 

del 7100 
prihodki od udeležbe na dobičku in dividend 
ter presežkov prihodkov nad odhodki  

423    
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del 7141 
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja  
javne službe 

424    

72 Kapitalski prihodki 425    

730 Prejete donacije iz domačih virov 426          

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) 

431 426.257 199.163  

del 7310 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 426.257 199.163   

del 7102 Prejete obresti 433    

del 7103 
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih   
prihodki od premoženja 

434    

del 7100 
prihodki od udeležbe na dobičku in dividend 
ter presežkov prihodkov nad odhodki  

435    

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

436  
 

  
II. Skupaj odhodki 
(437=438+481) 

437 1.136.020 879.041 

  
1. Odhodki za izvajanje javne službe  
(438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 1.136.020 793.935 

  
A. plače in drugi izdatki zaposlenim  
(439=440+441+442+443+444+445+446) 

439 413.938 326.637 

del 4000 Plače in dodatki 440 335.712 248.144 

del 4001 Regres za letni dopust 441 31.994 36.402 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 42.271 33.088 

del 4003 Sredstva ta delovno uspešnost 443  
 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 978 1.594 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445  
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del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 2.983 7.409 

  
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(447=448+449+450+451+452) 

447 65.529 48.767 

del 4010 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
 zavarovanje 

448 32.214 23.724 

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 449 25.467 17.526 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 222 1.401 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 
 

356 
424 

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 

452 7.270 5.692 

  
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje 
javne službe  
(453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 656.553 418.531  

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 409.452 273.987 

del 4021 Posebni material in storitve 455    

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komun. 456 52.198 30.320 

del 4023  Prevozni stroški in storitve 457 6.661 2.990  

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 6.277 2.600  

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 14.868 65.474 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 9.999 2.422 

del 4027 Kazni in odškodnine 461  
 

del 4028 Davek na izplačane plače 426  
 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 157.098 40.738 

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     
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J. Investicijskih odhodki (470=471+472+473+ 
474+475+476+477+478+479+480) 

470   

4200 Nakup zgradb in prostorov 471    

4201 Nakup prevoznih sredstev 472    

4202 Nakup opreme 473   

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474   

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  85.106  

del 400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

482  41.525 

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

483  6.956  

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

484  36.625  

  III/1 Presežek prihodkov nad odhodki 485 86.316 134.900  

  III/2 Presežek odhodkov nad odhodki 486   
 

 

Skupni prihodki zavoda po načelu denarnega toka znašajo 1.222.336 EUR. Skupni odhodki po načelu denarnega toka znašajo 1.136.020 EUR.  

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE so 796.079 EUR, od tega:  

A. Prihodki iz sredstev javnih financ:  

- sredstva državnega proračuna v višini 26.075 EUR,  

- sredstva iz občinskih proračunov v višini 770.004 EUR (tekoče poslovanje Zavoda).  
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B. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 426.257 EUR (AOP 432); 

Največji delež predstavljajo prihodki od gostinstva in prihodki od bivanja v hotelu. V letu 2022 so se prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 

napram letu 2021 povečali za 227.094 EUR oz. za 46,72%, kar pripisujemo boljši situaciji na v državi glede covid ukrepov in temu posledično 

večje število nočitev v hotelih in več dokončanih prireditev. 

 

SKUPNI ODHODKI ZAVODA ZNAŠAJO 1.136.020 EUR.  

- odhodki za izvajanje javne službe so 1.136.020 EUR;  

A. plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 413.938 EUR;  

B. prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 65.529 EUR;  

C. izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe v višini 656.553 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); 

presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toki znaša 86.316 EUR. Razlika so sredstva, ki bodo porabljena za poplačilo obveznosti do 

dobaviteljev in do zaposlenih v januarju 2023. Prav tako so v znesku upoštevani prilivi v januarju 2023, ki izhajajo iz terjatev decembra 

preteklega leta.  
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Tabela 39: Izkaz prihodkov in odhodkov po virih (po vrstah dejavnosti) 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE 
KONTOV 

Oznaka 
za AOP 

Realizacija 2022 Realizacija 2021 Indeks 2022/2021 

 
Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje javne 
službe 

(real.2022) 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga 
in storitev na 

trgu (real. 
2022) 

Prihodki in 
odhodki za 
izvajanje 

javne službe 
(real.2021) 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga 
in storitev na 

trgu (real. 
2021) 

Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje javne 
službe 

(real.2022/2021) 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga 
in storitev na 

trgu (real. 
2022/2021) 

 

1 2 3             
 

  
A)    PRIHODKI OD 
POSLOVANJA 

660 808.795 478.811 824.905 208.426 0,98 2,29 
 

760 
PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV IN 
STORITEV 

661 808.795 478.811 824.905 208.426 0,98 2,29 
 

  

POVEČANJE VREDNOSTI 
ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

662         
 

  

ZMANJŠAJE VREDNOSTI 
ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANJE 
PROIZVODNJE 

663         
 

761 
PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN MATERIALA 

664         
 

762 B)    FINANČNI PRIHODKI 665   2  2  /  
 

763 C)    DRUGI PRIHODKI 666 82.973  5.604 1.571  14,8 / 
 

  
Č) PREVREDNOTALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 

667   
  

    
 

Del 764 
PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 

668   
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Del 764 
DRUGI 
PREVREDNOTALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 

669           
 

  D)    CELOTNI PRIHODKI 670 891.768 478.811 830.511 209.999 1,07 2,28 
 

  
E)    STROŠKI BLAGA, 
MATERIALA IN 
STORITEV 

671 546.882 273.638 373.221 141.026 1,47 1,94 
 

Del 466 
NABAVNA VREDNOST 
PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 

672  116.062 16.204 40.859  / / 
 

460 STROŠKI MATERIALA 673 58.152 48.136 62.364 23.576 0,93 2,04 
 

461 STROŠKI STORITEV 674 488.730 109.440 294.653 76.591 1,66 1,43 
 

  F)     STROŠKI DELA 675 306.785 184.879 363.096 56.672 0,84 2,26 
 

Del 464 
PLAČE IN NADOMESTILA 
PLAČ 

676 207.444 159.255 262.040 36.580 0,79 4335 
 

Del 464 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO 
VARNOST 
DELODAJALCEV 

677 30.158 25.624 43.074 6.030 0,70 4,25 
 

Del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 69.183  57.982 14.062 1,19 / 
 

462 G)    AMORTIZACIJA 679 40.832  56.352 14.025 0,72 / 
 

463 H)    REZERVAZIJE 680           
 

465 J)     DRUGI STROŠKI 681  14.960 34 5.132  /   
 

467 K)    FINANČNI ODHODKI 682           
 

468 L)     DRUGI ODHODKI 683 776  30.771   0,03   
 

  
M)    
PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 

684   0       
 

Del 469 
ODHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 

685           
 

Del 469 
OSTALI 
PREVREDNOTOVALNI 

686           
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POSLOVNI ODHODKI 

  N)    CELOTNI ODHODKI 687 895.275 473.477 823.474 216.855 1,09 2,18 
 

  
O)    PRESEŽEK 
PRIHODKOV 

688  5.334 7.037 
 

  
 

  
P)    PRESEŽEK 
ODHODKOV 

689 3.507  
 

6.856     
 

Del 80 
Davek od dohodka pravnih 
oseb 

690  1.261 
 

0     
 

Del 80 

Presežek prihodkov 
obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davke od 
dohodka 

691   4.073 7.037       
 

Del 80 

Presežek odhodkov 
obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od 
dohodka 

692  3.507      6.856     
 

  

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 891.768 EUR:  

- prihodki od poslovanja: 808.795 EUR;  

- drugi prihodki: 82.973 EUR.  

 

Celotni odhodki za izvajanje javne službe znašajo 895.275 EUR:  

- stroški blaga, materiala in storitev znašajo: 546.882 EUR;  

- stroški dela znašajo: 306.785 EUR;  

- amortizacija: 40.832 EUR;  

- drugi odhodki: 776 EUR.  
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Osnovna sredstva v upravljanju so osnovna sredstva v lasti države ali občine, ki jih njihov lastnik prenese v uporabo in upravljanje organizacij, 
vendar nanjo ne prenese lastninske pravice. 

Izkazovanje osnovnih sredstev v upravljanju je predvsem posledica dejstva, da javni zavodi nimajo svojega kapitala. Ustanovitelj, ki je oseba 
javnega prava (občina/država), javnemu zavodu za poslovanje zagotovi sredstva na način, da mu jih da v upravljanje. 

Prvi odstavek 67. člena Zakona o javnih financah (ZJF), določa, da je državno in občinsko premoženje - po tem zakonu finančno in stvarno 
premoženje - v lasti države in občin. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine. 

Ravnanje s stvarnim premoženjem ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) ter na njegovi 
podlagi sprejeta Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Izkazovanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je opredeljeno v 71. členu Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

Kadar strošek amortizacije ni vračunan v celoti v ceno storitve (tako na javni kot tržni dejavnosti), ali če javni zavod ne pridobi iz sredstev javnih 

financ denarnih sredstev (npr. od ustanovitelja) za kritje amortizacije, mora pokrivati stroške amortizacije v breme obveznosti za sredstva v 

upravljanju v skladu z 10. členom Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Kar ni 

opredeljeno v Zakonu o računovodstvu in v Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, določajo 

še Slovenski računovodski standardi (2016), ki se uporabljajo v javnem sektorju le v delu in sicer SRS 1.10 (delno) 

 

V letu 2022 smo knjižili amortizacijo v skupni višini 106.138,89 EUR. Od tega je 101.242,07 EUR za opremo in 4.896,82 EUR za 100% odpis 

drobnega inventarja z vrednostjo pod 500 EUR (v taki vrednosti je bil tudi nabavljen v letu 2022). Preostalo amortizacijo v višini 65.307,05 EUR 

smo knjižili na konte razreda 9800 in s tem zmanjšali sredstva dana v upravljanje za ta znesek. 

 

Presežek odhodkov za izvajanje javne službe znaša 3.507 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 doseže zavod pri opravljanju netržne dejavnosti, uporabljati za izvajanje in razvoj te dejavnosti po 

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

 

 

 

https://www.findinfo.si/zakonodaja/zjf/clen-67
https://www.findinfo.si/zakonodaja/zspdsls-1
https://www.findinfo.si/zakonodaja/pravilnik-o-enotnem-kontnem-nacrtu-za-proracun-proracunske-uporabnike-in-druge-osebe-javnega-prava-2009/clen-71
https://www.findinfo.si/zakonodaja/pravilnik-o-enotnem-kontnem-nacrtu-za-proracun-proracunske-uporabnike-in-druge-osebe-javnega-prava-2009/clen-71
https://www.findinfo.si/zakonodaja/pravilnik-o-nacinu-in-stopnjah-odpisa-neopredmetenih-sredstev-in-opredmetenih-osnovnih-sredstev-2005/clen-10
https://www.findinfo.si/zakonodaja/zr
https://www.findinfo.si/zakonodaja/pravilnik-o-razclenjevanju-in-merjenju-prihodkov-in-odhodkov-pravnih-oseb-javnega-prava-2003
https://www.findinfo.si/zakonodaja/iskanje?p=nZJNawIxEIb%2fS84iKvTiTfwA6dYGU%2fdQkWVqpjLrNpFJFFrxvzdWSy2Km91TPuZ5Mi9J9kK9iK5IcEWuAE%2fWiIZQMk1Ed74Xk1BSlv2IsNChkIb1ADyG6VB0PW%2fx0PijBsS4PB9xJDW65TUpYYVnoH27qujrTHRaV8BF0qwfoqwsf%2fa0ZnTu5MzFK6ytsRpyyNRUhd3RuKk8GA2saWwko96Qo2ZZUYrF3fYpsgtjsP3WtU7d36FwGG%2b1a1mdWtZDvYSt6G4zBm0oIeezn5utKg1ntaSkltWPtS5%2bU3zA57ccdlhBkFazXeY4tdbXcSTThmFX5FAY6q09xR6ifp%2fqCJSRWQoF6Qr8xPoqypOaytjgR%2fYyT6TxP1G5NNyRyx7tBxpPDCbHm%2bLi8A0%3d
https://www.findinfo.si/zakonodaja/SRS101L2016N1
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PRIHODKI / ODHODKI ZA IZVAJANJE TRŽNE DEJAVNOSTI  

Celotni prihodki za izvajanje tržne dejavnosti znašajo 478.811 EUR: 

- prihodki od poslovanja (prihodki od prodaje proizvodov in storitev): 478.811 EUR 

Celotni odhodki za izvajanje tržne dejavnosti znašajo 473.477 EUR.  

- stroški blaga, materiala in storitev znašajo: 273.638 EUR;  

- stroški dela znašajo: 184.879 EUR;  

- drugi stroški: 14.960 EUR;  

- presežek prihodkov za izvajanje tržne dejavnosti znaša 5.334 EUR.  

 

Pri izdelavi DDPO za leto 2022 smo upoštevali določbo 10. člena Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne 

uslužbence in v skladu z njo se odhodki, ki nastanejo delodajalcu na podlagi premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 

javne uslužbence, ne priznajo kot davčno upravičeni. Davčno nepriznane odhodke iz tega naslova morajo zavezanci izvzeti v polju 6.22 

obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. 

Zaradi takega načina izračuna davka od dohodkov pravnih oseb je bil izračunan davčni dobiček v višini 6.637,76 EUR. Davek od dohodkov 

pravnih oseb za leto 2022 znaša 1.261,17 EUR in mesečne akontacije 105,10 EUR. (Vir: obrazec DDPO).  

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 1.1.2022 DO 31.12.2022 
Zavod nima danih posojil ali drugih finančnih naložb.  
 
 
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1.1.2022 DO 31.12.2022 
Zavod nima najetih posojil.  
 
 
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  
Iz izkaza je razvidno, da je bila na dan 31.12. 2022 knjigovodska vrednost nepremičnin 1.198.901 EUR, vrednost opreme pa 95.701 EUR.  
Sedanja vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je 1.294.602EUR. 
 
 
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL  
Dolgoročnih finančnih oz. kapitalskih naložb ali posojil zavod v 2022 ni imel.  
 
 
Povzetki in tolmačenja računovodskih Izkazov so del izkazov, ki jih je pripravilo podjetje MAMIRA d.o.o., odgovorna oseba za sestavitev 
bilance: Mira Trampuš 
 
 
 
 










