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SPLOŠNI
DEL

ZAVOD METLIKA
2021

USTANOVITEV
Občinski svet Občine Metlika je na 25. redni
seji dne 28. 6. 2018 sprejel Odlok o
ustanovitvi javnega Zavoda za turizem,
kulturo, šport in mladino Metlika. Zavod ima v
pravnem prometu vsa pooblastila in posluje v
svojem imenu in za svoj račun. Je pravna
oseba s pravicami obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in pravnem
prometu

POSLANSTVO
Zavod Metlika je bil ustanovljen z
namenom spodbujanja neodvisnega
turističnega, kulturnega in športnega
delovanja ter mladinskih aktivnosti v
občini Metlika. Ustanoviteljske pravice in
dolžnosti izvršuje Občinski svet Občine
Metlika.

VIZIJA
Vizija delovanja je aktivna vpetost v lokalno
okolje z namenom razvoja dejavnosti,
programov in produktov na področjih
delovanja. Zavod je dejaven pri razvoju,
spodbujanju, organizaciji in promociji
področij, na katerih deluje, ter pri strateškem
delovanju v lokalnem okolju.
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ORGANIZACIJSKA SHEMA
ČL AN I SV ET A Z AV ODA
T J A Š A KUM P M U R N

predstavnica ustanoviteljice

S I MONA ŽUGE L J C AJ N A R

predstavnica ustanoviteljice

A N D R EJA D RA G I N C

predstavnica ustanoviteljice

B O RI S GO VED N IK

predstavnik zainteresirane javnosti

A L EN KA T O MA Š I Č

predstavnica zainteresirane javnosti

DU ŠKA VLA ŠI Č

predstavnica ustanoviteljice

predsednica Sveta Zavoda

V I TA JA NKOVI Č

predstavnica zaposlenih

V skladu z 21. členom Statuta Zavoda Metlika Svet zavoda sestavlja 7 članov. Sedmega člana, predstavnika
delavcev, so v skladu z 22. členom Statuta Zavoda Metlika izmed sebe izvolili delavci zavoda neposredno s
tajnim glasovanjem.

DIREK T ORIC A
M A RJ ET KA PEZ D IR C , P H D

Pristojnosti sveta zavoda:
imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ustanoviteljice,
imenuje strokovni svet zavoda,
sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljice,
sprejema letno poročilo,
sprejema druge splošne akte zavoda, ki jih po odloku o ustanovitvi ne sprejema direktor,
spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda na vseh področjih njegovega delovanja,
nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
daje soglasje k programskim in razvojnim dokumentom zavoda, programu dela, finančnemu načrtu, aktu o
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav osnovnih sredstev in
investicijskega vzdrževanja ter nadzira njihovo izvajanje,
sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do
direktorja,
ocenjuje delo direktorja,
odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega
razmerja,
imenuje revizorja, če se svet zavoda odloči za revizijo računovodskih izkazov ali je takšna revizija
predpisana,
predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev dejavnosti zavoda,
predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja,
daje soglasje k najemninam in cenam javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod,
v soglasju z ustanoviteljico odloča o zadolževanju zavoda,
obravnava mnenja strokovnega sveta zavoda,
obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje ustanoviteljici in direktorju mnenja,
predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem statutom in splošnimi akti zavoda.

Pristojnosti direktorja zavoda:
Direktor je poslovodni in programski vodja zavoda. Direktor predstavlja in zastopa zavod v pravnem prometu
in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Naloge direktorja:
načrtuje, organizira ter vodi delo in poslovanje javnega zavoda,
sprejema strateški načrt,
sprejema program dela in finančni načrt,
sprejema akt o organizaciji dela,
sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
sprejema kadrovski načrt,
sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
pripravi predlog cen javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod,
sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, razen če ni z aktom o
ustanovitvi ali drugimi predpisi določeno, da jih sprejema ustanoviteljica oziroma svet zavoda,
poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
pripravlja letno poročilo,
izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda,
izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
opravljadruga dela in naloge, določene z aktom o ustanovitvi in drugimi predpisi.
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ORGANIZACIJSKA SHEMA
V Zavodu je zaposlenih 5 oseb
DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA METLIKA
M A RJ ET K A PEZD IRC, PHD

Poleg vodenja javnega zavoda: priprava vsebin in razpisov, razvoj dejavnosti in
produktov, vodenje investicij, organizacija dogodkov in prireditev, nujna dežurstva in
vsa ostala dela (v drugi polovica leta 2021 se to odraža v 17,75 dnevih neplačanih
nadur).

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA TURIZEM IN MLADINA
V IT A J A N K OV IČ

Spremljanje, priprava in vodenje razpisov, organizacija dogodkov in prireditev, razvoj
dejavnosti in produktov, vodenje investicij, nujna dežurstva in vsa ostala dela

VIŠJI PODROČNI REFERENT - TURIZEM

S U Z A N A PU Š KA RIĆ, NA DOMEŠ ČA : A ND REJA FIR

izvajanje nalog povezanih z upravljanjem vodilne destinacije Bela krajina, sodelovanje s
ponudniki, skrb za tiskovine, turistično informiranje, komunikacija s turističnimi
ponudniki

ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA - TIC

RU D I V LA Š IČ

podajanje turističnih informacij, skrb za ažurnost turističnih informacij, priprava
tedenskega informatorja, koordiniranje projekta Kraljica metliške črnine

ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA - HDBK
T A D EJ J U REJ EVČIČ (D O 31 . 12. 20 21)

skrb za nabavo in prodajo izdelkov, vodenje evidenc, skrb za spletno trgovino,
organizacija dogodkov, sprejem in postrežba gostov, skrb za urejenost prostora
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Pomembni kadrovski mejniki od ustanovitve zavoda do danes
AVGUST 2018

USTANOVITEV ZAVODA METLIKA Zavod Metlika je bil ustanovljen avgusta
2018. Vse naloge v zvezi z ustanovitvijo in
vzpostavitvijo zavoda je prevzela v. d.
direktorica, ki je, ob pomanjkanju ustreznih

zaposlitev

PRENOS DEJAVNOSTI TIC NA ZAVOD

prostorov, delovala iz pisarne tedanje
direktorice občinske uprave.

JUNIJ 2019

- prenos zaposlitve (1 oseba) (23. plačni
razred)
PRVA DODATNA ZAPOSLITEV
- višji svetovalec področja za turizem in
mladino (35. plačni razred)

JUNIJ 2020
zaposlitve

DOKONČEN PRENOS DEJAVNOSTI TIC NA

zaposlitve

UPRAVLJANJE HDBK
- dodatna zaposlitev za vodenje HDBK (23.
plačni razred)

OKTOBER 2020

ZAVOD
- prenos zaposlitve (1 oseba) (29. plačni
razred)

zaposlitev
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O ZAVODU
OSEBN A I Z K A ZN I CA Z A V ODA

Tjaša Kump Murn

U SM ER I TV E
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POSEBNI
DEL

ZAVOD METLIKA
2021
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leto v retrospektivi

POROČILO
DIREKTORICE
Tudi leto 2021 je bilo zaznamovano s
pandemijo svetovnih razsežnosti, ki je
odmevala predvsem v turističnem sektorju,
nič manj pa ni prizadela tudi kulturnikov,
ljubiteljske kulture in kulturnih dogodkov,
življenja in delovanja mladih ter športnih
društev in dogodkov. Kljub številnim
omejitvam smo v Zavodu Metlika izkoristili
prav vsako priložnost za izvedbo letnega
programa dela 2021, kar se kaže v visoki
realizaciji zastavljenih ciljev.
Leto se je začelo z javnim odmevom projekta
"Kje ti je kultura", ki je bil prepoznan in
slovenski javnosti predstavljen kot inovativen
v prispevku RTV SLO "V belokranjskih občinah
kultura na daljavo". Omenjeni prispevek je bil
le prvi v seriji medijskih obiskov, ki smo jih v
letu 2021 sprejeli v Zavodu Metlika. Tovrstno
medijsko zanimanje za naše projekte skupaj s
številnimi sprejetimi študijskimi turami, ki so
obravnavale delovanje Zavoda kot primer
dobre prakse, nas utrjuje v prepričanju, da
Zavod deluje v pravo smer in postaja
prepoznaven v širšem slovenskem prostoru.

K prepoznavnosti Metlike in Zavoda Metlika je
prispevalo tudi aktivno sodelovanje z
Združenjem zgodovinskih mest Slovenije, v
sklopu katerega povezujemo področji kulture
in turizma. Zavod se je udeleževal sej
programskega sveta Združenja, na katerih
smo sooblikovali program in aktivnosti,
pripravljali in izvajali aktivnosti za Metliko ter
se predstavljali na skupnih dogodkih.
Združenje je nosilec aktivnosti promocije in
trženja nosilnega turističnega produkta Mesta
in kultura, ki je podprt s strani Slovenske
turistične organizacije (STO), kar je Metliki
omogočilo sodelovanje na promocijskih
dogodkih, ki jih je organizirala STO.

Delovanje Zavoda Metlika je
naravnano k sodelovanju in
povezovanju.
Skupaj z ostalima dvema javnima zavodoma
belokranjskih občin, RIC Bela krajina in KC
Semič, Zavod Metlika upravlja z vodilno
destinacijo Bela krajina. Tudi na lokalni ravni
je to povezovanje tvorno in prispeva k
turistični prepoznavnosti Bele krajine in
Metlike. Zavodi skupaj vodimo že uveljavljene
turistične produkte in razvijamo nove, ter
zagotavljamo razvojno in promocijsko
podporo lokalnim turističnim ponudnikom.
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Kot destinacija smo tudi člani Konzorcija
Slovenia Green. Delo, napredne ideje in
aktivnost sodelavke Zavoda Metlika, Vite
Jankovič, se odražajo ne le v zadovoljnih
ponudnikih, ki se na njo obračajo za
svetovanje, pač pa tudi v njeni izvolitvi v
upravni odbor Konzorcija.

Zavod Metlika je usmerjen v
razvoj in napredek.
Pri delu na skupnih projektih v širših
partnerstvih velja izpostaviti tudi
aktivnosti v sklopu projekta Občine
Metlika, Zavoda Metlika in Doma starejših
občanov Metlika. Partnerji smo v letu 2021
uspešno zaključili CLLD projekt E-mobilna
Metlika, v sklopu katerega je Zavod
Metlika razvil samo-voden turistični
produkt, ki je primeren tudi za slepe in
slabovidne.
To pa ni bil edini projekt, ki smo ga
zasnovali v Zavodu. Samostojno smo med
drugim oblikovali in testno izvajali tudi
produkt "Metliška pustolovščina", razvili
kolesarsko-prodajni produkt vezan na
Hišo dobrot Bele krajine "Belokranjski
piknik na kolesu" in ponudbo za
ponudnike nastanitev in njihove goste
"Belokranjski zajtrk".

Zavod Metlika je v letu 2021 nadaljeval z
razvojem in aktivnostmi Hiše dobrot Bele
krajine, v kateri smo gostili številne
skupine, ki so v delovanju Hiše
prepoznale model, po katerem se je
vredno zgledovati. Dr. Aleš Gačnik,
profesor Univerze na Primorskem je po
obisku Hiše zapisal:

Vzorčna destinacijska trgovina
lokalnih kmetijskih pridelkov in
živil več kot šestdesetih partnerjev,
zelo referenčen izbor vin, mesnin,
mlečnih, medenih izdelkov,
inovativnih gastronomskih
produktov itn. Trajnostni sistem
upravljanja in razvoja. Čestitke!
Ponudniki lokalne samooskrbe so
hrbtenica Hiše, zato smo se o nadaljnjem
delovanju posvetovali tudi z njimi, jih s
priložnostno tržnico vključevali v dogodke
v starem mestnem jedru in jih promovirali
prek spleta. K slednjemu je v veliki meri
prispevala nova spletna stran Hiše dobrot
s spletno prodajo, ki jo štejemo za veliko
pridobitev leta 2021.
Zelo odmeven in dobro obiskan je bil tudi
Dan Hiše dobrot, s katerim smo obeležili
prvo obletnico delovanja hiše.

Hiša dobrot je v slovenskem
merilu primer dobre prakse.
Dan hiše dobrot je bil le eden izmed
dogodkov, ki smo jih v Zavodu organizirali
v letu 2021. Nekateri so bili zaradi
epidemioloških razmer spletni, mnogi pa
tudi takšni, kot smo jih bili vajeni nekoč.
Pri nas je v sklopu Kulturnega abonmaja
zgodovinskih mest gostovalo Gledališče
Toneta Čufarja iz Jesenic s smeha polno
predstavo "Vozi Miško", družili smo se na
vinskih večerih, izvajali aktivnosti na
Evropskem tednu mobilnosti, pripravili
praznični sejem, če omenim le nekatere.
Izpostaviti pa prav gotovo velja novo
poglavje projekta strateškega razvojnega
projekta Zavoda Metlika "Kje ti je kultura",
ki smo ga letos poimenovali "Najdi si
kulturo".

Redkokdaj se zgodi, da sem na odru
popolnoma sproščena. Večino časa na
odru sicer uživam, nikoli pa ne morem
kar vsega odmislit in samo uživat. Opera
zahteva veliko večjo koncentracijo in
vokalno kondicijo kot pop, zato mi taki
koncerti kot je ta, na katerem sem se
lahko popolnoma sprostila, pomenijo
toliko več.
Sara Briški Cirman
To je bil en redkih trenutkov, ko na odru
ni prevladovala trema, ampak zgolj
podajanje glasbe in veliko emocij. Od
lepote trenutka nismo razjokale samo
občinstva, tudi sebe.
Maša Golob

Ključna usmeritev Zavoda Metlika
ostaja decentralizacija kulture.

Dogodek, ki je povezal kulturno dediščino,
lokalne ponudnike in izjemne glasbene
nastope, ni pustil nobenega od
obiskovalcev ravnodušnega. V prihodnje bi
Zavod k obisku vrhunskih kulturnih
dogodkov rad privabil še več ljudi, kar je
naš zastavljeni cilj.
Leto 2021 je bilo zaznamovano tudi z
mladinskim delom. Pripravili smo serijo
predavanj "Belokranjci+znanje", gostili
mladinsko izmenjavo, bili uspešni na
razpisu pri prijavi nove izmenjave in se pri
tem delu partnersko povezovali, v Zavodu
je študijsko prakso opravljala študentka iz
Nemčije, v mladinskem centru pa smo
pripravili serijo delavnic.
V okviru razvojne strategije metliške
občine je Zavod Metlika prevzel
koordinacijo priprave Strategije mladih
Občine Metlika, pri čemer je zagotavljal
institucionalno podporo in pomoč
mladinskemu posvetovalnemu telesu
župana.

Delavnice, namenjene pridobivanju mnenj
in želja mladih, so bile izjemno slabo
obiskane, sledil je še odstop Odbora za
mladino. Izkazalo se je, da je na področju
mladine potrebno najprej poskrbeti za
osnove, in sicer za izgradnjo
medsebojnega zaupanja med mladino in
institucijami ter za konstruktivno
reaktivacijo metliške mladine. Omejitve
povezane z epidemijo so nedvomno
imele velik vpliv na organsko
povezovanje mladine v samoiniciativna
proaktivna jedra, ki bi imela željo in
potrebo po povezovanju in delovanju, kar
je pred nas postavilo dodaten izziv, kako
spodbuditi mlade za tvorno mladinsko
delovanje v lokalni skupnosti. Leto 2021
smo tako na mladinskem področju
identificirali kot izkušnjo, iz katere se
lahko marsikaj naučimo in temu primerno
delujemo naprej.

Pri delu z mladino se je izkazalo,
da moramo začeti hoditi, preden
začnemo teči. Manjka osnova aktivno mladinsko jedro, ki zaupa
v sodelovanje.

12

13

Največ dela Zavodu Metlika ostaja na
področju športa, kjer smo bili tudi v letu
2021 usmerjeni predvsem v destinacijske
projekte kolesarskih in pohodniških poti, v
revitalizacijo Urbanove poti ter v razvoj
rekreativnih kolesarskih poti v občini
Metlika. Izpeljali smo tudi fokusno
delavnico - Šport v Metliki, ki nam bo
služila kot usmeritev za nadaljnje
delovanje.

Šport je področje z največ izzivi.
Na vseh področjih delovanja v Zavodu,
zaradi racionalizacije porabe sredstev in
kadra, področja delovanja povezujemo.
tako je tudi s področjem športa, ki ga
povezujemo predvsem s področjem
turizma, kot partner pa smo pristopili tudi
k organizaciji mladinske izmenjave na
temo športa, ki bo izvedena v letu 2022.
Dejstvo, s katerim smo bili akutno soočeni
v letu 2021 je, da je bilo v Zavodu v
poprečju zaposlenih 4,66 zaposlenih
(porodniški dopust), pri čemer sta bili za
napredek in strateški razvoj štirih področij
zaposleni samo dve osebi (vključno z
direktorico). Ostali zaposleni so
zagotavljali obratovanje Hiše dobrot in
TICa. Veliko dela je bilo, poleg vsega že
omenjenega, vloženega tudi v izvedbo in
poročanje o projektih ter v pripravo novih.

Investicijska vlaganja so bila v letu 2021
usmerjena predvsem v izdelavo in opremo
kuhinje v prvem nadstropju Hiše dobrot, ki
je v istem letu tudi že polno zaživela, in v
groba dela na podstrešju, ki bo
namenjeno prostorom Zavoda.
V letu 2021 je bilo delovanje Zavoda
Metlika tudi predmet dveh revizij, notranje
in zunanje. Nadzorni odbor Občine Metlika
je v Poročilu o nadzoru poslovanja Zavoda
za turizem, kulturo, šport in mladino
Metlika za obdobje 2019-2020 ni ugotovil
nepravilnosti in je v zaključnem delu
poročila pohvalil delovanje Zavoda
predvsem v smislu strokovnosti in
inovativnosti.
S strani Občine Metlika je bila naročena
tudi zunanja revizija delovanja Zavoda
Metlika za leto 2020, ki je zaključila, da
da "so notranje kontrole zagotavljanja
skladnosti in pravilnosti poročanja
vzpostavljene s primernim kontrolnim
okoljem na določenem področju
poslovanja" in ugotovila, da "je
vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki
na določenih revidiranih področjih
poslovanja deluje v skladu s predpisi in
internimi akti."
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Strinjamo se z ugotovitvijo obeh revizij, da
je nujno vzpostaviti sodila za razporeditev
stroška delovanja med javno in tržno
dejavnost, zato smo pri ustanoviteljici,
Občini Metlika, že posredovali predlog
sodil in zaprosili za »Dogovor o določilih
in sodilih za izvajanje tržne dejavnosti ali
določitev tržne dejavnosti, ki je v
interesu javnega delovanja«. Sodila
bomo vključili v finančni načrt in bodo
pojasnjena naslednjem letnem poročilu.

Za nami je uspešno leto.

Na splošno ocenjujem delo Zavoda v letu
2021 kot zelo uspešno, predvsem z vidika
količine in kakovosti opravljenega dela.
Žalosti pa me, da je naše delo pogosto
bolj ali manj namerno neopaženo. Menim,
da gre za posledico šuma v komunikaciji,
ki ga lahko naslovimo predvsem s
konstruktivnim pristopom in medsebojnim
zaupanjem. Vsekakor ne želim
predpostaviti, da gre le za veselje do
pavšalnega udrihanja, bodisi po neki
formalni strukturi, bodisi po posamezniku
ali po neki odločitvi, ki se ravno ne sklada
z osebnim prepričanjem kritika. Zavod
Metlika je javni zavod, namenjen lokalni
skupnosti, njenemu povezovanju in
sodelovanju, doseganju napredka in
razvoju. Upam, da lahko v prihodnje z
boljšo komunikacijo dosežemo boljše
medsebojno razumevanje in bolj
konstruktivno javno razpravo,
Navsezadnje si vsi prizadevamo za isti cilj,
Metliko, v kateri je lepo živeti in ustvarjati.

Marjetka Pezdirc PhD
direktorica

PREGLED DELA
Poročilo o delu opisuje aktivnosti izvedene v letu
2021.

Sredstva

za

izvajanje

aktivnosti

javne

službe so se nakazovala iz proračuna Občine
Metlika na osnovi zahtevka za vsak mesec.
Obvezna priloga zahtevka so bili izpiski konto
kartic in kopije računov za pretekli mesec.
Lastna tržna dejavnost Zavoda Metlika v tem
obdobju je bila vezana na upravljanje s Hišo
dobrot

Bele

krajine.

V

skladu

z

revizijskim

priporočilom mora biti v čim krajšem času z
Občino Metlika dosežen »Dogovor o določilih in
sodilih za izvajanje tržne dejavnosti ali določitev
tržne

dejavnosti,

ki

je

v

interesu

javnega

delovanja«.
Sledi opis aktivnosti Zavoda Metlika. V ospredju
je

bilo

izvajanje

javne

službe

na

področjih

turizma, kulture in mladine. Področje športa je
bilo naslovljeno predvsem z vidika rekreativnih
dejavnosti.
Postopoma,

s

kadrovskimi

in

finančnimi

okrepitvami, se bo delovanje na vseh področjih
delovanja

zavoda

uravnotežilo,

Zaenkrat

pa

Zavod Metlika stremi k projektom, ki povezujejo
več področij njegovega delovanja hkrati.
V skladu s priporočili Sveta Zavoda Metlika je
bilo delovanje zavoda naravnano razvojno in
strateško.
Pregled dela Zavoda Metlika 2021 je razdeljen na
poročilo o realizaciji kazalnikov nastavljenih v
Programu dela za leto 2021 in nadalje o dodatno
realiziranih aktivnostih v letu 2021. Aktivnosti so
razdeljene na tri primarne vidike delovanja:
strateški razvoj
dogodke in
promocijske dejavnosti.
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IZVEDBA PROGRAMA PO NASTAVLJENIH
KAZALNIKIH PROGRAMA DELA 2021

Razvoj
razvojni projekt

področje

realizacija (obarvano zeleno)
Štiri moduli, štiri predavatelji:
Jorg Zupan, Atelje - odličnost v gastronomiji
Sandi Kovačević, Hotel Cubo - odličnost
uslug
Tomo Čeh, PKF- odličnost pri nastanitvah in
načrtovanju
Peter Črnič, PKF - odličnost pri sprejemu
gostov.

AKADEMIJA ODLIČNOSTI ZA
PONUDNIKE V TURIZMU

TURIZEM

INTERNO IZOBRAŽEVANJE

TURIZEM

Sprejem in delo s strankami (Luxury Slovenija).

TURIZEM

Obisk 17 turističnih ponudnikov v občini na
podlagi predhodnih prijav.
Seznanitev s ponudbo in novostmi v ponudbi
pred turistično sezono.

KULTURNO-GASTRONOMSKI
PRODUKT: ZGODOVINSKA MESTA
DOLENJSKE REGIJE

TURIZEM

V skladu s strategijo razvoja zgodovinskih mest
in novo strategijo razvoja slovenskega turizma
(ukrep touring), je produkt povezovanja
zgodovinskih mest JV regije premaknjen na
konec leta 2022 oziroma v leto 2023, saj bodo za
tovrstne produkte namenjena tudi sredstva
preko razpisov MGRT.

SAMOVODENI PRODUKT STARO
MESTNO JEDRO METLIKA

TURIZEM
KULTURA

Razvit produkt Metliška pustolovščina.

OBISKI PONUDNIKOV

16

17

razvojni projekt

POHODNIŠKI SPROSTITVENI
PRODUKT JOGA V NARAVI

področje

TURIZEM

realizacija
Turistični produkt Joga pohod smo zaradi
spremembe razmerij med tujimi in domačimi
gosti premaknili na obdobje, ko bo Bela krajina
zopet začela pridobivati stalne tuje goste, saj je
produkt primarno namenjen njim, oziroma
gostom z večjo kupno močjo.
Po posvetovanju z ostalimi destinacijami, ki
podobne produkte že ustvarjajo, smo se odločili,
da je posledično finančni vložek v takšen
produkt prevelik, zato je razvoj produkta
premaknjen na obdobje 2023-2025.

CLLD PROJEKT - E-MOBILNA
METLIKA

TURIZEM
KULTURA
ŠPORT

Izvedba delavnic, aktivnosti, razvoj turističnega
produkta v slovenskem in angleškem jeziku
primernega tudi za slepe in slabovidne.
Priprava zahtevka.

HDBK - PRIDOBITEV CERTIFIKATA
GREEN KEY

TURIZEM

Začete aktivnosti za izpolnitev pogojev pristopa
k pridobitvi okoljskega certifikata.

HDBK - RAZVOJ NOVEGA HIŠNEGA
PRODUKTA - BREZOVO PIVO

TURIZEM

Pale ale MARE.

HDBK - VZPOSTAVITEV SPLETNE
TRGOVINE

TURIZEM

Aprila 2021 je zaživela spletna stran Hiše dobrot
s spletno trgovino.

HDBK - OBLIKOVANJE PRODAJNIH
PAKETOV, POSLOVNIH DARIL IN
DEGUSTACIJSKIH PAKETOV

TURIZEM

Dosegljivi tudi prek spletne trgovine.

TURIZEM

Izvedba aktivnosti projekta je zaradi čakanja na
pogodbo premaknjena na leto 2022. V letu 2021
pa je bila izvedena največja investicija v sklopu
projekta in sicer izdelava in oprema kuhinje v
prvem nadstropju HDBK, ki je tudi že zaživela
kot prostor delavnic peke belokranjske pogače.

CLLD PROJEKT INKUBATOR VEŠČIN
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razvojni projekt

področje

realizacija
Masterclass: Plesno društvo Krokar in Maša
Kagao Knez
- izvedba delavnice, snemanje videa

KJE TI JE KULTURA

KULTURA
MLADI

ŠOLA PRENOVE

KULTURA

Kamnoseška delavnica je bila v dogovoru z
Združenjem zgodovinskih mest Slovenije
premaknjena na leto 2022.

KULTURA
MLADI

Zavod Metlika je k sodelovanju povabil Plesno
Društvo Krokar, ki je v sklopu projekta
ReFresh+ (Young art(ist)s refreshing heritage
sites and legends) obudilo legendo o metliškem
grbu skozi plesno predstavo "Na krilih legende".
Vodilni partner projekta ReFresh+, ki je
sofinanciran
iz
programa
Kreativna
Evropa/Kultura, je Združenje zgodovinskih
mest Slovenije, katerega članica je tudi Metlika,
ki jo v Združenju zastopa Zavod Metlika.

REVITALIZACIJA URBANOVE POTI

ŠPORT

izvedenih je bilo več sestankov z deležniki (KS
Grabrovec, Občina Metlika, MS Metlika), skupni
pohod z namenom ugotavljanja stanja in
pogovori s ponudniki ob poti. Narejen je bil
načrt obnove oznak , naročena in dobavljena je
bila oprema (količki in table).
Pot je bila GPX trasirana za razvoj potencialne
kolesarske poti.

KOLESARSTVO IN POHODNIŠTVO

ŠPORT

Na ravni destinacije Bela krajina sta bili
oblikovani belokranjski krožni poti - pohodniška
in kolesarska.

ŠPORT

Opravljeni so bili pogovori s skupino Dudes VS
Gravitiy, identificirane potencialne naravne
stene, izpostavljena potreba po plezalnem
boulderju in opravljeno svetovanje glede
pridobivanja sredstev na razpisih za čiščenje in
vzdrževanje naravnih sten.

PROJETKT REFRESH

ANALIZA STANJA - PLEZALSTVO

sodelovanje z DKŽ in MFS Ivan Navratil je
odpadlo zaradi razmer, prav tako tudi video
posvečen obeležitvi 170. obletnice Mestne
godbe Metlika .
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razvojni projekt

DELOVANJE MC METLIKA

področje

realizacija

MLADI

Mladinski center Metlika je bil odprt, ko je to
dopuščalo sproščanje epidemioloških ukrepov.
V tistem času je bila mladim za medkulturno
spoznavanje in spodbujanje razgledanosti o
študentski mobilnosti na voljo tudi študentka iz
Nemčije, ki je v zavodu opravljala prakso.
V MC so bile izvedene tudi delavnice:
praznično okrasje
glina
potičnik

MLADI

Prek mladinske izmenjave smo gostili Ano Rixen
iz Nemčije, ki je pomagala pri organizaciji
kreativnih delavnic in bila otrokom na voljo za
praktično rabo nemškega jezika.

KOORDINIRANJE DELOVANJA
MLADINSKEGA ODBORA V DELU
PRIPRAVE STRATEGIJE MLADINE
OBČINE METLIKA

MLADI

Zavod Metlika se je udeleževal sestankov
Mladinskega odbora Metliki v svetovalni vlogi.
Skupaj smo postavili časovnico aktivnosti in
organizirali delavnice za oblikovanje Strategije
razvoja mladine v Občini Metlika. Odstop
Mladinskega odbora je zamaknil časovnico
aktivnosti. Zaključni del priprave strategije je
prevzel Zavod Metlika.

ERASMUS+ PROJEKT - KLJUČNI
UKREP 1: MLADINSKE IZMENJAVE

MLADI

Zavod se je uspešno prijavil na razpis s
projektom Intercultualog. Mladinska izmenjava
v sklopu projekta bo izvedena v letu 2022.

MLADI

Natečaj je bil izveden dvakrat, saj v prvem roku
ni bilo prijav. V drugem roku je prijavljeni mladi
arhitekt pripravil idejno zasnovo za prostore
Zavoda Metlika v podstrešnih prostorih HDBK.

ŠTUDENTSKA PRAKSA

NATEČAJ ZA MLADE ARHITEKTE

Dogodki
področje

realizacija

VINSKA VIGRED

TURIZEM

Prireditev izvedena v okrnjenem obsegu zaradi
epidemije
- dokumentarno-predstavitveni video
-prodajni degustacijski paket
-podelitev priznanj šampionom.

MLADA PORTUGALKA

TURIZEM

Zavod je sodeloval pri komunikaciji z
oblikovalcem in promociji. Dogodek je izvedlo
Društvo vinogranikov Metlika.

PRAZNIČNI SEJEM IN FESTIVAL
PENIN

TURIZEM

Zaradi epidemioloških omejitev smo izvedli
samo praznični sejem.

HDBK - DOGODEK OB 1. OBLETNICI

TURIZEM

Uspešno izveden, dobro obiskan dogodek.

TURIZEM

Vinski večeri z vinarji:
Šuklje
Kajin
Hoznar
Vinska klet Metlika
Ostali predvideni vinski večeri so odpadli
zaradi omejitev povezanih z epidemijo

dogodek

VINSKI VEČERI - DEGUSTACIJE
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dogodek

NAJDI SI KULTURO

KOLPSKI TRIATLON

BELOKRANJCI + ZNANJE

področje

KULTURA

ŠPORT

MLADI
TURIZEM
KULTURA

realizacija
Voden pohod po starem mestnem jedru.
Pohod od mestnega jedra Metlike, prek
Čuril do Treh Far
Hiša vina Pečarič - vino in poezija
Tri fare - orgelski nastop, operni koncert
Promocijski video
Predaja zbranih prostovoljnih prispevkov
Župniji Metlika

Dogodek je bil zastavljen, vendar odpovedan
zaradi kombinacije neugodne vremenske
napovedi in slabšanja epidemioloških razmer
na zastavljeni datum.

Serija predstavitev diplomskih nalog, vezanih
na lokalno okolje:
Možnosti prostorskega razvoja turizma
Bele krajine, Klemen Beličič
Apiturizem v Beli krajini, Lidija Kočevar
Narod in nacionalizem v Beli krajini med
19. stoletjem in danes, Jaka Virant
Identiteta na robu - prenova gradu Gradac,
Grega Drobnič
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Promocija
promocijski dogodek

področje

realizacija

TURIZEM

spletna promocija (spletna stran, Facebook,
Instagram, nagradne igre)
sodelovanje z vplivneži
sprejemi tujih novinarjev
sprejemi skupin (ogledi dobre prakse)
promocijski videi v sklopu Inkubatorja
veščin so premaknjeni na leto 2022

PROMOCIJSKI PROJEKTI S
PARTNERJI

TURIZEM
KULTURA

Zavod je sodeloval pri projektih promocije
vodilne destinacije Bela Krajina (tiskovine,
projekti - Odprta vrata in Okusi Bele krajine,
Slovenia Green, MOS, snemanje promo video
vsebin - mestna jedra, vode) in
pri promociji prek Združenja zgodovinskih mest
Slovenije (online sejem Feel sLOVEni@ Business
Date UK & Ireland, obiski tujih novinarjev, RTV
SLO promocija Dobro jutro/Mesto na dan,
promocijski video kulinarika v zgodovinskih
mestih). Na virtualnem sejmu Ferien-Messe na
Dunaju je Zavod Metlika zastopal Belo krajino
tako v okviru destinacije kot tudi prek ZZMS.

LOKALNA PROMOCIJA

TURIZEM

Radio Odeon - zakup prostora, oglaševanje
HDBK

PROMOCIJA HDBK

DODATNO IZVEDENO V LETU 2021

Razvoj
razvojni projekt

področje

realizacija

NOV PROGRAM SREDNJE ŠOLE
ČRNOMELJ

MLADI

Zavod Metlika je bil del delovne skupine Srednje
šole Črnomelj, ki je pripravljala dokumentacijo
za pridobitev novega srednješolskega programa.

DODATNI PRODUKT HDBK

TURIZEM

Brezov čaj Bare.

TURIZEM

Sprejem enega vodilnih svetovnih strokovnjakov
na področju svetovanja turističnim destinacijam.

TURIZEM

razvoj koncepta
priprava vsebin (besedila in fotografije za
spletno promocijo)
oblikovanje brošure
komunikacija z deležniki

TURISTIČNI PRODUKT BELOKRANJSKI PIKNIK NA KOLESU

TURIZEM

Električna in navadna kolesa pridobljena v
sklopu projekta E-mobilna Metlika je Občina
Metlika v upravljanje predala Zavodu Metlika.
Zato smo z namenom spodbujanja uporabe
razvili nov turistični produkt, dokupili obvezno
opremo (ključavnice, čelade) in izdelali
dokumentacijo, ki je potrebna za posojanje koles
in opreme.

STRATEGIJA OBČINE METLIKA

VSA PODROČJA

Zavod Metlika je sodeloval na delavnicah v
sklopu priprave strategije metliške občine

SPREJEM: CHRISTOPHER
HINTEREGGER | PKF
TOURISMEXPERTS

TURISTIČNI PRODUKT BELOKRANJSKI ZAJTRK
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razvojni projekt

področje

realizacija

TESTNO IZVAJANJE PRODUKTA
METLIŠKA PUSTOLOVŠČINA IN
DELAVNICA PEKE BELOKRANJSKE
POGAČE

TURIZEM

Doživetje, prodajni produkt.

SKRIVNI VRT MEDOVITIH RASTLIN

TURIZEM
KULTURA
MLADI

Preureditev prostora v starem mestnem jedru v
park medovitih rastlin in naravno okolje za
opraševalce ter prostor za sprostitev in manjše
dogodke za lokalno skupnost in obiskovalce.
Izdelana idejna zasnova.

TURIZEM

Na uvodnem sestanku z LAS DBK in ostalimi
belokranjskimi partnerji je Zavod Metlika dal
pobudo, da se za neposredno potrditev iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj
predlaga projekt Kolektivna blagovna znamka
Bele krajine. Pobuda je bila sprejeta, projekt, v
katerm smo partnerji, pa odobren. Izvajanje bo
sledilo v letu 2022.

INTERREG SLOVENIJA-HRVAŠKA
TRAJNOSTNA MOBILNOST

TURIZEM
MLADI

Pristopili smo k pobudi vodilnega partnerja
RCMS (VP) Murska Sobota za oblikovanje
čezmejnega partnerstva z namenom izboljšanja
pogojev za čezmejno mobilnost, predvsem
mobilnost v podeželskih krajih ob slovensko –
hrvaški meji. V Zavodu Metlika smo se povezali z
Občino Kamanje in pripravili potrebno
vsebinsko in finančno dokumentacijo za
razpisno vlogo. Rezultate razpisa še čakamo.

UNESCO IN METLIŠKO OBREDJE

KULTURA

vključitev v delovno skupino za pripravo
dokumentacije za vpis Metliškega obredja na
UNESCO seznam dobrih praks.

TURISTIČNI PRODUKT "BELA
KRAJINA JE SVOBODA"

TURIZEM
KULTURA

Zavod Metlika je na pobudo ZIK Črnomelj in
željo Občine Metlika pristopil k razvoju novega
turističnega produkta in kot partner v projektu
razvija del programa za Metliko.

CLLD PROJEKT KOLEKTIVNA
BLAGOVNA ZNAMKA BELE KRAJINE

Dogodki
dogodek

področje

realizacija

OBČINSKA PROSLAVA OB
KULTURNEM PRAZNIKU

KULTURA

Zavod Metlika je pripravil koncept, besedilo,
scenarij ter izvedel snemanje. Končni izdelek je
bil predvajan ob kulturnem prazniku.

OLIMPIJSKA BAKLA

ŠPORT
MLADI

Zavod Metlika je v sodelovanju s Športno zvezo
Metlika, Osnovno šolo Metlika, Vrtcem
Metlika, Šolo zdravja in Centrom za krepitev
zdravja pripravil sprejem slovenske olimpijske
bakle.

RAZSTAVA BELI SVET MED KOLPO IN
GORJANCI

KULTURA

Zavod Metlika je organiziral gostovanje
razstave "Beli svet med Kolpo in Gorjanci" v
parku na Trgu Svobode.

30. OBLETNICA OSAMOSVOJITVE PROSLAVE

KULTURA

Zavod Metlika je pristopil k koordinaciji priprav
in oblikovanju vabila ob proslavah 30. obletnice
osamosvojitve.

NEMŠKI VEČER

MLADI

Zabavni dogodek s kvizom in igrami za mladino.

MLADI

Tudi v letu 2021 je bil Zavod Metlika v vlogi
soorganizatorja:
tržnica domačih dobrot
otroška predstava "Z Majo v šolo"
koncert skupine Pulover
oblikovanje vsebin za promocijo

MLADI

Tudi letos smo kot tretji partner sodelovali pri
projektu "Noč ima svojo moč", ki je namenjen
spodbujanju zanimanja za znanost med
mladimi. Letos je bil dogodek posvečen vodi,
zato smo v sodelovanju s Komunalo Metlika
organizirali predavanje o pomenu čiste vode za
osnovnošolce.
V sodelovanju z OŠ Metlika pa smo organizirali
tudi 'gostujočo razstavo eksperimentov Hiše
eksperimentov, ki je bila našim osnovnošolcem
na voljo dober mesec.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

EVROPSKO NOČ RAZISKOVALCEV IN
VSESLOVENSKI DOGODEK 'NOČ IMA
SVOJO MOČ'
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Promocija
področje

realizacija

ODDAJA "NA LEPŠE"

TURIZEM

Dvakrat smo gostovali v oddaji Na lepše:
predstavili smo belokranjski del Slovenia
Green Capitals route, ki se začne v Ljubljani
in preko Kočevskega nadaljuje do Bele
krajine.
predstavili smo delavnico peke belokranjske
pogače kot turistično doživetje.

PLANET TV

TURIZEM

Sprejeli smo ekipo Planet TV na delavnici peke
belokranjske pogače, ki je bila poleg Hiše dobrot
predstavljena v oddaji "Planet na obisku".

PRENOVA PROMOCIJSKIH
MATERIALOV

TURIZEM

promocijski dogodek

UDELEŽBA NA STROKOVNEM
POSVETU "LOKALNA HRANA S
KRATKIMI DOBAVNIMI VERIGAMI" IZZIVI IN PRILOŽNOSTI ZA
SLOVENSKI TURIZEM, BRDO PRI
KRANJU

PREDSTAVITEV KONCEPTA HDBK PRIMER DOBRE PRAKSE

SPREJEM TURISTIČNIH AGENTOV IZ
ZDA (VIRTUOSO TRAVEL)

"Belokranjska pogača"
Metlika v mojem srcu
ponudniki Hiše dobrot

TURIZEM

Na posvetu smo dobili dodatno potrditev, da
smo v Zavodu Metlika s Hišo dobrot Bele krajine
ne le na pravi poti, temveč med pionirji, razvijalci
in promotorji trajnostnega razvojnega trenda.
Vizija, ki smo jo zastavili ob samem prevzemu
Hiše, se je izkazala za napredno, saj aktivno
povezuje lokalno samooskrbo s turizmom prek
pobud kot je Belokranjski zajtrk in spodbuja
mlade pri ustvarjanju zaposlitvenih priložnosti v
verigi lokalne samooskrbe prek projektov kot je
Inkubator veščin.

TURIZEM

Sprejemi treh skupin LAS (Laško, Dolenjska in
Bela krajina, Škofja Loka)
Sprejem skupine tuističnih vodnikov Slovenije
Sprejem srednjih šol (SŠ za gostinstvo Nova
Gorica, SŠ Črnomelj)
ZIK Črnomelj

TURIZEM

Sprejem štirih skupin turističnih agentov,
priprava belokranjskega doživetja v naravi
(kolesarjenje, čolnarjenje, piknik v naravi,
delavnica peke belokranjske pogače)
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področje

realizacija

SIW (ON TOUR)

TURIZEM

Udeležili smo se Slovenske turistične borze
(Slovenian Incoming Workshop – SIW), ki jo
organizira Slovenska turistična organizacija in je
najpomembnejši poslovni dogodek, ki postavlja
trende v slovenskem turističnem okolju. Tujim
organizatorjem potovanj smo na Vidošičih
predstavili našo turistično ponudbo.

VIDEO "KOŠNJA STELJNIKOV"

TURIZEM
KULTURA

Izdelali smo promocijski video košnje
vinomerskih steljnikov, ki prikazuje stari ljudski
običaj košnje belokranjske naravne posebnosti
(naravna in kulturna dediščina Bele krajine)

promocijski dogodek

VIDEO "HIŠA DOBROT BELE KRAJINE
- KJER VSAK OBISK POSTANE
NEPOZABNO DOŽIVETJE

Izkoristili smo priložnost ob snemanju
promocijskega videa Združenja zgodovinskih
mest Slovenije "V mesto po okusne navdihe
dediščine" in scenarij zastavili tako, da so bili
posnetki primerni za montažo dodatnega videa,
namenjenega promociji Hiše dobrot Bele krajine.
TURIZEM

Video "V mesto po okusne navdihe dediščine", v
katerem sta izpostavljena belokranjska pogača
in vino, je predstavljen tudi na spletni strani
Slovenske turistične organizacije.
https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/gastronom
ska-podoba-slovenskih-zgodovinskih-mest

SOUPRAVLJANJE Z VODILNO
DESTINACIJO BELA KRAJINA
Zavod Metlika skupaj z RIC Bela krajina, ki je nosilni partner Vodilne destinacije Bela krajina, in KC
Semič, soupravlja z destinacijo in pri tem zagotavlja aktivno delo svojih zaposlenih pri sledečih
aktivnostih destinacije:

Ukrep

Aktivnosti

INTERNO IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE

Dvodnevno izobraževanje na temo »storitev odličnosti« za zaposlene vseh
treh zavodov (Akademije Luxury Slovenia) in ostalo (webinarji, konferenci,
delavnice)

KREPITEV TRAJNOSTI,
KONKURENČNOSTI IN
KAKOVOSTI (ZELENA SHEMA GREEN DESTINATION)

Udeležba na študijski turi,
Predavanje o trajnostnem turizmu za turistične vodnike,
Etični kodeks za vodnike in etični kodeks za turistične ponudnike,
Promocija Green Capitals Route,
Svetovanje ponudnikom glede pridobitve znakov,
Priprava ankete ,
Priprava letnih poročil .

OZNAČEVALNE IN USMERJEVALNE
TABLE

Table dobrodošlice: Koordinacija aktivnosti (Direkcija, zavodi).

POHODNIŠKE IN TEMATSKE POTI

Koordinacija aktivnosti, sestanki s PD/Zavodi, pregled predlagane trase,
urejanje skrbništva, ponatis pohodniške karte za sezono 2021
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Ukrep

Aktivnosti

KOLESARSKE POTI

Priprava ponatisa, grafična dodelava in dopolnitve zemljevida, Belokranjska
kolesarska pot - koordinacija in potrditev trase (izvajalci in Zavodi).

OKUSI BELE KRAJINE

Dogodek - Od tradicije do kulinaričnega doživetja (priprava in realiz.
dogodka),
Okusi - julij (priprava in realizacija dogodka),
Okusi - november (priprava in realizacija dogodka),
Individualna strokovna svetovanja za gostince,
Delavnici za turistične ponudnike v KC Semič,
Okusi - MOS Celje.

ODPRTA VRATA

Od junija do septembra (vključevanje ponudnikov, oblikovanje tiskovin,
pregled, tisk, oglaševanje, vnašanje terminov in ponudbe na spletno stran).

PRENOVA IN DOPOLNITEV
TISKANIH IN SPLETNIH
MATERIALOV

Kulinarična brošura: koordinacija, usklajevanje, oblikovanje, pregled, tisk
Zloženki Okusi in Doživetje v angl. (prevajanje, oblikovanje, tisk)

(RE)POZICIONIRANJE BELE
KRAJINE

Certificiranje pogače
Sejmi: Dunaj - Ferien Messe, SIW, "Il Salone del Camper", priprave za EXPO
(VR filmček, totem, virtualno. koles., ).

OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE Z
IZVAJANJEM STRATEGIJE
TURIZMA BELE KRAJINE

Vsebine za upravljanje socialnih omrežij
Destinacijske spletne strani - skrb za ažuriranost podatkov)
Usklajevalni in delovni sestanki destinacije

PROJEKT: PROMOCIJA TUR. DEST.
BELA KRAJINA NA DOMAČEM IN
TUJIH TRGIH V LETU 2021

pregled in predlogi vsebin

PROJEKT: MGRT - DIGITALIZACIJA
2021 - OD JANUARJA DO
SEPTEMBRA

Digitalizacija - filmi in aplikacija (za Metliko)
Izobraževanje ponudnikov in študijska tura
Izdelava petzvezdičnih doživetij
Izdelava in prenova integriranih turističnih produktov

PROJEKT: KOLEKTIVNA
BLAGOVNA ZNAMKA

sestanki s projektnimi partnerji in LAS DBK ob prijavi
priprava dokumentacije (vsebinski in finančni del, pridobivanje ponudb,
telefonski pogovori, podpis konzorcijske pogodbe,...)
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KLJUČNI POUDARKI LETA 2021
E-mobilna Metlika
izvedene so bile 4 delavnice
izvedene so bile 3 kolesarske ture
pripravljenih, prevedenih, prebranih in
umeščenih na spletno stran projekta je
bilo 30 vsebin, ki sestavljajo turistični
produkt
izdelane so bile table in trganka za
izvedbo in promocijo produkta
določena in GPX trasirana je bila krožna
kolesarska pot
pripravljena je bila vsa dokumentacija za
oddajo zahtevka

Metliška pustolovščina
avtorski turistični produkt Zavoda Metlika
izdelana vsebina, nabavljeni rekviziti in
izdelan promocijski material za
samovodeno doživetje starega
mestnega jedra Metlike
prodajni produkt je bil nekajkrat že
testno izveden

Spletna stran HDBK
izdelane vsebine za spletno stran
vzpostavljena spletna prodaja
belokranjskih izdelkov
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Vinska vigred
posnet je bil dokumentarni video "Vinska
vigred - prireditev s tradicijo"
posnet je bil degustacijski video,
namenjen promociji belokranjskih vin in
same prireditve
oblikovani so bili številni materiali za
spletno promocijo
izvedena je bila podelitev priznanj
šampionom

Navdušujoče predstavitve
za turistične agente in novinarje smo v
Zavodu Metlika skozi leto pripravili
številne sprejme in predstavitve
zadovoljili smo tudi tiste, ki iščejo najbolj
luksuzno ponudbo - avtentična doživetja
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Dan Hiše dobrot Bele
krajine
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OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU
ZASTAVLJENIH CILJEV
DOLGOROČNI CILJI
Zavod v svojem delovanju uspešno sledi zastavljenim strateškim ciljem.

LETNI CILJI ZASTAVLJENI V LETNEM PROGRAMU DELA
Cilji, ki so bili zastavljeni v letnem planu dela za leto 2021 so bili realizirani v okviru
danih možnosti. Zaradi svetovne pandemije niso bili realizirani predvsem na
področju izvedbe nekaterih dogodkov. Poleg realiziranih predvidenih ciljev, so bili
realizirani tudi dodatni cilji, ki smo si jih zastavili tokom leta.

NASTANEK MOREBITNIH
NEDOPUSTNIH IN
NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI
IZVAJANJU PROGRAMA
Ocenjujemo, da je Zavod deloval uspešno in da ni prišlo do nepredvidenih in
nepričakovanih posledic pri izvajanju programa.
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RAČUNOVODSKO
POROČILO 2021
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Računovodski izkazi določenega uporabnika kontnega načrta Zavoda za turizem,
kulturo, šport in mladino Metlika (v nadaljevanju Zavod Metlika) so sestavljeni v
skladu z določbami:

- Zakona o javnih financah (ZJF, Ur.l.RS 11/11-UPB4, 110/11, 46/13),
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l.RS 112/09, 58/10,104/10,104/11,97/12),
- Zakona o računovodstvu (ZR, Ur.l.RS 23/99, 32/02) in SRS,
- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava (Ur.l.RS
134/03,34/04,13/05,114/06,138/09,120/07,112/09,58/10,97/12),
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Ur.l.RS
115/02,21/03,134/03,124/04,120/07,124/08,58/10,60/10,104/10,104/11),
- Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l.RS
12/01,10/06,8/07,102/10),
- Zakona o uravnoteženju javnih financ.

Računovodsko poročilo in pojasnila so sestavni del letnega poročila Zavoda
Metlika.

Zavod Metlika je bil ustanovljen 10.8.2018, v letu 2019 smo pripravili prvo poročilo
za celo poslovno leto. V letu 2020 je zavod v juliju razširil dejavnost še na
poslovanje Hiše dobrot in z novembrom dokončno prevzel tudi delovanje TIC.
Poleg načrtovanih širitev dejavnosti pa je poslovanje in izvedbo načrtovanega
programa močno omejila epidemija COVID-19. Zaradi vseh teh dejstev je poslovanje
2021 težko primerjati s poslovanjem preteklih let 2019 in 2020.
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POJASNILA K BILANCI STANJA
POJASNILA K BILANCI STANJA
1.SREDSTVA

1.Sredstva

Zavod Metlika ima po stanju 31.12.2021 sredstva v višini 313.992 EUR in so se v
primerjavi s stanjem 31.12.2020 povečala za 83.609 EUR, to je z indeksom 136,30.
Nominalno so se največ povečala dolgoročna sredstva, v deležu pa zaloge.

SREDSTVA:

DOLGOROČNA SREDSTVA PO SKUPINAH SREDSTEV:

Po stanju 31.12.2021 ima Zavod Metlika v upravljanju dolgoročna sredstva v višini
252.976 EUR, kar je 100% vseh sredstev.

Dolgoročna neopredmetena osnovna sredstva so se povečala za vrednost 6.250,00
EUR, kolikor je znašal nakup programa za spletno trgovino.

V letu 2020 je bil delno dokončan projekt Hiše dobrot (HD). S 1.7.2020 je bila v
upravljanje prenesena zgradba Mestni trg 7 in oprema v pritličju same HD, kjer se je
s

4.7.2021

pričela

izvedba

dodatne

dejavnosti

ponudbe

pridelkov

lokalnih

ponudnikov. Zavod je v letu 2020 pričel tudi z investicijo v ureditev prostorov v 1.
nadstropju in podstrešju. Vrednost te investicije v teku v letu 2021 je 58.074,37 EUR.
Investicija v letu 2021 še ni končana. V uporabo je bila dana zunanja terasa v
vrednosti 1.097,37 EUR.
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V letu 2021 so bile izvedene investicije v nakup opreme in drobnega inventarja in
sicer:

Večino sredstev za investicije je v celoti zagotovila Občina Metlika, le pri nakupu
kuhinje v 1. nadstropju HDBK bo 80% sredstev brez DDV zagotovljenih iz projekta
Inkubator veščin.

Obračunana amortizacija za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva je
obračunana v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Ur.l. 120/2013) in pojasnilom MF, Direktorata za javno računovodstvo št.
450-17/2013/1 z dne 31.1.2013. Obračunana amortizacija v skupni višini 19.257,54
EUR je bila knjižena v breme ustanovitelja – sredstev v upravljanju v višini 19.095,87
EUR in v breme dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev (projekta) v višini 161,67
EUR. S popisom ni bilo ugotovljenih popisnih razlik.

V letu 2021 ni bilo opravljeno prevrednotenje dolgoročnih sredstev.

Kratkoročna sredstva so po sestavi naslednja:
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Na dan 31.12.2021 ima Zavod v blagajni HD 1.961,91 EUR in v blagajni TIC 661,00 EUR
gotovine. Stanje na računu je 24.488,39 EUR. Istočasno je bilo na 31.12.2021 še za
1.352,29 EUR denarja na poti (plačilne kartice, ki jih je zavod prejel na račun
5.1.2022) in 142,68 EUR denarja na poti od prodaje blaga po povzetju.

Na dan 31.12.2021 ima Zavod terjatve do kupcev v višini 5.491,08 EUR. Večinoma so
to terjatve iz naslova prodaje poslovnih daril v HD v decembru. Terjatve niso
sporne, čeprav je med njimi za 618,80 EUR zapadlih. Na podlagi izdanih opominov
je večina terjatev do dneva priprave poročila že poravnanih.

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 15.283,60 EUR zajemajo
terjatve do občine Metlika za plače in materialne stroške december 2021 v višini
14.777,30 EUR in terjatve do drugih EKN iz naslova prodaje v HD v višini 506,30 EUR
. Terjatve so usklajene in niso sporne.

Zavod med drugimi terjatvami izkazuje tudi terjatve za vstopni DDV, od računov
dobaviteljev za 2021, prejetih v januarju 2022. V letu 2020 je zavod izkazoval med
drugimi terjatvami terjatve do ZZZS iz naslova refundacije bolniških v višini 1.168,68
EUR.

Zaloge po stanju 31.12.2021 znašajo 4.734,73 EUR, in sicer:

Prodaja v HD sicer poteka na način komisijske prodaje. Kljub temu pa nekaj
ponudnikov dobavlja blago v fiksno prodajo. Hkrati pa izkazuje zavod tudi zalogo
lastnih produktov (brezov sok in žganje). Zaloge so vrednotene po nabavnih
vrednostih in vključujejo tudi DDV v deležu, za katerega Zavod Metlika nima pravice
do odbitka. Zavod je v letu 2021 oziroma z 8.1.2021 postal zavezanec za DDV s
pravico do odbitka DDV v višini 32%.

Zavod je 1.2.2021 od TD Vigred Metlika odkupil tudi zalogo spominkov v TIC.

Zavod za nabavo in prodajo blaga vodi tudi ustrezne materialne evidence.
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2.Obveznosti do virov sredstev
Zavod Metlika ima po stanju 31.12.2021 obveznosti do virov sredstev v višini 313.992
EUR. Tudi te so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 83.609 EUR,
nominalno največ dolgoročne obveznosti, v deležu pa kratkoročne obveznosti.

Struktura obveznosti je naslednja:

Kratkoročne obveznosti obveznosti zajemajo

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 8.653,83 EUR so obveznosti iz
naslova

plač

in

povračil

stroškov

za

december

2021,

izplačanih

10.1.2022.

Obveznosti so glede na iste obveznosti 31.12.2020 nižje, saj sta bila v decembru
2020 obračunana kumulativna delovna uspešnost in dodatek za delov v nevarnih
razmerah za IV. četrtletje skupaj.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 33.191,55 EUR so odprte tekoče
obveznosti do dobaviteljev iz naslova tekočih stroškov poslovanja, večina iz
naslova plačil blaga v HD, med njimi ni zapadlih obveznosti. Poleg tega izkazujemo
obveznost za izdane in plačane a še ne vnovčene bone za nakup v HD v višini
1.004,90 EUR. Zavod obveznosti poravnava tekoče, sredstva za plačilo pridobi na
podlagi mesečnega zahtevka. Likvidnost med mesecem pa zagotavlja s tekočimi
prilivi iz poslovanja HD.

Obveznosti do dobaviteljev iz tujine ali EU na dan 31.12.2021 nimamo. Sicer je Zavod
Metlika v letu 2021 opravil promet z dobavitelji iz EU v višini 4.669,02 EUR.
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Druge obveznosti iz poslovanja se nanašajo na obveznosti iz naslova dajatev na
plače december 2021 v višini 1.234,28 EUR ter obveznosti za plačilo DDV po
obračunu za december 2021 v višini 1.762,66 EUR.

Kratkoročne obveznosti drugih EKN v višini 515,12 EUR so tekoče odprte obveznosti
iz poslovanja (provizija UJP, MJU, Vrtec). Med obveznostmi ni zapadlih obveznosti.

V letu 2021 Zavod ni oblikoval kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev.

Dolgoročne obveznosti zajemajo:

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so oblikovane za prejeta namenska
sredstva večletnih projektov, ki so bodisi namenjena za pokrivanje stroškov
amortizacije (projekt Inkubator veščin za kuhinjo v HD), bodisi pa stroški iz tega
projekta še niso nastali (prejeta sredstva MOVIT).

Sredstva v upravljanju pokrivajo opredmetena osnovna sredstva (skupaj z delom
DPČR jih pokrivajo v celoti). Sprememba vrednosti sredstev v upravljanju se nanaša
ne prejem sredstev v upravljanje in za nakup opreme ter zmanjšanje prejetih
sredstev zaradi obračunane amortizacije.
Presežek prihodkov preteklih let se je zmanjšal za obračunani in plačani davek od
dohodkov pravnih oseb. Presežka prihodkov/odhodkov v letu 2021 zavod ne
izkazuje.

Zavod Metlika nima zunajbilančnih evidenc.

Prilogi Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil sta
sestavni del letnega poročila, razkritja k obema sta del pojasnil k Bilanci stanja.
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POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Zavod Metlika izkazuje v Izkazu prihodkov in odhodkov prihodke v skupni višini
79.613 EUR, odhodke v višini 79.466 EUR in presežek prihodkov višini 147 EUR.

1.Prihodki
Prihodki Zavoda Metlika so v letu 2021 znašali 182.265,20 EUR in so se v primerjavi s
preteklim letom povečali za 102.652 EUR oziroma z indeksom 228,94.

Prihodke sestavljajo:

Prihodki iz poslovanja v viru so:

Zavod Metlika je pričel s poslovanjem 10.8.2018. V letu 2019 se je dejavnost med
letom dopolnjevala z dejavnostjo TIC in MC, v letu 2020 pa še z dejavnostjo HD in
dokončnim prenosom poslovanja TIC.

V letu 2021 je bila dodatno izvedena Vinska Vigred (v okrnjeni izvedbi).

Za izvajanje programa je Zavod na podlagi sklenjene pogodbe prejel pretežno
sredstva iz proračuna Občine Metlika in sicer 115.482,97 EUR za plače, 83.219,57
EUR za stroške izvajanja dejavnosti in 1.158,28 EUR za investicijsko vzdrževanje.
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Zavod je iz državnega proračun prejel sredstva v višini 4.616,44 EUR za financiranje
dodatka za delo v času epidemije. Ostala sredstva je prejel s prodajo storitev in
sicer v višini 6.523,27 EUR iz dejavnosti javne službe in 92.891,18 EUR kot iztržek od
prodaje blaga v HD in TIC.

Prihodki iz nejavnih virov so bili porabljeni za financiranje tekočih stroškov
poslovanja.

Prihodki so v primerjavi s preteklimi leti bistveno višji, primerjava za načrtovanimi
pa je predstavljena v naslednji tabeli:

Realizirani prihodki za plače so bili nižji od načrtovanih, povezano s stroški za plače,
ki so bili nižji zaradi daljše odsotnosti zaposlene zaradi bolniške in porodniške.
Nadomestna zaposlitev je bila realizirana konec novembra 2021.
Prihodki za izvedbo programa so realizirani v okviru načrtovanih, prihodki Občine
Metlika za sofinanciranje programa Vinske vigredi pa so nižji od načrtovanih.
Višji od načrtovanih so tudi prihodki iz prodaje storitev in blaga iz naslova javne
službe (v sklopu programa zavoda) in iz naslova prodaje blaga na trgu.

2.Odhodki
Odhodki Zavoda Metlika so v letu 2021 v višini 303.892 EUR so po strukturi
naslednji:
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Odhodki po viru financiranja:

Stroški blaga, materiala in storitev v višini 183.264,83 EUR zajemajo tekoče stroške
poslovanja. Od tega so stroški materiala 106.502,25 EUR, stroški storitev pa
76.762,58 EUR.

Največja postavka stroškov materiala je nabavna vrednost prodanega blaga in sicer
86.384,98 EUR in stroški povezani s prodajo (čistila, pomožni material, embalaža,...)
v višini 6.064,69 EUR. Večji stroški materiala so tudi električna energija v višini
3.686,33 EUR, stroški materiala za izvedbo programa (delavnice) v skupnem znesku
2.042,88 EUR.
Enako tudi pri stroških storitev prevladujejo stroški izvedbe programa v skupni višini
34.157,77 EUR, poleg tega pa so večji stroški še stroški študentskega dela v višini
13.061,27

EUR,

računovodskih

storitevv

višini

6.326,88

EUR,

oglaševanja

in

promocije v višini 6.113,97 EUR, telefona in poštnin v višini 3.616,31 EUR, čistilnega
servisa v višini 3.055,00 EUR in drugi stroški storitev, potrebni za delovanje zavoda.

Plače in drugi stroški dela so obračunani na podlagi sprejete sistemizacije delovnih
mest in sklenjenih pogodb o zaposlitvah v višini, ki jo določajo ustrezni predpisi. V
letu 2021 je bilo v Zavodu zaposlenih 5 delavcev, od tega je bila zaposlena na
porodniškem

dopustu

nadomeščena

šele

konec

novembra

2021.

Efektivno,

izračunano iz ur, je bilo v letu 2021 povprečno zaposlenih 4,66 delavcev.

Povprečni mesečni bruto znesek plače z vsemi dodatki in uspešnostjo na
zaposlenega je znašal 1.648,67 EUR (v letu 2020 pa 1.635,89 EUR), brez dodatka za
delo v nevarnih razmerah v času epidemije, ki ga je v celoti financiral državni
proračun, pa je bila povprečna plača 1.577,57 EUR. Zaposleni so prejeli tudi regres
za letni dopust v višini, predpisani za javne uslužbence.

Redna delovna uspešnost za leto 2021 je bila obračunana in izplačana v skupni
višini 1.218,93 EUR. Prispevki in davki iz in na plače se izplačujejo v skladu s predpisi
in v zakonsko določenih rokih.
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Povračila stroškov in drugi prejemki so obračunani in izplačani v višini, določeni s
kolektivno pogodbo. Stroški prevoza na delo in kilometrine so obračunani in
izplačani do višine, določene z veljavnimi predpisi. V letu 2021 jubilejnih nagrad,
solidarnostnih pomoči, odpravnin ob upokojitvi nismo izplačali.

Amortizacija je bila obračunana v predpisani višini, prehodno knjižena na ustrezne
konte razreda 4 in v celoti prenesena v breme sredstev v upravljanju na kontu 980
oziroma DPČR projekta na kontu 920.

Posebne primerjave med načrtovanimi in realiziranimi odhodki nismo pripravili, saj
je primerjava pojasnjena že pri prihodkih.

Sredstva za tekoče poslovanje in izvedbo programa je v letu 2021 v velikem delu
(62,09%) zagotovila ustanoviteljica Občina Metlika. Financiranje poteka v skladu s
podpisano pogodbo na podlagi posredovanih zahtevkov občini, ki so pripravljeni na
podlagi realiziranih poslovnih dogodkov. Zahtevki so tekoče zmanjševani za
pridobljena lastna sredstva (iztržek, projekti,…).

. Iz načina pridobivanja sredstev iz proračuna Občine Metlika na podlagi zahtevkov,
kjer Občina Metlika pokriva vse stroške, zmanjšane za vse ostale prihodke, je
razvidno, da Zavod Metlika v celoti opravlja javno službo. Posledično Zavod Metlika
v Izkazu prihodkov in odhodkov ne izkazuje ne presežka prihodkov ne presežka
odhodkov, poslovni izid je 0,00 EUR.
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POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV
IN ODHODKOV PO VRSTAH
Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je sestavljen na podlagi Izkaza
prihodkov in odhodkov.

Sestava prihodkov po vrstah in dejavnostih je naslednja:

Kljub odsotnosti sodil za razmejevanje med javno službo in tržno dejavnostjo smo
med prihodki iz odhodki iz tržne dejavnosti izkazali prihodke od prodaje blaga v Hiši
dobrot in spominkov v TIC-u.

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN
ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA
TOKA
Po načelu denarnega toka izkazujemo 378.516 EUR prihodkov/prejemkov, 351.655
EUR odhodkov/izdatkov in presežek prihodkov/prejemkov sredstev v višini 26.861
EUR, kar se kaže predvsem kot povečanje sredstev na računih.

Izkaz vsebuje podatke o prihodkih/prejemkih in odhodkih/izdatkih v letu 2021 po
načelu denarnega toka.

46

Prihodki po vrstah:

Razčlenjeni prihodki iz naslova opravljanja javne službe:

Prihodki v Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka niso povsem
primerljivi s prihodki iz Izkaza prihodkov in odhodkov, saj vsebujejo tudi prejemke
za financiranje investicij ter prejemke, ki smo jih knjižili med DPČR (projekta
Inkubator veščin in MOVIT).

Odhodki po vrstah:

Odhodki so se povečali skladno s povečanjem obsega dejavnosti. Od odhodkov iz
Izkaza prihodkov in odhodkov so večji za izdatke za investicije. Tudi zaradi zamika
izdatkov za plačilo računov dobaviteljem so se odhodki glede na preteklo leto
povečali manj kot prihodki. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega
toka izkazujemo presežek v višini 26.861 EUR, ki se kaže kot povečanje sredstev v
blagajnah in na računih.
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Presežek je posledica zamika plačil dobaviteljem za blago, ki pa je že bilo prodano
in so bili prihodki že pripoznani (sistem komisijske prodaje) ter prejema sredstev iz
projekta MOVIT v višini 12.895,20 EUR, ki pa niso porabljena. Presežek je torej
začasne narave.

Primerjava realizirani prihodkov in odhodkov z načrtovanimi po načelu denarnega
toka:

Iz primerjave med načrtovanim in realiziranim poslovanje Zavoda Metlika po načelu
denarnega toka je razvidno, da je bil načrtovani obseg pri postavkah, ki jih lahko
realno načrtujemo (plače in investicije) realiziran v skladu z načrtovanimi, večja od
načrtovane (tako pri prihodkih kot pri odhodkih) pa je realizacija programa javne
službe in tudi tržne dejavnosti. Slednjo smo zaradi pomanjkanja izkušenj (pričetek
prodaje 1.7.2020) in razmer epidemij COVID-19 načrtovali bolj zadržano. Prihodki za
izvajanje redne dejavnosti javne službe pa so večji za pridobljena sredstva iz
razpisov, ki so se pojavili med poslovnim letom in jih nismo mogli načrtovati.

Poslovni izid po fiskalnem pravilu
5. člen Zakona o fiskalnem pravilu določa, da se morajo presežki, ki jih zavod kot
posamezna institucionalna enota sektorja države ustvari v posameznem letu
prikazovati in zbirati na ločenem kontu.
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Skladno z ZIPRS1718 se presežek po denarnem toku zmanjša za neplačane
obveznosti (razred 2), neporabljena namenska sredstva (razred 9), ki so namenjena
za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju, in ki so evidentirana na kontih
časovnih omejitev ter za neporabljena sredstva za investicije.
Zavod Metlika izkazuje negativni rezultat kar pomeni, da ne razpolaga s presežkom
prihodkov nad odhodki na podlagi 5. člena ZFisP, ki bi se morali evidentirati in
izkazovati na posebnem kontu.

POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Zavod Metlika nima finančnih terjatev ne naložb.

POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA

Zavod Metlika se v obračunskem letu 2021 ni zadolževal.

Priloga - obrazci računovodskih izkazov

Metlika, 16/2-2022

Pripravila:

Zavod Metlika:

Tanja Križ

Marjetka Pezdirc, PhD

