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SPLOŠNI
DEL

SPLOŠNI DEL
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 razvijanja dejavnosti, programov, produktov
in infrastrukture na področjih delovanja. Zavod je
dejaven pri razvoju, spodbujanju, organizaciji in
promociji dogodkov in prireditev ter pri strateškem
delovanju v lokalnem okolju.
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ORGANIZACIJSKA SHEMA
ČLANI SVETA ZAVODA
MIRJANA ADLE ŠI Č

predstavnica ustanoviteljice

SIMONA Ž UGELJ CAJNAR

predstavnica ustanoviteljice

ANDREJA DRAGINC

predstavnica ustanoviteljice

BORIS GOVEDNIK

predstavnik zainteresirane javnosti

ALENKA TOMA ŠI Č

predstavnica zainteresirane javnosti

DU Š KA VLAŠ IČ

predstavnica ustanoviteljice

VI TA JANKOVI Č

predstavnica zaposlenih

podpredsednica Sveta Zavoda

predsednica Sveta Zavoda

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.

DIREKTORICA
MARJETKA PEZDI RC, PHD
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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.
PAGE 05

ZAPOSLENI V ZAVODU METLIKA
DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA S PODRO ČJA TURIZMA
Marjetka Pezdirc PhD

VI ŠJI SVETOVALEC PODRO ČJA III - VIŠJI SVETOVALEC
PODRO ČJA ZA MLADINSKE DEJAVNOSTI IN TURIZEM
Vita Jankovič

VI ŠJI SVETOVALEC PODRO ČJA III - VIŠJI SVETOVALEC
PODRO ČJA ZA KULTURO IN ŠPORT
nezasedeno

PODRO ČNI SVETOVALEC III
nezasedeno

VI ŠJI PODRO ČNI REFERENT VI
Suzana Puškarić

ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA
Rude Vlašič
Tadej Jurejevčič

FOTO: NIKOLA VUKMANI Č
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USMERITVE ZAVODA
OSEBNA I ZKAZNI CA ZAVODA

USMERI TVE
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POSEBNI
DEL

leto v retrospektivi

POROČILO DIREKTORICE
2020
Za nami je preizkušenj polno leto 2020, ki nam je

Za zelo uspešnega se je od samega začetka izkazal

postreglo tako z izzivi kot tudi s priložnostmi. V

projekt Hiša dobrot Bele krajine, ki jo je zavod od

Zavodu Metlika smo leto pandemije izkoristili za

Občine Metlika prevzel v upravljanje 1. 7. 2020.

strateške, trajnostne in razvojne projekte.

Hiša je namenjena promociji lokalnih ponudnikov
Bele

Začetek

leta

aktivnosti

je

in

bil

usmerjen

sejme,

ki

prominentnih

sejemskih

povezavi

Združenjem

z

v

smo

krajine

in

same

destinacije.

Kot

taka

promocijske

primarno sledi javnemu in ne tržnemu interesu. Za

se

Hišo je Zavod Metlika razvil strategijo poslovanja,

lokacijah

jih

na

udeležili

zgodovinskih

v

mest

Slovenije in Slovensko turistično organizacijo.

upravljanja,

trženja

in

razvoja.

Slednji

je

naravnan predvsem v oblikovanje lokalno in širše
prepoznanega centra lokalne samooskrbe. Bogata
ponudba in raznolik program sta dober glas Hiše

Vzporedno smo, z namenom opredelitve najbolj

ponesla med ljudmi in mediji, zato je hitro postala

perečih

tri

uspešna in prepoznavna. Kljub omejitvam, ki so

zainteresirano

izhajale iz ukrepov za zajezitev pandemije, je več

javnost in s tem opravili analizo stanja na vseh

kot zadostila pričakovanjem v prvega pol leta

področjih delovanja Zavoda ter v luči ugotovitev

delovanja.

lokalnih

področne

potreb

javne

in

razprave

težav,
za

sklicali

zastavili prihodnje delovanje.
Na podlagi pobud in informacij pridobljenih na
Ker

nam

je

zastavljene

pandemija

načrte,

prekrižala

predvsem

na

mnoge
področju

javnih razpravah v začetku leta, smo ocenili, da je
na

področju

kulturnega

zapore javnega življenja zasnovali strateški projekt

Spremljali smo strokovna online predavanja in

"Kje ti je kultura", namenjen razvoju Bele krajine

webinarje in na podlagi pridobljenih informacij za

kot kulturne destinacije. Projekt je bil izveden v

naše

poletnih

pripravili

akcijski

načrt za odzivanja na COVID krizo.

mesecih,

smo

promocija

v

pa

obdobju

po

napore preusmerili v času primerna področja.

ponudnike

Zato

potreba

razvojnih

turistične

projektih.

delovanja

organiziranja dogodkov in prireditev, smo delovne

je

prve

potekala

v

jesensko-zimskem času. Projekt je zastavljen tako,
da decentralizira kakovostno kulturno ponudbo in

Krizi primerno smo zastavili tudi naše aktivnosti

hkrati spodbuja lokalno kulturno udejstvovanje in

za turistično sezono, ki so bile tokrat usmerjene

razvoj. Nadaljevanje aktivnosti v sklopu projekta

predvsem na domače goste. Ker smo parametre

sledi v letu 2021.

sezone

2020

predvideli

vnaprej,

ob

samem

začetku epidemije, smo se nanjo uspeli dobro

Ostali razvojni projekti 2020 vključujejo pripravo

pripraviti in

razpisa za področje Obrha, preučitev praks in

ponuditi

bolj

skupaj s ponudniki našim gostom
kakovostno

ponudbo.

Sodelovali

razvoj

vsebin

za

revitalizacijo

strateškega

Urbanove

razvoja

na

poti,

smo tudi pri kriznih aktivnostih destinacije (apel

spodbujanje

področju

na vlado, krizna delovna skupina).

mladine in razvoj idej za razvojni steber "turizem
in kultura" nacionalnega Načrta za okrevanje in

Ob koncu zelo uspešne sezone smo pripravili

odpornost (EU sredstva RRF). Zavod je aktivno

evalvacijo sezone, v kateri smo identificirali, na

sodeloval

katerih

vodnik

področjih

smo

bili

uspešni

in

katera

tudi
Bele

pri

projektu

krajine",

je

kakovosten

je podlaga za načrtovanje našega prihodnjega dela

vodnikov, ki jih je dotlej primanjkovalo. V skladu z

na področju turizma, ki bo temeljilo predvsem na

usmeritvami

dodatnem

Metlika tudi v prihodnje deloval s poudarkom na

izobraževanju

kadra

in

ponudnikov

Sveta

strokovno

"Turistični
rezultat

področja je možno še izboljšati. Nastali dokument

(zeleni turizem, sprejem gostov, kulinarika...).

nabor

ZIK-a

katerega

Zavoda

usposobljenih

Metlika

bo

Zavod

razvojnih in strateških projektih.
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Zavod

je

skozi

povezane

z

celo

leto

izvajal

upravljanjem

tudi

Metlika. Dodatni velik izziv je predstavljalo tudi

turistične

kadrovsko obvladovanje treh različnih lokacij, na

destinacije Bela Krajina in izvajanjem Strategije

katerih deluje Zavod - TIC, MC in HDBK. V maju je

razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-

bil

2022. V sodelovanju z RIC Bela krajina in KC

"organizator kulturnega programa", na katerem je

Semič je Zavod Metlika vodil aktivnosti povezane

bil izbran Tadej Jurejevčič (za zaposlitev so bila

z izvajanjem projekta treh dodatnih turističnih

pridobljena sredstva razpisa JSKD), v novembru pa

brošur,

in

razpis za delovno mesto "višji področni referent

certificiranja belokranjske pogače. Aktivno pa je

VI", na katerem je bila izbrana Suzana Puškarić.

sodeloval in izvajal delovne naloge tudi pri drugih

Zaradi

destinacijskih projektih (Slovenia Green, razpis

delovnega časa in sobotnega dela smo, z namenom

MGRT, Okusi Bele krajine idr.)

zagotavljanja

projekta

Odprta

vodilne

naloge

vrata

Bele

krajine

tako

izveden

velikega

razpis

za

obsega

spoštovanja

delovno

dela,

mesto

podaljšanega

delovne

zakonodaje,

posegli tudi po študentskem delu.
Zavod je tudi v letu 2020 zastopal Občino Metlika
v

in

Poleg programskih nalog smo v letu 2020 izvajali

sodeloval v programskem odboru pri oblikovanju

Združenju

tudi

digitalne

za

povezane

kampanje,

vnovčenje
nagradni
turizem

zgodovinskih
pri

turističnih
igri,

na

mest

razvoju

bonov,
in

ponudbe

pri

več-delni

post-covid",

Slovenije

promocijski

delavnici

predvsem

pri

obsežne

investicijske naloge.

predvsem

s

Hišo

dobrot

Te

so

in

izvedbo

bile

dodatno ugotovljenih potrebnih nujnih gradbenih

"Novi

dodelav in nakupov opreme. Uredili smo vhod v

pripravi

Hišo in prvo nadstropje, ki je sedaj pripravljeno za

novega skupnega produkta zgodovinskih mest –

opremljanje, nadgradnjo in uporabo.

Kulturnega abonmaja. Ravno tako je Zavod podal
predloge pri pripravi pobude, ki so jo zgodovinska

Ocenjujem, da Zavod uspešno deluje v lokalnem

mesta

–

okolju, dosega dobre rezultate in konstruktivno

obnova kulturnih spomenikov, kar je del priprave

prispeva k napredku v občini. Dobri rezultati so

na novo programsko in finančno perspektivo.

predvsem zasluga odlične zagnane in kreativne

naslovila

na

Ministrstvo

za

kulturo

ekipe Zavoda Metlika, ki v delo vlaga veliko dobre
Zaradi

nepredvidene

pandemijo

so

bile

situacije

odpovedane

z

globalno

številne

volje, energije in lastnega časa.

javne

prireditve, ki smo jih načrtovali v začetku leta. V
času

sproščenih

ukrepov

je

Zavod

Metlika

v

sodelovanju z Občino Metlika, drugimi javnimi
zavodi in društvi v občini organiziral Parkirni dan
v

sklopu

katerega

Evropskega
je

pripravil

tedna
tudi

mobilnosti,

idejno

zasnovo

za
in

Marjetka Pezdirc PhD
direktorica

razpisno dokumentacijo. Teden pestrega dogajanja
na Mestnem trgu, ki je povezal različne sfere
lokalne

skupnosti,

je

predstavljal

dobrodošlo

popestritev javnega življenja.
V letu 2020 se je Zavod tudi nekoliko kadrovsko
okrepil, saj v okrviru obstoječe kadrovske zasedbe
ni mogel zagotoviti izvajanja dodatnih delovnih
nalog, ki so nastale s prevzemom Hiše dobrot in
dokončnim

prevzemom

vseh

delovnih

nalog

TIC
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2020

POROČILO
SVETA ZAVODA
V letu 2020 se je Svet Zavoda Metlika sestal
trikrat, in sicer na dveh rednih sejah in eni
dopisni seji. Zaradi izrednih okoliščin
povezanih s svetovno pandemijo je bilo

REDNE SEJE
6. redna seja, 27. 2. 2020
7. redna seja, 3. 7. 2020

DOPISNE SEJE
3. dopisna seja, 16. 4. 2020

delovanje sveta omejeno na najnujnejše
zadeve.

Na 6. redni seji je Svet Zavoda Metlika

Na 7. redni seji so se člani Sveta Zavoda

sprejel poročilo o delu za leto 2019 in

Metlika seznanili z rezultatom volitev,

finančno poročilo za leto 2019. Svet je

kjer so zaposleni v Zavodu Metlika

obravnaval tudi program dela za leto

izbirali svojega predstavnika v svetu

2020 in ga sprejel s priporočilom, da se

zavoda. To je postala Vita Jankovič.

Zavod usmeri v strateško in razvojno
delovanje.

Seznanili so se z revizijo programa dela
za leto 2020 in podali predloge za člane

Člani sveta so podali usmeritve glede

strokovnega sveta Zavoda Metlika,

prevzema upravljanja HDBK in bili

Seznanili so se tudi s kadrovskimi

seznanjeni s potrebo po spremembi

zadevami in razpisi.

Kataloga delovnih mest.

Na 3. dopisni seji je Svet Zavoda Metlika podal soglasje k Pravilniku o notranji organizaciji in
sistematizaciji delovnih mest javnega zavoda Zavoda za turizem, kulturo šport in mladino
Metlika ter potrdil Kadrovski načrt.
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PREGLED DELA
Poročilo o delu opisuje aktivnosti izvedene v
letu 2020. Sredstva za izvajanje aktivnosti
javne službe so se nakazovala iz proračuna
občine na osnovi zahtevka za vsak mesec.
Obvezna priloga zahtevka so bili izpiski konto
kartic za pretekli mesec.
Lastna tržna dejavnost Zavoda Metlika v tem
obdobju je bila vezana na upravljanje s Hišo
dobrot Bele krajine.
Sledi

opis

aktivnosti

Zavoda

Metlika.

V

ospredju je bilo izvajanje javne službe na
področju turizma in kulture. Napredek je bil
dosežen tudi na področju 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 predvsem razvojno in
strateško.
Pregled

dela

Zavoda

Metlika

2020

je

strukturiran primarno po področjih delovanja,
ki so nadalje razdeljena na aktivnosti vezane
na strateški razvoj in promocijske dejavnosti
ter dogodke.

ANNUAL REPORT 2019
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TURIZEM

JAVNA RAZPRAVA ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST
Z namenom analize stanja in ugotavljanja potreb na terenu smo s turističnimi ponudniki opravili
pogovor, na katerem smo jim predstavili plan dela za leto 2020 in prisluhnili njihovim predlogom.
V luči ugotovitev smo
v poletni sezoni zagotavljali dežurstvo informacijske pisarne na terenu in
zastavili program obiskov pri ponudnikih. Obiski so bili žal izvedeni le delno, zaradi ukrepov za
zajezitev pandemije.

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA TREH DELAVNIC (PROJEKT HDBK)
Za naročnika TD Vigred, partnerja v CLLD projektu Hiša dobrot Bele krajine smo izvedli tri
animacijske delavnice za lokalno okolje:
lokalna hrana in pijača kot priložnost novega turističnega produkta Bele krajine
vinsko kulinarično potovanje
predstavitev lokalne samooskrbe za osnovnošolsko mladino

ODZIV NA KRIZNE RAZMERE V TURIZMU
Turizem je eno od področij, ki jih je globalna pandemija še posebej prizadela. Nastale razmere so
bile nove in nepredvidljive, predvsem pa so se ponudniki znašli v še nikoli poprej videni situaciji.
Ker smo občutili njihovo nemoč v danih razmerah smo pozornost usmerili v spremljanje situacije in
pridobivanje informacij o priporočenih odzivih. Tako pridobljeno znanje smo strnili v dokumentu
"Covid-19 - akcijski načrt", ki smo ga posredovali ponudnikom. Poleg tega je Zavod Metlika
sodeloval tudi v destinacijski akcijski skupini za odziv na krizo in posredoval pri Vladi RS.
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TURISTIČNA SEZONA 2020
Kljub težavnosti razmer se je sezona 2020 izkazala za zelo uspešno za belokranjski turizem, saj je
bila, glede na porabo turističnih bonov, v samem vrhu najbolj obiskanih destinacij. Število gostov,
ki smo jih prek usmerjenega oglaševanja, sodelovanja z STO, sodelovanja s slovenskimi
zgodovinskimi mesti in z ostalimi akterji v turizmu uspeli privabiti v Belo krajino, je zgovorno. Kaže
na to, da naši turistični ponudniki in Zavod Metlika delujejo v pravi smeri.
Kot že omenjeno smo med poletno sezono:
izvajali dežustvo turistično-informacijske pisarne na terenu
zbirali informacije od ponudnikov in gostov
informacije ob koncu sezone strnili v dokumentu "Turistična sezona 2020 - evalvacija"
Dokument je identificiral področja, ki jih je potrebno izboljšati in je kot tak namenjen načrtovanju
ne le prihodnje sezone, temveč tudi dolgoročnih strateških načrtov na področju turizma. Kljub
odlični sezoni se je namreč izkazalo, da bo potrebno postoriti še marsikaj:
V prvi vrsti bomo morali pozornost posvetiti skrbi za varovanje narave, saj je s prihodom
povečanega števila turistov ta bolj ranljiva.
Nedvomno bo potrebno izboljšati kulinarično ponudbo, ki bo morala biti bolj pestra in
raznovrstna.
Prav tako bodo morali določeni ponudniki prenočitvenih kapacitet bolje opremiti svoje sobe,
apartmaje, kampe.
Potrebno bo razmišljati tudi o kakovostni ponudbi za posamezne skupine gostov, kot so recimo
upokojenci (potrebujejo mir), otroci (potrebujejo igrala in animacijo), invalidi (nemoten dostop do
vseh prostorov), avtodomarji (več postajališč).
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UPRAVLJANJE Z DESTINACIJO BELA KRAJINA
Zavod Metlika je skupaj z RIC Bela krajina in KC Semič zadolžen za upravljanje z vodilno turistično
destinacijo Bela krajina in za izvajanje Strategije razvoja turizma v destinaciji. Vodenje destinacije
je razdeljeno na več sklopov, ki sledijo strategiji. Vsak sklop aktivnosti izvaja skupina sestavljena iz
zaposlenih v vseh treh zavodih, ki se redno usklajuje in izvaja delovne naloge. Vodenje posameznih
skupin je razdeljeno med vse tri javne zavode.
Zavod Metlika je tako upravljal sledeče projekte:
pripravi treh brošur, ki dopolnjujejo glavni katalog destinacije - okusi, nastanitve, doživetja
Odprta vrata Bele krajine,
certificiranje belokranjske pogače,
pohodniške poti.
Aktivno in vsebinsko pa je sodeloval tudi pri projektih:
zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green (priprava strateškega programa)
samostojno je Zavod Metlika izvedel:
- svetovanje ponudniku pri pridobitvi zlatega znaka za zeleno nastanitev,
- predstavitev pomena trajnostnega certificiranja za Interreg Mediterranean na povabilo ZRC
SAZU,
- predstavitev pomena trajnostnega turizma za slovenske turistične vodnike - izobraževanje v
organizaciji Slovenske turistične organizacije in zavoda Tovarna trajnostnega turizma
Goodplace.

kolesarske poti
Okusi Bele krajine
MGRT - Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične
ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 (razvoj, digitalizacija kulturne
dediščine, usposabljanja zaposlenih v gostinstvu in turizmu)
brošura belokranjske kulinarike
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SODELOVANJE V ZDRUŽENJU ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE
Zavod Metlika zastopa Občino Metlika v Združenju zgodovinskih mest Slovenije. Zavod je član
programske skupine in se kot tak udeležuje sej, sodeluje pri pripravi in izvajanju aktivnosti in se
skupaj z ostalimi mesti predstavlja svetu.

V letu 2020 se je Zavod Metlika udeležil šestih sej in štirih delavnic:
delavnica, 3.6.2020, Kranj: Novi pristopi k pripravi avtentičnih doživetij v mestih,
vodila jo je Miša Novak (Alohas),
delavnica, 30.9.2020, Brežice: Kultura bogati vrhunska doživetja, vodila jo je Miša
Novak (Alohas),
delavnica, 14.10.2020 (online): Izkušnja doživetja petih zvezdic, Morana Polovič (STO)
in Matej Lisjak (Oljarstvo Lisjak).
delavnica, 21.10.2020 (online): Vrhunska prodaja vrhunskih doživetij (Mattej Valenčič,
Luxury Slovenia) in Nabor možnih vsebin za pripravo 5* doživetij in zaključek vseh 4
delavnic, Miša Novak (Alohas).
Sodelovali smo pri oblikovanju Kulturnega abonmaja zgodovinskih mest in se uskladili z
Jesenicami za kulturno izmenjavo (MFS Ivan Navratil in Gledališče Toneta Čufarja).
izvajali smo aktivnosti za spodbujanje razvoja in trženja nosilnega turističnega produkta
slovenskega turizma: Mesta in kultura
Ferienmesse Dunaj 16. - 19. januar 2020
Na največjem avstrijskem turističnem sejmu sta zgodovinska mesta predstavljala Metlika
in Ptuj. Zavod Metlika je organiziral animacijo in zagotovil promocijske vsebine.
Sejem je obiskalo 152.443 obiskovalcev, večinoma mlade družine pari srednjih let in
starejši udeleženci. Največ povpraševanja je bilo zaznanega po kulinariki, vinu, kulturni
dediščini, naravnih znamenitostih in obalnih destinacijah.
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Alpe Adria Ljubljana (29. januar - 1. februar 2020)
Zgodovinska mesta Slovenije so na sejmu Alpe-Adria 2020 prevzela nosilno vlogo
predstavitve Slovenije. Osrednja turistična sejemska prireditev v Sloveniji se je odvila na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na 120 m2 velikem razstavnem prostoru »I feel
Slovenia« v Marmorni dvorani, se je poleg ostalih zgodovinskih mest s svojo edinstveno
ponudbo predstavila tudi Metlika.

Pripravili smo vsebine in popravke za ponatis publikacije Mesta kulture v slovenskem,
angleškem, nemškem, italijanskem in francoskem jeziku.

Pripravljali smo vsebine za digitalno promocijo za Metliko (Združenje zgodovinskih mest
izvaja redno digitalno promocijo na Facebooku, Instagramu in YouTube-u. Na FB in IG
pripravijo najmanj 2 objavi na teden, na YT pa naložijo najmanj 2 video posnetka mesečno.
Prav tako redno dodajajo vsebine/novice na spletno stran www.zgodovinska-mesta.si in
mesečno objavljajo blog). V sklopu digitalne promocije smo sodelovali tudi v nagradni igri
"Postanite ambasador slovenskih zgodovinskih mest"

Bili smo del plakatne akcije zgodovinskih mest.
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Pripravili smo seznam najbolj ogroženih kulturnih spomenikov v Metliki, ki ga je združenje
posredovalo Ministrstvu za kulturo.

Dogovorili smo se za sodelovanje Metlike v Šoli prenove zgodovinskih mest (kamnoseška
delavnica, ki bo potekala v 2021) in v sklopu EU projekta Ustvarjalna Evropa - Mladi
umetniki oživljajo kulturno dediščino in legende. V projektu bo sodelovala metliška plesna
skupina Krokar.

HIŠA DROBROT BELE KRAJINE

Zavod je s 1. 7. 2020 v upravljanje prevzel Hišo dobrot Bele krajine. Od maja do junija smo se
aktivno pripravljali na to nalogo:
hišo smo opremili z internetom
napolnili police
urejali konsignacijske pogodbe
nabavili potrošni material
nabavili pomivalni stroj
uredili zavarovanje in požarno varnost
izvedli novinarsko konferenco
uredili grafično podobo
vzpostavili lastno blagovno znamko (brezovo žganje,
brezova voda, flaške za vodo in platnene vrečke)
Poleg samega vodenja trgovine (prodaja izdelkov,
skrb za zalogo), smo:

Medijska pojavnost Hiše:
RTV Slo (Tednik, Ljudje
in zemlja)
Planet TV
A Kanal
Vaš kanal
Radio Odeon
Dolenjski list

širili mrežo ponudnikov (naša mreža vključuje že 50 ponudnikov)
podajali turistične informacije
vzpostavili Facebook in Instagram profil za Hišo ter izvajali aktivno promocijo Hiše in
ponudnikov (redna priprava vsebin ter nagradnih iger)
organizirali različne dogodke
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Vinska klet Metlika
Vizir in Polabekeraj
načrtovani vendar
odpovedani:
Vina Šturm
Pivovarna Kapušin
Vina Kajin

Ponudba degustacijskih pake
tov

Mlada portugalka
v Hiši dobrot
Prikaz dobre prakse za
LAS Škofja Loka
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Jeseni so zaradi ponovnega poslabšanja epidemioloških razmer in posledične ustavitve javnega
življenja odpadli številni načrtovani in dogovorjeni dogodki. Hiša dobrot je kot živilska trgovina
ostala odprta in bila deležna predvsem podpore in obiska lokalnega prebivalstva. Poslovanje je bilo
okrnjeno, kar smo naslovili s ponudbo darilnih paketov, ki smo jo posredovali belokranjskim
podjetjem (prodanih je bilo približno 300 paketov).

ZELENA ZAVEZA ZAVODA METLIKA
Kot že omenjeno Zavod Metlika že izvaja svetovanja za ponudnike, ki se želijo vključiti v zeleno
shemo slovenskega turizma (Slovenia Green) in pridobiti katerega od okoljskih znakov. Na ta način
vzdržujemo pridobljen zlati znak destinacije Bela krajina (Slovenia Green Gold) in sledimo krovnim
usmeritvam Slovenske turistične organizacije, ki umešča Slovenijo na globalni turistični trg kot
zeleno, aktivno in zdravo. Zavod Metlika prepoznava potencial Bele krajine na tem področju zato
sledi smernicam STO in k temu spodbuja tudi ponudnike.
Rezultati našega dela se kažejo v prepoznavnosti destinacije kot ene od zelenih prestolnic Slovenije.
S Tovarno trajnostnega turizma Goodplace smo razvili turistični proukt "Slovenia Green Capitals
Tour", ki povezuje Ljubljano, Kočevsko in Belo krajino. O tem produktu je poročal tudi Lonely
Planet.
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Alexa Crevarja, novinarja Lonely Planeta in New York Timesa, smo skupaj z našimi
turističnimi ponudniki (Vina Šturm, Chilli Rosa, Gostilna Kapušin, Bravina Experience)
navdušili nad Belo krajino:

»The final leg of Slovenia Green Capitals, around 60 kilometers to the east, heads to the Bela
Krajina region, which hugs the Kolpa River and the border with Croatia. Known as the
country’s cultural headquarters because of the mix of ethnicities, languages, and religions, this
is also a vortex for great food and wine.«
Preberite celoten članek:
https://www.lonelyplanet.com/articles/slovenia-green-capitals

»The Slovenia Green Capitals route, which launched in October 2020, takes independent
travelers to three travel hubs in the sustainability-minded nation of Slovenia.
The so-called “capitals” – reached by bike, car or train – include Ljubljana, the country’s urban
center; Kočevje, its natural heart; and the Bela Krajina region, a cultural melting pot of
customs and gastronomy.«
»The next 24 hours was a whirlwind glimpse into Bela Krajina’s breadth of diversity. First, we
had a dinner of grilled lamb and roasted vegetables at Gostilna Kapušin, ranked as one of
Slovenia’s top 100 restaurants. Then, as the moon replaced the sun, we headed to the Šturm
Vineyard, clinging to hillsides outside the historic town of Metlika.«
Preberite celoten članek:
https://www.lonelyplanet.com/articles/sustainable-slovenia-green-capitals-route
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PROJEKT TURISTIČNI VODNIK BELE KRAJINE

Zavod Metlika je skupaj z RIC Bela krajina in KC Semič sodeloval pri izvedbi izobraževanja za lokalne
turistične vodnike Bele krajine - Program turistični vodnik turističnega območja Bela krajina.

članstvo v izpitni komisiji:
- razgovori s kandidati
- pregled seminarskih
nalog
- praktični del izpita

Novi turistični vodniki so velika pridobitev za turizem
Bele krajine, zato smo ponosni na sodelovanje pri projektu
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RAZPISI

Izkustveni park
Obrh
s projektom »Izkustveni
park Obrh« smo
kandidirali na 5. javni
poziv za izbor operacij
za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega
okolja LAS DBK 20142020,

Zasnovali smo projekt, katerega namen je omogočiti aktivno in poučno preživljanje prostega časa v
naravi. Zaradi osrednje lokacije v samem mestnem jedru, bližine Osnovne šole Metlika in
neposredne bližine Doma starejših občanov Metlika smo projekt zastavili tako, da bo z ureditvijo
dostopa in postavitvijo infrastrukture območje izvira Obrha postalo prostor, kjer bodo potekali
različni dogodki, izobraževalne delavnice in vsakodnevno medgeneracijsko druženje.
Zavod Metlika je pridobil vsa potrebna vodovarstvena, naravovarstvena in kulturnovarstvena
soglasja ter soglasja lastnikov in zagotovil izvedbo nujnih arheoloških del. Kljub temu, da tokrat
sredstva niso bila odobrena, je dokumentacija pripravljena za takojšnjo prijavo na naslednji
primeren razpis.
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TURIZEM

NAČRTOVANI DOGODKI
V letu 2020 smo načrtovali mnoge dogodke, ki pa so zaradi pandemije žal odpadli. Med drugim tudi
dogodki z dolgoletno tradicijo, kot sta Vinska vigred in Mlada portugalka.

o
načrtovan

ostali načrtovani dogodki:
- koncert posvečen Kambičevemu
letu ob Svetovnem dnevu turizma
- predstava Gejm Mladinskega
gledališča
- Martinov pohod
- praznični sejem in Festival penin

izvedeni dogodki:
Festival predikatov - v
sodelovanju z Društvom
vinogradnikov Metlika
dogodki v Hiši dobrot
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KULTURA

KJE TI JE KULTURA

Zavod Metlika je v času začetka svetovne pandemije dal pobudo in organiziral nastope kulturnikov
z namenom izpostaviti marginalizirano stanje kulture v državi ter podpreti vzpostavitev prav tako
marginalizirane pokrajine Bele krajine kot kulturne destinacije.
Bela krajina je bila v času druge svetovne vojne rojstni kraj slovenske kulturne prenove, zato smo v
prvi fazi projekta sklenili prav tu prirediti nastope zanimivih kulturnih uprizoritvenih umetnikov
tako iz same regije, kot tudi od drugod.
Dolgoročni načrt projekta temelji na ideji, da je mogoče slovensko kulturo razvijati tudi skozi
decentralizacijo kulturnega delovanja in torej še večjo pretočnostjo kulturnih dogodkov tudi po
manjših krajih Slovenije. Poleg tega naš zavod vidi izjemen potencial v spajanju kulturne in
turistične ponudbe in s tem obogatitev izkušnje obiskovalcev destinacije Bela krajina.
Prvi korak Zavoda Metlika v tej smeri je bila organizacija nastopov ustvarjalcev uprizoritvenih
umetnosti. Slovenski umetniki različnih umetniških smeri so nastopili pred kamero na različnih
lokacijah po Beli krajini z namenom, da bi opozorili na pomembnost osebne prisotnosti občinstva
kot kulturnega sogovornika, na prezrtost kulture v luči ukrepov za zmanjšanje posledic, ki jih je
delu in preživetju umetnikov povzročila svetovna pandemija, hkrati pa tudi z namenom, da
izkažemo potencial Bele krajine kot kulturne turistične destinacije.

PAGE 26

Utrinki s sne
manj

Ana
.
v
S
b
o
l
o
Maša G
Tri fare, orgle, Tomaž Sevšek Šramel

eč
r
b
o
rD
e
t
s
e
rk
o
i
k
aš
r
u
b
am
T
,
c
rada
G
Grad
MC Metli
ka, N'Toko

PAGE 27

Projekta smo se lotili celostno in zanj oblikovali tudi spletno stran (http://zavodmetlika.si/kje-ti-jekultura/), kjer so na voljo informacije o projektu in naša video galerija, ki jo bomo v prihodnjih letih
dopolnjevali z vedno novimi stvaritvami.

Za promocijo projekta smo organizirali spletno tiskovno konferenco, kateri je sledilo kar nekaj
medijskih objav in prispevkov .
Projekt smo promovirali tudi prek serije mestnih plakatov, ki so bili decembra predstavljeni v vseh
večjih slovenskih mestih. Oblikovali pa smo tudi promocijske materiale, s katerimi bomo projekt
promovirali tudi v prihodnosti.
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Plakatna akcija
december 2020

Plakatna akcija ni bila zastavljena le kot promocija projekta, pač pa tudi kot promocija Metlike in
Bele krajine.
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RAZVOJNI STEBER "TURIZEM IN KULTURA"

konec preteklega leta so bile lokalne skupnosti s strani MK in MGRT pozvane, da podajo predloge
projektov za okrevanje po krizi in dvig odpornosti v turizmu in kulturi. Zavod Metlika je sodeloval
pri pripravi idejnih projektov in pripravil idejno zasnovo za sledeče projekte:
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KULTURA

PREDELANO ŽIVLJENJE
Predelano življenje je redno odrsko srečevanje Maje Dekleva Lapajne in Norberta Svena
Föja, v katerem raziskujeta stične točke med gledališko in plesno improvizacijo, si privoščita
klovnske prijeme in uživata v muziciranju.
V Mladinskem centru Metlika je Zavod Metlika gostil dvodnevno umetniško rezidenco, ki se
je zaključila z intimno predstavo vredno ogleda in ponovitve.

POP-UP GALERIJA

V okviru evropskega Tedna mobilnosti je potekal slikarski Extempore, ki so se ga udeležili
učenci OŠ Metlika pod vodstvom mentoric. Zavod Metlika je skupaj z OŠ Metlika v
prostoru, ki nam ga je začasno prijazno odstopila Mestna skupnost Metlika, pripravil
otvoritev razstave Extempore: Kakšnih trgov si želimo? Na Mestnem trgu je tako nastala
pop-up galerija, ki opozarja na pomen oživitve mestnega jedra s kreativnostjo, umetnostjo
in ustvarjalnostjo vseh vrst.
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MLADINA
MLADINSKI CENTER METLIKA

Tudi na področju mladinskega dela je zdravstvena kriza pustila globoke posledice, saj je bil zaradi
omejevanje širjenja virusa Covid-19 Mladinski center Metlika večino leta zaprt. Pred izbruhom
pandemije smo izvedli nekatere predvidene aktivnosti.
Dodatno je bil urejen prostor, izvedeni pa so bili tudi številni neformalni posveti z mladino. Tako je
bil dosežen skupen dogovor o uporabi prostora Mladinskega centra za namene druženja. Mladi, ki
v mladinski center zahajajo, so dobili tako dostop do prostora kot tudi obveznosti in odgovornosti,
ki s tem nastanejo. Opazili smo, da je bilo druženje ustvarjalno.
Za izvajanje aktivnosti in delavnic smo prek programa Usposabljam.se aktivne politike
zaposlovanja Zavoda za zaposlovanje RS za tri mesece zaposlili dolgotrajno brezposelno osebo.
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MLADINSKA POLITIKA
Zavod Metlika se je februarja 2020 udeležil odprte javne razprave "ZK BI OSTAL V BELI KRAJINI",
ki jo je Regijski NVO center JV Slovenije organiziral v sodelovanju s črnomaljskim MC Bit. Tema
razprave je bila, zakaj mladi zapuščajo rojstno Belo krajino. Skupaj smo iskali odgovore na
vprašanja mladinske politike v Beli krajini.
V sredini septembra je potekal nadaljni posvet z mladimi v Beli krajini, z naslovom Agora 1.1. "ZT
BI OSTAL V BELI KRAJINI", pri katerem je znova sodeloval tudi Zavod Metlika v okviru projektov
Rastimo skupaj in Europe Goes Local (EGL). Dogodek je bil namenjen povezovanju mladih in
mladinskih organizacij v Beli krajini ter pripravi skupnih smernic za nadaljnje projekte in strateške
dokumente v Beli krajini.

Zt bi ostal v Beli krajini
Zavod Metlika sodeluje tudi pri obuditvi Mladinskega sveta Bele krajine, ki bo združeval mladinske
organizacije v lokalnem okolju in prevzel aktivno vlogo pri zagovorništvu mladih. Prav tako Zavod
Metlika pomaga pri koordinaciji med Občino Metlika in njenim mladinskim posvetovalnim telesom,
Odborom za mlade v Občini Metlika, ki mu tudi svetuje na področju priprave Strategije za mlade.
Zavod je sodeloval z zavodom MOVIT – usposabljanje mladinskih delavcev na področju beleženja
učinkov mladinskega dela in se udeleževal delavnic zavoda MOVIT za priprave na razpisne roke v
2020. Prav tako se je udeležil svetovanja na Zavodu MOVIT glede priprave strategij za mlade
(prijava v oktobru 2020, udeležba na predstavitvi evropske strategije za mlade v juniju 2020) s
ciljem, da tudi v Občini Metlika ustrezno pripravimo ta dokument.
Zavod se je skupaj s partnerji iz Makedonije, Srbije in Švice uspešno prijavil na razpis Erasmus+ ključni ukrep 1 - mladinske izmenjave - področje zdravega življenja in športa. Žal so bile aktivnosti
zaradi svetovne zdravstvene krize prestavljene.
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MLADINA

V pustnem času je bila v mladinskem centru
izvedena delavnica poslikave obraza.

Zavod Metlika se je odzval pobudi za
partnerstvo
ustanove
Hiša
eksperimentov (koordinator), ki se je
kupaj z Institutom »Jožef Stefan«,
Kemijskim inštitutom, Tehniškim
muzejem Slovenije in Nacionalnim
inštitutom za biologijo (konzorcijski
partnerji) prijavila na razpis za
oblikovanje izvedbe aktivnosti okviru
Evropske noči raziskovalcev pod
skupnim naslovom NOČ IMA SVOJO
MOČ (razpis Evropske komisije
Obzorje 2020). Zavod Metlika je v
sklopu aktivnosti, ki so bile izvedene
v okviru Evropske noči raziskovalcev,
organiziral
spletni dogodek Noč
belokranjski raziskovalcem. Dogodek
je bil namenjen vsem tistim, ki morda
razmišljajo o študiju v tujini.
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ŠPORT

Zavod Metlika se je v letu 2020 na področju športa usmeril predvsem
v rekreativni aspekt :
- opravili smo pregled stanja pohodniških poti v občini in določili
skrbnika tistim, ki ga do sedaj niso imele.
- Zastavili smo projekt revitalizacije Urbanove poti (zasnova
koncepta, sestanek z deležniki, ogled dobre prakse)
- skupaj s ponudniki storitev smo raziskali možnosti turističnošportnega produkta (detox pohodniški produkt z jogo v naravi)
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ŠPORT

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI - PARKIRNI DAN
V sklopu aktivnosti Parkirni smo med 16. in 22. 9. 2020 organizirali popolno zaporo Mestnega trga v
Metliki. V javne površine za aktivno preživljanje prostega časa prebivalcev smo preuredili 25
parkirnih mest in v aktivnosti vključili številne druge javne zavode v Občini Metlika. Aktivnosti, ki so
bile usmerjene v rekreacijo in zdrav, aktiven način življenja, so na trg privabile številne obiskovalce.
Rekreativne in športne aktivnosti tedna mobilnosti so zajemale:
• 17. 9. 2020 Vrtec Metlika – ustvarjanje s kredami - razgibalni poligon za najmlajše
• 18. 9. 2020 predstavitev in promocija metliških športnih društev in gibalne aktivnosti
• 20. 9. 2020 Zavod Metlika – Vsi smo Placki - gibalna animacija za otroke
• Center za krepitev zdravja – delavnica Gibam se in gibalne vaje z varovanci DSO Metlika.
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INVESTICIJE
V letu 2020 so bile izvedene investicije v nakup opreme in sicer računalniške opreme,,
pomivalnega stroja in mehčalca vode v HD.
Zavod je v letu 2020 pričel tudi z načrtovanjem in izvedbo investicije v ureditev prostorov
v 1. nadstropju in podstrešju ter zunanjosti, pred vhodom v Hišo.
Po uspešno zaključeni sanaciji pritličnih prostorov je bila za dvig funkcionalnosti objekta
nujna tudi sanacija nadstropja, kjer je predviden večnamenski prostor. Nalogo sanacije
objekta je Občina Metlika predala Zavodu Metlika (ureditev stropa in osvetlitve,
napeljavo potrebnih inštalacij, pleskanje in vzpostavitev ogrevanja). Izveden je bil tudi
premik lesene predelne stene z namenom pridobiti še več prostora v centralnem delu
nadstropja. Prenovljeni prostor bo služil kot prostor za srečanja, razstave, dogodke in
prireditve, predavanja, delavnice in predstavitve. V zadnjem delu nadstropja bo po
predvidenih posegih vse pripravljeno na vzpostavitev kuhinje. Sredstva za sanacijo so bila
z rebalansom proračuna zagotovljena s strani občine in dodana v proračun Zavoda, ki jih
je gospodarno porabil.
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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 2020
so bili realizirani v okviru danih možnosti. Zaradi svetovne
pandemije niso bili realiziriani predvsem na področju izvedbe
dogodkov. Poleg realiziranih predvidenih ciljev, so bili
realizirani tudi dodatni cilji, ki smo si jih zastavili tokom
leta v želji, da se čim bolj uspešno odzovemo na krizne razmere
povzročene š širjenjem virusa Covid-19.

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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LETNO POROČILO 2020

RAČUNOVODSKO
POROČILO

POJASNILA IN RAZKRITJA K
RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

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 2020 težko
primerjati tako s poslovanjem 2019 (širitve dejavnosti) kot tudi s finančnim načrtom
(omejitev izvedbe programa). Pojasnila in razkritja se tako večinoma nanašajo na tekoče
leto, primerjava s preteklim letom ni reprezentativna.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Zavod Metlika ima po stanju 31.12.2020 sredstva v višini 230.383 EUR in so se v
primerjavi s stanjem 31.12.2019 povečala za 215.663 EUR, indeks ni reprezentativen.
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Struktura sredstev je naslednja:

a) Dolgoročna sredstva vključujejo

Po stanju 31.12.2020 ima Zavod Metlika v upravljanju dolgoročna sredstva v višini
201.454 EUR, kar je 100% vseh sredstev.
Vletu 2020 je bil 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 4.7.2020 pričela
izvedba dodatne dejavnosti ponudbe pridelkov lokalnih ponudnikov. V upravljanje je bila
prenesena nepremičnina v vrednosti 132.347,29 EUR neodpisane vrednosti in oprema
lokala v vrednosti 45.378,13 EUR. Zavod je v letu 2020 pričel tudi z načrtovanjem in
izvedbo investicije v ureditev prostorov v 1. nadstropju in podstrešju. Vrednost te
investicije v teku je v letu 2020 24.108,13 EUR.
V letu 2020 so bile izvedene investicije v nakup opreme in sicer računalniške opreme v
vrednosti 1.628,43 EUR, pomivalni stroj in mehčalec vode v HD v vrednosti 2.766,41 EUR
in drobnega inventarja v vrednosti 2.683,55 EUR, vse skupaj v skupni višini 7.078,39 EUR.
Sredstva za vse investicije je v celoti zagotovila Občina Metlika.
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 12.801,80 EUR je v celoti knjižena v
breme ustanovitelja – sredstev v upravljanju. S popisom ni bilo ugotovljenih popisnih razlik.
V letu 2020 ni bilo opravljeno prevrednotenje dolgoročnih sredstev.
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b) Kratkoročna sredstva so po sestavi naslednja:

Na dan 31.12.2020 ima Zavod v blagajni 785,50 EUR gotovine in na računu 1.339,22 EUR.
Istočasno je bilo na 31.12.2020 še za 553,72 EUR denarja na poti (plačilne kartice, ki jih je
zavod prejel na račun 4.1.2021).
Na dan 31.12.2020 ima Zavod terjatve do kupcev v višini 1.630,00 EUR. Večinoma so to
terjatve iz naslova prodaje poslovnih daril v HD v decembru. Terjatve niso sporne in so do
oddaje letnega poročila tudi vse poravnane.
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 17.459,72 EUR zajemajo
terjatve do občine Metlika za plače in materialne stroške december 2020 v višini 15.105,04
EUR in terjatve do drugih EKN iz naslova prodaje v HD v višini 1.186,00 EUR . Terjatve so
usklajene in niso sporne.
Zavod izkazuje tudi terjatev do ZZZS iz naslova refundacije bolniških v višini 1.168,68 EUR.

c) Zaloge po stanju 31. 12. 2020 znašajo 812.31 EUR, in sicer:

Prodajav 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 (zavod v letu 2020 ni bil zavezanec za DDV).
Zavod za nabavo in prodajo blaga vodi tudi ustrezne materialne evidence.
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POJASNILA K BILANCI STANJA

Zavod Metlika ima po stanju 31.12.2020 obveznosti do virov sredstev v višini 230.383
EUR.
Struktura obveznosti do virov sredstev je naslednja:

a) Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 9.921,28 EUR so obveznosti iz naslova plač
in povračil stroškov za december 2020, izplačanih 11.1.2021.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 15.448,29 EUR so odprte tekoče
obveznosti do dobaviteljev iz naslova tekočih stroškov poslovanja, večina iz naslova plačil
blaga v HD, med njimi ni zapadlih obveznosti. 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 nimamo.
Druge obveznosti iz poslovanja se nanašajo na obveznosti iz naslova dajatev na plače
december 2020.
Kratkoročne obveznosti drugih EKN v višini 143,13 EUR so tekoče odprte obveznosti iz
poslovanja (provizija UJP, MJU, Vrtec). Med obveznostmi ni zapadlih obveznosti.
V letu 2020 Zavod ni oblikoval pasivnih časovnih razmejitev.
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b) Dolgoročne obveznosti in lastni viri

Sredstva v upravljanju v celoti pokrivajo opredmetena osnovna sredstva. Sprememba
vrednosti sredstev v upravljanju se nanaša ne prejem sredstev v upravljanje in za nakup
opreme ter zmanjšanje prejetih sredstev zaradi obračunane amortizacije.
Gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je
prikazano v prilogi, vsebinsko je opisano pri 1. a) – Dolgoročna sredstva. Ker so vsa
dolgoročna sredstva zavoda v upravljanju, sta višini postavk enaki.
Zavod v letu 2020 izkazuje presežek prihodkov v višini 1.816,43 EUR. Neporabljen je tudi
presežek iz preteklega leta v višini 146,75. Pojasnila glede poslovnega izida so podana pri
pojasnilih k Izkazu prihodkov in odhodkov.
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.

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.

Prihodki Zavoda Metlika so v letu 2020 znašali 182.265,20 EUR in so se v primerjavi s
preteklim letom povečali za 102.652 EUR oziroma z indeksom 228,94.
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a) Struktura prihodkov po vrstah je naslednja:

b) Struktura prihodkov iz poslovanja po virih je naslednja:

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. Za izvajanje dejavnosti je Zavod na podlagi sklenjene pogodbe
prejel pretežno sredstva iz proračuna Občine Metlika. Zavod je prejel še sredstva v višini
5.000 EUR za financiranje zaposlitve v HD iz prijave na razpis JSKD, sredstva v višini
3.867,48 EUR iz dejavnosti javne službe in 36.077,27 EUR kot iztržek od prodaje blaga v
HD.
Pretežni del prihodkov iz proračunov se nanaša na financiranje plač zaposlenih in sicer
91.718,00 EUR ter na financiranje programskih in neprogramskih stroškov v višini
49.102,24 EUR. Prihodki iz nejavnih virov so bili porabljeni za financiranje tekočih
materialnih stroškov.

Odhodki Zavoda Metlika so bili v letu 2020 v višini 180.448 EUR.
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a) Odhodki po strukturi so bili naslednji:

b) Odhodki po viru financiranja:

Stroški blaga, materiala in storitev v višini 87.840,40 EUR zajemajo tekoče stroške
poslovanja. Največja postavka stroškov materiala je nabavna vrednost prodanega blaga in
sicer 30.687,27 EUR. Večji stroški materiala so tudi stroški izvedbe programa v skupnem
znesku 3.874,54 EUR. Enako tudi pri stroških storitev prevladujejo stroški izvedbe
programa v skupni višini 20.604,70 EUR, poleg tega pa so večji stroški še stroški
študentskega dela v HD, računovodskih storitev, priprave aktov in pravilnikov in
vzdrževanja programov.
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. Leto 2020 so v
Zavodu začeli s tremi zaposlitvami, v maju je bil zaposlen sodelavec v HD in v novembru še
sodelavka v TIC. Povprečno je bilo v zavodu 3,73 zaposlenih .
Povprečni mesečni bruto znesek plače z vsemi dodatki na zaposlenega je znašal 1.635,89
EUR, kar je manj od povprečja 2019, vendar primerjava ni reprezentativna. Zaposleni so
prejeli tudi regres za letni dopust v višini, predpisani za javne uslužbence.
Redna delovna uspešnost za leto 2020 je bila obračunana in izplačana od 1.7.2020 naprej.
Prispevki in davki iz in na plače se izplačujejo v skladu s predpisi in v zakonsko določenih
rokih.
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 2020 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.
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Sredstva za tekoče poslovanje in izvedbo programa je v letu 2020 v velikem delu (79%)
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,…).
V letu 2020 je izkazan presežek prihodkov v višini 1.816,43 EUR. O razporeditvi presežka
je odločal Svet zavoda na svoji 8. redni redni seji, 26. 2. 2021, ob sprejemu letnega poročila.

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je sestavljen na podlagi Izkaza prihodkov
in odhodkov.
Sestava prihodkov po vrstah in dejavnostih je naslednja:

Delitev prihodkov, odhodkov in presežka med javno in tržno oziroma med nepridobitno in
pridobitno je izvedena z uporabo sorazmernega deleža prihodkov v celotnih prihodkih.
Izjema je zgolj nabavna vrednost prodanega blaga, ki je v celoti upoštevana pri tržni
dejavnosti.
Iz tega naslova izkazujemo 753,09 EUR presežka prihodkov iz naslova opravljanja javne
službe in 1.063,34 EUR presežka prihodkov iz naslova tržne dejavnosti.

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV
Po načelu denarnega toka izkazujemo 203.712 EUR prihodkov/prejemkov, 195.361 EUR
odhodkov/izdatkov in presežek odhodkov/izdatkov sredstev na računih v višini 8.351 EUR.
Izkazvsebuje podatke o prihodkih/prejemkih in odhodkih/izdatkih v letu 2020 po načelu
denarnega toka.
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Prihodki/prejemki so razčlenjeni na:

Prihodki za izvajanje javne službe so po viru naslednji:

Odhodki/izdatki iz naslova javne službe:

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazujemo povečanje
sredstev na računih v višini 8.351 EUR.
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. 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.
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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 2020 ni zadolževal.

Priloga - obrazci računovodskih izkazov
Metlika, 14. 2. 2021
Pripravila:
Tanja Križ

Zavod Metlika:
Marjetka Pezdirc, PhD
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