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POSLOVNO POROČILO TURISTIČNEGA DRUŠTVA BREZJE  – SPLOŠNI DEL 

 
Predstavitev Turističnega društva 
 
Ime društva Turistično društvo Brezje 
Sedež društva Brezje 80c, 4243 Brezje Email: TDBrezje@siol.net 
Matična številka 5133475 

Šifra dejavnosti 94 
Dejavnost članskih 
organizacij 

Šifra podrazreda: 
94.999   Dejavnost drugje 
nerazvrščenih  članskih 
organizacij 

Identifikacija 5133475 Številka TRR: 07000-0000114744   G B  
R a d o v l j i c a  

Davčna številka: 56943989 
Naslov, kamor se pošilja 
pošta: 

Turistično društvo Brezje 
Brezje 80c, 4243 Brezje 

 
 
 
Kratek opis razvoja 
 
Turistično društvo (v nadaljevanju - TD) ima korenine v predvojnem tujsko - prosvetnem društvu, ki 
je bilo takrat še posebno angažirano za izgradnjo nove železniške postaje v Otočah in poti, ki so 
vodile na Brezje. 
 
Po drugi svetovni vojni je bil romarski turizem nekaj let v nemilosti, saj so takratne oblasti z raznimi 
ukrepi branile romarjem obiskovati Brezje.  
 
Prišli so drugi časi in na pobudo takratnega radovljiškega župana  Jake Eržena, ki je bil tudi sam 
vodilni turistični delavec v Lescah in ustanovitelj kampa Šobec, je bilo na Brezjah 23. aprila 1958 
ustanovljeno Turistično društvo Brezje. Takrat so se na Brezjah zbrali navdušeni začetniki turizma, 
pod vodstvom neumornega predsednika Ignaca Grašiča in tajnika Slavka Knaflja še člani Franc 
Mertelj, Franc Golmajer, Stane Rozman in kasneje Alojz Šuštaršič, Stane Meglič, Alojz Oman, 
Stanko Janša in drugi. 
 
Dve leti je minilo, da se je izoblikovalo organizacijsko vodstvo, podelile zadolžitve in odgovornosti 
za posamezna področja dela. Delo jim je vodilo geslo: »Delaj tisto, kar je v korist kraja in 
skupnosti!« 
 
Glede na to, da na Brezjah ni bilo industrije, ne šole in ne prostorov za kulturno, družabno ali športno 
življenje, je razumljivo, da je bilo pred turističnimi delavci veliko dela in odgovornosti, saj je bil 
romarski turizem edina gospodarska panoga, ki je Brezjam prinašala možnost razvoja kraja. 
 
V letih 1958 in 1959 so turistični delavci usposobili »Gabrijelčičevo« stojnico za prodajo spominkov 
in na dvorišču sosednje Pogačnikove gostilne so požrtvovalne žene in dekleta prodajale čaj in juho v 
sezoni, in sicer od sobote popoldan do nedeljskega popoldneva, ko so zadnji obiskovalci - romarji 
odšli proti domu. 
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Od leta 1961 dalje je društvo že skrbelo za evidenco in statistiko zaradi finančnih obračunov, tako da 
iz bogatega gradiva lahko povzamemo najbolj pomembne mejnike in posebnosti pri življenju in delu 
krajanov, ki so bili povezani s turizmom.  
 
Društvo je imelo v letu 1960 le 76 članov, in sicer kar 65% starejših od 40 let. Začeli so s 
pridobitnimi dejavnostmi, da bi lahko vlagali v infrastrukturo, ki bi omogočala še boljše pogoje za 
prihod in odhod romarjev. Ker je bila železniška postaja v Otočah že zgrajena, je bilo treba poskrbeti 
še za avtobusno postajališče na Črnivcu, za parkirni prostor na Brezjah, za ureditev cest in poti do 
Brezij in za odkup zemljišč od privatnih lastnikov. Zato naj navedemo nekaj začetnih virov prihodka 
društva: shranjevanje koles in motorjev (670-koles in 430-motorjev v letu 1961),  vstopnina za 
gledanje TV v salonu gostišča v letu 1962, prenočevanje - nočnine v gostišču in v privatnih sobah 
(7.190 nočnin v letu 1960), športno strelišče z dvema zračnima puškama (kasneje tudi pištola), 
prodaja spominkov v Gabrijelčičevi stojnici, prodaja pijač in sendvičev,   parkiranje osebnih 
avtomobilov, kombijev in avtobusov ... 
 
Prvi rezultati vloženega dela se pokažejo že v letu 1963, ko je bila izročena v uporabo avtobusna 
postaja na Črnivcu na takratni praznični dan 29. novembra 1963. Da ne bi bila zgradba namenjena le 
domačinom kot zavetje pri vsakodnevni poti v službo, so že takoj predvideli tudi prostore za oddih, 
ogrevanje v hladnih dneh in postrežbo gostov, torej za vračilo vloženega denarja v objekt. 
Skromni začetki delovanja društva se kažejo v naraščajoči dinarski statistiki: 1958 - 0,50 milijona, 
1960 -  6,40 milijona, 1962 - 14,70 milijona, 1964 – 23,20 milijona, 1966 -  75,00 milijonov, 1970 -   
88,00 milijonov, 1975 - 220,00 milijonov, 1980 - 433,00 milijonov ... 
 
TD Brezje je v letu 1967 izgubilo dolgoletnega predsednika Ignaca Grašiča, ki je bil na začetku tudi  
upravnik gostišča na Brezjah. V letu 1965 se je TD že ponašalo s parkirnim prostorom za 250 
avtomobilov. Kasneje, v letu 1968, je bilo odkupljeno tudi skladišče KZ (Kmetijske zadruge) - 
remiza za bodoči Dom turizma in krajanov. S sofinanciranjem s Krajevno skupnostjo in s 
Samostanom so Brezje dobile tudi asfaltno cesto od Črnivca do Brezij z obcestno razsvetljavo. 
 
Od leta 1968 dalje je TD Brezje vodil predsednik Slavko Knafelj, vse do leta 1983, ko je prevzel 
mesto tajnika pri predsedniku Francu Golmajerju, tako da je vodstvo društva praktično ostalo v istih 
rokah. Oba sta bila delovna do leta 1990, ko je 7-letno predsedovanje začel Franci Dežman, kar bi 
lahko imenovali menjava generacije v TD Brezje. Tega leta je umrl tudi dolgoletni predsednik 
Slavko Knafelj. 
 
Leta 1997 je vodstvo Turističnega društva prevzel Aleš Čebavs, nato pa leta 2001 Janez Zupan. To 
leto je v odbore društva vstopilo precej mladih, ki so na začetku z veliko veselja in volje poprijeli za 
delo. Dotedanje plačevanje odborniških funkcij je bilo ukinjeno, člani odborov so prevzeli vodenje 
sekcij društva. Na ta način naj bi vodenje društva porazdelili na več oseb. Na žalost to ni zaživelo. 
Celotno vodenje društva je ostalo na ramenih predsednika društva. Šele, ko je tajniške posle po 
odstopih in zamenjavah Tomaža Tomana in Aleša Čebavsa prevzel Brane Šmitek, je le-ta precej 
razbremenil predsednika. Brezplačno delo v društvu so z veseljem opravljali in sprejeli le nekateri 
člani odborov društva. Tako so v mandatnem obdobju 2001 – 2005 prenehali delati: Tomaž Toman, 
Matjaž Drol, Krištof Vilfan, Alojz Razboršek in Aleš Čebavs. Tudi v letu 2009 se je članstvo v 
odborih društva precej spremenilo. Na lastno željo so prenehali Stanko Janša, Slavko Škofic, Aleš 
Škofic, Lidija Slak in Pavel Razboršek. 
 
V letu 2001 je društvo sprejelo nekaj zelo pomembnih odločitev. Zaposlili smo novo turistično 
delavko in to za poln delovni čas in za nedoločen čas. Opravljala naj bi administrativna in tajniška 
dela, dela poslovodenja in računovodska dela. Uvedli smo računalniški sistem  finančnega vodenja 
društva in trgovske dejavnosti. Vsa prodajna mesta smo opremili z računalniško opremo in nabavili 
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programsko opremo za vodenje trgovske in računovodske dejavnosti. Dve starejši prodajalki sta 
zaradi sprememb prenehali s prodajo spominkov. Prva turistična delavka Vlasta Rupar  je bila pri nas 
zaposlena le eno leto, v letu 2002 jo je nasledila Marinka Kavčič, ki je bila zaposlena do 30. 
novembra 2009, ko se je upokojila. Od 1. 12 2009 dalje opravlja delo po podjemni pogodbi. Upravni 
odbor društva se je namreč odločil, da začasno ukine delovno mesto turistične delavke, ker se je 
obseg poslovanja društva precej zmanjšal zaradi odpovedi najemnega razmerja za vrstne stojnice (5 
stojnic) s strani Frančiškanskega samostana Brezje. Frančiškanski samostan je namreč ustanovil 
svoje podjetje Romar d. o. o. in dotedanjo točilnico Zvon, ki jo je uspešno vodil Ivan Zagradišnik, 
prejšnji najemnik gostilne na Brezjah, spremenil v prodajalno spominkov in začel z lastno pridobitno 
dejavnostjo. 
 
Konec leta 2001 smo se v društvu po tehtnem premisleku odločili, da kupimo gostilno Dobrča. 
Gostilna je bila po denacionalizaciji vrnjena nekdanjim lastnikom, družini Finžgar. Ker je bilo 
lastnikov – upravičencev več, so se odločili da bodo gostilno prodali. Zaradi precej visoke cene, 
prodaja ni takoj uspela in objekt je vedno bolj propadal, na Brezjah pa praktično ni bilo nobene 
gostinske ponudbe. Ko so se začeli za objekt zanimati tujci, smo se v društvu odločili, da poskusimo 
gostilno kupiti. Najeli smo dolgoročni kredit pri Gorenjski banki za obdobje od marca 2002 do 
februarja 2012, dodali privarčevani denar (nekaj več kot 30 milijonov tolarjev) in gostilno kupili. 
Seveda smo se za nakup lahko odločili le ob dejstvu, da bomo odborniki in funkcionarji društva še 
nadalje opravljali vsa dela brezplačno. V letu 2011 smo z veseljem lahko ocenili, da smo breme, ki 
smo si ga naložili z najetjem precej zahtevnega kredita, kljub recesiji, zmogli. V januarju 2012 smo 
plačali zadnji obrok kredita in uspešno zaključili zahteven projekt, ki je terjal veliko prostovoljnega 
dela nekaterih članov društva. 
 
Mejnik v poslovanju društva pomeni tudi leto 2015. Gostilno na Črnivcu smo začeli upravljati v 
lastni režiji. V ta namen smo ustanovili podjetje Dobrča d. o. o. (ustanovitev podjetja 22. 9. 2014), 
vodenje je prevzel Brane Šmitek. Edini lastnik podjetja je bilo Turistično društvo Brezje. V letu 2015 
je novo podjetje pridelalo precej izgube kljub dejstvu, da je Brane Šmitek vodil podjetje brezplačno 
in je tudi predsednik društva opravljal delo računovodenja brezplačno. Za leto 2016 smo naredili 
podroben sanacijski načrt, ki naj bi omogočil, da bo podjetje lahko poslovalo brez izgube ob 
zastonjskem delu predsednika in tajnika društva. Zmanjšanje obsega poslovanja zaradi manjše kupne 
moči prebivalcev Slovenije pa je povzročilo, da se načrt sanacije ni izšel. V letu 2017 so nastopile še 
kadrovske težave (predvsem pomanjkanje kuharjev in posledično dodatna podražitev delovne sile) in 
ob koncu leta je dozorela odločitev, da naše podjetje Dobrča d.o.o. zapremo. Sklep je bil nato sprejet 
7. 3. 2018. Društvo je poplačalo vse obveznosti podjetja in 27. 8. 2018 je bilo podjetje zaprto po 
skrajšanem postopku.  
 
V letu 2015 smo pristopili tudi k prvi fazi obnove gostilne. Z gradnjo smo začeli v mesecu novembru 
2015 (gradbeno pogodbo smo podpisali 19. 11. 2015). Izvajalec del je bilo podjetje KOVINAR-
GRADNJE ST, d.o.o., Jesenice. Prva faza obnove naj bi bila zaključena do 1. junija 2016. Porušen je 
bil zahodni prizidek gostilne in nato do junija 2016 zgrajen na novo. Sprva smo načrtovali le 
dokončno izgradnjo spodnjega prostora v prizidku (gostinskega salona), v nadstropju in v mansardi 
smo načrtovali le gradbena dela. Po premisleku in ob upoštevanju finančnih možnosti se je gradbeni 
odbor, ki je vodil izvajanje prve faze prenove gostilne, odločil za precejšen obseg dodatnih del: 
kompletna izvedba vseh potrebnih del v nadstropju in v mansardi, rušenje in začasna ureditev 
prehoda iz starega dela gostilne v rekonstruiran prizidek, rušenje pomožnih objektov na južni strani 
gostilne, izgradnja manjše čistilne naprave za trenutne potrebe gostilne, izgradnja dodatne 
ponikalnice za meteorne vode, obnova zunanjega gostinskega vrta, ureditev začasnega ogrevanja s 
povezavo na obstoječo kurilnico v neporušenem delu pomožnega objekta na južni strani. Zaradi 
obsežnih dodatnih del in potrebe po sušenju estrihov v nadstropju in v mansardi, se je gradnja 
zavlekla. Celotna prva faza prenove je bila zaključena 14. 10. 2016, ko nam je bil prenovljeni objekt 
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predan v uporabo. Vrednost celotne investicije in dodatnih vzdrževalnih del na starem objektu je 
presegla 340.000,00 EUR in je bila do konca leta 2016 v celoti plačana. 
 
Na poslovanje Gostilne Pr' Finžgarju, ki jo upravlja najemnica Špela Bohinc, precej vpliva tudi 
dejstvo, da je Frančiškanski samostan na nasprotni strani ceste odprl kavarno, v kateri pa točijo vse 
vrste pijač in strežejo tudi sladice in v poletnem času sladoled.  
 
V letu 2005 je delo predsednika društva prevzel Brane Šmitek, Janez Zupan je opravljal dolžnosti 
tajnika društva, v letu 2009 pa sta se ponovno zamenjala. Janez Zupan je ostal predsednik društva 
tudi za obdobje 2013 – 2017, v letu 2017 pa je predsednikovanje ponovno prevzel Brane Šmitek. Ob 
koncu leta 2020 šteje društvo 290 članov. Število članov se je glede na lansko leto za malenkost 
zmanjšalo. 
 
Predstavitev vodstva 

Zakoniti zastopnik 
društva 

Branislav ŠMITEK 
 Brezje 33, 4243 Brezje 
tel.: 04 530 90 10, GSM : 041 505 175 
e-mail: brane.smitek@fov.uni-mb.si 

Predsednik društva Branislav ŠMITEK 
Brezje 33, 4243 Brezje 
tel.: 04 530 90 10, GSM : 041 505 175 
e-mail: brane.smitek@fov.uni-mb.si 

Tajnik društva Janez ZUPAN 
Brezje 19, 4243 Brezje 
tel.: 04 533 88 15, GSM : 041 668 009 
e-mail: janez.zupan9@gmail.com 

Vodja parkirne službe Franci DEŽMAN 
Brezje 39, 4243 Brezje 
tel.: 04 533 81 01,  GSM: 051 222 068 

 Turistična delavka Marinka KAVČIČ 
Brezje 80c, 4243 Brezje,  
Tel.: 04 530 93 30, GSM: 041 618 489 
e-mail: TDBrezje@siol.net 

 
 
Predstavitev pomembnejših organov 
Organi društva občni zbor, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče 
Upravni odbor Nadzorni odbor Častno razsodišče 
Branislav ŠMITEK 
Janez ZUPAN 
Franci DEŽMAN 
Darko GRAŠIČ 
Robert VILFAN 
Igor RIBIČ 
Franc MLAKAR 
Danica PRAPROTNIK 
Marko LIKAR 

Matjaž DEŽMAN  
Pavel MARJANOVIČ 
Boris DROBNAK 
 

Anica BUKOVAC 
Zlato GROZNIK 
Jože SLAK 

 
Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva. 8. januarja 2014 so bila na 
izrednem občnem zboru društva sprejeta nova Pravila Turističnega društva Brezje (statut). 
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Kratek pregled dejavnosti: 
Turistično društvo Brezje je samostojna nepolitična, prostovoljna, interesna, nevladna, nepridobitna 
društvena organizacija. Osrednji cilj društva je skrb za usklajevanje dela članov na področju 
pospeševanja in razvoja turizma. 
 
 V okviru nepridobitne dejavnosti opravlja društvo predvsem: 
• koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma v kraju in 

Sloveniji; 
• izvajanje akcij, ki jih društvu zaupajo njeni člani; 
• sodelovanje z drugimi turističnimi društvi in zvezami tako doma kot v tujini; 
• organiziranje in sodelovanje pri turistični vzgoji in izobraževanju prebivalstva, zlasti mladine; 
• organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, zabavnih in drugih prireditev 

ter manifestacij; 
• usmerjanje, organiziranje in vodenje akcij ali tekmovanj za urejanje in ohranjanje okolja in v 

urejanju in olepšavi krajev ter objektov, ki bogatijo in vplivajo na kakovost turistične ponudbe in 
življenja občanov; 

• dajanje pobud za oblikovanje, pospeševanje in izboljšanje turistične promocije, informacijske 
dejavnosti in vodniške službe v društvu in v lokalni skupnosti; 

• dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeležij; 
• izdajanje vzgojne, strokovne in druge turistične literature, turistično promocijskega in 

informacijskega gradiva; 
• opravljanje javnih pooblastil in koncesij s področja turizma; 
• varstvo okolja, naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev; 
• sodelovanje v razpravah o razvojnih in urbanističnih programih, ter v zazidalnih načrtih v kraju; 
• dajanje pobud za izboljšanje materialnih, organizacijskih in drugih pogojev za pospešen razvoj 

turizma in delovanje turistične društvene organizacije; 
• skrbi za izobraževanje in usposabljanje članstva za delo v turističnih društvih in zvezah; 
• oblikovanje enotnega vrednotenja prostovoljnega dela v turistični društveni organizaciji; 
• sodelovanje in povezovanje z drugimi zvezami, združenji  in društvi, ki sodelujejo pri 

pospeševanju turizma Slovenije; 
• podeljevanje priznanj, pohval in nagrad članom, drugim organizacijam ter posameznikom, ki so 

pomembno prispevali  k razvoju turizma in krepitvi turistične društvene organizacije v Sloveniji; 
• spodbujanje združevanja članov v sekcije. 
Turistična društvo Brezje se za uresničitev svojih ciljev, lahko ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo, 
pod pogoji, ki jih predpisujejo ustrezni zakoni, predvsem pa: 

 
Pridobitne dejavnosti TD Brezje po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) 
Šifra SKD Naziv dejavnosti 

47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
47.910 Trgovina na drobno po pošti in internetu 
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu 
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov 
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 
56.300 Strežba pijač 
58.110 Izdajanje knjig 
58.190 Drugo založništvo 
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63.120 Obratovanje spletnih portalov 
63.990 Drugo informiranje 
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin 
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 

77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup 

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje 

81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 

 

 
Pridobitne dejavnosti opravlja društvo pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje ZDru-1, 
in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva oziroma nepridobitne 
dejavnosti. Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji društva, če lahko neposredno 
pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev društva. Dobiček od pridobitnih dejavnosti gre 
izključno v društvene namene. 
 
Za opravljanje pridobitne dejavnosti na področju delovanja restavracij in gostiln smo 22. 9. 2014 
ustanovili podjetje DOBRČA, GOSTINSTVO IN TURIZEM, D. O. O. z osnovno dejavnostjo 
56.101 – »Restavracije in gostilne«, ki pa smo ga zaradi slabega poslovanja nato v letu 2018 zaprli in 
oddali Gostilno Črnivc v najem novemu najemniku (Juvas, d.o.o.), ki pa je tudi imel stalne težave z 
rentabilnostjo poslovanja. Zaradi nizke kakovosti ponudbe je gostilna izgubila veliko gostov. 
Najemnik je zaradi tega zmanjševal obseg poslovanja, ni plačeval najemnin, ustvarjal dolgove pri 
dobaviteljih. Ob koncu leta 2019 smo najemniku odpovedali najemno razmerje, upoštevali 
odpovedni rok in 6. 1. 2020 prevzeli objekt v katastrofalnem stanju. Pristopili smo rednim 
vzdrževalnim delom in začeli pripravljati objekt za ponovno oddajo v najem boljšemu najemniku. 
Zaradi pandemije virusa »korona« nam v letu 2020 ni uspelo oddati gostilne v ponovni najem. 
 
 
Kratek opis gospodarskih, monetarnih, fiskalnih in drugih vplivov 
 
Ob globoki gospodarski in politični krizi v letu 2013, ko je veliko državljanov živelo na robu 
revščine, se je obisk Brezij precej zmanjšal. Trend zmanjševanja smo zasledovali že vse od leta 
2000, izrazito pa od leta 2011 do 2013. Kljub krizi pa smo v letu 2014 beležili obraten proces. Glede 
na število parkiranih avtomobilov ob sobotah in nedeljah se je obisk Brezij glede na leto 2013 
povečal skoraj za četrtino (23,16 %). Za nekoliko manjši delež (dobrih 5 % glede na leto 2013), se je 
povečal tudi obseg stojnične prodaje. Seveda je na obseg stojnične prodaje vedno bolj vplivala 
kvalitetna ponudba v Romarskem uradu, ki ga vodi podjetje Romar, d.o.o., ki je v lasti Frančiškanov. 
Na tem področju nam je ZVKD Kranj s samovoljnim posegom v upravni postopek (ni izdal soglasja 
za gradnjo našega informacijsko poslovnega objekta na vogalu gostinskega vrta) povzročil ogromno 
škodo in nas investicijsko močno ohromil.  
 
Optimistično smo načrtovali, da se bo v letu 2015 nadaljevala rast obiska in prodaje, ki smo jo 
zabeležili v letu 2014. Na žalost ni bilo tako. Obisk se je zmanjšal za 3,01 %, prodaja pa še več, za 
6,87 %. V letu 2016 se obisk ni več zmanjševal, za malenkost se je celo povečal (za 4,3 %), prodaja 
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pa je ostala na ravni iz leta 2015 (povečanje za 0,83%). V jubilejnem letu 2017 (110. obletnica 
kronanja Marijine podobe) smo optimistično pričakovali povečanje obiska. A se to ni zgodilo. Obisk 
se je ponovno zmanjšal za 6,25 % glede na leto 2016. Največje zmanjšanje je bilo ravno v mesecu 
septembru (na angelsko nedeljo smo praznovali obletnico kronanja), ko je znašal manj kot 70 % 
obiska v prejšnjem letu oziroma 52,72 % obiska v letu 2007, ko smo praznovali 100. obletnico 
kronanja. Slabemu obisku je botrovalo tudi zelo slabo vreme, kljub temu dejstvu pa je bilo povsem 
nepričakovano, da je bil obisk v jubilejnem septembru najslabši v zadnjih več kot dvajsetih letih. 
Podatki nakazujejo, da se zanimanje za romanje na Brezje neprestano zmanjšuje. Trend 
zmanjševanja se je nadaljeval tudi v letu 2018. Glede na leto 2017 se je obisk zmanjšal za 7,00 %, 
prodaja spominkov pa za 7,44 %. V letu 2019 se je obisk Brezij povečal. Glede na pobrano 
parkirnino ob sobotah, nedeljah in praznikih za 8,02 %. Prodaja spominkov pa se je krepko 
zmanjšala za 9,34 %. Vzrok za to zmanjšanje je gotovo tudi smrt prodajalca Franca Štiblja, ki je imel 
svojo stojnico odprto precej več kot ostali prodajalci. V letu 2019 pa je bila njegova stojnica več kot 
pol leta zaprta. 
 
Nekoliko boljšemu obisku v letu 2019 je sledilo leto 2020, zaznamovano s pandemijo virusa 
»korona«. 
 
Z namenom, da bi se omejilo širjenje korona virusa, je država prepovedala zbiranje ljudi in v ta 
namen tudi zapirala trgovine in druge objekte. Strožji ukrepi zapiranja in omejevanja so sledili 
dvema obdobjema večje okuženosti. Prvi val pandemije je bil najbolj izrazit v marcu in aprilu, ko 
smo morali prenehati s prodajo spominkov, obisk cerkve pa je bil zelo omejen. Drugi val je sledil 
delni sprostitvi ukrepov v poletnem času, ko so bile omejitve nato v zadnjih treh mesecih leta 2020 
še veliko bolj izrazite (prepovedano je bilo tudi prehajanje med občinami). Od marca pa je bilo v 
celem letu 2020 prepovedano romanje z avtobusi, kar je tudi v poletnem času precej zmanjšalo obisk 
Brezij.  
 
Tako smo imeli v letu 2020 skoraj pet mesecev (marec, april, oktober, november, december) zaprto 
prodajalno spominkov in nismo pobirali parkirnine. V omenjene mesece padeta tudi velikonočni čas 
in božični čas, ko je sicer obisk Brezij nadpovprečen. Ker so bile v tem obdobju zaprte tudi gostilne 
in zunanje pomične stojnice, nismo mogli zaračunavati najemnin za te objekte. Posledica vsega tega 
je seveda močno zmanjšanje vseh prihodkov našega društva (za več kot 42 %). 
 
Dinamiko obiska Brezij v letu 2020 precej dobro kaže graf pobrane parkirnine v našem parkomatu: 
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V mesecu decembru je Občina Radovljica na pobudo Frančiškanskega samostana ponovno pristopila 
k oblikovanju prostorskega akta OPPN za območje BR12. Tokrat nismo bili povabljeni k 
sodelovanju. Ponovno so bile predlagane rešitve, s katerimi se nismo strinjali: prestavitev našega 
paviljona, prometna ureditev pri parkiranju in na širšem območju urejanja, ureditev parkirišč na 
obstoječi lokaciji in na Črnivcu, dolgoročne smernice pri ureditvi prometa na Brezjah. Poleg našega 
društva so nezadovoljstvo s predlaganimi rešitvami izrazili mnogi krajani pa tudi KS Brezje in PGD 
Brezje.  
 
Dobro poslovanje Turističnega društva Brezje še vedno temelji na prostovoljnem delu članov 
društva. Vendar so odbori društva na seji 7. marca 2014 sprejeli sklep, da se delo na delovnih 
akcijah, plačuje enako kot delo pri urejanju parkirišča. Tudi delo predsednika in tajnika društva naj 
bo mesečno nagrajeno. V naslednjih letih in nato tudi v letu 2020 je bilo delo na delovnih akcijah 
(razen na akcijah, ki so organizirane za vse člane društva) ter delo predsednika in tajnika nagrajeno v 
skladu s tem sklepom. Z vsemi so bile sklenjene podjemne pogodbe. V letu 2020 je bila plačana tudi 
turistična delavka, prodajalci spominkov, pobiralci parkirnine, vodja parkirne službe, ki opravlja tudi 
dela urejanja parkirišča in travnih površin, delavka, ki tedensko prazni zabojnike za smeti in skrbi za 
cvetje na otočkih in v cvetličnih koritih. Vsa ta dela so bila plačana preko študentskega servisa 
oziroma po podjemnih pogodbah. 
 
Pobiranje parkirnine smo organizirali podobno kot prejšnja leta. Ob sobotah, nedeljah in praznikih 
smo parkirnino večinoma pobirali ročno.  Pobiralci so imeli sklenjene podjemne pogodbe oziroma so 
delo opravljali preko študentskega servisa. Ob koncu leta 2018 smo na željo nekaterih članov društva 
postavili parkirni avtomat, ki naj bi podpiral odprti sistem parkiranja in zagotavljal plačevanje 
parkirnine tudi med tednom. Postavitev parkomata je bila smiselna. Pobrana parkirnina je že vrnila 
celotno investicijo in v celoti pokrila stroške delovanja. Za domačine smo izdali več kot 100 
brezplačnih letnih parkirnih kart. Število prodanih letnih parkirnih kart se je zmanjšalo na 115 (lani 
123). 
 
Veliko prostovoljnega dela s strani društva so tudi v letu 2020 prispevali predvsem: Janez Zupan, 
Brane Šmitek, Darko Grašič in Franc Mlakar. Za parkirni prostor in parkiranje vestno skrbi Franci 
Dežman, ki je plačan po opravljenih delovnih urah preko podjemne pogodbe. Za zalivanje rož in 
urejanje košev za smeti je zadolžena Marica Platovnjak. Po njeni smrti je obveznost sprejel njen sin 
Robert. 
 
 
 
POSLOVNO POROČILO – POSEBNI DEL 
 
 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Turističnega društva Brezje za leto 2020 
 
 
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 
 
Delovanje Turističnega društva Brezje določajo naslednji akti: 

- Pravila Turističnega društva Brezje 
- Zakon o društvih, 
- Zakon o gostinstvu, 
- Zakon o trgovini in  
- drugi zakoni. 
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Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih 
strategij in nacionalnih programov 
 
Dolgoročni cilji društva so bili obravnavani in sprejeti v marcu 2009 za mandatno obdobje 2009 -
2013: 

- dokončno poplačilo posojila za nakup gostilne na Brezjah, 
- izgradnja turistično-poslovno-informacijskega objekta na Brezjah, 
- izgradnja kampa na Črnivcu, 
- prenova gostinskega objekta na Brezjah (idejne zasnove in postopna obnova), 
- oblikovanje in izdaja informacijskega gradiva za kraj Brezje in učne poti v okolici Brezij.  

Izgradnja turistično-poslovno-informacijskega objekta ni bila realizirana, ker Zavod za varstvo 
naravne in kulturne dediščine, enota Kranj ni dal soglasja za gradnjo. Ureditev kampa na Črnivcu v 
tem obdobju ni bila smiselna, enkrat letno je obratoval le začasni kamp za nastanitev romskih 
romarjev ob Velikem Šmarnu. Ostali dolgoročni cilji so bili doseženi. Cilji v naslednjem obdobju so 
bili logično nadaljevanje. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja smo ob koncu leta 2015 začeli s prvo 
fazo obnove gostilne na Brezjah. Zaključena je bila v letu 2016. Ocenili smo, da bo možno pristopiti 
k naslednji fazi obnove šele po petih letih, okrog leta 2021. Vedno manjši obisk Brezij pa nakazuje, 
da bo projekt obnove zastal za več let. Zelo verjetno ga ne bomo zmogli sami in bo potrebno za 
realizacijo pridobiti soinvestitorja. Stabilnejše poslovanje naj bi nam zagotavljalo tudi naše podjetje 
Dobrča, d.o.o., ki je upravljalo Gostilno Črnivc, a se nam ni izšlo. Podjetje smo v letu 2018 zaprli in 
gostilno ponovno oddali v najem, a z najemnikom nismo imeli sreče. Zaradi slabega poslovanja smo 
mu 6. januarja 2020 odpovedali najemno pogodbo. V letu 2020 nam ni uspelo najti novega 
najemnika. 
 
 
Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2020 
 
Program dela za leto 2020 je bil obravnavan in potrjen na seji odborov društva 4. marca 2020. 
Načrtovani občni zbor društva ni bil realiziran zaradi prepovedi zbiranja v času pandemije covida 19 
(korona virus). Program pomeni nadgradnjo in nadaljevanje srednjeročnega programa društva za 
mandatno obdobje 2009 – 2013 in vedno bolj usmerja delovanje društva v pripravo in izvedbo 
zahtevne prenove gostinskega objekta na Brezjah. Za leto 2020 je bilna seji odborov potrjen 
naslednji program dela: 
 

1. Finančni načrt: 
• realizacija letnega dohodka na ravni 96,59 % dohodka v letu 2019: 

o  pričakujemo, da bo obisk romarjev približno enak kot v letu 2019: dohodek od 
prodaje spominkov na ravni leta 2019, dohodek od parkirnine na ravni leta 2019, 

o zmanjšanje dohodka od najemnin (Gostilna Črnivc), 
o zmanjšanje stroškov, ki so povezani u vzdrževanjem objektov (material za 

vzdrževanje, pogodbe o delu), 
o verjeten odpis terjatev do najemnika Gostilne Črnivc 
o zmanjšanje dobička zaradi odpisa terjatev 

• srednjeročni načrt: formiranje investicijskih sredstev za drugo fazo prenove gostilne v letu 
2023 (29.000,00 EUR v letu 2020, oziroma 40.000,00 EUR, če bo realizirana prodaja 
zemljišča) 

 

2. Investicije in investicijsko vzdrževanje:  
o oprema treh turističnih sob v mansardi  
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o vzdrževalna dela v veži gostilne (okna, vrata)  
o vzdrževalna dela v Gostilni Črnivc (čiščenje, beljenje, posek drevja, vzdrževanje 

strojev) 
o projektor za dvorano v Domu krajanov 

 
3. Delovne akcije članov društva: 

• urejanje lastnih površin v času pred veliko nočjo 
• sodelovanje z drugimi društvi in krajevno skupnostjo na čistilni akciji »Očistimo Brezje«, 

april 2020 
• nujna vzdrževalna dela v Gostilni Črnivc 
• redna vzdrževalna dela na Poti  miru: košnja, obrezovanje grmovja, vzdrževanje mostov  
• čiščenje gozda med Gostilno Črnivc in športnim parkom 

 

4. Projekt učnih poti: Pot miru, pot do Peraškega slapu in do vasi Peračica (oblikovanje in 
dograjevanje poti – obnova oznak na poti – rumeno zelena krog in kolobar), obnova ograje nad 
zgornjim slapom, ureditev prehoda preko Slane luže 
 

5. Izdaja informacijskega gradiva – prenova zgibanke Pot miru v slovenščini in angleščini 
(dopolnitev z novimi oznakami in informativno tablo) in zgibanke Brezje tudi v nemščini in 
italijanščini, obnova spletne strani Brezij 

 

6. Ugodnosti za člane TD Brezje: 
• izlet za člane 
• pogostitev in glasba na občnem zboru 
• koledarji 
• sofinanciranje srečanj krajanov: brezjanski kros, krajevni praznik 
• voden pohod po Poti miru v decembru 

 

7. Tekoče urejanje parkirišč in okolice objektov v lasti TD Brezje (cvetje, pometanje, košnja, 
pluženje, obrezovanje dreves), delna obnova oznak na parkirišču 
 

8. Pomoč društvom in drugim organizacijam na Brezjah pri njihovih programih (v mejah 
možnosti): PGD Brezje (mladi gasilci, tekmovanja gasilcev), prireditve ob krajevnem prazniku, 
programi organizacij in društev na Brezjah 
 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 
Delo smo za leto 2020 načrtovali v času, ko se nismo zavedali, da nas čaka težko leto, polno 
omejitev zaradi pandemije virusa covid 19. V razmerah, ki so sledile, programa dela ni bilo možno 
realizirati. Nekaj podatkov o pandemiji: 

- začetek omejevanja: sredi marca 2020, 
- zaprtje gostiln v marcu, nato dovoljeno poslovanje na terasah v obdobju od začetka maja do 

začetka oktobra, nato popolno zaprtje vseh gostinskih obratov, 
- zaprtje prodajnega paviljona in zunanjih stojnic na začetki marca, nato poslovanje od začetka 

maja do začetka oktobra in ponovno zaprtje do konca leta, 
- število obiskovalcev cerkve je močno omejeno (24 enot, enota so člani iste družine), 
- omejitev števila za maše na prostem (največ 500), 
- močno omejeno število potnikov na avtobusih (romanje z avtobusi je zaradi tega popolnoma 

usahnilo), 
- policijska ura v božičnem času, 
- prepoved prehajanja med občinami. 
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Nekaj podatkov o letu 2020 
 
Število članov se je zmanjšalo n 282 (280 odraslih, 2 otroka). Največ nas je bilo 341 leta 2007. Del 
članarine ni bil pobran (Igor Ribič), za ta del članstvo ni upoštevano. 
 

  Graf1:  Število članov v TD Brezje od 2011 do 2020 
 
 
Poročilo o realizaciji letnega programa dela: 
 
1. Finančni načrt: 

• realizacija letnega dohodka na ravni 96,59 % dohodka v letu 2019: 
o  pričakujemo, da bo obisk romarjev približno enak kot v letu 2019: dohodek od 

prodaje spominkov na ravni leta 2019, dohodek od parkirnine na ravni leta 2019, 
o zmanjšanje dohodka od najemnin (Gostilna Črnivc), 
o zmanjšanje stroškov, ki so povezani u vzdrževanjem objektov (material za 

vzdrževanje, pogodbe o delu), 
o verjeten odpis terjatev do najemnika Gostilne Črnivc 
o zmanjšanje dobička zaradi odpisa terjatev 

• srednjeročni načrt: formiranje investicijskih sredstev za drugo fazo prenove gostilne v letu 
2023 (29.000,00 EUR v letu 2020, oziroma 40.000,00 EUR, če bo realizirana prodaja 
zemljišča) 

 

 
Finančni načrt ni bil dosežen kar je posledica zaprtja naših prodajaln za skupaj 5 mesecev in 
manjšega obiska Brezij tudi v ostalih mesecih.  
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Prihodki so tako zaostali za načrtovanimi za več kot 40 %: 
 
 
PRIHODKI Načrt 2020 Realizacija 2020   

 1 2 2 : 1 

prodaja spominkov 127.165,95 79.895,75 62,83 

parkirnina 73.368,68 42.203,29 57,52 

letne parkirne karte 3.025,80 2.827,86 93,46 

članarina 1.400,00 1.404,00 100,29 

najemnina 21.025,56 6.130,00 29,15 

obresti 0,00 0,00   

prihodki od najema parkirnega prostora 2.262,56 2.100,84 92,85 

dohodek od prodaje zemljišča       

ostali prihodki 50,00 829,46 1.658,92 

SKUPAJ PRIHODKI 228.298,55 135.391,20 59,30 

 
Najslabši rezultat kažejo najemnine za poslovne prostore. Za Gostilno Pr'Finžgarju namreč nismo 
zaračunali najemnine za obdobje, ko je bila gostilna zaprta in za turistične sobe, ki jih ni bilo možno 
tržiti skoraj celo leto. Nekaj najemnin smo načrtovali tudi za Gostilno Črnivc, ki pa je nato nismo 
uspeli oddati v najem. Realizacija ostalih prihodkov pa je povezana z manjšim obiskom Brezij v letu 
2020. 
 
Obisk Brezij ocenjujemo na podlagi podatkov o parkiranih avtomobilih in avtobusih ob sobotah, 
nedeljah in praznikih. Obisk med tednom bolj natančno spremljamo le zadnji dve leti na podlagi 
pobrane parkirnine preko parkomata. Pred tem med tednom parkirnine nismo pobirali. 
 
Podatke o številu parkiranih avtomobilov in avtobusov v obdobju od leta 1965 kažeta naslednja 
grafa: 
 

  
 
 
Za oceno števila romarjev uporabljamo kazalec, ki upošteva v povprečju 4 potnike v osebnem 
avtomobilu in 40 potnikov v avtobusu: 
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Uporabljeni način spremljanja obiska Brezij omogoča primerjave v dolgem obdobju od leta 1965. Še 
vedno Brezje obišče ob sobotah, nedeljah in praznikih velika večina romarjev. Podatki za leto 2019 
kažejo, da je med tednom prišlo na Brezje manj kot 20 % vseh. 
 
Odhodki niso v celoti odvisni od števila obiskovalcev Brezij. Ne glede na število obiskovalcev smo 
morali v celoti pokrivati stroške: amortizacija, stavbno zemljišče, električno energijo, razne storitve 
(internet, telefon, dimnikar, varovanje premoženja, zavarovanja, vzdrževalna dela, ….). Pomemben 
del stroškov v letu 2020 je predstavljala še Gostilna Črnivc, za katero nismo sklenili najemnega 
razmerja (elektrika, ogrevanje, komunala, vzdrževalna dela, …). Pri ostalih stroških smo bili zelo 
varčni. Kljub temu pa so stroški zaostali za načrtovanimi le za dobrih 20 %: 
 
ODHODKI Načrt 2020 Realizacija 2020 % 

nabavna vrednost trgovskega blaga 64.407,57 41.229,71 64,01 

električna energija 2.300,00 1.947,20 84,66 

gorivo 1.200,00 2.602,55 216,88 

embalaža in odpisi DI 5.000,00 305,17 6,10 

drugi materialni stroški (časopisi, pisar. mat.) 4.500,00 3.064,61 68,10 

delo študentov 5.500,00 5.303,49 96,43 

stroški tekočega vzdrževanja 2.500,00 7.733,42 309,34 

stroški reklame, reprezentanca, najemnine 1.000,00 833,60 83,36 

razne druge storitve 7.000,00 7.764,14 110,92 

zavarovanje in bančne storitve 3.500,00 3.350,95 95,74 

amortizacija 41.530,75 40.904,34 98,49 

bruto plača in regres 0,00 0,00   

prevoz, prehrana 0,00 0,00   

pogodbe o delu 65.000,00 45.625,19 70,19 

prispevki na plače 0,00 0,00   

stroški nabave znamk 352,79 181,87 51,55 

davek od prodaje zemljišča (2 %) 0,00 0,00   

odpisi in drugo   840,60   

drugi stroški (stavbno zemljišče, izlet) 12.225,25 9.358,39 76,55 

SKUPAJ ODHODKI 216.016,36 171.045,23 79,18 
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Rezultat poslovanja je precej neugoden. Prvič se srečujemo z izgubo, ki znaša 35.654,03 EUR. 
Izguba nam sicer še ni povzročila likvidnostnih težav. V celoti je šla na račun nepokrite amortizacije. 
Glede na to, da smo načrtovali 29.000,00 EUR  dobička, je zaostanek za pričakovanim finančnim 
rezultatom kar velik – dobrih 60.000,00 EUR. 
 

 
 

2. Investicije in investicijsko vzdrževanje:  
o oprema treh turističnih sob v mansardi  
o vzdrževalna dela v veži gostilne (okna, vrata)  
o vzdrževalna dela v Gostilni Črnivc (čiščenje, beljenje, posek drevja, vzdrževanje 

strojev) 
o projektor za dvorano v Domu krajanov 

 
Ni bilo realizirano: 

- oprema treh turističnih sob v mansardi, 
- projektor za dvorano v Domu krajanov. 

 
Vzdrževalna dela v Gostilni Črnivc so še v teku. Opravljeno je bilo čiščenje, beljenje, posek 
drevja. Pokazala se je potreba po še nekaterih večjih vzdrževalnih delih (ureditev terase, 
zamenjava točilnega pulta, ureditev prostorov v nadstropju), ki jih bo potrebno opraviti pred 
oddajo objekta v najem. 
 
Vzdrževalna dela v veži Gostilne Pr'Finžgarju so bila skoraj v celoti opravljena. Opravljeno 
je bilo beljenje, zamenjana okna in zadnja vrata. 

 
3. Delovne akcije članov društva: 

• urejanje lastnih površin v času pred veliko nočjo 
• sodelovanje z drugimi društvi in krajevno skupnostjo na čistilni akciji »Očistimo Brezje«, 

april 2020 
• nujna vzdrževalna dela v Gostilni Črnivc 
• redna vzdrževalna dela na Poti  miru: košnja, obrezovanje grmovja, vzdrževanje mostov  
• čiščenje gozda med Gostilno Črnivc in športnim parkom 

 
Opravljene so bile vse načrtovane delovne akcije. Ker akcije »Očistimo Brezje« ni bilo možno 
izvesti na običajen način (zaradi omejitev ob pandemiji), smo izvedli delovno akcijo na Poti miru. 
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Prestavili smo »lovski most« in z betonskimi bloki utrdili brežino. Sodelovalo je 9 udeležencev, 
brezplačno je strojna dela opravil Sandi Antolič. 
 
Nekatere vsakoletne delovne akcije so letos odpadle: Brezjanski tek, romanje starejših in bolnih je 
bilo le v manjšem obsegu, ob Velikem Šmarnu je sodelovalo 13 naših članov. Skupaj je bilo 
opravljenih 54 večjih ali manjših delovnih akcij. 
 
Delovne akcije so bile organizirane glede na trenutne potrebe: 

- čiščenje in druga vzdrževalna dela ob prekinitvi najemne pogodbe za Gostilno Črnivc, 
- podiranje drevja ob Gostilni Črnivc in urejanje okolice gostilne, 
- čiščenje strehe na Gostilni Črnivc, sanacija notranje opreme, 
- odstranitev novoletne smreke, čiščenje čistilne naprave, 
- popravila vrat, montaža stikal in šuko doz, čiščenje kleti v Gostilni Črnivc 
- obnova odtočnih kanalov na Poti  miru, 
- obnova črt na parkirnem prostoru na Brezjah, 
- nabava in menjava neonskih luči v Gostilni Črnivc, 
- brušenje in lakiranje miz in klopi, zunanjega sedišča na meji vrta Gostilne Pr'Finžgarju, 
- sekanje in priprava letev za obnovo lovskega mostu, popravilo dveh mostov na Poti 

miru, 
- odstranitev zemeljskega zdrsa na Poti miru nad slapom,  ureditev odtokov talnih voda, 
- vzdrževalna dela na Poti miru: prestavitev lovskega mostu in nasutje poti od smreke do 

»švelarjev«, 
- popravilo elektro instalacij v »strojnici« Gostilne Pr'Finžgarju, 
- košnje na Poti miru, 
- popravila podnožij tabel na Poti, popravilo prvega mostu, 
- sanacija veže v Gostilni Pr'Finžgarju: brušenje, gipsanje, beljenje, popravilo električnih 

napeljav, 
- pogosta čiščenja čistilne naprave, 
- inventure v stojnicah in v skladišču, 
- postavitev novoletne smreke (podaril jo je Stanko Praprotnik), pospravljanje zunanjih 

miz in klopi, 
- voden pohod po Poti miru, 
- zavarovanja na plazišču na Poti miru: opozorila, napeti trakovi. 

 
 
V naštetih delovnih akcijah je bilo opravljenega 550 ur dela. Največ dela so opravili Dare Grašič, 
Janez Zupan in Franc Mlakar ter Brane Šmitek. Izvajalci del so bili plačani po podjemnih pogodbah 
po urni postavki, ki je bila enaka kot za dela pri vzdrževanju parkirišča in pri urejanju prometa. 
Vzdrževanje parkirišča in urejanje prometa izvaja in vodi Franci Dežman, ki je opravil 342 ur dela. 
Pri urejanju parkirišča sta delo opravila tudi Janez Zupan in Dare Grašič, ker je bil Franci Dežman 
zaradi bolezni odsoten. Pri urejanju prometa ob nedeljah sodelujejo Franci Dežman, Marko Likar, 
Janez Demšar in Marjan Lukan, ob večji potrebi pa pri tem delu sodelujejo še drugi člani društva. Pri 
urejanju parkirišča in prometa je bilo opravljenih 777 ur dela, kar je precej manj kot v letu 2019. 
Poleg naštetega je bilo opravljenega še ogromno organizacijskega in administrativnega dela. Večino 
tega sta opravljala predsednik in tajnik društva.  
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4. Projekt učnih poti: Pot miru, pot do Peraškega slapu in do vasi Peračica (oblikovanje in 
dograjevanje poti – obnova oznak na poti – rumeno zelena krog in kolobar), obnova ograje nad 
zgornjim slapom, ureditev prehoda preko Slane luže 

 
Pot miru vzdržuje naše društvo na osnovi pogodbe z Občino Radovljica. Ker so bila ureditvena dela, 
ki jih je naročala občina, opravljena zelo površno in nekakovostno, je vsako leto potrebnih veliko 
vzdrževalnih del. V letu 2020 smo opravili le najnujnejša dela glede na potrebe: 

- prestavitev »lovskega« mostu in utrditev brežine z betonskimi bloki, 
- nasutje poti na odseku od »debele smreke« do »švelarjev«,  
- popravilo ograje pri slapu, 
- popravilo mostu »pri podrti smreki«, 
- odstranitev blata na stopnicah nad slapom po zemeljskem zdrsu na dveh mestih tik nad 

stopnicami, 
- ureditev odtokov izvirnih voda na področju zemeljskega zdrsa, 
- popravilo mostu nad slapom (menjava stebrička ograje, popravilo podpore mostu na 

sredini, menjava late na ograji, 
- košnja in obrezovanje vej na celotni Poti miru, 
- postavljanje informacijskih tabel na Poti miru na kovinska podnožja, 
- popravilo prvega mostu, 
- zavarovanja na plazišču v »Martinovčevem«: opozorila, da pot ni prehodna, trakovi, 
- prehod preko Slane luže so uredili izvajalci sečnje dreves, ki so pred tem na tem delu 

pot uničili. 
 

Opomba: Pred zimskim pohodom, ki ga vsako leto izvedemo dan po božiču, je začela drseti zemlja 
v »Martinovčevem«. Na dan pohoda je bil še možen prehod preko plazišča. Močan potres 28. 12. 
2020 z epicentrom na Hrvaškem pa je sprožil obsežen zemeljski plaz, ki je povzročil, da je Pot 
miru na tem delu neprehodna. 
 

5. Izdaja informacijskega gradiva – prenova zgibanke Pot miru v slovenščini in angleščini 
(dopolnitev z novimi oznakami in informativno tablo) in zgibanke Brezje tudi v nemščini in 
italijanščini, obnova spletne strani Brezij 

 
Zgibanke Pot miru še nismo prenovili, ker imamo na zalogi še dovolj obstoječih zgibank. Ko bo 
zaloga pošla, bomo novo zgibanko opremili z zemljevidom, ki je na izhodiščni tabli in nekaj novimi 
podatki. Obisk Poti miru je bil zaradi »korona krize« večji kot običajno. 
 
Spletno stran brezje.si smo začeli obnavljati. 
 
6. Ugodnosti za člane TD Brezje: 

• izlet za člane 
• pogostitev in glasba na občnem zboru 
• koledarji 
• sofinanciranje srečanj krajanov: brezjanski kros, krajevni praznik 
• voden pohod po Poti miru v decembru 

 
Zaradi omejitev v času pandemije virusa covid 19 nismo izvedli vsakoletnega občnega zbora, nismo 
organizirali izleta, odpadel je brezjanski kros, prireditve ob krajevnem prazniku, voden pohod po 
Poti miru v decembru pa smo izvedli v zelo omejenem obsegu (9 udeležencev). 
   
Za člane društva smo tako kot vsako leto pripravili setvene koledarje.  
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7. Tekoče urejanje parkirišč in okolice objektov v lasti TD Brezje (cvetje, pometanje, košnja, 
pluženje, obrezovanje dreves), delna obnova oznak na parkirišču 

 
Za to, da so vse površine, ki jih preko leta namenjamo za parkiranje osebnih avtomobilov in 
avtobusov, vse leto urejene, skrbi Franci Dežman. Zaradi bolezni sta mu v letu 2020 večkrat 
pomagala Marjan Lukan in Janez Demšar. Košnjo travnega parkirišča pa sta izvajala Janez Zupan in 
Dare Grašič, ki sta pomagala tudi pri odstranjevanju listja v jesenskem času. 
 
Vsako leto dvakrat zamenjamo tudi cvetje v cvetličnih koritih in na otočkih. Za cvetje je vzorno 
skrbela Marica Platovnjak, ki pa je ob koncu oktobra nenadoma umrla. Skrb za cvetje je nato prevzel 
njen sin Robert. 
 
Pobiranje parkirnine ob sobotah, nedeljah in praznikih smo organizirali z delom študentov in s 
podjemno pogodbo Borisa Drobnaka, med tednom pa so obiskovalci Brezij plačevali parkirnino 
preko parkomata. V mesecih, ko je bilo prepovedano prehajanje med občinami in obiskovanje svetih 
maš, nismo pobirali parkirnine (marec, april, oktober, november in december). 
 
 
8. Pomoč društvom in drugim organizacijam na Brezjah pri njihovih programih (v mejah možnosti): 

PGD Brezje (mladi gasilci, tekmovanja gasilcev), pašna skupnost Brezje, programi organizacij in 
društev na Brezjah 

 
Zaradi prepovedi zbiranja ljudi in drugih ukrepov ob pandemiji virusa covid 19 so vse načrtovane 
prireditve v letu 2020 odpadle. 
 
Leto 2020 je bilo za naše društvo zelo posebno. Pandemija korona virusa in z njo povezane omejitve 
so povzročile, da je bil obisk Brezij manjši kot kadarkoli v času obstoja našega društva. Posledično je 
bilo tudi poslovanje društva močno oteženo in slabo. Prvič smo pridelali kar precej veliko izgubo. 
 
 
Finančno poročilo 
 
V letu 2020 smo ustvarili 135.391,20 EUR prihodkov, kar je 42,72 % manj kot v letu 2019.  
 
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2020 

 Načrt Realizacija  
PRIHODKI 2020 2020   

 1 2 2 : 1 

prodaja spominkov 127.165,95 79.895,75 62,83 

parkirnina 73.368,68 42.203,29 57,52 

letne parkirne karte 3.025,80 2.827,86 93,46 

članarina 1.400,00 1.404,00 100,29 

najemnina 21.025,56 6.130,00 29,15 

obresti 0,00 0,00   

prihodki od najema parkirnega prostora 2.262,56 2.100,84 92,85 

dohodek od prodaje zemljišča       

ostali prihodki 50,00 829,46 1.658,92 

SKUPAJ PRIHODKI 228.298,55 135.391,20 59,30  
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REALIZACIJA 2020 v primerjavi z 2019  
 Realizacija Realizacija  
PRIHODKI 2019 2020   

 1 2 2 : 1 

prodaja spominkov 126.839,27 79.895,75 62,99 

parkirnina 73.339,34 42.203,29 57,55 

letne parkirne karte 3.024,58 2.827,86 93,50 

članarina 1.487,00 1.404,00 94,42 

najemnina 22.240,00 6.130,00 27,56 

obresti 0,00 0,00   

prihodki od najema parkirnega prostora 5.990,84 2.100,84 35,07 

dohodek od prodaje zemljišča      

ostali prihodki 3.425,72 829,46 24,21 

SKUPAJ PRIHODKI 236.346,75 135.391,20 57,28 

 
Načrtovanih dohodkov nismo dosegli zaradi manjšega obiska Brezij in zaradi omejitev ob pandemiji 
korona virusa, ko smo bili pet mesecev v letu 2020 skoraj brez vseh dohodkov. Največji manjko 
beležimo pri najemninah, ker Gostilne Črnivc nismo uspeli oddati v najem za vse ostale najemnine 
pa velja izpad petih mesecev. 
 
Največ prihodkov  je bilo ustvarjenih s prodajo spominkov (54 %), 32 % prihodkov je od parkirnine, 
ostalih 14 % pa je največji del od najemnin.  

  
 
 
 Odhodki so znašali 171.045,23 EUR in so za 26,70 % manjši kot v letu 2019. Zaostanek pa je 
občutno manjši kot pri prihodkih, ker nekateri stroški niso odvisni od števila obiskovalcev in se nič 
ne zmanjšajo , ko ne moremo poslovati zaradi različnih omejitev (amortizacija, stavbno zemljišče, 
stroški za različne storitve, …). 
 
ODHODKI Načrt 2020 Realizacija 2020 % 

nabavna vrednost trgovskega blaga 64.407,57 41.229,71 64,01 

električna energija 2.300,00 1.947,20 84,66 

gorivo 1.200,00 2.602,55 216,88 

embalaža in odpisi DI 5.000,00 305,17 6,10 

drugi materialni stroški (časopisi, pisar. mat.) 4.500,00 3.064,61 68,10 
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delo študentov 5.500,00 5.303,49 96,43 

stroški tekočega vzdrževanja 2.500,00 7.733,42 309,34 

stroški reklame, reprezentanca, najemnine 1.000,00 833,60 83,36 

razne druge storitve 7.000,00 7.764,14 110,92 

zavarovanje in bančne storitve 3.500,00 3.350,95 95,74 

amortizacija 41.530,75 40.904,34 98,49 

bruto plača in regres 0,00 0,00   

prevoz, prehrana 0,00 0,00   

pogodbe o delu 65.000,00 45.625,19 70,19 

prispevki na plače 0,00 0,00   

stroški nabave znamk 352,79 181,87 51,55 

davek od prodaje zemljišča (2 %) 0,00 0,00   

odpisi in drugo   840,60   

drugi stroški (stavbno zemljišče, izlet) 12.225,25 9.358,39 76,55 

SKUPAJ ODHODKI 216.016,36 171.045,23 79,18 

 
 
Največja odstopanja od načrtovanega so posledica dejstva, da nismo uspeli oddati Gostilne Črnivc v 
najem. Poleg obsežnih vzdrževalnih del v gostilni smo pokrivali tudi vse redne stroške v gostilni 
(ogrevanje, elektrika, komunala, varovanje objekta, telefon, nekaj storitev) 
 
Če primerjamo realizacijo odhodkov v letih 2019 in 2020, je slika precej podobna. Izraziteje 
odstopajo isti stroški kot pri zgornji primerjavi, ker nismo načrtovali, da ne bomo mogli oddati 
gostilne na Črnivcu novemu najemniku.  
 
ODHODKI Realizacija 2019 Realizacija 2020 % 

nabavna vrednost trgovskega blaga 64.407,57 41.229,71 64,01 

električna energija 2.237,92 1.947,20 87,01 

gorivo 221,00 2.602,55 1177,62 

embalaža in odpisi DI 6.188,06 305,17 4,93 

drugi materialni stroški (časopisi, pisar. mat.) 9.520,42 3.064,61 32,19 

delo študentov 5.361,58 5.303,49 98,92 

stroški tekočega vzdrževanja 3.329,08 7.733,42 232,30 

stroški reklame, reprezentanca, najemnine 2.035,25 833,60 40,96 

razne druge storitve 13.067,55 7.764,14 59,42 

zavarovanje in bančne storitve 3.131,55 3.350,95 107,01 

amortizacija 41.530,75 40.904,34 98,49 

bruto plača in regres 0,00 0,00  

prevoz, prehrana 0,00 0,00  

pogodbe o delu 66.149,18 45.625,19 68,97 

prispevki na plače 0,00 0,00  

stroški nabave znamk 352,79 181,87 51,55 

davek od prodaje zemljišča (2 %) 0,00 0,00  

drugi odhodki (odpis, zamudne obresti,..) 440,48 775,00 176,02 

drugi stroški (stavbno zemljišče, izlet) 12.225,25 9.423,99 77,09 

SKUPAJ ODHODKI 230.198,43 171.045,23 74,30 
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Največ odhodkov  predstavljajo stroški nabave spominkov ter stroški dela (po podjemnih pogodbah 
in delo študentov), ki so v okviru realizacije prihodkov ter strošek amortizacije, ki pa močno presega 
realizacijo prihodkov.  
 

  
 
 
  Tako smo prvič od kar društvo obstaja poslovali z izgubo, ki znaša 35.654,03 EUR. 
 

 2019 2020 % 

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 6.148,32 -35.654,03  

DAVEK NA DOHODEK 1.168,32   

DOBIČEK 4.980,14   

 
Z varčevanjem nam je uspelo, da smo s prihodki pri rednem poslovanju pokrivali vse tekoče stroške, 
nismo pa uspeli pokriti amortizacije, ki je zaradi velike vrednosti premoženja precej velika, se bo pa 
z leti zmanjševala, ker ne kaže, da bi bili v nekaj naslednjih letih sposobni za izdatnejše investicije. 
 
Poleg rednih in manjših vzdrževalnih del smo denar porabili za naslednja večja vzdrževalna dela in 
investicije: 
 

• posek drevja in čiščenje okolice Gostilne Črnivc, 
• obsežna vzdrževalna dela in čiščenje Gostilne Črnivc, 
• obnova elektro instalacij, ometa in beljenje veže v Gostilni Pr'Finžgarju, 
• zamenjava oken in zadnjih vrat v veži Gostilne Pr'Finžgarju, 
• zamenjava točilnega pulta v Gostilni Črnivc (v letu 2020 ni bilo v celoti financirano). 

 
Lahko ocenim, da smo program dela, tudi finančni del, ki smo ga zastavili pred letom dni, realizirali 
do meje, do katere je bila realizacija možna in odvisna od nas.  
 

V poslovnem poročilu dodajam še nekaj grafov, ki podrobneje kažejo gibanje obiska Brezij med 
letom in v primerjavi s prejšnjimi leti:  
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Graf: Parkiranje osebnih avtomobilov po letih od 1965 do 2020. 
 
V grafu so upoštevani podatki o parkiranih vozilih ob sobotah, nedeljah in praznikih. Število 
parkiranih osebnih avtomobilov je seveda precej manjše kot v letu 2019 zaradi omejitev ob 
pandemiji korona virusa. Število parkiranih avtobusov pa se je zadnje leto izrazito zmanjšalo 
oziroma avtobusnih romanj v letu 2020 skoraj ni bilo. 
 

 
 
Graf: Parkiranje avtobusov po letih od 1965 do 2020 
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Med letom se je število parkiranih osebnih avtomobilov in avtobusov spreminjalo v odvisnosti od 
omejitev: 

 
Graf: Število parkiranih osebnih avtomobilov po posameznih tednih v letu 2020 
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Osebni avtomobili v letu 2019

 
Graf: Število parkiranih osebnih avtomobilov po posameznih tednih v letu 2019 
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Nekaj avtobusov je pripeljalo na Brezje le na začetku leta. Vsakoletno romanje bolnih in oslabelih v 
mesecu juniju ni bilo organizirano z avtobusi tako kot prejšnja leta. Avtobusi so bili v letu 2020 na 
Brezjah prava redkost: 
 
 

 
    Graf: Število parkiranih avtobusov v letu 2020 
 
 
    Za primerjavo še leto 2019: 
 

 
Graf: Število parkiranih avtobusov po posameznih tednih v letu 2019 
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Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
 
V letu 2020 je društvo prvič, od kar obstaja, poslovalo z izgubo:   
 
 

 LETO 2019 LETO 2020  %  

DOBIČEK / IZGUBA   6.148,32    -35.654,03   

DAVEK IZ DOBIČKA    1.168,18    

PRESEŽEK PRIHODKOV    4.980,14    
 
 
Precej velik del stroškov v letu 2020 še vedno predstavljajo vzdrževalna dela in investicijska 
vzdrževanja, ki jih v nadaljevanju podrobneje naštevam. Denar smo porabili za naslednja dela: 
 
 
Investicije, investicijsko vzdrževalna dela in drobni inventar v letu 2019    

 Opis 
Vrednost brez 

DDV 

  

 

1. Investicijsko vzdrževanj in drobni inventar:     

 Točilni pult za Gostilno Črnivc 1.239,42    

 Okna in vrata za Gostilno Pr'Finžgarju 2.234,47    

 Čitalnik kode Optipos 79,80    

 POS tiskalnik, čitalnik kode 188,80    

 Nabava novega puhalnika               299,59    

 

                                                                                                      
SKUPAJ  4.042,92 

  
 

 

 
2. Vzdrževanje 

 
Material za beljenje veže v gostilni 38,53 

  

 

 Pregled varnostne razsvetljave v gostilni 150,00    

 Papir za tiskanje za mobilne blagajne 130,80    

 Popravilo električnega stebrička 152,90    

 Lak za parkirišče rumen 106,95    

 Material za zamenjavo bojlerja v gostilni 168,29    

 Čiščenje dimnika v Gostilni Črnivc 51,15    

 Lak za parkirišče bel 320,85    

 Tikovo olje in lak za obnovo miz 91,30    

 Čiščenje Gostilne Črnivc 1.200,00    

 Čiščenje blazin in zaves 360,00    

 Podiranje dreves ob Gostilni Črnivc  1.100,00    

 Pregled gasilnih aparatov 80,00    
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 Cvetje za korita in otočke 1.459,25    

 Papir za parkomat 49,50    

 Beljenje Gostilne Črnivc 2.561,70    

 Popravilo puhalnika za listje 135,25    

 SKUPAJ 11.443,11    

                                                                                                           
3. Razni stroški 

Razkužila in zaščitne maske  324,55 

  

 

 Zavarovanje premoženja 1.669,60    

 Zavarovanje parkomata 632,03    

 Domena avant.si 13,11    

 Plin za Gostilno Črnivc 452,79    

 Kurilno olje za Gostilno Črnivc 2.058,85    

 Najemnina garaže 725,76    

 Setveni koledar 310,13    

 Veliki Šmaren - pogostitev 373,49    

 Žalni aranžmaji 243,21    

 Pogostitve ob delovnih akcijah 664,81    

 SKUPAJ 4.694,92    

      

 SKUPAJ investicije in vzdrževanja 20.180,11    

      

 
Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
 
Turistično društvo Brezje vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi zakonov in pravilnikov, ki 
urejajo to področje. Prejete račune pred plačilom likvidira oseba, ki je strošek povzročila in odobri 
predsednik društva ter likvidira računovodkinja, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane 
elemente. Vodenje poslovnih knjig enkrat letno pregleda nadzorni odbor društva, ki o svojih 
ugotovitvah poroča upravnemu odboru društva in občnemu zboru društva. 
 
 
Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo 
okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 
 
Turistično društvo Brezje še naprej ostaja na Brezjah pomemben dejavnik, ki združuje krajane in 
pomembno vpliva na odločitve v prostoru in na programe in delo vseh ostalih društev in organizacij 
v kraju.  
 
Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter poročilo o 
investicijskih vlaganjih 
 
Društvo je imelo redno zaposleno turistično delavko, ki je opravljala dela poslovodenja in 
računovodska dela. S 1. decembrom 2009 smo ukinili delovno mesto turistične delavke, ker se je 
zaradi odpovedi najemnega razmerja za vrstne stojnice s strani Frančiškanskega samostana Brezje 
obseg poslovanja našega društva zelo zmanjšal. Turistično delavko smo začasno zaposlili po 
podjemni pogodbi.  Delavka organizira tudi parkirno službo in posreduje turistične informacije. 
Prodajalke opravljajo svoje delo po pogodbi. V mesecu juliju 2014 smo za polovični delovni čas 
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redno zaposlili pobiralca parkirnine. Ob večjem obisku Brezij so mu pomagali študenti, ki jih 
plačujemo preko študentskega servisa, in pogodbeni sodelavci. Pobiralec parkirnine je v mesecu 
marcu 2017 odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je našel zaposlitev za poln delovni čas. Ker v 
zadnjih letih obisk Brezij zelo upada, smo delovno mesto pobiralca parkirnine ukinili. Ob koncu leta 
2014 smo ustanovili podjetje, ki je v izključni lasti društva. S 1. januarjem 2015 je prevzelo vodenje 
gostilne na Črnivcu. Podjetje ni poslovalo pozitivno. Na začetku leta 2018 so odbori društva sprejeli 
sklep, da gostilno na Črnivcu oddamo v najem in podjetje ukinemo. 
 
 
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 
 
Preureditev gostilne na Brezjah je finančno zelo zahteven projekt. Ob slabšem obisku na Brezjah in 
negativnih učinkih recesije bomo obnovitvena dela lahko izvajali le postopoma in v zelo 
nadzorovanem obsegu.  
  
Sestavni del letnega poročila Turističnega društva Brezje za leto 2017 sta tudi Bilanca stanja na dan 
31. 12. 2020 in Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Oba 
dokumenta sta v originalu podpisana in shranjena v arhivu društva. V tem poročilu sta priloženi 
kopiji dokumentov.  
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ZAKLJUČEK 
 
Letno poročilo Turističnega društva Brezje je obravnaval in potrdil upravni odbor društva na svoji 
12. redni seji odborov društva dne 19. marca 2021. 
 
Letno poročilo, ki zajema poslovno poročilo in finančno poročilo, je obravnaval in potrdil 63. redni 
letni občni zbor društva.  
 
 
Brezje, 27. 3. 2021 
 
    

  

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Poslovno poročilo sestavil: 
Janez Zupan 

 


