
Program dela Turističnega društva Brezje za leto 2021 

 

1. Finančni načrt: 

• realizacija letnega dohodka na ravni 68,10 % dohodka v letu 2020: 

o  pričakujemo, da bo obisk romarjev približno enak kot v letu 2019: 

dohodek od prodaje spominkov v višini 60% leta 2020, dohodek od 

parkirnine v višini 75% parkirnine 2020, 

o zmanjšanje dohodka od najemnin (zaprte gostilne, manj interesa za najem 

premičnih stojnic in parkirišča), 

o zmanjšanje stroškov, ki so povezani z vzdrževanjem objektov (material za 

vzdrževanje, pogodbe o delu), 

o odpis terjatev do nekdanjega najemnika Gostilne Črnivc, če bo dohodek 

omogočal, 

o tekoči dohodki pokrijejo vse tekoče stroške razen amortizacije, poslovni 

rezultat: izguba v višini amortizacije 

 

2. Investicije in investicijsko vzdrževanje:  

• vzdrževalna dela v veži gostilne (okna, vrata)  

• vzdrževalna dela v Gostilni Črnivc (čiščenje, vzdrževanje strojev, zamenjava 

točilnega pulta) 

• obnovitvena dela na podstrehi Gostilne Črnivc 

 

3. Delovne akcije članov društva: 

• urejanje lastnih površin v času pred veliko nočjo 

• sodelovanje z drugimi društvi in krajevno skupnostjo na delovni akciji za 

kolesarski poligon na Črnivcu, junij 2021 

• nujna vzdrževalna dela v Gostilni Črnivc, priprava objekta za oddajo v najem, 

• redna vzdrževalna dela na Poti  miru: košnja, obrezovanje grmovja, vzdrževanje 

mostov  
 

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), ureditev 

prehoda preko zemeljskega plazu 
 

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: 

• koledarji 

• voden pohod po Poti miru v decembru 

• izlet za člane društva: pohod po bližnji okolici 
 

7. Tekoče urejanje parkirišč in okolice objektov v lasti TD Brezje (cvetje, pometanje, 

košnja, pluženje, obrezovanje dreves) 
 


