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1 POSLOVNO POROČILO 
 

 

Dejavnost javnega zavoda ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec opredeljujejo Odlok o 

ustanovitvi Zavoda za kulturo, šport in turizem in  njegove spremembe (Ur. list RS, št. 76/2001, 

41/2004, 31/2009, 44/2009) ter zakoni in drugi predpisi, dokumenti, programi ter notranji 

pravilniki in poslovniki Zavoda. Osnovo za delovanje časopisa Utrip Savinjske doline 

opredeljujejo Zakon o medijih (Zmed-NPB6, 20. 6. 2016), Zakon o volilni in referendumski 

kampanji (ZVRK) Ur. list. RS, št. 41/2007 in 98/2013), Pravilnik o izdajanju lokalnega časopisa 

Utrip Savinjske doline, Programska zasnova lokalnega časopisa Utrip Savinjske doline in 

Poslovnik o delu programskega sveta časopisa Utrip Savinjske doline. 

 

1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA 

 

Javni zavod ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, krajše ZKŠT Žalec, je Občina Žalec 

ustanovila leta 2002 za izvajanje  javne službe na področjih kulture, športa in turizma. Zavod 

tako opravlja program, ki je v javnem interesu in je sofinanciran s sredstvi proračuna Občine 

Žalec, s sredstvi drugih proračunov (ministrstva, fundacija) in z nejavnimi prihodki javne službe 

(sofinanciranje s strani udeležencev, sponzorstva in donacije).  V skladu z Odlokom o 

ustanovitvi izvaja tudi tržno dejavnost, kamor sodijo prodaja izvodov mesečnega časopisa 

Utrip Savinjske doline in oglasnega prostora v njem,  organizacija in so-organizacija prireditev 

(razen abonmajskih), posredništvo pri prodaji vstopnic, oddajanje prostorov v najem, prodaja 

blaga in turističnih paketov. 

 

Zavod  ima tri organizacijske enote: OE Kultura, OE Šport, OE Turizem.  

 

 OE Kultura izvaja program javne službe na vseh področjih dejavnosti, kot jih opredeljujejo 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni program za kulturo (2014‒

2017), Lokalni program za kulturo (2014‒2020) in Letni program kulture v Občini Žalec, in 

sicer na področju knjige, uprizoritvenih umetnosti, glasbene in likovne umetnosti, kulturne 

dediščine ter kulturno-umetnostne vzgoje, ki preči področje kulture in izobraževanja. V 

sodelovanju z Uradom za negospodarske javne službe Občine Žalec za občino pripravlja 

različne kulturne prireditve, razstave, literarne večere, predavanja, izdaja publikacije in 

revijo za književnost in kulturo, organizira pa tudi vse osrednje občinske proslave ob 

državnih in občinskem prazniku ter druge občinske protokolarne prireditve. V letu 2019 je 

po novem Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljske kulture v Občini Žalec 

strokovna in administrativna opravila za društva prevzela Občina Žalec. Prav tako je 

prevzela opravila za izvedbo razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec. V 
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enoti Kultura sta bila v letu 2019 redno zaposlena vodja programa (od 18. februarja 2019) 

in strokovni sodelavec za kulturo. Do 31. 3. je s sofinanciranjem ZRSZZ bil zaposlen strokovni 

sodelavec na enoletnem projektu Dopolnitev in posodobitev zbirk v Ekomuzeju hmeljarstva 

in pivovarstva Slovenije. 

 

 V OE Kultura spada izdajanje mesečnega časopisa Utrip Savinjske doline. Prodaja izvodov 

časopisa in oglasnega prostora predstavljata v skladu z Odlokom o ustanovitvi zavoda tržno 

dejavnost. V uredništvu časopisa je redno zaposlena tajnica. Ostala opravila v zvezi z 

izdajanjem časopisa, kot so urejanje, priprava prispevkov in lektoriranje, izvajajo zunanji 

sodelavci. V letu 2019 smo izdali 11 številk časopisa, vedno v dveh snopičih po 16 strani, 

torej v skupnem obsegu 32 strani. Skupaj smo leta 2019 razdelili 130.841 izvodov, kar je 

5.100 izvodov več kot leta 2018. Povprečna mesečna naklada je bila 11.895 izvodov, to je 

464 izvodov več kot leta 2018. Naklada se zadnja tri leta počasi dviguje (leta 2018 11.431, 

leta 2017 pa 11.333). Redno Utrip Savinjske doline prejemajo gospodinjstva Občine Žalec 

ter občin Braslovče in Prebold, decembra 2018 se je ponovno priključila Občina Tabor. V 

letu 2019 je časopis praznoval 20-letnico in ob tej priložnosti smo prenovili celostno 

grafično podobo (prenovljen logotip, barve in tipografije ter drugačno postavitev časopisa 

– pet kolon, določena struktura naslovov, urejena postavitev stalnih rubrik). Jubilej smo 

obeležili tudi z objavami zanimivih zapisov iz starih številk časopisa in njegovih 

predhodnikov na 26. strani (Naša dediščina). 

 

 OE Šport  v okviru javne službe organizira športne prireditve, skrbi za redno vzdrževanje in 

izvajanje investicij v kompleksu Športnega centra Žalec, je koordinator mnogih prireditev, 

ki jih organizirajo športna društva Občine Žalec, in glavni organizator občinskih in nekaterih 

področnih tekmovanj v sistemu šolskih športnih tekmovanj. Zveza športnih društev Občine 

Žalec je v letu 2019 postala regijska pisarna OKS-ZŠZ Žalec. S tem je zveza dobila priznanje 

za preteklo konstruktivno delo in hkrati prevzela nekatere nove naloge. Sodelujemo v 

komisiji za razdeljevanje sredstev preko Razpisov za sofinanciranje programov športa 

(administrativna opravila, povezana z razpisi, izvajajo strokovne službe Občine Žalec). V 

enoti sta bila v 2019 dva zaposlena: vodja programa šport in vzdrževalec športne 

infrastrukture.  

 

 OE Turizem opravlja javno službo in tržno dejavnost na področju turizma. V okvir javne 

službe spadajo naslednje dejavnosti in storitve: 

• informacijska turistična dejavnost, 

• turistična promocija,  

• spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, 

• trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, 

• razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, 

• razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, 
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• organizacija in izvajanje turističnih prireditev, 

• ozaveščanje in spodbujanje prebivalstva k pozitivnemu odnosu do turistov in turizma, 

• druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudimo turistom. 

Tržno dejavnost je v letu 2019 enota turizem opravljala na štirih lokacijah (TIC Žalec, 

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Trgovina Zeleno zlato in Fontana piv Zeleno 

zlato) s prodajo turističnih spominkov, piva, z vodenji, s trženjem turističnih programov in 

prodajo izdelkov kmetij Spodnje Savinjske doline oz. izdelkov blagovne znamke Zeleno 

zlato. INFO center Ribnika Vrbje je bil tudi v letu 2019 oddan v najem. 

TIC opravlja informacijsko in prodajno funkcijo za vse tri enote zavoda.   

V enoti turizem so bili v letu 2019 zaposleni: vodja programa, šest turističnih informatorjev, 

en strokovni sodelavec za turizem in en oskrbnik (ena zaposlitev za določen čas od aprila 

do decembra). 

 

 V okviru splošnega področja poteka koordinacija dela za izvajanje dejavnosti vseh treh 

organizacijskih enot, skupna in splošna dela (pravne, kadrovske in finančne zadeve, 

komercialni dogovori in pogodbe, sodelovanje z zunanjimi izvajalci storitev računovodstva, 

čiščenja, tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v upravljanju, izvajanje javnih naročil, 

stiki z javnostmi, marketing) in  izvajanje tržne dejavnosti (organizacija in so-organizacija 

prireditev, posredništvo, oddajanje prostorov v najem). Poleg direktorja in njegove 

pomočnice sta v okviru splošnega področja še poslovna sekretarka in oskrbnik. 

 

 

Organi zavoda so:  

 

 Svet zavoda:  Breda Veber, junija jo je zamenjal Franc Kos (po nastopu funkcije predsednika 

ZKD Savinja Žalec), Rok Žagar (predsednik Zveze turističnih društev Občine Žalec), Sebastjan 

Cilenšek (predsednik Zveze športnih društev Žalec), Nataša Gaber Sivka (predstavnica 

ustanoviteljice) in Majda Potočnik (predstavnica zaposlenih, po zamenjavi predstavnikov 

ZKD Savinja Žalec junija izvoljena za predsednico sveta).  

 

 Strokovni svet za kulturo (mandatno obdobje 2019—2024): Rudi Španzel – zunanji 

strokovnjak s področja kulture, Alenka Domjan – zunanja strokovnjakinja s področja 

kulture, Dejan Tamše – predstavnik Zveze kulturnih društev Savinja Žalec, Polona Čmer – 

predstavnica Zveze kulturnih društev Savinja Žalec, Uroš Govek – predstavnik zavoda, 

Nataša Gaber Sivka – predstavnica ustanoviteljice. 

 

 Strokovni svet za šport (mandatno obdobje 2019—2024): Mitja Turnšek – zunanji 

strokovnjak s področja športa, Anita Seles Držan – zunanji strokovnjak s področja športa, 

Bogomil Polavder – predstavnik Zveze Športnih društev Občine Žalec, Tomaž Volk – 

predstavnik Zveze Športnih društev Občine Žalec, Janez Pikl – predstavnik zavoda, Nataša 

Gaber Sivka – predstavnica ustanoviteljice. 
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 Strokovni svet za turizem (mandatno obdobje 2019—2024): Franci Privošnik – predstavnik 

gospodarstva, Alenka Doler – predstavnica gospodarstva, Zlatka Masnec – predstavnica 

Zveze turističnih društev Občine Žalec, Milena Kotnik – predstavnica Zveze turističnih 

društev Občine Žalec, Katja Fajić – predstavnica ZKŠT Žalec, Petra Centrih – predstavnica 

ustanoviteljice Občine Žalec.  

 

 Programski svet časopisa Utrip Savinjske doline v 2019: Danilo Basle (predsednik, 

gospodarstvo), Tanja Razboršek Rehar (občina ustanoviteljica), Nejka Golič (druge občine), 

Ksenija Rozman (uredništvo), Anita Seles Držan (šport), Polona Čmer (kultura), Alenka Doler 

(turizem), Ivi Krašovc (kmetijstvo), Marko Verdev (sociala), Katja Palčnik (mladi), Viktor 

Mitov (politika).   

 

 Direktor zavoda je mag. Boštjan Štrajhar (od 1. 8. 2019, mandat 5 let).  

 

Ustanoviteljica Občina Žalec je na Zavod prenesla upravljanje blagovne znamke Zeleno zlato 

in upravljanje naslednjih objektov:  

- Dom II. slovenskega tabora Žalec,  

- Savinova hiša,  

- Športni center Žalec,  

- Ponirkov Info center pri Ribniku Vrbje ter tematski poti (učna ekološka pot, srčna pot),  

- Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije,  

- Trgovina Zeleno zlato, 

- Fontana piv Zeleno zlato in 

- mobilno drsališče.  

 

Zavod svojo dejavnost in izvajanje programov financira:  

- s proračunskimi sredstvi ustanoviteljice Občine Žalec,  

- s sredstvi proračuna Republike Slovenije, pridobljenimi na podlagi javnih razpisov,  

- s prispevki udeležencev, s prodajo vstopnic za prireditve in najemninami v okviru javne 

službe,  

- s prihodki tržne dejavnosti (prodaja vstopnic za prireditve za izven, prodaja časopisa in 

oglasnega prostora v njem, prodaja blaga, ogledov in turističnih paketov, licenčnina za 

uporabo blagovne znamke),  

- z donacijami in sponzorstvi.  
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1.2 DOSEGANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN OCENA POSLOVANJA 

 

V letu 2019 smo ustvarili 1.514.442 EUR celotnih prihodkov in tako realizirali 93 %  prihodkov, 

predvidenih v finančnem načrtu. Pri tem smo realizirali 95 % načrtovanih odhodkov, in sicer v 

višini 1.497.331 EUR. Rezultat je presežek prihodkov v višini 17.574,47, z upoštevanjem 

pokrivanja dela stroškov vzdrževanja s presežki prihodkov iz prejšnjih let (5.835,23 EUR) znaša 

presežek leta 2019 23.409,70 EUR. Realizirali smo vsebinske načrte po programih.  

 

V poslovnem letu 2019 je bil zavod deležen dveh celovitih grafičnih prenov, in sicer časopisa 

Utrip, osvežili pa smo tudi logotip zavoda.  Oktobra in novembra je bila v zavodu opravljena 

izredna notranja revizija na področjih pregleda realizacije priporočil iz opravljenih notranjih 

revizij v obdobju 2010-2018 in preveritve pravilnosti razvrščanja zaposlencev na javno službo 

in  tržno dejavnost glede na opredeljne normative zaposlovanja. Revizija je ugotovila, da je 

vodstvo v pretežni meri upoštevalo dana priporočila in jih v celoti ali delno realiziralo.  Začeli 

smo s spremembami sitematizacij ter jih uskladili z zakonom kot tudi s kolektivnimi 

pogodbami, prav tako smo pričeli s preverbami pravilnosti napredovanj in izplačil v preteklem 

pet letnem obdobju. Aktivno smo se povezali z lokalno turistično organizacijo in skupaj 

načrtujemo dodatne dejavnosti za še večjo prepoznavnost produktov in okolja v katerem 

delujemo. Znotraj zavoda smo pričeli z optimizacijo dela in stroškov. Začeli smo s prenovo 

spletne strani, ki pa še ni končana. Uvedli smo kartično beleženje delovnega časa. Pisarna 

tajništva Utripa je prestavljena v prvo nadstropje, pisarna  območne enote JSKD pa v pritličje. 

Tržni del poslovanja, predvsem fontana piv, je zelo odvisna od vremenskih razmer. Mesec maj 

je bil zelo deževen, prav tako je bilo zaradi dežja manj obiska preko vikendov poleti, ki so bili 

deževni.   

 

1.3 PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 

 

Iz državnega proračuna smo za leto 2019 načrtovali sredstva v višini 12.560,00 EUR,  prejeli 

smo 7.063 EUR, in sicer za del plače zaposlenega na projektu ureditve muzejske zbirke 

Ekomuzeja (zaposlen do 31. 3. 2019), za Šport mladih in za festival BUMfest. 

Iz občinskega proračuna smo prejeli planirana sredstva za tekočo porabo in za izvedbo 

dogovorjenih programov, investicije pa niso bile vse realizirane (obnova podija pred vhodom 

v Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije je prestavljena v leto 2020). 

 

1.4 PRIHODKI OD OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
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Za leto 2019 smo planirali 112.290,00 EUR prihodkov od opravljanja javne službe (prodaja 

vstopnic za abonmajske predstave in koncerte, prijavnine in plačila udeležencev prireditev, 

sofinanciranje počitniških programov). Ustvarili smo jih v višini 124.127,15 EUR (indeks 111).  

 

1.5 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

 

Za leto 2019 smo si zadali cilj ustvariti prihodke s prodajo blaga in storitev v višini 697.351,00 

EUR. Realizirali smo 604.601,11 EUR (87 %), in sicer 102.681,20 EUR z vstopninami za 

predstave (komercialne), 31.881,32 z najemninami, 327,86 EUR od sponzorjev, 135.902,66 

EUR s prodajo časopisa Utrip Savinjske doline in oglasnega prostora v njem, 9.389,21 s 

posredovanjem za druge organizatorje in 324.418,86 EUR s prodajo v enotah turizma (TIC, 

Ekomuzej, Trgovina Zeleno zlato in Fontana piv). Na nižje prihodke od najemnin je vplivala 

manj zanimiva ponudba predstav organizatorjev, ki bi najeli dvorano (nekaj je bilo odpovedi 

zaradi nizkega zanimanja obiskovalcev), drugi dejavnik pa je velika zasedenost dvorane za 

izvajanje javne službe, tako da smo morali nekaj organizatorjev odkloniti. Na to, da prihodki 

od prodaje Zeleno zlato niso dosegli planiranih, je vplivalo več dejavnikov: trgovina ni 

obratovala zaradi gradbenih del na tržnici, ponudba v nadomestnem objektu pri fontani je 

morala biti zmanjšana, prodaja vrčkov je zelo odvisna od vremenskih razmer, ki so bile še 

posebej v maju slabe (deževen maj in deževnih več vikendov v juniju in juliju). Na rezultat 

poslovanja Trgovine Zeleno zlato s fontano vpliva tudi to, da so že pred začetkom poslovanja 

oz takoj ob zagonu realizirani veliki stroški promocije in nabave materialov ter blaga za 

prodajo. 

 

Tabela 1: PRIHODKI IN STROŠKI PO ENOTAH 

 
 

 

 

 

 

Graf 1 in 2: DELEŽI ENOT V STROŠKIH IN PRIHODKIH 

ORG. ENOTA Mat. stroški

Stroški 

plač

Skupaj 

stroški

Dotacije

Občina Žalec

Dotacije 

druge

Donacije,

sponzorstv

a Prihodki

Skupaj 

dotacije in

prihodki

Saldo

KULTURA 186.927,52 2.229,05 189.156,57 101.714,91 6.103,63 1.063,86 93.243,81 202.126,21 12.969,64

UTRIP 98.678,53 29.382,93 128.061,46 0,00 0,00 0,00 135.902,66 135.902,66 7.841,20

ŠPORT 94.930,59 0,00 94.930,59 77.095,75 960,00 0,00 20.385,72 98.441,47 3.510,88

TURIZEM 389.722,50 82.421,93 472.144,43 125.432,71 0,00 0,00 351.001,40 476.434,11 4.289,68

SPLOŠNO 260.436,92 346.765,80 607.202,72 474.407,24 0,00 0,00 127.593,78 602.001,02 -5.201,70 

SKUPAJ 1.030.696,06 460.799,71 1.491.495,77 778.650,61 7.063,63 1.063,86 728.127,37 1.514.905,47 23.409,70
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Tabela 2: PLAN IN REALIZACIJA PO ENOTAH 

 
 

Tabela 3: PRIHODKI PO VRSTAH, PLANIRANI IN REALIZIRANI 

 

ORG. ENOTA

Plan

2019

Real.

2019 Indeks

KULTURA 185.350 202.126 109

UTRIP 145.000 135.903 94

ŠPORT 115.970 98.441 85

TURIZEM 555.401 476.434 86

SPLOŠNO 618.130 602.001 97

SKUPAJ 1.619.851 1.514.905 94

Real Plan Real Ineksi

2018 2019 2019

1 2 3  3/1  3/2

PRIHODKI 1.584.187,55 1.619.851,00 1.514.905,23 96 94

Občinski (in državni) proračun 787.279,73 810.210,00    785.714,00 100 97

Prihodki iz javne službe 144.363,25 112.290,00 124.127,15 86 111

 - prihodki od vstopnin, prireditev 132.852,60 92900,0 110.188,94 83 119

 - prihodki ZRSZZ za plače javnih del

 - prihodki od prodaje 11.310,65 19.390,00 13.202,21 117 68

 - prejete donacije, dotacije 200,00 736,00 368

Prihodki ustvarjeni na trgu 651.361,35 697.351,00 604.601,11 93 87

 - prihodki od vstopnin za predstave 100.768,25 100000,0 102.681,20 102 103

 - od najemnin 24.962,60 36300,0 31.881,32 128 88

 - od sponzorstev 15.712,29 16700,0 327,86 2 2

 - prodaja TIC, Ekomuzej, Hram, fontana353.166,40 394351,0 324.418,86 92 82

 - prihodki od časopisa 149.815,91 145000,0 135.902,66 91 94

 - drugi prihodki dejavnosti 6.935,90 5000,0 9.389,21 135 188

Finančni prihodki

Drugi prihodki 1.183,22 463,0 39

Delež obč prorač. sredstev (%) 49,7 50,0 51,9

Prihodki iz javne službe (%) 9,1 6,9 8,2

Prihodki na trgu (%) 41,1 43,1 39,9
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1.6 ODHODKI 

 

Načrtovali smo odhodke v višini 1.572.931 EUR, realizirali smo jih  95 % v višini 1.497.331 EUR.  

S prihodki od tržne dejavnosti smo pokrili stroške plač v višini 139.441 EUR (7 zaposlenih), iz 

občinskega proračuna smo za stroške plač prejeli 323.347,17 EUR (za pokritje 70 % stroškov 

dela).  

 

Tabela 4: ODHODKI PO VRSTAH, PLANIRANI IN REALIZIRANI 

 
 

Poslovanje v obdobju od 2015 do 2019 

 

 

Real Plan Real Ineksi

2018 2019 2019

1 2 3  3/1  3/2

STROŠKI 1.580.071,69 1.572.931,00 1.497.331,00 95 95

Stroški storitev 830.891,99 776.200,00 761.050,70 92 98

Stroški dela 456.378,81 464.100,00 460.799,71 101 99

Stroški materiala 275.690,81 310.531,00 255.097,61 93 82

Amortizacija 14.373,08 17.500,00 16.026,28 112 92

Drugi odhodki (zam.obresti,odpis 

terj., odškodnine, prevrednotovalni) 890,47 500,00 1.356,70 152 271

Drugi stroški

(obv. Praksa, donacije, subvencije) 1.846,53 4.100,00 3.000,00 162 73

Real. Real. Real Real Real

2015 2016 2017 2018 2019

PRIHODKI 1.196.684,27 1.477.797,81 1.682.756,85 1.584.187,55 1.514.905,23

Občinski (in državni) proračun 762.533,94 801.966,18 840.848,75 787.279,73 785.714,00

Prihodki iz javne službe 133.004,15 163.446,09 130.093,75 144.363,25 124.127,15

 - prihodki od vstopnin, prireditev 96.397,86 118.085,58 111.634,85 132.852,60 110.188,94

 - prihodki ZRSZZ za plače javnih del 19.310,03 26.639,00

 - prihodki od prodaje, stroitev, najemnin 2.768,91 18.221,51 15.258,90 11.310,65 13.202,21

 - prejete donacije, dotacije 14.527,35 500,00 3.200,00 200,00 736,00

Prihodki ustvarjeni na trgu 300.633,08 511.131,38 707.304,94 651.361,35 604.601,11

 - prihodki od vstopnin za predstave 120.096,70 68.403,40 96.318,40 100.768,25 102.681,20

 - od najemnin 10.403,93 15.683,62 20.720,10 24.962,60 31.881,32

 - od sponzorstev 418,03 999,99 1.230,20 15.712,29 327,86

 - prodaja T IC, Ekomuzej, Hram, fontana 80.458,49 274.755,40 447.964,67 353.166,40 324.418,86

 - prihodki od časopisa 83.480,55 145.666,87 135.539,48 149.815,91 135.902,66

 - drugi (posredovanje, soorganizacija) 5.775,38 5.622,10 5.532,09 6.935,90 9.389,21

Finančni prihodki 207,24 456,98

Drugi prihodki 305,86 797,18 4.509,41 1.183,22 463,0

Delež obč prorač. sredstev (%) 63,7 54,3 50,0 49,7 51,9

Prihodki iz javne službe (%) 11,1 11,1 7,7 9,1 8,2

Prihodki na trgu (%) 25,1 34,6 42,0 41,1 39,9

STROŠKI 1.192.229,22 1.452.524,91 1.621.348,86 1.580.071,69 1.497.331,00

Stroški storitev 691.624,63 810.741,41 883.307,49 830.891,99 761.050,70

Stroški dela 353.159,02 389.169,45 385.965,04 456.378,81 460.799,71

Stroški materiala 136.918,51 233.305,21 316.351,38 275.690,81 255.097,61

Amortizacija 9.418,61 16.554,78 20.047,12 14.373,08 16.026,28

Drugi odhodki (zam.obresti,odpis terj., 

odškodnine, prevrednotovalni) 1.108,45 1.663,30 9.682,07 890,47 1.356,70

Drugi stroški

(obv. Praksa, donacije, subvencije) 1.090,76 5.995,76 1.846,53 3.000,00

Delež stroškov dela (%) 29,62 26,79 23,81 28,88 30,77
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1.7 INVESTICIJE  

 

Sredstva proračuna Občine Žalec 

V proračunu Občine Žalec je bilo predvidenih 11.500 EUR za investicije v Ekomuzeju 

hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, porabili  smo 4.092,23 EUR za opremo prostora za ogled 

VR filma in ureditev muzejskih zbirk. 

V proračunu Občine Žalec je bilo predvidenih 10.300 EUR za investicijsko vzdrževanje Ribnika 

Vrbje, porabili smo jih za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje, usklajeno s planom (table, 

leseni podest pri INFO centru, varovalna podloga pri igralih, grelci pri info-centru, izolacija, 

vzdrževanje in zamenjava igral);  porabili smo predvidenih 4.000 EUR za opremo prostora za 

catering v avli Doma II. slovenskega tabora (vgradna omara in regali, transportni vozički);  

4.000 EUR je bilo predvidenih za investicije v Savinovi hiši, v skladu s planom smo jih porabili 

za nakup umetniškega dela (kip Krajnc) in prenovo centralnega ogrevanja. Za investivcije v 

Šprtni center Žalec je bilo predvidenih 10.000 EUR, porabili smo 8.032 EUR za pripravo 

projektne dokumentacije, evidentiranje stavb in izdelavo načrta inštalacije. 

 

Presežki prihodkov preteklih let  

V finančnem načrtu je bila predvidena poraba presežkov preteklih let za namene investicij v 

višini 8.915 EUR, realizirali smo: 

v višini 5.835 EUR smo prenovili napeljavo klimatizacije na strehi nad avlo Doma II. slovenskega 

tabora (znesek 3.608,15 EUR), na Fontani piv namestili nove povezave in zamenjali inštalacijo 

(znesek 2.227,08 EUR). 

Za znesek 7.450 EUR smo nabavili novo opremo: omare in regale v Trgovini Zeleno zlato (2.441 

EUR), nadgradnjo programa za polnjenje vrčkov na Fontani Zeleno zlato(607 EUR). 

Zaradi dotrajanosti in nujnosti zamenjave smo po sklepu sveta zavoda s sredstvi presežkov 

preteklih let nabavili še alarmno napravo (2.163 EUR) ter računalnik in telefon ( 2.238 EUR) v 

Domu II. slovenskega tabora Žalec. 

Real. Real. Real Real Real

2015 2016 2017 2018 2019

PRIHODKI 1.196.684,27 1.477.797,81 1.682.756,85 1.584.187,55 1.514.905,23

Občinski (in državni) proračun 762.533,94 801.966,18 840.848,75 787.279,73 785.714,00

Prihodki iz javne službe 133.004,15 163.446,09 130.093,75 144.363,25 124.127,15

 - prihodki od vstopnin, prireditev 96.397,86 118.085,58 111.634,85 132.852,60 110.188,94

 - prihodki ZRSZZ za plače javnih del 19.310,03 26.639,00

 - prihodki od prodaje, stroitev, najemnin 2.768,91 18.221,51 15.258,90 11.310,65 13.202,21

 - prejete donacije, dotacije 14.527,35 500,00 3.200,00 200,00 736,00

Prihodki ustvarjeni na trgu 300.633,08 511.131,38 707.304,94 651.361,35 604.601,11

 - prihodki od vstopnin za predstave 120.096,70 68.403,40 96.318,40 100.768,25 102.681,20

 - od najemnin 10.403,93 15.683,62 20.720,10 24.962,60 31.881,32

 - od sponzorstev 418,03 999,99 1.230,20 15.712,29 327,86

 - prodaja T IC, Ekomuzej, Hram, fontana 80.458,49 274.755,40 447.964,67 353.166,40 324.418,86

 - prihodki od časopisa 83.480,55 145.666,87 135.539,48 149.815,91 135.902,66

 - drugi (posredovanje, soorganizacija) 5.775,38 5.622,10 5.532,09 6.935,90 9.389,21

Finančni prihodki 207,24 456,98

Drugi prihodki 305,86 797,18 4.509,41 1.183,22 463,0

Delež obč prorač. sredstev (%) 63,7 54,3 50,0 49,7 51,9

Prihodki iz javne službe (%) 11,1 11,1 7,7 9,1 8,2

Prihodki na trgu (%) 25,1 34,6 42,0 41,1 39,9

STROŠKI 1.192.229,22 1.452.524,91 1.621.348,86 1.580.071,69 1.497.331,00

Stroški storitev 691.624,63 810.741,41 883.307,49 830.891,99 761.050,70

Stroški dela 353.159,02 389.169,45 385.965,04 456.378,81 460.799,71

Stroški materiala 136.918,51 233.305,21 316.351,38 275.690,81 255.097,61

Amortizacija 9.418,61 16.554,78 20.047,12 14.373,08 16.026,28

Drugi odhodki (zam.obresti,odpis terj., 

odškodnine, prevrednotovalni) 1.108,45 1.663,30 9.682,07 890,47 1.356,70

Drugi stroški

(obv. Praksa, donacije, subvencije) 1.090,76 5.995,76 1.846,53 3.000,00

Delež stroškov dela (%) 29,62 26,79 23,81 28,88 30,77
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1.8 KADRI  

 

V skladu s kadrovskim načrtom je bilo na dan 31. 12. 2019 število zaposlenih 18. Za stroške 

plač 11 zaposlenih je bil vir financiranja občinski proračun, za 7 zaposlenih pa prihodki od tržne 

dejavnosti.  

 

 

Viri financiranja 

Število 

zaposlenih na 

dan 1. 1. 2019 

Dovoljeno ali 

ocenjeno število 

zaposlenih na 

dan  31. 12. 2019 

1. Državni proračun 0,5 / 

2. Proračun občin 11,0 11,0 

3. ZZZS in SPIZ / / 

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, 

pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek) 

/ / 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 6,5 7,0 

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva 

prejetih donacij 

/ / 

7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, 

vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna 

/ / 

8. Sredstva za financiranje javnih del / / 

9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, 

zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce 

pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov 

ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za 

internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti 

(namenska sredstva) 

  

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za 

odpravo posledic žleda med 30. 1. in 16. 2. 2014 (Uradni list 

RS, št. 14/14) 

  

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 17 18 

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 10,5 11,0 

Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10  6,5 7,0 
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2 PROGRAM KULTURA 
 

2.1.1 UVOD 

 

Program kultura Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec je v letu 2019 izpolnil načrtovan 

program javne službe na vseh področjih dejavnosti, kot jih opredeljujejo Zakon o 

uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni program za kulturo (2014‒2017), Lokalni 

program za kulturo (2014‒2020) in Letni program kulture v Občini Žalec, in sicer na področju 

knjige, uprizoritvenih umetnosti, glasbene in likovne umetnosti, kulturne dediščine ter 

kulturno-umetnostne vzgoje, ki preči področje kulture in izobraževanja. V sodelovanju z 

Uradom za negospodarske javne službe Občine Žalec ZKŠT Žalec za občino pripravlja različne 

kulturne prireditve, razstave, literarne večere, predavanja, izdaja publikacije in revijo za 

književnost in kulturo, organizira pa tudi vse osrednje občinske proslave ob državnih in 

občinskem prazniku ter druge občinske protokolarne prireditve.  

 

V letu 2019 je po novem Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljske kulture v Občini 

Žalec vsa strokovna in administrativna opravila za društva prevzela Občina Žalec. Prav tako je 

prevzela vsa opravila za izvedbo razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec.  

 

Dosegali smo letne cilje pri izvajanju programov na področjih vseh dejavnosti, opredeljenih z 

letnim programom dela; ciklov abonmajev, festivalov in posameznih prireditev. Izvajali smo 

kulturno-vzgojni in založniški program ter pripravljali razstave. 

 

Tudi v letu 2019 smo pri organizaciji prireditev in dogodkov sodelovali z več zunanjimi 

partnerji: Glasbeno šolo Risto Savin Žalec, TKD Levec, KUD Žalec, Medobčinsko splošno 

knjižnico Žalec, Mestno skupnostjo Žalec, Študentskim klubom Žalec, JSKD RS Območno 

izpostavo Žalec, Gimnazijo Celje – Center, GLD Aletheia Žalec, Hišo kulture Celje in Festivalom 

Velenje.  
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Pri izvajanju poletnih prireditev na Šlandrovem trgu in ob Fontani piv Zeleno zlato ter 

decembrskih prireditev smo sodelovali z enotama turizem in šport ter številnimi drugimi 

organizacijami ali posamezniki. 

 

Pri oblikovanju določenih programov že več let sodelujemo z zunanjimi sodelavci: z mag. 

Alenko Domjan na področju vizualnih umetnosti, Andrejem Hoferjem pri sestavi abonmaja 

narodno-zabavne glasbe, Petrom Napretom pri oblikovanju vsebin citrarskega abonmaja in 

Dejanom Tamšetom kot umetniškim vodjem BUMfesta.  

 

Pri snovanju in uresničevanju kulturnih programov in projektov nam je bil veliko pomoč in 

podporo strokovni svet za kulturo v sestavi: predsednik Dejan Tamše in člani mag. Alenka 

Domjan, mag. Nataša Gaber Sivka, Polona Čmer in Rudi Španzel. 

 

V sredini februarja 2019 se je na ZKŠT Žalec kot vodja programa kulture zaposlila Nastija 

Močnik. Konec marca 2019 je poteklo delovno razmerje strokovnemu delavcu Marijanu 

Pušavcu, ki je bil zaposlen na enoletnem projektu Dopolnitev in posodobitev zbirk v Ekomuzeju 

hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. 

 

Program kulture je svoje cilje in naloge uresničeval na podlagi načrta programa za leto 2019 

in proračunskih sredstev Občine Žalec (program javne službe). Dogodke tržne dejavnosti pa je 

lahko uresničeval tudi s pomočjo nekaterih dodatnih finančnih sredstev (sredstva na podlagi 

razpisov, donacij, sponzorstev).  

 

2.1.2 KULTURNO-UMETNIŠKI PROGRAMI 

 

Pregled vpisa po abonmajskih ciklih: 

 

Abonma 2009/

10 

2010/

11 

2011/

12 

2012/

13 

2013/

14 

2014/

15 

2015/

16 

2016/

17 

2017/

18 

2018/

19 

2019/

20 

Gledališki 595 532 502 532 630 648 689 781 730 676 701 

Mladinski 104 127 - - - - - - - - - 

Cicibanov 139 113 99 66 69 82 - 31 - - - 

NZA 234 258 259 265 245 303 300 291 333 337 337 

Glasbeni 196 182 90 - - - - - - - - 

Citrarski - - 42 52 51 51 52 57 49 54 58 

Potujoči 37 34 20 20 25 19 27 27 15 - - 

VOŽkovo - - - - - 605 623 537 508 540 550 

 

SKUPAJ 

 

1305 1.246 990 935 1.020 1.708 1.691 1.724 1.635 1.607 1.646 



 
 

ZKŠT Žalec                                                                                    LETNO POROČILO 2019                                                                                                     17 

 

 

2.1.3 GLEDALIŠČE 

 

2.1.3.1.1 Gledališki abonma 

 

V celoti smo izpeljali vse predstave gledaliških abonmajev ponedeljek in torek. V sezoni 

2018/2019 sta abonmaja izjemoma vključevala šest dramskih in glasbeno-dramskih predstav. 

Izjemoma zato, ker je kot šesta gostovala predstava lokalnega Amaterskega gledališča VRBA iz 

Vrbja. Cene abonmajev so kljub dodatni predstavi ostale nespremenjene.  

 

Izbor programa smo v sezoni 2019/2020 prilagodili željam in okusu gledalcev, ki so ga izrekli v 

anketah ob zaključku sezone. Predstave so bile izbrane po predhodnem ogledu vodje 

programa kultura. Pri oblikovanju abonmajskega programa vseskozi sledimo merilu kakovosti 

in produkciji slovenskih institucionalnih gledališč, včasih tudi neprofesionalnih (npr. 

Šentjakobsko gledališče).  

  

V abonmaju ponedeljek in torek smo si v letu 2019 ogledali predstave: 

 

 Beraška opera, glasbena komedija, 21. in 22. januarja, SNG Nova Gorica (sezona 

2018/2019), 

 Glorious, glasbena komedija, 18. in 19. februarja, SNG Drama Maribor (sezona 

2018/2019), 

 Realisti, kabaret, 6. in 7. maja, SNG Nova Gorica (sezona 2018/2019), 

 Prekleti kadilci, gledališki koncert, 20. in 21. maja, SNG Drama Ljubljana (sezona 

2018/2019), 

 Teror, drama, 4. in 5. novembra, Prešernovo gledališče Kranj (sezona 2019/2020). 

 

V sezoni 2019/2020 smo povečali skupni vpis obeh abonmajskih dnevov. Abonmajske 

predstave so v preteklem letu pritegnile tudi druge gledalce, ne le abonentov.  

 

2.1.3.1.2 Silvestrska predstava  

 

Za zaključek leta 2019 smo obiskovalce povabili na ogled komedija Slovenec in pol (Perica 

Jerković in Aleš Novak). Predstava je bila razprodana že nekaj dni vnaprej. Silvestrski program 

bomo zaradi dobrih odzivov v svojih programih obdržali tudi v prihodnje.  

 

2.1.3.1.3 Kino 

 

Kino programa MOJ KINO v letu 2019 zaradi nezanimanja nismo izvedli. Leta 2018 je zanimanje 

za tovrstne predstave usahnilo, najbrž zaradi bližine večjih mest, ki imajo večje kino dvorane 

in pestro filmsko ponudbo.  
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2.1.3.2 GLASBA 

 

2.1.3.2.1 Abonma narodno-zabavne glasbe 

 

Abonmajski cikel narodno-zabavne glasbe ima zadnja leta konstanten vpis. V obeh sezonah 

2018/2019 in 2019/2020 smo zabeležili enako število abonentov. Program oblikuje zunanji 

sodelavec Andrej Hofer, ki upošteva želje in predloge obiskovalcev iz prejšnje sezone. Novost 

v aktualni sezoni je ta, da humorist kot gost nastopi le na zadnjem abonmajskem koncertu. Pri 

vsakem posameznem koncertu se dobro prodajajo tudi vstopnice za izven. K temu prispeva 

dober izbor izvajalcev in gostov, ki sodijo v sam vrh slovenske narodno-zabavne glasbe.  

 

V štirih abonmajskih koncertih so nastopali: 

 

 Slovenski zvoki, Novi spomini, 10. januarja (sezona 2018/2019), 

 Igor in zlati zvoki, Ansambel Smeh, 14. februarja (sezona 2018/2019), 

 Veseli svatje, Fantje z vseh vetrov, gost Franci Podbrežnik Solčavski, 14. marca (sezona 

2018/19), 

 Ansambel Petka, Ansambel Stil, 17. oktobra (sezona 2019/2020), 

 Slovenski zvoki, Ansambel Banovšek, 21. novembra (sezona 2019/2020). 

 

Pogostitve po koncertih narodno-zabavnega abonmaja so omogočili:  

Društvo Savinjskih vinogradnikov, pekarna Brglez, Natalija Peternel, s. p., Cvetličarna Nani 

Žalec, Cvetličarna Boža Šempeter, Cvetličarna MB Žalec, Cvetličarna Zvonček Plus Žalec, 

Cvetličarna Floristika, Turistična kmetija Cokan, Izletniška kmetija Pri Mlinarju, Kmetija 

Podpečan, Izletniška kmetija Kotar, Gostilna Pizzeria Pri Sebastijanu. 

 

 

2.1.3.2.2 Citrarski abonma 

 

Citrarski abonma je edinstveni abonmajski ciklus v Sloveniji, morda celo v Evropi. Že od začetka 

njegov program oblikuje umetniški vodja Peter Napret, profesor violine in citer. Število 

abonentov je bolj ali manj stalno, večjega preboja žal ni zaznati, čeprav je aktualna sezona že 

deveta. Kljub temu ocenjujemo, da je abonma dobro obiskan, obiskovalci prihajajo iz vse 

Slovenije. Vstopnice za posamezne koncerte se dobro prodajajo, je pa prodaja odvisna od 

nastopajočih. Koncerti so v avli Doma II. slovenskega tabora Žalec. 

 

 

V letu 2019 smo poslušali koncerte: 

 

 Citrarski duet Fantazija, 6. januarja (sezona 2018/2019), 
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 Tomaž Plahutnik in Ljoba Jenče, 24. februarja (sezona 2018/2019), 

 Citrarska skupina Marjanke, 24. marca (sezona 2018/2019), 

 Kvartet Svit z Marino, 20. oktobra, (sezona 2019/2020), 

 Ubrane strune, 24. novembra (sezona 2019/2020). 

 

Šopke za nastopajoče na koncertih citrarskega abonmaja je prispevala Cvetličarna Zvonček 

Plus Žalec. 

 

2.1.3.2.3 Koncerti za izven 

 

V sezoni 2019/2020 smo začeli organizacijo posameznih glasbenih koncertov, združenih pod 

imenom Kvartet koncertov. Ne gre za abonmajski ciklus, temveč za štiri posamezne koncerte, 

ki so žanrsko raznoliki in zanimivi za različne generacije poslušalcev ter različne glasbene 

okuse. 

 

V letu 2019 smo izvedli dva koncerta: 

 

 Nina Pušlar z bendom, 30. novembra, 

 V Slakovi zidanici – Večer glasbe Lojzeta Slaka, 22. decembra. 

 

Ob koncertu glasbe Lojzeta Slaka je bila v avli do 3. januarja 2020 na ogled tudi spremljajoča 

razstava o njegovem življenju in delu.  

 

Koncert Nine Pušlar je bil razprodan že skoraj mesec vnaprej, koncert Slakove glasbe pa 90-

odstotno zaseden.  

 

2.1.3.2.4 Poletje v Žalcu 

 

V juniju, juliju in avgustu je ZKŠT Žalec izvedel poletne večerne koncerte, ki so potekali na dveh 

lokacijah: na prireditvenem prostoru na Šlandrovem trgu, na vrtu Gastro Puba Kolodvor in v 

avli Doma II. slovenskega tabora Žalec. Organizirali ali soorganizirali smo 11 dogodkov; dva sta 

zaradi slabega vremena odpadla (12. julija koncert skupine Vudlenderji in 13. julija Kukčev 

večer – koncert skupine Šansonet). 

 

Prireditveni prostor na Šlandrovem trgu: 

 

 Koncert v pozdrav poletju: Mrfy, Jackson, Take Off (soorganizacija s Študentskim klubom 

Žalec), 28. junija, 

 Izbor smaragdne kraljice (soorganizacija s TKD Levec), 29. junija, 

 Zgodbe strasti – vokalno-klavirski duo, Neva M. Hafner in Robert Humar, 5. julija, 
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 Stresi oder – izbor za mlade glasbene skupine (soorganizacija s Študentskim klubom Žalec), 

19. julija, 

 Koncert skupine Flora & Paris, 26. julija, 

 Koncert skupine The Star Time Playboys, 2. avgusta, 

 Koncert Andreja Šifrerja, 9. avgusta. 

Posameznih poletnih koncertov na prostem se je udeležilo med 100 in 250 ljudi. 

 

Kukčevi večeri (Gastro pub Kolodvor): 

 

 Večer dalmatinske glasbe s skupino Draž, 29. junija, 

 Večer akustične glasbe z Adijem Smolarjem, 1. avgusta,  

 Večer popularne glasbe s skupino Sakstet, 17. avgusta. 

 

Posameznih Kukčevih večerov se je udeležilo približno med 70 in 100 ljudi (kolikor je tudi 

kapaciteta lokala). 

 

Savinov dan: 

 

Obletnico Savinovega rojstva smo 11. julija v avli Doma II. slovenskega tabora obeležili s 

koncertom, ki so ga izvedle flavtistki Nina Fajfar Baša in Alenka Bogataj ter pianistka Nataša 

Lazić. 

 

 

2.1.3.2.5 Adventni sejem in adventni koncerti 

 

Adventni sejem smo organizirali prvo adventno nedeljo. Na njem je sodelovalo 17 izbranih prodajalcev, 

ki so nudili različne izdelke domače obrti in domače hrane. Adventi koncerti so potekali vsako adventno 

nedeljo, na njih so nastopili:  

 

 Offsiders Acoustic Blues Band, 1. decembra, 

 Citrarki Neli in Karmen Zidar Kos, 8. decembra, 

 Moški pevski zbor Savinjski zvon Šempeter in Šansonet, 15. decembra,  

 Ženski pevski zbor Savinjski cvet in Moški pevski zbor Gotovlje, 22. decembra. 

 

Vsi koncerti so bili polno obiskani, prav tako sejem. 

 

Poleg adventnega sejma in koncertov je program kultura organiziral tudi dogodke v okviru 

Prazničnega decembra v Žalcu, ki so bili na osrednjem prireditvenem prostoru na Šlandrovem 

trgu in v dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec.  
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Na odru na Šlandrovem trgu v Žalcu smo organizirali prireditve:  

 

 Prižig lučk, plesno-igrano predstava Zimska pravljica ter prihod Miklavža, 5. decembra, 

 Božičkov poštni avtobus z Poštarjem Pavlijem in poštnimi palčki, 13. decembra, 

 Koncert: Rok Trkaj z gosti, 13. decembra, 

 Božičkova dnevna soba, 20. decembra, 

 Koncert: Gino & Band, 27. decembra. 

V dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec so bile med 27. in 30. decembrom brezplačne 

praznične predstave za otroke:  

 

 Čarovnik Nik (Bimbo Teater), 27. decembra, 

 Pod prazničnim dežnikom (Gledališče KU-KUC), 28. decembra, 

 Rudi in praznične kremšnite (Miškino gledališče), 29. decembra, 

 Lisička zvitorepka (Festival Velenje), 30. decembra. 

 

Decembrske otroške predstave so že nekaj let stalnica v našem programu in imajo vselej 

odličen odziv občinstva. Tudi tokrat so bile skoraj vse predstave polno obiskane. 

 

 

2.1.3.3 BUMfest 13 

 

SToP ‒ Slovenski tolkalni projekt in ZKŠT Žalec že od začetka sodelujeta pri organizaciji mednarodnega 

tolkalnega festivala BUMfest. V letu 2019 smo ga soorganizirali že 13. leto zapored. Ustanovitelj in 

umetniški vodja festivala je Dejan Tamše, ki je z BUMfestom mesto Žalec postavil na glasbeni 

zemljevid Slovenije in Evrope. Koncertno dogajanje je trajalo od 25. do 27. januarja, nastopili 

pa so: 

 

 26. januarja (dopoldan): Matineja za šole: SToP – Slovenski tolkalni projekt  

 26. januarja (zvečer): Otvoritev festivala in večerni koncert z gosti in presenečenji: Studio 

Percussion Graz (Avstrija), The Britain – Moore Duo (ZDA), Rhythm Factory (Slovenija) 

 

 27. januarja: SToP – Slovenski tolkalni projekt in The Britain – Moore Duo (ZDA) 

 

Glasbene delavnice na BUMfestu 13 (26. januarja): 

 

Izvajalci in program: 

 

 Günter Meinhart: tehnika za mali boben, 

 Raphael Meinhart: zvok in fraziranje na melodičnih tolkalih, 
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 Dan More: improviziranje na marimbi in vibrafonu, 

 Mat Britain: zgodovina jeklenega bobna in soca ritmi, 

 Tomaž Lojen: Kraljestvo živali s tolkali – predstavitev avtorskih pesmic za tolkala, 

 Dan More: igraj zame, aktivna delavnica, 

 Gorazd Markovič: predstavitev cajonov in cajon bongosov Markovič design , 

 Jaka Lipar: predstavitev električnih bobnov Yamaha DTX 432, 

 Franci Krevh: tolkalni krog.  

 

BUMfest 13 sta poleg številnih drugih sponzorjev podprla tudi Ministrstvo za kulturo RS in 

Avstrijski kulturni forum. 

 

 

 

2.1.4 KULTURNA VZGOJA IN HUMANISTIKA 

 

2.1.4.1 Vožkovo gledališče 

 

Vožkovo gledališče deluje od sezone 2013/14 (VOŽ je kratica za Vrtce Občine Žalec). Z njim je 

kakovostna gledališka produkcija dostopna že najmlajšemu krogu gledalcev med tretjim in 

šestim letom starosti. Predstave se izvajajo v enotah VOŽ. V sezoni 2018/2019 je vsaka 

predstava imela 12 ponovitev. V sezoni 2019/2020 smo se odločili, da si bodo tri enote 

žalskega vrtca predstavo ogledale v Domu II. slovenskega tabora Žalec, s čimer se je število 

ponovitev zmanjšalo na 11, posledično so se zmanjšali tudi stroški predstav. 

 

Tri predstave si otroci ogledajo skupaj z vzgojiteljicami, ki jih na predstavo pripravijo, in se 

kasneje pogovorijo o vsebini in občutjih, ki so jih med predstavo doživljali, pa tudi poustvarjajo. 

Tako lahko govorimo že o elementih gledališke vzgoje. Dve od teh predstav odigrajo gledališča 

za otroke, tretjo pa pripravijo vrtčevske vzgojiteljice. Četrto predstavo si otroci v spremstvu 

staršev ogledajo v dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec.  

 

V letu 2019 so si ogledali predstave: 

 

 Sapramiška 2 - sapramišja sreča, 28. februarja, Mini teater Ljubljana (sezona 2018/2019), 

 Dino in čarobni Toni, od 2. do 12. aprila, Gledališče KU-KUC (sezona 2018/2019), 

 Zgodba o dveh kozah, od 6. do 15. novembra, Gledališče Makarenko (sezona 2019/2020). 
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2.1.4.2 Šolske predstave 

 

Šolske predstave so namenjene učencem osnovnih šol, prilagojene pa starostnim stopnjam 

učencev po triadah ter učnim načrtom za slovenščino. V letu 2019 smo morali zaradi 

nepredvidenih zapletov nadomestiti dve predstavi, in sicer Peter Klepec ali Kako postaneš 

pravi junak ter Janko in Metka. 

Poiskali smo nadomestne predstave. Učenci so si ogledali naslednja otroška oziroma 

mladinska dela: 

 

 Indijanska skrivnost, 12. aprila, Zavod Enostavno prijatelji (sezona 2018/2019), 

 Vsi junaki zbrani, 9. maja, Slovensko mladinsko gledališče (sezona 2018/2019), 

 Veliki pok, 17. oktobra, Zavod Margareta Schwarzwald (sezona 2019/2020). 

 

Omenjene predstave si je skupaj ogledalo 1.547 učencev in spremljevalcev. Zaradi sprememb 

si je predstave ogledalo manj učencev, kot bi si jih sicer, a smo kljub temu z obiskom ter 

povratno informacijo učiteljev zadovoljni. 

 

Za oglede so se odločile OŠ Prebold, OŠ Griže, POŠ Liboje, I. OŠ Žalec, OŠ Mozirje, OŠ Polzela, 

II. OŠ Celje in OŠ Frana Roša Celje. 

 

2.1.4.3 Likovna ustvarjalnost mladih 

 

Razstava likovnih del učenk in učencev osnovnih šol Spodnje Savinjske doline, ki jo vsako leto 

postavimo na ogled v Savinovem likovnem salonu, je bila zastavljena tematsko. Tema je bila 

harmonija oblik in barv, takšen je bil tudi naslov razstave. Razstava, na kateri je sodelovalo 238 

mladih likovnikov, je bila na ogled od 9. maja do 3. junija. 

 

Na posvetu likovnih pedagogov, ki je sledil odprtju razstave, smo določili temo za naslednje 

šolsko leto: kontrasti. 

 

 

2.1.5 LITERARNI PROGRAMI 

 

2.1.5.1 Izdajanje revije za književnost in kulturo Vpogled 

 

Uredniški odbor revije Vpogled so v letu 2019 sestavljali odgovorni urednik, pesnik, pisec 

spremnih besed, literarni teoretik in kritik dr. Zoran Pevec, predstavnica ZKŠT Žalec in glavna 

urednica Nastija Močnik, urednici Marija Končina in Jolanda Železnik ter oblikovalka Simona 

Kropec.  
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21. številka revije je izšla 20. septembra, predstavili smo jo na prireditvi v Dvorcu Novo Celje 

skupaj s podelitvijo pesniške nagrade Fanny Hausmann. 21. številka vsebuje cikluse pesmi 

štirih nominirancev in zmagovalke pesniške nagrade Fanny Haussmann ter drugo poezijo, 

prozo, prevode, esejistiko, recenzije, predstavitve knjižnih novosti in razpisa Male Veronike 

2019. Obsežnejši del letošnjega Vpogleda predstavlja predstavitev razstave v Dvorcu Novo 

Celje Tukaj. Nekoč in danes, Pregled likovnega dogajanja v 20. stoletju in aktualne umetniške 

prakse v Savinjski dolini. 

 

2.1.5.2 Pesniška nagrada Fanny Hausmann 

 

V lanskem letu smo drugič razpisali pesniško nagrado Fanny Hausmann, imenovano po prvi 

slovenski pesnici. Nagrado smo razpisali za ciklus pesmi s poljubno tematiko. Na razpis je 

prispelo 52 anonimnih prispevkov, označenih le z gesli.  

 

Strokovna komisija v sestavi Marija Končina, dr. Zoran Pevec in Lidija Koceli je izbrala pet 

nominirancev, med njimi zmagovalko. To je postala Maruša Mugerli Lavrenčič. Zmagovalko, ki 

je prejela nagrado v višini 1.000 evrov, je komisija razglasila na prireditvi ob izidu revije 

Vpogled 20. septembra. 

 

Ciklusi pesmi zmagovalke in izbrane pesmi drugih štirih nominirancev so bili objavljeni v reviji 

Vpogled. 

 

Pesniško nagrado Fanny Haussmann smo 29. novembra lani predstavili na 35. Slovenskem 

knjižnem sejmu v Cankarjevem domu. Na predstavitvi so sodelovali dr. Zoran Pevec ter lanska 

nominiranca Petra Koršič in Andraž Polič, ki je predstavitev popestril še z glasbenim 

programom. 

 

2.1.5.3 Priprava na izid knjig o Antonu Perku 

 

Leto 2019 smo posvetili tudi pripravi na izdajo knjige z naslovom Anton Perko – mornar, 

dvorjan, slikar. Avtorja knjige dr. Peter Zimmermann in dr. Sanja Žaja Vrbica sta po obsežni 

raziskavi življenja in dela Antona Perka pripravila besedila v nemškem in hrvaškem jeziku. 

Nadaljnje aktivnosti so zajemale prevode besedil v slovenski jezik, lektoriranje, zbiranje 

slikovnega materiala ter oblikovanje knjige. 

 

Knjigo bomo izdali in predstavili v letu 2020. Izid knjige bodo omogočile občine Žalec, 

Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko. 
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2.1.6 LIKOVNA UMETNOST 

 

V 1. nadstropju Savinove hiše so poleg Savinove spominske sobe na ogled naslednje stalne 

zbirke: Galerija Savinjskih likovnih umetnikov, v kateri se nahajajo dela 23 savinjskih 

umetnikov: Adija Arzenška, Terezije Bastelj, Jožeta Domjana, Antona Hermana, Gorana 

Horvata, Jožeta Horvata Jakija, Doreta Klemenčiča Maja, Petra Koštruna, Slavka Krajnca, 

Simona Macuha, Petra Matka, Jožefa Muhoviča, Vlada Novaka, Željka Opačka, Darinke Pavletič 

Lorenčak, Ane Pečnik, Ervina Potočnika, Irene Potočnik, Uroša Potočnika, Eduarda Salesina, 

Rudija Španzla, Veljka Tomana in Alojza Zavolovška, ter Salon Jelice Žuža. 

 

V letu 2019 smo od dedičev dokončno odkupili skulpturo Dinamična oblika II., 1985, bron, 

avtorja Slavka Krajnca, ki je del stalne zbirke Galerije Savinjskih likovnih umetnikov. 

 

Razstave likovnih del so bile v Savinovem likovnem salonu, avli Doma II. slovenskega tabora, 

Dvorcu Novo Celje in Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu.  

 

V Savinovem likovnem salonu se je v letu 2019 zvrstilo 9 razstav, in sicer dve iz cikla »Misel, 

vrojena v času, liniji in teksturi«, razstava častne predsednice bienala otroške grafike, razstava 

iz stalne zbirke Vena Pilona, dve skupinski razstavi domačih ljubiteljskih umetnikov, dve 

razstavi posameznih domačih umetnikov in razstava likovnih del učencev OŠ SSD. 

 

10. januarja – 28. februarja  

LINIJA UVIDA, dialog kiparja Darka Golije in večmedijske umetnice Aleksandre Saške Gruden 

Avtorja in koncept je predstavila kustosinja razstave dr. Mojca Puncer. 

 

7. marca – 4. maja  

KIPARSKE SLIKE/ILUZIJA SLIKE, dialog kiparja Dušana Tršarja in slikarja Marka Tuška 

Avtorja in njuna dela je predstavila kustosinja razstave Milena Zlatar. 

 

9. maja – 3. junija  

HARMONIJA OBLIK IN BARV, razstava likovnih del učencev OŠ SSD 

Likovno ustvarjalnost razstavljavcev je predstavil Matija Plevnik.  

 

 

6.–29. junija 

MOJE SLIKARIJE, razstava likovnih del Antona Holobarja – Zvoneta 

Avtorja in njegova dela je predstavil mag. Uroš Potočnik. 

 

4. julija – 3. avgusta 
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SPOMIN REKE IN NJENI OBRAZI skozi preplet poezije, grafike in slike, razstava likovnega cikla 

del Eve Šuster 

Avtorico je predstavil kustos razstave, doktor umetnostne zgodovine, pesnik in pisatelj Robert 

Simonišek. 

 

8.–31. avgusta  

MAVRICA TRINAJSTIH, razstava likovnih del članov likovnega krožka UTŽO Žalec 

Likovna dela je predstavil mentor krožka Oskar Sovinc. 

 

5. septembra – 5. oktobra  

INDUSTRIJSKA KRAJINA IN CVETOČI VRT, razstava likovnih del članov likovne sekcije KUD 

Žalec 

O likovnih delih je spregovoril mag. Uroš Potočnik. 

 

10. oktobra – 27. novembra  

POSLUŠAJ BARVO, razstava grafičnih del Mojce Zlokarnik, častne predsednice 19. bienala otroške 

grafike Žalec 

O razstavi in grafičnem ustvarjanju umetnice je spregovorila mag. Alenka Domjan. 

 

3. decembra 2019 – 18. januarja 2020 

VENO PILON, razstava likovnih del iz stalne zbirke Pilonove galerije Ajdovščina (v sodelovanju 

z galerijo) 

O umetniku in njegovem delu je spregovorila kustosinja razstave Breda Ilich Klančnik. Razstava 

je bila del vseslovenskega projekta Ta veseli dan kulture. 

 

V Dvorcu Novo Celje je bila od 24. maja do 12. oktobra na ogled razstava TUKAJ. NEKOČ in 

DANES s podnaslovom Pregled likovnega dogajanja v 20. stoletju in aktualne umetniške prakse 

v Savinjski dolini, na kateri si je bilo možno ogledati več kot 100 umetniških del 47 avtorjev. 

 

Projekt ni le predstavitev likovne prakse, ki nastaja v prostoru Savinjske doline, temveč sega 

globlje in je kompleksnejše narave. Z njim se dotikamo topografije likovne ustvarjalnosti skozi 

čas celega stoletja, z njim odpiramo védenje in vrednotenje svoje kulturne dediščine ter žive 

ustvarjalnosti tega prostora. Za razstavo smo izbrali avtorje v širokem medijskem razponu 

(slikarstvo, kiparstvo, grafika, instalacija, fotografija, performans in kostumografija), katerih 

ustvarjalnost je referenčno zaznamovana v širšem prostoru. Njihova dela so postavljena v 

generacijski dialog: od romantičnih sledi konca 19. stoletja prek ekspresionizma in poetičnega 

realizma prve polovice 20. stoletja, različnih slogovnih izrazov in avtopoetik modernizma druge 

polovice 20. stoletja do sodobnosti, na tleh katere stojimo danes.  

(Odlomek iz uvodnika mag. Alenke Domjan) 
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Odprtje razstave je popestril Tandem AnKo (Andreja Džakušič in Keiko Miyazaki) s 

performansom Tihožitje/Still Life. Koncept razstave je predstavila umetnostna zgodovinarka 

mag. Alenka Domjan. 

Kustosinje razstave so bile mag. Alenka Domjan (vodja projekta), Karin Požin, dr. Mojca 

Puncer, Andreja Rakovec in Milena Zlatar. 

 

Sodelujoči avtorji: Miroslav Adlešič (1907–2002), Urban Arsenjuk (1978), Adi Arzenšek (1932–

1994), Srečko Bajda (1961), Kristina Bastelj (1988), Terezija Bastelj (1968), Ciril Cesar (1923), 

Ivan Cesar (1864–1936), Gašper Domjan (1979), Jože Domjan (1952), Franc Marjan Ferrant 

(1926–2017), Nataliya Gorza (1972), Anton Herman (1943), Ciril Hočevar (1949), Goran Horvat 

(1955), Jože Horvat Jaki (1930–2009), Dore Klemenčič Maj (1911–1988), Peter Koštrun (1979), 

Slavko Krajnc (1929–2019), Liza Lik (1943–2007), Simon Macuh (1971), Peter Matko (1955), 

Keiko Miyazaki (1978), Cveta Mirnik (1951), Miroslav Modic (1900–1944), Jožef Muhovič 

(1954), Lela B. Njatin (1963), Vladimir Novak (1955–2017), Željko Opačak (1962), Miran Orožim 

(1957), Darinka Pavletič Lorenčak (1924–2010), Ana Pečnik (1986), Anton Perko (1833–1905), 

Stane Petrovič Čonč (1946), Ervin Potočnik (1957), Uroš Potočnik (1974), Urša Premik (1994), 

Eduard Salesin (1910–1980), Boris Skalin (1930), Rudi Španzel (1948), Damjan Švarc (1969), 

Veljko Toman (1944), Fran Tratnik (1881–1957), Alojz Zavolovšek (1928–2017), Božidar Dare 

Zavšek (1952), Milan Žolnir (1939) in Jelica Žuža (1922–2014). 

 

Postavitev in uresničitev razstave so nam omogočili številni umetniki in institucije: 

 

Muzej novejše zgodovine Slovenije, Umetnostna galerija Maribor, Pokrajinski muzej Celje, 

Festival Velenje – Galerija Velenje, Muzej Velenje, Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj 

Gradec, Zavod Celeia Celje – Center sodobnih umetnosti Celje, Kulturno društvo Galicija – 

Galerija Doreta Klemenčiča – Maja, Občina Ljubno – Zavod Savinja, Zavod ARS Cesar in zasebni 

lastniki umetniških del. 

 

Razstavo so finančno podprle Občina Žalec (v večinski meri), Občina Ljubno, Občina Mozirje, 

Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Rečica ob Savinji in Občina Vransko.  

 

Odprtje razstave je bil velik dogodek, ki se ga je udeležilo več kot 100 obiskovalcev – 

umetnikov, strokovna likovna javnost ter drugi. 

 

Pripravili smo štiri vodene oglede razstave pod strokovnim vodstvom kustosinje mag. Alenke 

Domjan, in sicer: 7. julija, 24. in 25. avgusta ter 29. septembra. Vsi vodeni ogledi so bili dobro 

obiskani.  

 

V avli Doma II. slovenskega tabora Žalec smo pripravili pet razstav. 

 

9.–31. januarja 
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ODRAŠČANJA, razstava likovnih del dijakov programa Umetniška gimnazija – likovna smer 

Gimnazije Celje – Center  

 

6.–25 marca 

POD LUPO, razstava makrofotografij Milana Žolnirja in Šamuela Almašija 

Avtorja in njuno delo je predstavila kustosinja razstave Katarina Kukovič. 

 

27. marca – 23. aprila 

POMLADANSKO-VELIKONOČNA RAZSTAVA uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in 

varstvo Dobrna 

Dela je predstavil njihov mentor Silvo Lavtižar. 

 

24. avgusta – 2. septembra 

Razstava ob zaključku 3. LIKOVNE KOLONIJE ZELENO ZLATO 

O likovnih delih je spregovoril mentor mag. Uroš Potočnik. 

 

6.–30. novembra 

FANTASY ART, razstava fantazijskih ilustracij ilustratorja Denisa Polanca 

O njegovih delih je spregovoril priznani stripovski scenarist Marijan Pušavec. 

 

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije: 

 

V galerijskem delu je bila še vedno na ogled razstava PJEBI, PEJMO NA PIR avtorja Venija 

Feranta iz leta 2016. 

 

 

2.1.7 KULTURNA DEDIŠČINA 

 

2.1.7.1 Dopolnitev in posodobitev zbirk v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva 

Slovenije v Žalcu  

 

Eno leto (do konca marca 2019) je na projektu Dopolnitev in posodobitev zbirk v Ekomuzeju 

hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu delal strokovni sodelavec Marijan Pušavec, ki je 

ob zaključku pripravil idejni oziroma razvojni načrt delovanja Ekomuzeja v prihodnjem 

srednjeročnem obdobju. Ob obsežni raziskavi domoznanskega gradiva smo prišli do zaključka, 

da je možno prenovo vsebin kakovostno izvesti le s strokovnjaki z več različnih področij. Z njimi 

bomo sodelovali pri razvojnem načrtu Ekomuzeja in ga v okviru sredstev v prihodnjih letih 

začeli postopoma uresničevati.  
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Aprila 2019 smo vsebino Ekomuzeja obogatili z virtualno-resničnostnim filmom Virtualno 

doživetje zelenega zlata. Obiskovalci lahko vstopijo v svet hmeljarjev in ga doživijo skozi 

virtualno resničnost. 140-letno tradicijo hmeljarstva in njegov vpliv na razvoj življenja na tem 

območju si lahko ogledajo z virtualnimi očali v 360-stopinjski 3D tehniki. Film je na voljo je v 

treh jezikih – slovenskem, angleškem in nemškem. 

 

Z vpeljavo VR filma v ponudbo ekomuzeja smo naredili prvi korak k digitalizaciji naravne in 

kulturne dediščine, ki bo v prihodnosti pomenila pomembno konkurenčno prednost na 

področju turistične ponudbe.  

 

Odzivi na ponudbo VR filma so zelo pozitivni in so nedvomno prispevali k razširjenosti ponudbe 

Ekomuzeja. V treh četrtinah leta si ga je ogledalo približno 1.000 ljudi. 

 

V letu 2019 smo obeležili tudi 10 let Ekomuzeja, ki je 25. novembra 2009 v prenovljeni nekdanji 

sušilnici hmelja Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije prvič odprl svoja vrata. 

 

Točno deset let pozneje, 25. novembra 2019, smo na poseben dogodek povabili vse nekdanje in 

sedanje ustvarjalce Ekomuzeja, jih popeljali na voden ogled in predstavili vse novosti, ki smo jih vpeljali 

v 10 letih. 

 

V tednu od 25. do 30. novembra smo pripravili teden odprtih vrat Ekomuzeja z javnim 

vodenjem zbirk ob določenih urah. 

 

Pripravili smo tudi razstavo Noša hmeljskih princes skozi čas, na kateri smo predstavili 21 oblek 

hmeljskih princes od leta 1970 dalje. 28. novembra smo razstavo pospremili z zanimivim 

pogovorom o dolgoletni tradiciji izbora hmeljarskih starešin in hmeljskih princes. V pogovoru 

so sodelovali hmeljarski starešine in hmeljske princese, vodil pa ga je Franci Podbrežnik 

Solčavski.  

 

 

2.1.8 PROTOKOLARNI DOGODKI 

 

2.1.8.1 Proslava s podelitvijo Savinovih odličij za leto 2018 

 

Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku je bila 6. februarja v dvorani Doma II. 

slovenskega tabora, slavnostna govornica je bila mag. Alenka Domjan. Na prireditvi so bila 

podeljena Savinova odličja za ustvarjalnost na kulturnem področju za leto 2018. Savinovo 

plaketo z denarno nagrado sta prejeli Lidija Koceli in Breda Veber, Savinovo plaketo je prejel 

Kitarski orkester Glasbene šole Risto Savin Žalec, Savinova priznanja pa so prejeli Karmen 

Štusej, Agata Gojkošek in Milan Cokan. 
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V kulturnem programu smo si ogledali gledališko predstavo Prosto po Prešernu (Zavod 

Margareta Schwarzwald). Prireditev je povezovala Jolanda Železnik. 

 

Dopoldne smo izvedli proslavo s podelitvijo »malih Savinovih odličij« za ustvarjalce na 

kulturnem področju iz osnovnih šol Občine Žalec in Glasbene šole Risto Savin Žalec. Kulturni 

program je bil enak kot na večerni proslavi. 

 

2.1.8.2 Proslave ob ostalih državnih praznikih 

 

Osrednja občinska proslava ob dnevu upora proti okupatorju je bila 25. aprila v Domu II. 

slovenskega tabora Žalec. Slavnostna govornica je bila Andreja Katič, ministrica za pravosodje. 

Prisluhnili smo kulturnemu programu, ki so ga izvedli: Moški pevski zbor KD Petrovče, Vesna 

Turičnik Popovski, Neža Zagoričnik, Katarina Milenković in Nastija Močnik, ki je prireditev tudi 

povezovala. Z dobrodošlico nas je sprejela Godba Zabukovica. 

 

Osrednja občinska proslava ob dnevu državnosti je bila 19. junija v Domu II. slovenskega 

tabora Žalec. Slavnostni govornik je bil dr. Tonček Kregar, direktor Muzeja novejše zgodovine 

Celje. V kulturnem programu je nastopil Oto Pestner ob spremljavi pianista Denisa Horvata ter 

projektni pevski zbor Osnovne šole Šempeter. Prireditev je povezovala Jolanda Železnik. Z 

dobrodošlico nas je sprejela Godba Liboje. 

 

2.1.8.3 Praznik Občine Žalec 

 

Slavnostna seja občinskega sveta ob prazniku Občine Žalec je bila na praznični dan, 6. 

septembra. Na seji so bila posameznikom, ki so na različne načine delovali v dobrobit občine, 

podeljena priznanja Občine Žalec.  

 

Značke Občine Žalec so prejeli Enes Draganovič, Aleksander Javornik, Sergej Novakovič in Maja 

Štamol Droljc. 

 

Plaketo Občine Žalec so prejeli Janez Drugovič, Krajevna organizacija Rdečega Križa Šempeter 

v Savinjski dolini ter mladinska in pionirska ekipa Prostovoljnega gasilskega društva Drešinja 

vas. 

 

Grb Občine Žalec so prejeli Jožef Čeh, Cveto Jančič, Moški pevski zbor Gotovlje in Prostovoljno 

gasilsko društvo Griže. 
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Kulturni program je oblikoval SToP – Slovenski tolkalni projekt z gosti: plesalcema Hanno Rotar in 

Tilnom Tržanom (Hiša umetnosti Celje in Plesni teater IGEN) ter vokalistko Ano Logar. Prireditev je 

povezovala Nastija Močnik. Ob prihodu nas je pozdravila Godba Liboje. 

 

2.1.8.4 Protokolarne prireditve 

 

Sprejem za odlične učenke in učence ter dobitnike priznanj s tekmovanj v znanju v šolskem 

letu 2018/2019 iz osnovnih šol Občine Žalec je bil 4. junija v Domu II. slovenskega tabora Žalec. 

Kulturni program je izvedla Glasbena šola Risto Savin Žalec z opereto Življenje ni pita. 

 

Župan Občine Žalec Janko Kos je učencem za odličen uspeh in dosežke na tekmovanjih podelil 

priznanja. Odličnjakinje so poleg priznanja prejele še knjigo Babette, odličnjaki pa knjigo 

Generalmajor Friderik Širca.  

 

2.1.8.5 Protokol poročnih obredov 

 

Organizacijska enota kultura že četrto leto izvaja protokole poročnih obredov. Uradni prostor 

za izvajanje obredov porok v Občini Žalec je avla Doma II. slovenskega tabora. V imenu ZKŠT 

Žalec sta potrebni organizacijski in protokolarni del pomoči pri izvajanju poročnih obredov 

opravljali zunanji sodelavki Zala Kotnik in Jerneja Jelen.  

 

V letu 2019 je bilo v avli 13 porok, v Dvorcu Novo Celje pa 1 poroka. 

 

Občina Žalec mladoporočencem za spomin podari komplet vrčkov Oskarja Kogoja v darilni 

embalaži. Vrčki so enaki tistim, ki se uporabljajo na fontani, le da so brez čipa. 

 

2.1.8.6 Hmeljarski kongres 

 

Občina Žalec je bila sogostiteljica 57. svetovnega hmeljarskega kongresa v organizaciji 

Združenja hmeljarjev Slovenije, ki je potekal od 29. julija do 1. avgusta 2019.  

 

30. julija smo kongres gostili tudi v Žalcu. Enota kultura je poleg tehničnih priprav prostorov v 

Domu II. slovenskega tabora Žalec poskrbela za kulturni program ob odprtju v Žalcu, ki so ga 

izvedli Matic Dolenc, profesor kitare na GŠRS Žalec, z izvedbo dveh Savinovih skladb, ter 

sopranistka Mojca Bitenc in tenorist Matjaž Stopinšek z izvedbo Pesmi o poljubu iz operete 

Hmeljska princesa. Na klavirju ju je spremljal Simon Dvoršak. 
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V avli Doma pa smo na ogled postavili priložnostno razstavo fotografij Milana Žolnirja na temo 

hmelja. 

 

 

2.1.9 STROKOVNA OPRAVILA 

 

2.1.9.1 Kulturna društva in Zveza kulturnih društev Savinja Žalec 

 

V letu 2019 je po novem Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljske kulture v Občini 

Žalec vsa strokovna in administrativna opravila za kulturna društva prevzela Občina Žalec. To 

zajema pripravo razpisa, razdelitev sredstev, pripravo in sklepanje pogodb, spremljanje 

njihovega dela preko poročil, pripravo zahtevkov za nakazila.  

 

Zavod pa je še naprej v celoti opravljal strokovna in administrativna opravila za Zvezo kulturnih 

društev Savinja Žalec. 

 

2.1.9.2 Kulturni projekti 

 

Strokovna in administrativna opravila za javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v 

Občini Žalec je v letu 2019 prevzela Občina Žalec. Aktivnosti zajemajo objavo razpisa, 

razdelitev sredstev, pripravo in sklepanje pogodb, spremljanje njihovega dela prek poročil in 

pripravo zahtevkov za nakazila.  

 

V letu 2019 je bil objavljen dvoletni razpis (za leti 2019 in 2020) za kulturne projekte s področja 

kulturne dediščine. 

 

Strokovni sodelavec programa kultura je samo še član komisije za obravnavo prijav na razpis 

in razdeljevanje sredstev. 

 

 

 

2.1.10  AKTUALNI RAZPISI 
 

Prek projektnega razpisa Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018, ki ga je 

objavilo Ministrstvo za kulturo RS, smo pridobili sredstva za projekt Dopolnitev in 

posodobitev zbirk v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu ter za eno leto 

zaposlili strokovnega sodelavca (od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019).  
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Odzvali smo se na Javno povabilo Zavoda za zaposlovanje RS za izbor programov javnih del za 

leto 2019 ter prijavili program Pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in 

prireditev – za dve osebi, eno s V. in eno s VII. stopnjo izobrazbe. 

 

Naša prijava je bila zavrnjena zaradi prezgodnje oddaje prijave. Pri oddaji prijave na pošti se je 

pripetil zaplet, saj je uradnica samovoljno brez naše vednosti in naročila odpravila pošiljko kot 

priporočeno.  

 

V letu 2019 smo koristili tudi sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, pridobljena 

na Enoletnem projektnem razpisu JPR-GUM-2019, in sicer na glasbenem področju. Na 

področju glasbene umetnosti je ministrstvo sofinanciralo projekt BUMfest – mednarodni 

festival tolkalnih skupin.  

 

Prijavili smo se tudi na enoletni projektni razpis JPR-VIZ-2019, in sicer za projekt Tukaj. Nekoč 

in danes. Pregled likovnega dogajanja v 20. stoletju in aktualne umetniške prakse v Savinjski 

dolini. Na tem razpisu žal nismo bili uspešni in nismo prejeli finančnih sredstev. 

 

Strokovni sodelavec za kulturo je sodeloval tudi pri pripravi razpisne dokumentacije za Javni 

razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 

2019–2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (v 

nadaljevanju: spomeniško-varstveni projektni razpis) in sicer za projekta: 

 

- Konservatorsko-restavratorska dela na baročnih kipih Samsonu in Herkulu v Novem 

Celju. Projekt je prijavila Občina Žalec. 

- Konservatorsko-restavratorska dela na Petrovških križih v Petrovčah. Projekt je 

prijavila Župnija Petrovče. 

 

Oba prijavitelja sta bila na razpisu uspešna. 
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2.2  PROGRAM ŠPORT 

 

 

2.2.1  UVOD 

 

V organizacijski enoti šport smo v letu 2019 izpolnili zastavljene cilje javne službe in aktivnosti, 

opredeljene z letnim programom dela. Za izpolnjevanje ciljev sva poskrbela Matej Sitar – vodja 

programa šport in Janez Pikl – vzdrževalec športnega centra Žalec. Občasno je pri organizaciji 

prireditev pomagal tudi zunanji sodelavec Grega Brglez. Pri izvedbi prireditev smo sodelovali 

s športnimi društvi, za največje prireditve pa smo najeli tudi pomoč študentov in drugih 

zunanjih sodelavcev. Uspešno smo izpeljali načrtovane aktivnosti v skladu z letnim programom 

dela.  

 

2.2.2  ŠPORTNI CENTER ŽALEC 

 

Športni center Žalec predstavlja osrednje športno rekreativne površine v Občini Žalec. Na njem 

se odvijajo največ in najmnožičnejši športni dogodki v občini.   

 

Celoten kompleks ŠC Žalec je bil tudi v 2019 odlično obiskan. Privablja mnoge, ki aktivno 

preživljajo svoj prosti čas. Na njem in ob njem ni manjkalo tako rekreativnih prireditev kot tudi 

tekmovalnih vsebin. Na njem svojo dejavnost opravlja več društev, ki se ukvarjajo s športno 

vzgojo otrok in mladine in so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (Nogometni klub Žalec, 

Atletski klub Žalec, TK teniška akademija, RK Zelene Doline Žalec, Tekaško društvo Savinjčan), 

in več interesnih organiziranih skupin (skaterji,  ameriški nogomet, ŠD Vezalka), ki aktivno 

preživljajo svoj prosti čas.  

 

V Športnem centru Žalec se odvijajo številne športne prireditve, ki so dobro obiskane. V letu 

2019 so se v Športnem centru Žalec odvijale naslednje prireditve, ki jih velja izpostaviti: 

- Uvodno prireditev RAZPNIMO JADRA, 

- Test hoje na 2 kilometra, 

- Cici olimpijadi za osnovne šole, 
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- Medobčinsko prvenstvo v atletiki in različna atletska tekmovanja in mitingi, 

- prireditev Tek – hoja za življenje, 

- ligaška tekmovanja nogometašev, 

- Vebrov teniški memorial, 

- tekma ameriškega nogomet, 

- turnirji v odbojki na mivki, 

- Festival športa mladih 

- in ostale prireditve. 

 

To je samo nekaj dogajanj na kompleksu ŠC Žalec, vseh skupaj je bilo še veliko več, končna 

ocena  števila uporabnikov ŠC Žalec presega število 12.000. Veseli nas dejstvo, da še vedno 

raste število rekreativnih tekačev, ki se poslužujejo atletskega kompleksa v vseh letnih časih.   

 

2.2.2.1 Tekoče vzdrževanje  

 

Osnovni pogoj za izvajanje športnih aktivnosti je dobro vzdrževan športni objekt. Trajni cilj 

enote je ohranjati in izboljšati stanje objektov v Športnem centru Žalec in igral na otroškem 

igrišču. 

Sredstva tekočega vzdrževanja so bila namenjena za: 

- vzdrževanje nogometne zelenice (nakup gnojil in semen), 

- košnjo nogometnih igrišč in športnega parka, 

- redna vzdrževalna dela na  otroških igralih, 

- poplačilo stroškov elektrike, vode in najema posode za odvoz odpadkov, 

- popravilo streh garderob ter 

- ostala popravila in vzdrževanja. 

 

JKP Žalec skrbi za del košnje, urejanje otroškega igrišča in ureditev žive meje na severnem delu 

štadiona. 

 

2.2.2.2 Investicijsko vzdrževanje 

 

V ŠCŽ smo v letu 2019 uredili dokumentacijo pomožnih objektov in naredili dva projektna 

načrta za razsvetljavo pomožnega nogometnega igrišča. Za pomožne objekte smo uredili 

povečano električno moč, ki sedaj omogoča normalno izvedbo programov in prireditev. 
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2.2.3  ŠPORTNE PRIREDITVE 

 

Športne prireditve smiselno delimo v dve podkategoriji, in sicer ORGANIZACIJO ŠPORTNIH 

PRIREDITEV in ŠPORT MLADIH.   

 

2.2.3.1 Organizacija  športnih prireditev 

 

To so prireditve, ki so namenjene predvsem vzpodbujanju in promociji športa in kar 

največjemu krogu ljudi, glavni organizator je ZKŠT Žalec, OE Šport. Prireditve v 2019 so bile: 

 

2.2.3.2 PRIREDITEV »ŠPORT 2018 V OBČINI ŽALEC«  

 

Tradicionalna prireditev, na kateri podelimo priznanja najuspešnejšim športnikom Občine 

Žalec. Prireditev sta povezovala Jan Podbrežnik in Tamara Tavčer, za scenarij je poskrbel Franci 

Podbrežnik.  Priznanja je prejelo preko 160 športnikov in športnic, Naj športnica in športnik 

Občine Žalec sta postala Kiti Smiljan in Mihael Žgank, najboljša ekipa je bila RK Zelene Doline 

Žalec. 

2.2.3.3 RAZPNIMO JADRA  

 

Akcija je največji športno rekreativni dogodek v občini. Povezuje preko 30 aktivnosti, ki se 

odvijajo od maja do junija. Pestrost športnih aktivnosti ponuja vsakemu, da najde aktivnost 

zase.  Tako smo bili aktivni v Športnem centru Žalec, v Petrovčah in na mnogih ostalih športnih 

površinah po Občini Žalec.  

V akciji je sodelovalo preko 3.500 udeležencev. Vsi udeleženci so na posameznih prireditvah 

sodelovali v žrebanju za praktične nagrade. Pri organizaciji posameznih prireditev sodelujemo 

z različnimi športnimi društvi, ki s svojimi programi omogočajo raznovrstnost športne 

ponudbe. 

Na uvodni prireditvi v Športnem centru v Žalcu so društva pripravila pestre športne izzive. Vsak 

udeleženec, ki je opravil vsaj 70 % izzivov, je prejel posebno nagrado. Z izzivom je uspešno 

opravilo 350 udeležencev. 

 

2.2.3.4 ZAJADRAJMO V POLETJE  

 

OE Šport izvaja vsako leto med poletnimi počitnicami dnevne kopalne izlete v slovenska 

kopališča: Terme Ptuj, Aqualuna in Thermana Laško. Kot prejšnja leta je bil tudi v 2019 
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program dobro obiskan. V letu 2019 se je programa udeležilo 85 otrok. Skupina se je vsak dan 

na pot odpravila ob 8.15, vrnili so se v Žalec ob 15.30.  

 

2.2.3.5 KOLESARSKI VIKEND 

 

2.2.3.5.1  Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini  
 

Kolesarjenje po SSD je bilo v 2019 prestavljeno iz junija v september, čemur je botrovalo 

deževno vreme v junijskem terminu.   

Kolesarjenje po poti, dolgi nekaj več kot 50 km, se je pričelo ob 8. uri, tudi tokrat izpred 

Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Potekalo je preko Vrbja, Prebolda, Kaplje vasi, 

Grajske vasi, Tabora, Vranskega, Podvrha, mimo Žovneškega jezera, Braslovč, Polzele, Zgornjih 

Grušovelj in Gotovelj nazaj v Žalec.  Na startu se je zbralo 130 kolesarjev, kar je nekaj manj kot 

v preteklih letih. Razlog gre iskati v septembrskem terminu. Kolesarji so med potjo videli 

turistične znamenitosti celotne doline in se ustavili na postojankah, ki so bile organizirane v 

vsaki izmed občin na poti. Tako smo se ustavili v Preboldu, Taboru, na Vranskem, v Braslovčah, 

na Polzeli in se s prigrizki in napitki, ki so jih pripravile domače občine, okrepčali za nadaljnjo 

pot. Vsi udeleženci so se na cilj vrnili varno. Cilj je bil pri Fontani piv Zeleno zlato, kjer je 

potekalo zaključno druženje in podelitev praktičnih nagrad.  

 

2.2.3.5.2  Kolesarska dirka po Sloveniji 
 

Prvič je Žalec gostil start ene izmed etap kolesarske dirke po Sloveniji. Dogodek je bil izjemno 

dobro obiskan, saj so ulice Žalca napolnili kolesarski navdušenci, v projektu pa so sodelovale 

tudi domače osnovne šole. Dogodek je bil predvajan na televiziji Eurosport in na domači TVS2. 

Izkazali smo se kot izjemni gostitelji, saj smo bili izbrani za enega izmed najboljših treh 

gostiteljev letošnje kolesarske dirke po Sloveniji, prejeli pa smo tudi mnoge pohvale 

organizatorja kolesarske dirke po Sloveniji. Najbolj veseli dejstvo, da so domači prebivalci 

začutili dirko kot svojo in napolnili ulice Žalca.  

2.2.3.6 TEK PO ULICAH ŽALCA  

 

Tek po ulicah Žalca je je v 2019 potekal po običajni trasi v mestnem jedru, kar nam je 

omogočilo odlične pogoje za izvedbo prireditve. Žal se je pri udeležbi na šolskih tekih poznalo, 

da I. OŠ Žalec ni imela športnega dneva. Udeležba je bila nekoliko manjša. Kljub vsemu  smo 

izvedli še eno prireditev, ki je bila dobro obiskana.  Teki so potekali v različnih kategorijah, od 

najmlajših na Cici teku (100) do rekreativcev in družin na »Žalsko miljo«. Čeprav je bilo vreme 

slabo, se je prireditve udeležilo 350 tekačev.  Najmlajši so prejeli majice 24alife, družine 

posebne nagrade, prav vsak tekač na Štajersko Koroškem pokalu pa posebno majico. S tekom 

se je zaključila tudi akcija Razpnimo jadra.  
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2.2.3.7 DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE  

 

Poleg velikih prireditev v sodelovanju s športnimi društvi organiziramo tudi več manjših 

prireditev. Tako smo bili januarja soorganizator finalnega turnirja slovenskega pokala  v 

odbojki za ženske in moške. 

 

Med drugimi športnimi prireditvami nam je še posebej v ponos majska Cici olimpijada.  

 

Junij smo popestrili s soorganizacijo kolesarske prireditve Na kolo, kjer je na relaciji Žalec – 

Celje – Žalec kolesarilo okoli  sto kolesarjev.  

 

V septembru smo v okviru občinskega praznika skupaj s TA Žalec pripravili tradicionalni 

Memorial Vlada Vebra v tenisu. V prijetnem vzdušju se je 34 tenisačev pomerilo v teniških 

veščinah. Rezultati na koncu niso toliko pomembni, bolj samo druženje in obuditev spomina 

na profesorja Vlada Vebra. 

 

V začetku septembra smo skupaj s  Kolesarskim klubom Žalec organizirali že drugo prireditev  

Družina kolesari, kjer je preko 50 kolesarjev prekolesarilo 17 km dolgo traso, primerno za 

družine. 

Septembra smo ob občinskem prazniku pripravili športno dogajanje na Šlandrovem trgu. 

Sodelovali smo pri organizaciji in promociji nekaterih ostalih prireditev, ki jih organizirajo 

športna društva in so namenjena različnim ciljnim skupinam. Tako smo v letu 2019 pomagali 

pri izvedbi prireditev: Tek - hoja za življenje, Odprto prvenstvo v balinanju, tekmovanja društev 

upokojencev in drugih. 

 

V letu 2019 smo tretjič gostili Festival športa mladih in finale državnega prvenstva v atletiki 

za osnovnošolce. Dogodka se je udeležilo preko 2500 otrok in spremljevalcev, v atletskem delu 

pa je sodelovalo 700 atletov iz vse Slovenije. Celoten kompleks Športnega centra v Žalcu je bil 

zapolnjen s športnimi vsebinami, na katerih so se lahko preizkusili obiskovalci. Dogodek smo 

odlično izpeljali in bomo za dobro organizacijo nagrajeni s ponovitvijo v letu 2020. 

 

2.2.4  Šport mladih 
 

V sklopu te postavke so zajete športne aktivnosti mladih od vrtca do študentske populacije. 

Glavni namen dela na tem področju je vsekakor s športnim dogajanjem kontinuirano preko 

celega leta navdihovati mlade za športni način življenja. 

Aktivnosti so vezane na organizacijo občinskih šolskih športnih tekmovanj, organizacijo 

medobčinskih in regijskih tekmovanj ter udeležbo naših šol na državnih šolskih tekmovanjih.  



 
 

ZKŠT Žalec                                                                                    LETNO POROČILO 2019                                                                                                     39 

 

 

2.2.4.1 ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA  

 

To so tekmovanja med šolami, ki potekajo preko celotnega šolskega leta. Termine tekmovanj 

na občinski ravni usklajujemo s področnimi tekmovanji in športnimi pedagogi. Najuspešnejše 

šole na občinskih tekmovanjih se uvrstijo na področna ter nato na državna tekmovanja. 

Neposredno financiranje občinskih tekmovanj pokriva ZKŠT Žalec (pokali, medalje, sodniki, 

zapisniki), šole pokrivajo stroške učiteljev, prevoza in morebitne prehrane otrok. Šole krijejo 

tudi stroške udeležbe na področnih tekmovanjih, delno jih sofinanciramo. Če se šolske ekipe 

in posamezniki uvrstijo na državna tekmovanja, vse stroške krije ZKŠT Žalec.  

 

V šolskem letu 2018/2019 smo skupaj (ZKŠT Žalec, šole in društva) organizirali preko 20 

tekmovanj, udeležilo pa se jih je preko 2000 otrok. 

Organizirali smo tudi Medobčinsko osnovnošolsko tekmovanje v atletiki in Področno 

tekmovanje v smučanju, ki ga delno sofinancira Zavod za šport RS Planica. Ti dve prvenstvi sta 

za učence žalskih OŠ brezplačni. 

V letu 2019 smo v teh tekmovanjih ponovno dosegli odlične uspehe.   

 

 

2.2.5  DRUGE ŠPORTNE AKTIVNOSTI 
 

2.2.5.1 Zveza športnih društev Žalec - ZŠD 

 

Delo ZŠD je bilo tudi v letu 2019 močno povezano z ZKŠT Žalec. Tako so vse aktivnosti 

(Prireditev »Šport 2018«, seje upravnega odbora, sodelovanje na prireditvah ...) bile 

koordinirane med predsednikom ZŠD Sebastjanom Cilenškom in OE Šport.  

 

Trenutno je v ZŠD vključenih 46 športnih društev. Najpomembneje, kar nudi Zveza društvom, 

pa je zavarovanje strokovnih kadrov za odgovornost. 

 

Zveza športnih društev je v letu 2019 postala regijska pisarna OKS-ZŠZ Žalec. S tem je zveza 

dobila priznanje za preteklo konstruktivno delo in hkrati prevzela nekatere nove naloge. Tako 

je okviru regijske pisarne Žalec: 

- izvedla Olimpijski dan, 

- organizirala stojnico OKS na Celjskem sejmu, 

- obiskala predsednika Boruta Pahorja 1. oktobra, v želji, da bi ta dan postal praznik 

Slovenskega športa. 
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2.2.5.2 Komisija za šport  

 

V letu 2019 smo sodelovali v komisiji, ki razdeljuje sredstva preko Razpisov za sofinanciranje 

programov športa. Naša vloga v komisiji je strokovna, administrativna dela za komisijo opravlja 

Občina Žalec.  

 

2.2.5.3 Drsališče 

 

V letu 2019 je drsališče obratovalo tri mesece. Januarja, še bolj pa februarja je bilo drsališče 

slabše obiskano, medtem ko je bil decembra obisk odličen.  Uporaba drsališča je brezplačna, 

izposoja drsalk pa stane 2 eura. V mesecu decembru smo skupaj z ostalima enotama pripravili 

6 dogodkov v sklopu veselega decembra in s tem popestrili dogajanje na drsališču.  Po naši 

oceni je drsališče v letu 2019 obiskalo preko 6000 uporabnikov.  

V decembru smo uporabnikom ponujali brezplačno šolo drsanja, ob ponedeljkih pa tudi 

brezplačno izposojo drsalk.  

 

 

Leto 2019 je bilo na športnem področju izjemno pestro in zanimivo. Poleg dosedanjih že 

utečenih dogodkov smo izpeljali zahteven in zelo prepoznaven projekt start 3. etape 

kolesarske dirke po Sloveniji. Tudi letos si želimo tvornega sodelovanja z društvi, s katerimi 

soustvarjamo športni utrip v mestu. 
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2.3  PROGRAM TURIZEM 
 

2.3.1  UVOD 

 

Razvoj potenciala turizma je ena izmed prednostnih nalog Vlade RS. 3,7–4 milijarde evrov iz 

naslova izvoza potovanj do leta 2021 je skupni cilj slovenskega turizma, vizija pa zelena, 

aktivna in zdrava destinacija za 5 – zvezdična doživetja.  

 

Pomembna usmeritev nove Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 je dvig 

dodane vrednosti v turizmu, temelj, ki mu ostajamo zvesti, pa trajnostni razvoj turizma.  

 

Tem navedbam smo sledili tudi v Občini Žalec v letu 2019, saj turizem predstavlja pomembno 

razvojno in poslovno priložnost za Občino Žalec. V letu 2019 je bila sprejeta tudi nova 

Strategija razvoja turizma v Občini Žalec 2019–2027.   

 

ZKŠT Žalec je javni zavod, katerega poslanstvo je opravljanje javne službe, v določeni meri pa 

tudi zagotavljanje dela tržnih prihodkov. Javno službo na področju turizma predstavljajo 

dejavnosti in storitve, katerih izvajanje je v javnem interesu. Te so: 

 informacijska turistična dejavnost, 

 turistična promocija,  

 spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, 

 trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, 

 razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, 

 razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, 

 organizacija in izvajanje turističnih prireditev, 

 ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in 

turizma, 

 druge storitve, ki se jih v turističnem območju brezplačno nudi turistom. 
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Tržno dejavnost je v letu 2019 enota turizem opravljala na štirih lokacijah (TIC Žalec, 

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Trgovina Zeleno zlato in Fontana piv Zeleno 

zlato, s prodajo turističnih spominkov, piva, izvajanjem vodenj, trženjem turističnih 

programov, prodajo izdelkov kmetij Spodnje Savinjske doline oz. izdelkov blagovne 

znamke Zeleno zlato. INFO center Ribnika Vrbje je bil tudi v letu 2019 oddan v najem.  
 

2.3.2  CILJI ENOTE TURIZEM 

V letu 2019 smo sledili zastavljenim ciljem v planu 2019, bistveno pa nam je bilo sledeče:  

 

Naša glavna zgodba, ki jo je tudi Slovenska turisticno organizacija ocenila kot perspektivno, je 

DOŽIVETJE ZELENEGA ZLATA z osrednjo svetovno atrakcijo FONTANO PIV ZELENO ZLATO. Na 

tej zgodbi smo tudi v letu 2019 nadaljevali z razvijanjem produktov, izvajanjem dogodkov, 

promocije, oblikovanjem in trženjem doživetij.    

 

 

2.3.3  LOKACIJE DELOVANJA ENOTE TURIZEM IN PODROČJA DELA 

Enota turizem je v letu 2019 izvajala dela in naloge na petih različnih lokacijah:  

 Savinova hiša in TIC Žalec,  

 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije,  

 Ribnik Vrbje,  

 Trgovina Zeleno zlato in 

 Fontana piv Zeleno zlato.  

 

Področja dela in nalog enote turizem so v letu 2019 zajemala naslednje: 

 promocija, 

 prireditve in projekti, 

 informiranje, prodaja in trženje (TIC Žalec, Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, 

Fontana piv Zeleno zlato, Trgovina Zeleno zlato, Ribnik Vrbje), 

 turistična društva, Zveza turističnih društev Občine Žalec in turistični podmladki, 

 povezovanje in koordiniranje (RDO Dežela Celjska in subregija Spodnja savinjska dolina, 

konzorcij Slovenia green destinations, GIZ pohodništvo in kolesarjenje …), 

 ostalo (turistična zakonodaja, strategija, javni razpisi, projekti, statistično analitično 

področje).  

 

2.3.3.1 PROMOCIJA 

Pomemben del Strategije razvoja turizma Občine Žalec je vsakoletni izvedbeni načrt turistične 

promocije. Skladno z izvedbenim načrtom za leto 2019 smo izvedli sledeče aktivnosti:   
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 PROMOCIJSKE PREDSTAVITVE NA SEJMIH, BORZAH IN OSTALIH TURISTIČNIH DOGODKIH 

TER AKTIVNOSTI V OKVIRU DEŽELE CELJSKE: 

Predstavitve na sejmih in dogodkih:  Natour Alpe Adria (Turizem in prosti čas), MOS Celje, 

Festival 3. življenjsko obdobje, predstavitve na Odprti kuhni v Ljubljani. Sejmi in dogodki v 

tujini:  sejem Place2GO (Zagreb), Dnevi slovenskega turizma v Zagrebu, predstavitev v 

Grazu.    

 JUMBO PLAKATI: 

Oblikovanje, izdelava in namestitev različnih jumbo plakatov za promocijo fontane in 

ostalih turističnih atrakcij ter dogodkov naše občine. Jumbo plakati so bili nameščeni po 

Občini Žalec, v Podčetrtku, pri Thermani Laško in na AP Ljubljana ter giga plakati na AC in 

fasadnih površinah v LJ.   

 SPLETNO OGLAŠEVANJE: 

Načrtovanje in izvajanje FB in Instagram kampanje (vključuje pripravo vsebin in 

načrtovanje frekvence objav glede na ciljno populacijo, objave na družbenih omrežjih, 

oblikovanje in distribucijo video vsebin, sponzoriranje objav). Načrtovanje Google 

oglaševalske kampanje z identifikacijo ključnih besed in izdelavo strategije zakupa 

oglaševalskega prostora za spletno oglaševanje z orodjem Google AdWords. Izdelava video 

in foto materialov za objave,  146 objav na FB profile in oblikovanje oglasov za lokalni 

časopis.   

 TISKANI PROMOCIJSKI MATERIALI: 

Letaki za fontano (slovenska, angleška, italijanska in nemška različica), ponatisi prospekta 

Fontana piv Zeleno zlato, kulinarični zemljevid (slovenska in angleška različica), ponatis 

brošure Žalec in njegova okolica, trganka Žalca in trganka za piva fontane, besedila in 

prevodi za letake in brošure, kuponi ugodnosti in ostali priložnostni letaki …  

 PROMOCIJA SPLOŠNO: 

Članarina Konzorcij Slovenia green destinations, participacija za prijavo za ponovno 

ocenitev in pridobitev znaka Slovenia green, študijske ture za domače in tuje novinarje, 

tour operaterje in ostale organizatorje izletov, prevodi, fototeka, transparenti … 

 TURISTIČNI SPOMINKI ZA PROMOCIJO: 

Turistični spominki: majice, vrečke, pisala, vrčki, mila, hmeljev čaj in ostali, ki se ob različnih 

priložnostih podarijo novinarjem, predstavnikom turističnih agencij, vodilnim v podjetjih, 

za nagradne igre, za promocijske obiske v tujini, društvom kot promocijska darila in drugo. 

 

2.3.3.2 PRIREDITVE  

 

V letu 2019  je enota turizem izvedla 21 dogodkov na treh lokacijah, in sicer: 

 Šlandrov trg, 

 Tržnica pri fontani in  

 Ribnik Vrbje. 
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Izvedeni dogodki: 

 5. 3. - Otroško pustno rajanje 

 31. 3 – Otvoritev Fontane 

 24. 5 – Otvoritev Ponirkove postojanke pri Ribniku Vrbje 

 8. 6 – Golažijada pri fontani piv 

 16. 6. - Ponirkova Zabava pri Ribniku Vrbje 

 22. 6 - Začetek festivala Zeleno zlato  

 29. 6.  – 16. Izbor za Smaragdno kraljico  

 6. 7. -  Nastop »novi na odru« Ella Roš 

 20. 7. – Nastop Georg Krajnc 

 3. 8. - Beer Garden –večji oder in dogodek 

 10. 8. - Nastop Dua La vivo 

 15. 8. - Nastop DJa 

 17. 8. - Nastop DJa 

 24. 8. - Nastop Gašperja Berganta Stand Up 

 31. 8. - pohod po hmeljski poti 

 14. 9. - Nastop »novi« na odru 

 15. 9. - Kuhna pri fontani – Cinca Marinca  

 21. 9. - Srečanje Abrahamov 

 27. 9. – Srečanje fontan 

 28. 9. - IV. Savinjski Oktoberfest 

 Praznični December in silvestrovanje 

 

Turistične prireditve in dogodke je v letu 2019 obiskalo več kot 11.000 oseb. 

 

Prireditve in dogodki enote turizme so financirani iz proračuna Občine Žalec iz postavk: 

sofinanciranje turističnih prireditev, Festival Zeleno zlato in prireditve ob občinskem prazniku. 

Del prireditev je financiranih s tržne dejavnosti, predvsem dogodki pri fontani oz. dogodki, 

povezani neposredno s fontano. 

 

2.3.3.3 PROJEKTI 

 

2.3.3.3.1  DEŽELA CELJSKA 
 

V projekt Dežela Celjska je združenih 21 občin in kar precej predstavnikov turističnega 

gospodarstva. Skupaj izvajamo aktivnosti na osnovi vsakoletnega  potrjenega plana in na 
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osnovi letnih pogodb. V letu 2019 smo Izvajali skupne promocijske aktivnosti, ki so navedene 

pod postavko promocija.   

 

Vizija RDO DEŽELA CELJSKA je še vedno sledenje učinkovitemu vzpostavljanju in izvajanju 

sistema povezovanja in promocije  neposredne in posredne turistične ponudbe na skupnem 

turističnem območju. Tudi v letu 2019 smo nadaljujevali pot, ki smo si jo začrtali že v prejšnji 

letih, in se predvsem osredotočali na PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI na bližnjih trgih (Slovenija in 

sosednje države oz. odaljenost do 500 km).  

 

2.3.3.3.2  ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA, KONZORCIJ SLOVENIA GREEN 
DESTINATION 

 

V letu 2016 smo pridobili znak Slovenia green bronze in tako vstopili v slovensko družino 

zelenih destinacij in se pridružili 100 TOP zelenim destinacijam sveta. Kot aktivni član smo tudi 

del konzorcija Slovenia green, v sklopu katerega smo v letu 2019 bili del številnih aktivnosti: 

 

 področje povezovanja (sodelovanje pri pripravi naciolnalnih projektov in pobud, 

vzpostavitev strateških partnerstev, Slovenia green destinations day …), 

 področje razvoja (zeleni turistični produkti in oblikovanje programov, projekti izboljšanja 

stanja trajnosti v destinacijah, delavnice in svetovanja v sodelovanju s STO, študijske ture 

…). 

 

V letu 2019 smo bili ponovno ocenjeni in osvojili znak Slovenia green destinations bronze, ki 

velja 3 leta. Letno oddajamo poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje trajnostnega 

razvoja ter akcijski načrt in vnašamo aktualne podatke v platformo.  

 

2.3.3.3.3  RAZVOJ KULINARIČNEGA TURISTIČNEGA PRODUKTA ZELENO ZLATO 

V letu 2019 smo nadgradili razvoj kulinaričnega turističnega produkta, in sicer s pripravo 

promocijskih elementov kulinarične ture (kozarci Pivo in Pajs, nahrbtniki Pivo in pajs) ter 

plakati za kulinarično turo. Izvedli smo 3 študijske kulinarične ture in plasirali turo na trg, a žal 

se je v drugi polovici leta zaprla ena od ponudnic kulinarične ture – gostilna S Eksperiment in 

iz neznanega vzroka je odstopila Mestna kavarna. Srečujemo se s težavami na terenu, saj 

gostinski ponudniki še vedno ne prepoznajo dodatne priložnosti v takšnih projektih. S 

kulinarično turo bomo vztrajali naprej, poiskali novega ponudnika, spremenili besedilo za 

vodnika in ga prilagodili novi ponudbi. Oblikovali in natisnili smo tudi promocijski letak za 

kulinarično turo in izvedli Teden okusov s promocijsko akcijo na družabnih omrežjih.  

Izvedli smo naslednje promocijske in prodajno-pospeševalne akcije:  

 Oblikovana je bila nova promocijska zgibanka – Kulinarična tura Pivo in pajs v dveh jezikih,  

 izvedena je bila FB  nagradna  igra  v času Tedna okusov; 



 
 

 
46                                                                                                LETNO POROČILO 2019                                                                                        ZKŠT Žalec 

                    

 

 izveden je bil Teden okusov jedi Zeleno zlato v začetku septembra;   

 oblikovani in izdelani so bili plakati za kulinarično turo Pivo in pajs, 

 oblikovani in dobavljeni so bili nahrbtniki za turo Pivo in pajs, 

 oblikovani in dobavljeni so bili predpasniki za Pivo in pajs, 

 oblikovani in dobavljeni so bili pivski kozarci za Pivo in pajs,  

 sklenjene pogodbe z izvajalci ture in kulinaričnim vodnikom, 

 izvedene 3 študijske kulinarične ture, 

 fotografiranje in video kulinarične ture. 

 

2.3.3.3.4  RAZVOJ KOLESARSKEGA TURISTIČNEGA PRODUKTA 

V letu 2019 smo izvedli nadgradnjo razvoja kolesarskega turističnega produkta, in sicer s 

širjenjem označevanja poti in produkta, spodbujanjem in iskanjem inovativnih prenočišč za 

kolesarske turiste, oblikovanjem idej za urejanje počivališč na poti, širjenjem in izboljšavo 

nabora kolesarskih dogodkov, izvedbo celostnega načrta razvoja produkta v naslednjih 5 letih 

ter vzpostavitvijo javno zasebnega partnerstva.  

V letu 2019 je bilo v okviru razvoja kolesarskega turističnega produkta izvedeno sledeče: 

 postavljene so bile informativne table na pomembnih mestih ob hmeljski kolesarski poti 

(perišče Petrovče, Ekomuzej, Ribnik Vrbje, uvoz med hmeljišča), 

 oblikovana in postavljena je bila velika info tabla pri PZA Žalec ter pri igrišču Petrovče ter 

parkirišču Ribnik Vrbje,  

 izvedena je bila študijska tura za novinarje kolesarskih medijev,  

 izveden je bil 2-dnevni kolesarski dogodek ter promocijski dogodek kolesarjenja med 

hmeljišči,  

 vnašale so se aktualne vsebine na spletno stran  www.hopsnakolo.si, 

 oblikovana je bila aplikacija Hmeljko hops za reševanje vprašanj na družinski kolesarski poti 

Hmeljko hops. 

Označevalni in usmerjevalni sistem so v naravi izvedli člani društva Brez bremz v sodelovanju 

s člani društva Vertikala, vsebinsko in finančno pa razvoj kolesarskega turističnega produkta 

vodi in usmerja ZKŠT Žalec s projektno skupino ter Občina Žalec. 

 

2.3.3.4 PODROČJE INFORMIRANJA IN TRŽENJA 

 

2.3.3.4.1  TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER – TIC Žalec 
 

Izvedene aktivnosti TIC-a v 2019:  

 prodaja kart za abonmaje, koncerte, predstave, sprejemanje in trženje prijav plavalnih 

počitnic, rojstnih dni …, 

http://www.hopsnakolo.si/
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 prodaja turističnih spominkov, trgovskega blaga in storitev, 

 vodenja po Savinovi hiši ter organizacija in izvajanje vodniške službe,  

 priprava programov za skupine in sodelovanje z organizatorji potovanj, turističnimi 

agencijami, z domačimi in tujimi združenji, organizacijami in ustanovami,  

 sprejemanje rezervacij za Fontano piv Zeleno zlato, Ekomuzej in ostale rezervacije, 

 informiranje občanov, turistov, obiskovalcev TIC-a, obiskovalcev prireditev …, 

 priprava vsebin in ažuriranje ter vnos informacij v elektronske medije, 

 vnos vsebin v spletno stran www.turizem-zalec.si , www.beerfountain.si,  

 vnos vsebin na facebook, Instagram,  

 zbiranje podatkov o prireditvah v Občini Žalec in vnašanje podatkov na spletno stran ZKŠT 

Žalec, Občine Žalec in v koledar prireditev, 

 izvajanje sejemskih, borznih in drugih nastopov Občine Žalec in SSD,  

 zbiranje podatkov o pritožbah in pobudah občanov in turistov, vezanih na kakovost in 

vsebino turistične ponudbe, 

 sodelovanje z nosilci turistične ponudbe Občine Žalec in okoliških krajev ter oblikovanje 

ponudbe prilagojene potrebam povpraševalcev, 

 vodenje statističnih evidenc o obiskovalcih TIC-a, 

 skrb za zaloge promocijskega materiala občine Žalec, STO in drugih občin, 

 distribucija promocijskega materiala različnim turističnim ponudnikom, 

 vodenje prodaje preko konsignacijskih pogodb, izdaja odjav …, 

 blagajniško poslovanje, 

 pisanje člankov, objav. 

 

Prihodki od prodaje TIC-a se nanašajo na prihodke od prodaje turističnih spominkov, ogledov, 

vstopnin, provizije od prodaje kart za zunanje partnerje, prihodke od uporabe prostorov 

Dvorca Novo Celje, prihodke od org. rojstnih dni. Prihodki so bili porabljeni za potrebe 

delovanja enote turizem, za program in kadre.  

 

 

Tabela: Obiskovalci TIC-a v letu 2019 

 

 

1. VRSTA OBISKOVALCEV

VRSTA 

OBISKOVALCEV januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

DOMAČI 1014 850 798 581 695 658 460 686 1.589 1.213 1.262 1.208 11.014 93%

TUJI 12 19 25 66 78 94 143 112 146 37 19 27 778 7%

SKUPAJ 1026 869 823 647 773 752 603 798 1.735 1.250 1.281 1.235 11.792 100%

2. VRSTA OBISKA

VRSTA OBISKA januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

PRIREDITVE 73 85 141 115 64 155 82 187 148 117 265 67 1.499 13%

TURISTIČNE 

INFORMACIJE 5 24 43 69 52 119 143 148 107 37 30 47 824 7%

RAZSTAVE 60 54 46 103 307 150 129 86 177 63 108 126 1.409 12%

OGLED SAVINOVE 

HIŠE 83 81 0 0 128 16 24 29 72 174 6 2 615 5%

NAKUP 

VSTOPNIC, 

SPOMINKOV 765 566 529 256 184 176 142 215 1.133 730 758 931 6.385 54%

PROMO 

MATERIAL 40 59 64 104 38 136 83 133 98 129 114 62 1.060 9%

RAZNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 1026 869 823 647 773 752 603 798 1.735 1.250 1.281 1.235 11.792 100%

3. OBISKOVALCI PO SPOLU

OBISKOVALCI PO 

SPOLU januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

MOŠKI 492 411 334 306 302 309 278 367 760 563 566 536 5.224 44%

ŽENSKE 534 458 489 341 471 443 325 431 975 687 715 699 6.568 56%

SKUPAJ 1.026 869 823 647 773 752 603 798 1.735 1.250 1.281 1.235 11.792 100%

4. OBISKOVALCI PO STAROSTI

STAROST 

OBISKOVALCEV januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

DO 25. LET 107 106 83 91 288 109 105 134 178 268 204 126 1.799 15%

OD 25. DO 50 LET 496 367 401 303 189 360 273 349 597 412 551 541 4.839 41%

NAD 50 LET 423 396 339 253 296 283 225 315 960 570 526 568 5.154 44%

SKUPAJ 1.026 869 823 647 773 752 603 798 1.735 1.250 1.281 1.235 11.792 100%

5. OBISKOVALCI PO ČASU OBISKA

ČAS OBISKA januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

9h-12h 286 304 282 191 372 232 203 321 771 427 508 379 4.276 36%

12H-14H 134 141 192 143 168 73 128 143 306 241 173 177 2.019 17%

14H-16H 380 292 255 195 134 281 155 218 519 435 407 456 3.727 32%

16H-17H 226 132 94 118 99 166 117 116 139 147 193 223 1.770 15%

SKUPAJ 1.026 869 823 647 773 752 603 798 1.735 1.250 1.281 1.235 11.792 100%

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019

2019

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019
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2.3.3.4.2 EKOMUZEJ HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE 
 

Naloge: 

 oblikovanje in trženje ponudbe Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije 

(oblikovanje turističnih programov, prodaja spominkov, piva in drugega trgovskega blaga, 

trženje uporabe prostorov, nenehna nadgradnja prodajnega asortimana …), 

 izvajanje programa, ki zajema:  

 vodenja,  

 otroške delavnice in počitniške norčije, 

 praznovanja rojstnih dni,  

 predstavitve hmeljarskega življenja in animacije prikaza ročnega obiranja hmelja,  

1. VRSTA OBISKOVALCEV

VRSTA 

OBISKOVALCEV januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

DOMAČI 1014 850 798 581 695 658 460 686 1.589 1.213 1.262 1.208 11.014 93%

TUJI 12 19 25 66 78 94 143 112 146 37 19 27 778 7%

SKUPAJ 1026 869 823 647 773 752 603 798 1.735 1.250 1.281 1.235 11.792 100%

2. VRSTA OBISKA

VRSTA OBISKA januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

PRIREDITVE 73 85 141 115 64 155 82 187 148 117 265 67 1.499 13%

TURISTIČNE 

INFORMACIJE 5 24 43 69 52 119 143 148 107 37 30 47 824 7%

RAZSTAVE 60 54 46 103 307 150 129 86 177 63 108 126 1.409 12%

OGLED SAVINOVE 

HIŠE 83 81 0 0 128 16 24 29 72 174 6 2 615 5%

NAKUP 

VSTOPNIC, 

SPOMINKOV 765 566 529 256 184 176 142 215 1.133 730 758 931 6.385 54%

PROMO 

MATERIAL 40 59 64 104 38 136 83 133 98 129 114 62 1.060 9%

RAZNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 1026 869 823 647 773 752 603 798 1.735 1.250 1.281 1.235 11.792 100%

3. OBISKOVALCI PO SPOLU

OBISKOVALCI PO 

SPOLU januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

MOŠKI 492 411 334 306 302 309 278 367 760 563 566 536 5.224 44%

ŽENSKE 534 458 489 341 471 443 325 431 975 687 715 699 6.568 56%

SKUPAJ 1.026 869 823 647 773 752 603 798 1.735 1.250 1.281 1.235 11.792 100%

4. OBISKOVALCI PO STAROSTI

STAROST 

OBISKOVALCEV januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

DO 25. LET 107 106 83 91 288 109 105 134 178 268 204 126 1.799 15%

OD 25. DO 50 LET 496 367 401 303 189 360 273 349 597 412 551 541 4.839 41%

NAD 50 LET 423 396 339 253 296 283 225 315 960 570 526 568 5.154 44%

SKUPAJ 1.026 869 823 647 773 752 603 798 1.735 1.250 1.281 1.235 11.792 100%

5. OBISKOVALCI PO ČASU OBISKA

ČAS OBISKA januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

9h-12h 286 304 282 191 372 232 203 321 771 427 508 379 4.276 36%

12H-14H 134 141 192 143 168 73 128 143 306 241 173 177 2.019 17%

14H-16H 380 292 255 195 134 281 155 218 519 435 407 456 3.727 32%

16H-17H 226 132 94 118 99 166 117 116 139 147 193 223 1.770 15%

SKUPAJ 1.026 869 823 647 773 752 603 798 1.735 1.250 1.281 1.235 11.792 100%

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019

2019

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019
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 predavanja, predstavitve in tematske delavnice,  

 sodelovanje z VIT Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije,  

  

Prihodki od prodaje pijač, vstopnin, spominkov in ostalega trgovskega blaga in uporabe 

prostora ter ostalih storitev so se porabili za delovanje enote turizem ter za kadre.  

 

 

Tabela: Obiskovalci Ekomuzeja 

 

1. VRSTA OBISKOVALCEV

VRSTA 

OBISKOVALCEV januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

DOMAČI 620 383 999 1145 2101 919 711 1075 1030 1529 1002 569 12.083 93%

TUJI 0 2 76 173 87 67 206 149 49 37 44 4 894 7%

SKUPAJ 620 385 1075 1318 2188 986 917 1224 1079 1566 1046 573 12.977 100%

2. VRSTA OBISKA

VRSTA OBISKA januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

OGLEDI GRATIS 3 51 116 52 199 95 168 46 103 49 225 30 1.137 9%

OGLEDI PLAČANI 138 28 240 535 908 638 382 682 713 861 312 275 5.712 44%

OBISK - UPORABA 

PROSTOROV 0 0 20 0 23 0 0 28 0 60 67 30 228 2%

OBISK - 

GOSTINSTVO 8 13 28 13 18 20 24 15 4 0 14 0 157 1%

OBISK-UPORABA 

PROSTORA 

GRATIS 395 181 427 515 840 35 13 208 131 380 257 117 3.499 27%

OBISK - OTROŠKE 

DELAVNICE, 

ROJ.DNEVI, KUL 

POČITNICE 0 0 0 0 0 0 146 116 0 0 0 0 262 2%

OBISK - info 76 112 244 203 200 198 184 129 128 216 171 121 1.982 15%

SKUPAJ 620 385 1075 1318 2188 986 917 1224 1079 1566 1046 573 12.977 100%

3. OBISKOVALCI PO SPOLU

OBISKOVALCI PO 

SPOLU januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

MOŠKI 395 231 574 699 991 481 462 632 545 722 590 277 6.599 51%

ŽENSKE 225 154 501 619 1197 505 455 592 534 844 456 296 6.378 49%

SKUPAJ 620 385 1075 1318 2188 986 917 1224 1079 1566 1046 573 12.977 100%

4. OBISKOVALCI PO STAROSTI

STAROST 

OBISKOVALCEV januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

OTROCI DO 18. LET 20 49 34 180 223 154 181 200 180 330 80 34 1.665 13%

NAD 18 DO 25 LET 35 37 165 99 150 54 30 66 50 141 94 36 957 7%

NAD 25 DO 50 LET 326 204 532 576 1059 441 456 524 307 562 389 267 5.643 43%

NAD 50 LET 239 95 344 463 756 337 250 434 542 533 483 236 4.712 36%

SKUPAJ 620 385 1075 1318 2188 986 917 1224 1079 1566 1046 573 12.977 100%

5. OBISKOVALCI PO ČASU OBISKA

ČAS OBISKA januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

8h-9h 25 38 30 0 283 104 25 259 0 35 49 1 849 7%

9h-12h 419 146 315 498 686 416 478 352 522 637 299 187 4.955 38%

12h-15h 25 75 307 369 344 303 123 125 157 225 223 118 2.394 18%

15h-17h 95 49 158 245 350 45 128 249 260 356 87 140 2.162 17%

sobota, nedelja, 

izven delovnega 

časa 4 77 124 204 338 102 159 235 140 260 287 38 1.968 15%

po 17h 52 0 141 2 187 16 4 4 0 53 101 89 649 5%

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019
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2.3.3.4.3  RIBNIK VRBJE         

Program v letu 2019: 

 upravljanje z učno ekološko potjo Vrbje (osnovno in investicijsko vzdrževanje usmerjevalnih 

tabel srčne, hmeljarske, ekološke učne poti, otroških igral, klopi, košev, table, premaz 

skulptur …), 

 izvajanje vodenj po učni ekološki poti, 

 organiziranje jezdenja ponijev in otroških delavnic (vezano na razpoložljiva sredstva),  

 organiziranje praznovanja otroških rojstnih dni, 

 organiziranje prireditev, 

 organiziranje in trženje ponudbe za vrtce in osnovne šole (voden ogled učne ekološke poti 

s prisotnostjo maskote Ponirek, ogled ptic skozi teleskop ali daljnoglede, animacija, učni 

listi …). 

 

Na osnovi sklenjene pogodbe o najemu INFO centra Ribnika Vrbje, ki se je v letu 2019 

preimenoval v Ponirkovo postojanko, je najemnik v letu 2019 izvajal sledeče aktivnosti: 

 gostinska ponudba in informiranje obiskovalcev, 

 izposoja daljnogleda, nordijskih palic. 

 

INVESTICIJE: popolna prenova Ponirkove postojanke – zunanjost – lesen podest, nova oprema, 

ležalniki, korita za rože …, nove table, vzdrževanje info centra, nova gumi podloga pod 

gugalnicami, novo igralo na vzmet in odstranitev dotrajanega, izolacija objekta in grelci za 

mize. 

 

Prihodki od najemnine so se porabili za pokrivanje stroškov vode, elektrike ter ostalih stroškov 

povezanih z delovanjem objekta.   

 

Ribnik Vrbje je v letu 2019 obiskalo cca 26.000 obiskovalcev.  

 

 

1. VRSTA OBISKOVALCEV

VRSTA 

OBISKOVALCEV januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

DOMAČI 620 383 999 1145 2101 919 711 1075 1030 1529 1002 569 12.083 93%

TUJI 0 2 76 173 87 67 206 149 49 37 44 4 894 7%

SKUPAJ 620 385 1075 1318 2188 986 917 1224 1079 1566 1046 573 12.977 100%

2. VRSTA OBISKA

VRSTA OBISKA januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

OGLEDI GRATIS 3 51 116 52 199 95 168 46 103 49 225 30 1.137 9%

OGLEDI PLAČANI 138 28 240 535 908 638 382 682 713 861 312 275 5.712 44%

OBISK - UPORABA 

PROSTOROV 0 0 20 0 23 0 0 28 0 60 67 30 228 2%

OBISK - 

GOSTINSTVO 8 13 28 13 18 20 24 15 4 0 14 0 157 1%

OBISK-UPORABA 

PROSTORA 

GRATIS 395 181 427 515 840 35 13 208 131 380 257 117 3.499 27%

OBISK - OTROŠKE 

DELAVNICE, 

ROJ.DNEVI, KUL 

POČITNICE 0 0 0 0 0 0 146 116 0 0 0 0 262 2%

OBISK - info 76 112 244 203 200 198 184 129 128 216 171 121 1.982 15%

SKUPAJ 620 385 1075 1318 2188 986 917 1224 1079 1566 1046 573 12.977 100%

3. OBISKOVALCI PO SPOLU

OBISKOVALCI PO 

SPOLU januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

MOŠKI 395 231 574 699 991 481 462 632 545 722 590 277 6.599 51%

ŽENSKE 225 154 501 619 1197 505 455 592 534 844 456 296 6.378 49%

SKUPAJ 620 385 1075 1318 2188 986 917 1224 1079 1566 1046 573 12.977 100%

4. OBISKOVALCI PO STAROSTI

STAROST 

OBISKOVALCEV januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

OTROCI DO 18. LET 20 49 34 180 223 154 181 200 180 330 80 34 1.665 13%

NAD 18 DO 25 LET 35 37 165 99 150 54 30 66 50 141 94 36 957 7%

NAD 25 DO 50 LET 326 204 532 576 1059 441 456 524 307 562 389 267 5.643 43%

NAD 50 LET 239 95 344 463 756 337 250 434 542 533 483 236 4.712 36%

SKUPAJ 620 385 1075 1318 2188 986 917 1224 1079 1566 1046 573 12.977 100%

5. OBISKOVALCI PO ČASU OBISKA

ČAS OBISKA januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ Odstotki

8h-9h 25 38 30 0 283 104 25 259 0 35 49 1 849 7%

9h-12h 419 146 315 498 686 416 478 352 522 637 299 187 4.955 38%

12h-15h 25 75 307 369 344 303 123 125 157 225 223 118 2.394 18%

15h-17h 95 49 158 245 350 45 128 249 260 356 87 140 2.162 17%

sobota, nedelja, 

izven delovnega 

časa 4 77 124 204 338 102 159 235 140 260 287 38 1.968 15%

po 17h 52 0 141 2 187 16 4 4 0 53 101 89 649 5%

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2019
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2.3.3.4.4  TRGOVINA ZELENO ZLATO  

V letu 2019 je trgovina delovala v zelo omejenem obsegu, saj so se dela na podeželski tržnici 

zavlekla kar do septembra 2019 in zato je trgovina do takrat delovala v začasnem kiosku. 

Zaradi omejenega prostora v začasnem kiosku in zaradi povečane potrebe po prodaji 

različnega piva fontane in vrčkov ter spominkov fontane, smo bili primorani zmanjšati 

ponudbo izdelkov blagovne znamke Zeleno zlato, kar je posledično pomenilo tudi manjšo 

prodajo omenjenih izdelkov. Tako so bili v letu 2019 v trgovini na voljo izdelki le od cca 5-tih 

dobaviteljev blagovne znamke Zeleno zlato, povečala pa se je ponudba piva, spominkov in 

vrčkov za degustacijo na fontani.  

 

Naloge: 

 nabava izdelkov, vodenje zalog, oblikovanje cen, poslovanje z EAN kodami, blagajniško 

poslovanje, vračanje neprodanih proizvodov, skladiščenje, embaliranje, trgovinsko 

poslovanje, informiranje ..., 

 vsakodnevna kontrola prodaje in zaloge vrčkov za degustacijo na fontani, 

 izvedba logistike vrčkov iz skladišča v trgovina ZZ, 

 razporejanje študentov v trgovini in učenje le-teh, 

 vodenje dobavnic, naročilnic, psrejem pogodbenih kuponov za izdajo vrčkov in izdajanje 

računov po zaključku storitve na fontani, 

 informiranje kupcev, obiskovalcev trgovina o fontani in ostali turistični ponudbi, 

 izvajanje anket med kupci/obiskovalci, 

 priprava darilnih in ostalih paketov, 

 priprava in vodenje evidenc potrebnih za celoletni HACCAP za trgovino in fotnano, 

 čiščenje hladilnikov in zamrzovalnika ter vseh prodajnih polic in izdelkov, 

 embaliranje trojčkov piva.  

 

 

Trgovina Zeleno zlato je bila v času delovanja fontane (april--oktober) odprta vse dni v tednu 

po urniku. V tem času je bil prisoten najmanj en zaposleni, ob petkih, sobotah in nedeljah pa 

zaradi obvladovanja povpraševanja dva hkrati.  

 

Trgovina je bila zaradi del na tržnici zaprta do otvoritve fontane, nato pa je obratovala v 

začasnem kiosku do septembra 2019. Zato so se pojavili neplanirani dodatni stroški, povezani 

z najemom začasnega kioska, klimo v začasnem kiosku, napeljavami in ostalimi aktivnostmi, ki 

so nujne za delovanje fontane in trgovina. Po planih bi morala trgovina začeti z normalnim 

delovanjem že v januarju 2019, a so se dela zavlekla do septembra 2019.     

 

Prihodki od prodaje v Trgovini Zeleno zlato so se namenili pokrivanju splošnih stroškov 

trgovine in kadra, prihodki od prodaje vrčkov Fontane piv Zeleno zlato pa za funkcioniranje in 
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nadgradnjo fontane, njeno promocijo, dogodkov ob otvoritvi in zaprtja ter stroškov kadra in 

ostali stroškov, povezanih z delovanjem fontane.  

 

2.3.3.4.5  FONTANA ZELENO ZLATO 

Fontana piv Zeleno zlato je v letu 2019 nanizala že 4. sezono delovanja in v tej sezoni je bilo 

prodanih več kot 43.000 vrčkov. V vseh sezonah skupaj torej več kot 188.000 vrčkov, 

stočenega je bilo preko 100.000 l piva, varjenega s slovenskim hmeljem. 

 

PIVO 

Fontana piv Zeleno zlato je v letu 2019 omogočala degustacijo 6 vrst različnega piva slovenskih 

pivovarn.  

 

PIVA NA FONTANI V LETU 2019 

V začetku leta 2019 je bila izdelana strategija piv, ki so se potem točila na na fontani, prav tako 

so bile sklenjene pogodbe s pivovarji in določeni pogoji sodelovanja. Strategija piv je bila 

usklajena z lastnikom fontane. V letu 2019 je bilo na fontani na voljo veliko piv iz vrst ale, pale 

ale in kvalitetnih ležakov, kar se je zaznavalo v pozitivnih odzivih med obiskovalci fontane.  

Fontana Zeleno zlato je tudi v letu 2019 funkcionirala s 6 pipami. V nadaljevanju navajamo 

seznam piv, ki jih je bilo možno v letu 2019 degustirati na fontani. 

 

Tabela: Piva na fontani v letu 2019 

Mesec 1. pipa 2. pipa 3. pipa 4. pipa 5. pipa 6. pipa 

              

april 

Kukec, 

svetli 

Haler Zeleni 

dragon 

Zmedeni 

jezdec, 

Rokovnjač 

Green gold - Mars 

colony IPA Laško 

IHPS- Porter 

aurora 

maj 

Kukec, 

svetli 

Haler Zeleni 

dragon Ravbar 

Pivovarna Kovač, 

Pale ale 

Frizi Craft - ke 

si blond 

IHPS - Porter 

aurora 

junij 

Kukec, 

svetli 

Haler Zeleni 

dragon 

Perun - 

pivovarna 

Kajtimar 

TE6 IPA- Skubeer 

Brewing 

Gorenjski 

volk, 

Pivovarna 

Racon 

IHPS - 

Poletni ale 

FOX 

julij 

Kukec, 

temni 

Haler Zeleni 

dragon Laško golding 

8 o clock Time 

Brewery 

English ale 

Pivovarna 

LOOBLAHNAH 

IHPS Poletni 

ale - Fox 
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avgust 

Kukec, 

temni 

Haler Zeleni 

dragon 

Sultan, 

pivovarna 

Vizir 

Čau, sonček - 

Savinjska 

pivovarna Clef 

Incubo - 

pivovarna 

Reservoir 

Dogs Brewery 

IHPS - 

Poletni ale 

FOX 

september 

Kukec, 

temni, 

Savinjska 

pivovarna 

Haler Zeleni 

dragon 

8 o clock 

Time Brewery 

Social1ST Fabrika 

Piva 

Human fish 

Pivovarna 

Human Fish 

Lager eagle - 

IHPS 

oktober 

Kukec, 

temni, 

Savinjska 

pivovarna 

Haler Zeleni 

dragon 

Pivovarna MB 

- pivo božično 

Pivovarna 1713 

pivo golden ale 

Frizi - pivo 

Pettauer 

Lager eagle - 

IHPS 

 

 

Tabela : Količina stočenega piva v litrih po mesecih na pipo v letu 2019 

 

Mesec 

1. 

pipa 

2. 

pipa 

3. 

pipa 

4. 

pipa 

5. 

pipa 

6. 

pipa 

2019    

skupaj 

2019    

aktivirani 

2019    

število 

2019    

odpis in 

kalo 

 

2019 

  

poraba 

v l 

poraba 

v l 

poraba 

v l 

poraba 

v l 

poraba 

v l 

poraba 

v l 

poraba 

v l kozarci 

prodanih 

vrčkov s 

čipi 

piva po 

mesecih 

v litrih 

celotna 

poraba 

piva v 

litrih 

30. in 

31. 3. 

2019 58,50 70,85 60,75 54,56 43,51 18,28 306,45 566 1.337 98,16 404,61 

april 397,30 341,83 295,33 288,77 292,96 383,93 2.000,12 3.405 4.079 338,27 2.338,39 

maj 504,16 449,05 393,30 368,24 366,71 466,99 2.548,45 4.468 4.676 249,25 2.797,70 

junij 791,52 643,04 603,96 561,18 547,01 639,40 3.786,11 6.080 6.070 226,25 4.012,36 

julij 535,62 592,93 563,18 547,11 458,46 549,05 3.246,35 4.858 5.135 272,03 3.518,38 

avgust 

1.095,9

1 1.096,50 930,00 1.085,00 990,00 990,97 6.188,38 8.456 8.396 82,77 6.271,15 

septem

ber 719,12 569,59 458,28 535,52 505,78 600,42 3.388,71 5.426 5.922 321,47 3.710,18 

okt.+ 

nov 588,35 543,55 558,38 482,06 471,78 599,88 3.244,00 5.275 4.670 302,30 3.546,30 

dec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 181 0,00 0,00 

SKUPAJ 

4.690,4

8 4.307,34 3.863,18 3.922,44 3.676,21 4.248,92 24.708,57 38.534 40.466 1.890,50 26.599,07 

 

 

VRČKI 

Vrček Fontane piv Zeleno zlato s čipom je poleg tradicije hmeljarstva in pivovarstva bistven 

del zgodbe Fontane piv in je tretiran kot turistični spominek, ki omogoča degustacijo piva na 

fontani. Vrček brez čipa pa je tretiran samo kot turistični spominek. Design za vrček je izdelal 

priznani industrijski oblikovalec in častni občan Občine Žalec Oskar Kogoj. Vrčke je tudi v letu 

2019 proizvajala Steklarna Hrastnik.  
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Tabela: Prodaja vrčkov v letu 2019 

 

 

Tabela: Prodaja vrčkov – primerjava med leti 2019 in 2018 

 

Mesec

REALIZACIJA 

prodaja 

vrčkov brez 

čipov

REALIZACIJA 

prodaja 

vrčkov s čipi

prodaja 

vrčkov 3 dcl

prodaja 

vrčkov 6 dcl

prodaja 

vrčkov 10 dcl

realizacija 

skupaj v 

kos 2019

plan 

prodaje   

vsi vrčki 

2019

indeks 

realizacija/

plan

2019 2019

januar 35 79 114 91 125

februar 120 33 153 283 54

marec 15 1.225 1.240 1.135 109

april 98 4.079 38 3.692 349 4.177 4.937 85

maj 160 4.676 33 4.471 172 4.836 7.007 69

junij 336 6.070 51 5.623 396 6.406 7.317 88

julij 388 5.135 2 4.787 346 5.523 6.126 90

avgust 284 8.396 344 7.251 801 8.680 8.585 101

september 142 5.780 189 5176 415 5.922 8.164 73

oktober 105 5.117 147 4759 211 5.222 5.696 92

november 21 447 5 421 21 468 420 111

december 130 181 0 181 0 311 238 131

SKUPAJ 1.834 41.218 809 36.361 2.711 43.052 50.000 86

Mesec

REALIZACIJA 

prodaja 

vrčkov brez 

čipa

REALIZACIJA 

prodaja 

vrčkov s čipi

realizacija 

vsi vrčki v 

kos

REALIZACIJA 

prodaja 

vrčkov brez 

čipa

REALIZACIJA 

prodaja 

vrčkov s čipi

realizacija 

vsi vrčki v 

kos 2019

Indeks 

19/18

2018 2018 2018 2019 2019

januar 23 62 85 35 79 114 134

februar 211 52 263 120 33 153 58

marec 123 933 1056 15 1.225 1.240 117

april 181 4.412 4593 98 4.079 4.177 91

maj 298 6.259 6557 160 4.676 4.836 74

junij 196 6.544 6740 336 6.070 6.406 95

julij 217 5.411 5628 388 5.135 5.523 98

avgust 170 7.953 8123 284 8.396 8.680 107

september 669 6.925 7594 142 5.780 5.922 78

oktober 323 4.976 5299 105 5.117 5.222 99

november 14 377 391 21 447 468 120

december 23 198 221 130 181 311 141

SKUPAJ 2.448 44.102 46.550 1.834 41.218 43.052 92
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PRANJE, ČIPIRANJE, EMBALIRANJE 

Pranje, čipiranje in embaliranje vrčkov je v letu 2019 izvajalo invalidsko podjetje Steklarne 

Hrastnik. Iz ZKŠT Žalec smo steklarni celo leto pravočasno dostavljali sprogramirane čipe, 

vrečke in nalepke za vrčke. Za omenjeno storitev imamo z invalidskim podjetjem sklenjeno 

pogodbo.  

Tabela: Izvedene promocijske aktivnosti – vir financiranja – tržni prihodki fontane  

AKTIVNOST/ 

LOKACIJA OPIS AKTIVNOSTI 

TERMIN 

IZVEDBE CILJ  

Študijske ture 
 

Organiziranje in sodelovanje pri izvedbi 
študijskih tur za domače novinarje ter 
novinarje različnih držav in za tour 
operaterje. Sodelovanje v izvedbi 
študijskih tur Slovenske turistične 
organizacije in ostalih organizatorjev tur 
po Sloveniji. Študijske ture se izvajajo po 
vodilnih turističnih destinacijah, SPA in 
ostali termalni ponudbi Savinjske regije 
ter vključujejo okoliška doživetja, kamor 
se dobro uvršča naša Fontana s svojo 
ponudbo in tudi ostala ponudba občine. 

pomlad - 
jesen 

Promocija doživljajskega 
turizma med novinarji, tour 
operaterji, kolesarskimi 
ponudniki in ostalimi 

PROMOCIJSKI 
VRČKI 

Promocijski vrčki, ki jih Občina Žalec 
namensko razdeli med poslovne 
partnerje, novinarje, predstavnike 
veleposlaništev, predstavnike pobratenih 
občin… 700 kos  april--oktober 

Promocija fontane piv 
Zeleno zlato med uglednimi 
gosti Občine Žalec 

2 x GIGA PLAKAT 
OB AC – lokacija 
Domžale (smer LJ-
CE) in Slovenska 
Bistrica (smer MB-
LJ), velikost 60 m2 2 x giga plakat ob AC 60 m2  

(platno, izdelava, montaža, demontaža) 
 

 
1. 4.--31. 10.  

Slovenska 
Bistrica 

 
 

7. 6.--24. 10. 
Domžale 

Promocija in utrjevanje 
ugleda destinacije. Cilj – 
privabiti ljudi, ki se vozijo po 
AC (tranzitne turiste). 
Promocija fontane piv 
Zeleno zlato med vozniki AC, 
domačimi in tujimi turisti, 
smer iz Ljubljane proti 
Mariboru in smer iz 
Maribora proti Ljubljani. 

GIGA PLAKAT NA 
OSVETLJENI 
FASADNI 
POVRŠINI V 
LJUBLJANI – 
križišče Tivolske, 
Tržaške in 
Aškerčeve pri 
Cirkusu 
 

Giga plakat v velikosti 72 m2 
(PVC platno v velikosti 72 m2, izdelava in 
montaža ter demontaža platna in najem 
prostora) – osvetljeno 
  

15. 4.–7. 9. 
2019 

Promocija in utrjevanje 
ugleda destinacije. Cilj – 
privabiti tuje in domače 
obiskovalce – turiste, ki se 
zadržujejo v Ljubljani. 
Promocija fontane piv 
Zeleno zlato med 
Ljubljančani in ljubljanskimi 
turisti ter poslovneži 
Ljubljane (povprečno se 
mimo lokacije dnevno pelje 
40.000 vozil) 

OTVORITEV 
FONTANE prireditev ob otvoritvi 30. 3. 2019 

Promocija začetka delovanja 
fontane v sezoni 2019 



 
 

 
56                                                                                                LETNO POROČILO 2019                                                                                        ZKŠT Žalec 

                    

 

 

PRODAJNE AKTIVNOSTI IN DOGODKI PRI FONTANI 

V letu 2019 smo oblikovali in izvajali različne promocijske aktivnosti in dogodke, osredotočali 

pa smo se na študijske ture za domače in tuje novinarje, touroperaterje in ostale organizatorje 

potovanj ter nagradne igre na FB. Pri nagradnih igrah smo sodelovali s številnimi partnerji 

turstičnega gospodarstva (Rimske Terme, Mozirski gaj, Cassata, Likof plac …). 

 

Dogodki 

Pri fontani je bilo izvedenih preko 20 različnih dogodkov, ki so bili združeni v Festival Zeleno 

zlato in so sledili trendom trajnostnega in zelenega turizma na način obujanja tradicije 

hmeljarstva in pivovarstva našega območja.  

 

 

Obiskovalci fontane in trgovine Zeleno zlato 

 

Na osnovi podatkov o številu izdanih računov v trgovini Zeleno zlato (prodaja včrkov, piva in 

spominkov) in na osnovi opažanj, da vsak obiskovalec fontane ni nujno tudi kupec vrčka, 

ocenjujemo, da je v letu 2019 obiskalo fontano piv okoli 100.000 obiskovalcev, večina 

domačih, od tujcev pa prevladujejo Italijani, Avstrijci in Brazilci. Na osnovi naše ocene so 

obiskovalci organizirani na naslednji način: 50 % skupine in 50 % individualni gostje. Žal je 

vreme glavni faktor odločitve individualnih gostov, skupine namreč obiščejo fontano ne glede 

na vremenske razmere, saj imajo v naprej rezervirane termine izletov.   

 

2.3.3.5 PODROČJE TURISTIČNIH DRUŠTEV IN ZVEZE TURISTIČNIH  DRUŠTEV OBČINE 
ŽALEC 

V letu 2019 smo opravili sledeče naloge: 

 administracija za Zvezo TD OŽ (pisanje naročilnic, vabil za sestanke), 

 sodelovanje pri izvajanju postopkov javnega razpisa za sofinanciranje projektov in 

prireditev na področju turistične dejavnosti v Občini Žalec (razpis, ovrednotenje planov, 

pogodbe, poročila, nakazila), 

 organizacija redne letne skupščine Zveze (priprava gradiva, pošiljanje vabil …), 

 vključevanje društev in Zveze društev v javne prireditve in projekte. 
 

2.3.3.6 PODROČJE TURISTIČNIH PODMLADKOV 

V letu 2019 smo opravili naslednje naloge:  
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 organiziranje brezplačnih turističnih šolskih in predšolskih ogledov Savinove hiše, 

Ekomuzeja in Ribnika Vrbje, 

 vključevanje podmladkov v aktivnosti v sklopu javnih prireditev in projektov,  

 informiranje šol in vrtcev o turističnih aktualnostih v Občini Žalec, 

 spodbujanje delovanja turističnih krožkov, podmladkov v šolah in vrtcih s sofinanciranjem 

njihovih letnih aktivnsoti (izvedba javnega poziva).  

 

2.3.3.7 PODROČJE TURISTIČNE ZAKONODAJE, PLANIRANJE, STRATEGIJ IN  JAVNIH 
RAZPISOV 

V letu 2019 smo sodelovali v številnh projektnih timih in sodelovali pri številnih nalogah: 

 pri pripravi Strategije razvoja turizma Občine Žalec,  

 v teamu Hopslandije, 

 v teamu zelene ekipe za Zeleno shemo slovenskega turizma, 

 pri pripravi planov dela enote turizem (vsebinski in finančni plani),  

 sodelovanje pri razpisih in izvajanje posameznih aktivnosti javnih  razpisov, ki se nanašajo 

na turistično dejavnost (LAS SSD – sodelovanje JKP in OŽ – nadstrešnica tržnice),  

 izvajanje postopkov javnih pozivov s področja turizma za ZKŠT Žalec (poziv za mlade 

neuveljavljene skupine, pozivi za opravjanje gostinske dejavnosti na dogodkih …), 

 udejanjanje aktivnosti iz aktualne Strategije razvoja Občine Žalec 2019--2027 v okviru 

finančnih in kadrovskih zmožnosti, 

 sodelovanje v skupini za ocenjevanje in dodeljevanje sredstev turističnim društvom in 

ostalo. 

 

2.3.3.8 PODROČJE POVEZOVANJA IN KOORDINIRANJA 

V letu 2019 smo na tem področju izvajali sledeče naloge: 

 izvajanje koordinacije med občinami subregije Spodnjesavinjsko na področju skupnih 

aktivnosti v turizmu (povezovanje in usklajevanje turističnih ponudnikov občin bivše občine 

Žalec), 

 izvajanje koordinacije med Zavodom Celeia Celje in subregijo  Spodnjesavinjsko v okviru 

aktivnosti Dežele Celjske,  

 sodelovanje s ponudniki Spodnje savinjske doline v okviru blagovne znamke Zeleno zlato, 

 sodelovanje s STO (Slovensko turistično organizacijo), TZS (Turistično zvezo Slovenije, 

predvsem pri projektu Moja dežela, lepa in gostoljubna) in GIZ kolesarjenje in pohodništvo 

Slovenije – od oktobra dalje Outdoor Slovenia, konzorcijem Slovenia green destinations, 

 sodelovanje s članstvom v slovenski mreži postajališč za avtodome, 

 sodelovanje s podjetjem oz. tovarno za trajnostni razvoj Goodplace in z Zavodom za turizem 

Ljubljana ter društvom Planetu zemlja prijazna občina, 
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 sodelovanje z Turistično zvezo Velenje, s Koroškimi Splavarji, Zavodom za turizem Velenje, 

Termami Olimje, Zavodom za turizem Ptuj, LTO Zreče, TIC Slovenske Konjice, Termami 

Dobrna, Thermano Laško, Rimskimi termami, Golte, Mozirskim gajem in številnimi drugimi 

turističnimi akterji in razvojnimi agencijami sosednjih občin oz. območij ter ostalimi 

turističnimi ponudniki. 

 

2.3.3.9 PODROČJE STATISTIKE, ANALIZ IN POROČIL 

V letu 2019 smo izvajali sledeče naloge:  

 zbiranje in analiziranje podatkov o obiskih TIC-a, Ribnika Vrbje, Ekomuzeja hmeljarstva in 

pivovarstva Slovenije in Trgovine Zeleno zlato, vodenjih,  

 zbiranje in analiziranje podatkov o mnenjih obiskovalcev prireditev, 

 priprava poročil o delu (finančni in vsebinski del), obiskovalcih, turistični taksi, vodenju ... 
 

 

2.3.4  KADRI  

2.3.4.1 KADROVSKA SESTAVA 

V letu 2019 je enota turizem delovala z naslednjo strukturo zaposlenih:  

 1 vodja programa turizem, 

 4 informatorji (2 TIC in 2 Ekomuzej), 

 1 oskrbnik fontane (v času delovanja fontane) in zunanji sodelavec kot oskrbnik,  

 2 informatorja – za delo v Trgovini Zeleno zlato, 

 1 strokovni sodelavec za turizem (izvajanje marketinga, prireditev, promocijskih 

predstavitev na sejmih in drugih dogodkih). 

 SKUPAJ 9 oseb + 1 zunanja oseba v času sezone 

Od tega je 6 oseb financiranih s trga, 4 pa s proračuna.  

Za izvajanje programa so bili občasno angažirani tudi zunanji pogodbeni sodelavci, študentje.     

 

2.3.4.2 PROSTORSKA RAZPOREDITEV ZAPOSLENIH 

 

Enota turizem  je v letu 2019 opravljala svoja dela in naloge na petih različnih lokacijah:  

 TIC ŽALEC,  

 EKOMUZEJ HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE,  

 TRGOVINA ZELENO ZLATO,  

 FONTANA PIV ZELENO ZLATO. 
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2.3.4.3 DELOVNI ČAS 

 

FONTANA     

april, maj:     ponedeljek–sobota: 10.00–21.00,  nedelja: 10.00–20.00; 

junij, julij, avgust:   ponedeljek–sobota: 10.00–23.00, nedelja: 10.00–22.00; 

september, oktober:  ponedeljek–sobota: 10.00–21.00, nedelja: 10.00—20.00. 

           

TRGOVINA  ZZ 

april, maj:                     ponedeljek–sobota:  9.00—20.00, nedelja: 9.00--19.00;       

junij, julij, avgust:        ponedeljek–sobota: 9.00–22.00, nedelja: 9.00–21.00; 

september, oktober: ponedeljek–sobota: 9:00–20:00, nedelja:  9.00--19.00. 

       

TIC, EKOMUZEJ HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE IN PONIRKOVA POSTOJANKA 

Različno – se prilagaja turistični sezoni 

 

 

 

2.3.5  FINANČNO POROČILO PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH  

Proračunska sredstva so bila koriščena skladno s planom, realizacija pri fontani je nižja kot je 

bila načrtovana, zato prihaja pri financah do odstopanj med planiranimi in realiziranimi 

prihodki in stroški. OE turizem je na to opozorila konec avgusta in predlagala rebalans plana, 

ampak je bil sklep kolegija, da se vodijo aktivnosti po sprejetem prvotnem planu do konca leta. 

     

2.3.6  ZAKLJUČEK 

Enota turizem je ena od treh enot Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec in je največji 

povezovalni člen med enotami zavoda.  

TIC opravlja informacijsko in prodajno funkcijo za vse tri enote zavoda (kultura, turizem in 

šport).   

V letu 2019 smo izvedli vse aktivnosti skladno s planom ter tako nadgradili vsebine in ponudbo 

pri Fontani piv Zeleno zlato, razvoj kulinaričnega in kolesarskega turističnega produkta, 

nadaljevali in nadgradili aktivno sodelovanje s turističnimi agencijami in sorodnimi zavodi ter 

turističnimi ponudniki v SSD in širše. Posebno pozornost smo posvetili izobraževanju, 

ozaveščanju prebivalstva, turističnih ponudnikov ter spodbujanju trajnostnega razvoja turizma 

in seveda promociji. Z načrtovanimi dogodki in prireditvami smo obogatili vsebino turističnih 

zanimivosti, s sodelovanjem v številnih razvojnih projektih pa zagovarjali sodobne trende v 

turizmu in določila zelene sheme slovenskega turizma.   
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Ocenjujemo, da je naše dogodke in turistične atrakcije, s katerimi upravljamo, obiskalo cca 

161.600 obiskovalcev, in sicer Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije cca 12.600 

obiskovalcev, TIC Žalec cca 12.000 obiskovalcev, prireditve cca 11.000 obiskovalcev, Fontano 

piv in trgovino Zeleno zlato cca 100.000 obiskovalcev in Ribnik Vrbje cca 26.000 obiskovalcev. 

V enoti turizem smo v skladu z veljavnimi strateškimi dokumenti s področja slovenskega in 

lokalnega turizma oblikovali in izvajali turistične programe, zelene produkte, informirali 

obiskovalce in turiste, izvajali vodenja, prireditve ..., bili pa smo tudi tisti, ki povezujejo kulturo, 

šport, kmetijstvo ... v zeleni in 5 zvezdični turizem, usmerjen v trajnostni razvoj.  
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

3.1 POJASNILA K IZKAZOM 
 

Računovodsko poročilo je namenjeno notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih 

izkazov. Vsebuje računovodske podatke, informacije in vsa potrebna razkritja, razlage ter 

pojasnila posameznih računovodskih postavk. Poročilo razkriva tudi primerjavo s preteklim 

letom.  

Pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto 2019 smo uporabili enake računovodske 

usmeritve kot v preteklem letu. Upoštevana so osnovna računovodska načela: previdnost, 

prednost vsebine pred obliko, pomembnost in primerljivost. Poslovno leto je enako 

koledarskemu in je trajalo od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Vsi zneski v obrazcih so izraženi v 

evrih brez centov, v stolpcu 4 so zneski za leto 2019. 

 

Obvezni izkazi so naslednji: 

1. Bilanca stanja, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ter sredstev v 

upravljanju na dan 31. 12. 2019 s prilogama:  

1a. Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev in 

1b. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, kjer se izkazujejo prihodki in 

odhodki po računovodskih standardih. 

3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, kjer ločeno  

izkazujemo prihodke in odhodke iz javne službe od tistih, ki so ustvarjeni na trgu. 

4. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka; ta izkazuje prihodke in odhodke 

po Zakonu o računovodstvu s prilogama: 

 Izkaz terjatev in naložb določenih uporabnikov, ki je sestavni del izkaza po načelu 

denarnega toka, 

 Izkaz računa financiranja določenega uporabnika, ki je sestavni del izkaza po načelu 

denarnega toka. 

 

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je po Zakonu o računovodstvu in v skladu s 

Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike razvrščen 

med določene uporabnike enotnega kontnega načrta. Pri vodenju poslovnih knjig se 

upoštevajo določbe iz: 

 Zakona o javnih financah, 

 Zakona o računovodstvu, 

 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 

 Zakona o uravnoteženju javnih financ, 
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 Zakona o davku na dohodek pravnih oseb ZDDPO-2 in novele, 

 Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava, 

 Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 

računovodstvu, 

 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 

 Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, 

 Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, 

 Navodila o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega 

in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 

rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 

 Navodila za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z 

Zakonom o računovodstvu, 

 Navodila o načinu odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih 

osnovnih sredstvih, 

 Slovenskih računovodskih standardov.  

 

 

3.1.1 POJASNILA  K  BILANCI  STANJA 
 

3.1.1.1 AKTIVA 

 

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva se v poslovnih knjigah izkazujejo po 

nabavni vrednosti.  

 

Med dolgoročnimi sredstvi izkazujemo v tej postavki: 

 l. 2019 l. 2018 Index 

OPREDMETENA IN NEOPREDMETENA SREDSTVA            3.998.133              4.156.471      96% 

Neopredmetena sredstva                  22.238                   20.014      111% 

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev                 16.856                   14.447      117% 

Nepremičnine            5.659.252              5.644.563      100% 

Popravek vrednosti nepremičnin            2.054.076              1.896.906      108% 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva            1.047.080                 997.500      105% 

Popravek vrednosti opreme in opredmetenih osnovnih 

sredstev 
              659.505                 594.253      111% 

 

Neopredmetena osnovna sredstva predstavljajo pravice in programsko opremo. V letu 2019 

so se povečale za 11 % zaradi prejema licence za VR film v Eko muzeju. Opredmetena osnovna 

sredstva predstavljajo zgradbe, opremo, drobni inventar in umetniška dela. Vrednost opreme 
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se je zaradi novih nabav povečala za 5 %. Popravki so se povečali zaradi obračunane 

amortizacije.  

 

 

B) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 

 

Tu izkazujemo: 
 l. 2019 l. 2018 Index 

KRATKOROČNA SREDSTVA               199.725                 195.899      102% 

Denarna sredstva                    6.739                     8.268      82% 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah               109.849                 109.433      100% 

Kratkoročne terjatve do kupcev                 11.471                   16.898      68% 

Dani predujmi in varščine                   3.151                     2.903      109% 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN                 58.292                   52.262      112% 

Druge kratkoročne terjatve                   1.135                     6.003      19% 

Aktivne časovne razmejitve                   9.088                        132      6885% 

 

Med terjatvami izkazujemo terjatve do fizičnih oseb iz naslova abonmajev, do kupcev za 

časopis Utrip in do drugih kupcev. Neporavnane že zapadle terjatve znašajo za abonma    

525,00 €, ostale terjatve do kupcev pa znašajo 6.172,13 €. Dolžnike se redno mesečno 

opominja z ustnimi in pisnimi opomini. 

 

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta vključujejo že zapadle terjatve do 

proračunskih uporabnikov v višini 3.808,26 €. Terjatve so usklajene in potrjene s strani 

dolžnikov, kar pomeni, da bodo v letu 2020 tudi poravnane. 

 

Druge kratkoročne terjatve vključujejo terjatve do države za vstopni DDV in terjatve do 

finančnih institucij; Petrol - kartice, Telekom – moneta, Banka Koper – kartična in internetna 

prodaja. 

 

Aktivne časovne razmejitve zajemajo odložene stroške silvestrovanja, za katerega imamo 

sredstva zagotovljena v proračunu leta 2020 in stroške šolnine za zaposlenega, ki bo izvedeno 

v letu 2020. Med razmejitvami vodimo tudi terjatev in obveznosti, ki se vodimo v tujem imenu 

za tuj račun, zavod pa nastopa le kot agent. 

 

 

C) Zaloge 

 

Zavod ima zaloge trgovskega blaga v Tic-u, Ekomuzeju, Trgovini Zeleno zlato in Fontani piv 

Zeleno zlato. Zaloge se vodijo po nabavni ceni po sistemu FIFO. Zaloge so usklajene s popisom 

zalog na dan 31.12.2019. V primerjavi z letom 2018 so nižje za 31 %. Stanje zalog vpliva tudi 

na likvidnost zavoda, saj imamo del kratkoročnih sredstev vezanih v zalogah. 
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3.1.1.2 PASIVA 

 

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

 

Med obveznostmi do zaposlenih izkazujemo obveznosti iz plač do zaposlenih, obveznosti do 

prispevkov delojemalcev in obveznosti za dohodnino. Kratkoročne obveznosti so v primerjavi 

z letom 2018 nižje za 15 %, zaradi nižjih obveznosti do dobaviteljev. 

 
 l. 2019 l. 2018 Index 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI               188.368                 221.650      85% 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih                 34.279                   32.278      106% 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev                 96.809                 117.689      82% 

Druge kratkoročne obveznosti                 14.723                     7.326      201% 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN                   2.254                     1.651      137% 

Pasivne časovne razmejitve                 40.303                   62.706      64% 

 

Obveznosti do dobaviteljev vključujejo obveznosti za osnovna in obratna sredstva. Obveznosti 

so v primerjavi z letom 2018 padle za 18 %. Zavod izkazuje neporavnane, že zapadle obveznosti 

v višini 3.773,94 €, računi so prispeli v zavod v januarju 2020. 

 

Med drugimi obveznostmi iz poslovanja  so zajete obvezne dajatve zavoda za: prispevke 

delodajalca, davka od dohodka, obveznosti iz podjemnih pogodb in za avtorsko delo za mesec 

december. 

 

Med obveznostmi do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujemo nezapadle 

obveznosti do proračunskih uporabnikov. 

 

Kratkoročni koeficient za leto 2019 je: 

kratkoročna sredstva              246.293      
= 1,31 

kratkoročne obveznosti + PČR              188.360      

 

Običajna vrednost kratkoročnega koeficienta je med 1,5 in 2. 

 

Kazalnik likvidnosti za leto 2019 je: 

denar + kratkoročne terjatve              190.637      
= 1,29 

kratkoročne obveznosti              148.057      

 

Kazalnik likvidnosti kaže pokritost kratkoročnih sredstev v primerjavi z obveznostmi. Njegova 

vrednost naj ne bi bila manjša od 1, saj le tako lahko zavod nemoteno posluje in v roku 
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poravnava svoje obveznosti. Za dejavnost javnih zavodov je značilno, da so kazalniki likvidnosti 

okoli 1, saj so financirani s strani proračuna in v bilanci nimamo terjatev iz poslovanja. 

 

Pasivne časovne razmejitve vključujejo prenesene prihodke za: 

 

izdane neunovčene bone 1.106 

vkalkulirani stroški za izdajo knjige »Anton Perko« 3.745 

prenesene prihodke za abonmaje sezone 2019/2020 in že prodane vstopnice za 

predstave v januarju 
35.452    

 

 

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 

V tej postavki so zajete: 
 l. 2019 l. 2018 Index 

VIRI SREDSTEV            4.056.058              4.197.730      97% 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve                 35.540                   39.859      89% 

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena 

osnovna sredstva 
           3.984.705              4.129.912      96% 

Presežek prihodkov na odhodki                 35.813                   27.959      128% 

 

Dolgoročne pasivne razmejitve in vrednost sredstev v upravljanju se je v primerjavi z letom 

2018 zmanjšala zaradi prenosa obračunane amortizacije. Presežek prihodkov pa se je povečal 

za presežek tekočega leta. 

 

 

1a POJASNILA K STANJU IN GIBANJU NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH      

SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

 

Ta obrazec je obvezna priloga k bilanci stanja, v njem pa ločeno izkazujemo: 

 neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju, 

 neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v lasti in 

 neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu. 

 

ZKŠT Žalec razpolaga s sredstvi v upravljanju v višini 3,998.132,98 €; v upravljanje jih je prejel 

od Občine Žalec, nekaj opreme je pridobljene iz donacij. Zavod ne razpolaga s sredstvi v 

finančnem najemu.  

 

V letu 2019 je zavod prejel v upravljanje audiovideo opremo za VR film in 25 očal. V Domu se 

je obnovila alarmna naprava iz presežka preteklih let v vrednosti 2.163,19 €. Oprema je bila 

nabavljena v skupni vrednosti 22.407,58 €. 
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Opredmetena in neopredmetena sredstva so bila nabavljena na podlagi potreb, ki so 

opredeljena v planu nabav za leto 2019.  

Viri financiranja so: 

 investicijski transferi občine ustanoviteljice 26.830,07 €, 

 presežek preteklih let 8.449,85 € 

 in sredstva amortizacije iz tržne dejavnosti. 

 

Popis sredstev je potekal računalniško in ročno. Oprema je bila popisana z ročnimi terminali, 

drobni inventar, terjatve in obveznosti pa ročno.  

Drobni inventar je bil odpisan v višini 1.684,03 €, oprema je bila odpisana v vrednosti    

2.683,40 €, vse je bilo odpisano zaradi dotrajanosti in uničenosti. 

 

Amortizacija je obračunana ločeno za sredstva v upravljanju in ločeno za sredstva, nabavljena 

iz drugih virov. Skupna amortizacija za leto 2019 znaša 221.362,49 €, amortizacijske stopnje 

so usklajene z Navodilom o načinu odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in 

opredmetenih osnovnih sredstvih (Ur. list RS št. 58/10).  

 

Prevrednotovanja opredmetenih osnovnih sredstev zaradi okrepitve in prevrednotenje 

nepremičnin zaradi oslabitve v letu 2019 nismo opravili, ker ni bila sprejeta in objavljena 

metodologija (13. člen Odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih 

oseb javnega prava (Ur. list RS št. 54/02). 

 

 

1b  STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL 
 

Obrazec je obvezna priloga k bilanci stanja določenega uporabnika, v njem izkazujemo gibanje 

finančnih naložb, ker zavod naložb nima, je obrazec prazen. 

 

 

3.1.2 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV 

 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov je sestavljen na podlagi Odredbe o razčlenjevanju in merjenju 

prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava in računovodskih  standardov. Pri sestavi 

tega izkaza določeni uporabniki upoštevamo računovodsko načelo nastanka poslovnega 

dogodka. 

 

V svojih knjigah ZKŠT Žalec vodi odhodke po naravni vrsti stroškov in sicer: 

 stroški materiala, 
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 stroški storitev, 

 stroški dela, 

 stroški amortizacije, 

 drugi stroški, 

 finančni odhodki in 

 drugi odhodki. 

 

Prihodki so razdeljeni na: 

 prihodke poslovanja, kamor so vključeni prihodki proračunov, javne službe in prihodki od 

prodaje storitev, ustvarjenih na trgu, 

 finančni prihodki, 

 drugi prihodki. 

 

V letu 2019 smo ustvarili 1,514.905,47 € prihodkov in 1,497.331,00 € odhodkov. Skupni 

prihodki so nižji za 4 %, skupni stroški pa za 5 % v primerjavi z letom 2018. 

 

 

A) Prihodki od poslovanja 
 

1) Dotacije iz proračunov 

Prihodki iz proračunov predstavljajo 51,8 % vseh prihodkov in so na ravni prihodkov leta 2018 

in za 6 % nižji od planiranih.  

 

Vključujejo dotacije iz občinskega in državnega proračuna za: 

 

Dotacije iz proračunov 

plan  
Real 2019 Real 2018 

 Index   Index  

2019 19/18 19/pl 

    810.210,00      785.714,24      787.279,73         100           97  

Dotacije za plače      333.500,00      323.347,17      318.912,47         101           97  

Dotacije za neprogramske stroške     171.430,00      169.049,84      191.020,34           88           99  

Dotacije za programske stroške     292.720,00      280.758,96      266.914,73         105           96  

Dotacije za vzdrževanje                    -            5.494,64          2.457,28         224    

Dotacije  iz državnega proračuna       12.560,00          7.063,63          7.974,91           89           56  

 

 

2) Prihodki od prodaje storitev iz opravljanja javne službe predstavljajo 8,2 % vseh prihodkov.  

 

Med te prihodke so vključeni:  

Prihodki iz javne službe 

plan  
Real 2019 Real 2018 

 Index   Index  

2019 19/18 19/pl 

    112.290,00      124.127,15      144.363,25           86         111  

 Prihodki od vstopnin, prireditev       92.900,00      110.188,94      132.852,60           83         119  



 
 

 
68                                                                                                LETNO POROČILO 2019                                                                                        ZKŠT Žalec 

                    

 

 Prihodki od prodaje       19.390,00        13.202,21        11.310,65         117           68  

 Prejete donacije, dotacije                    -               736,00             200,00         368  - 

 

Prihodki, ustvarjeni z javno službo, so v primerjavi s planom višji za 11 %, zaradi višjih 

prihodkov od abonmajev. V primerjavi z letom 2018 pa so nižji za 14 %, v letu 2018 smo imeli 

lastno produkcijo operete. 

 

 

3) Prihodki od prodaje storitev  na trgu predstavljajo 40 % vseh prihodkov. 

 

Sem uvrščamo naslednje prihodke: 

Prihodki ustvarjeni na trgu 

plan  
Real 2019 Real 2018 

 Index   Index  

2019 19/18 19/pl 

    697.351,00      604.601,11      651.361,35           93           87  

Prihodki od vstopnin za predstave     100.000,00      102.681,20      100.768,25         102         103  

Najemnine, sponzorstva       58.000,00        41.598,39        47.610,79           87           72  

Prodaja blaga (Tic, Eko, TZZ, FZZ)     394.351,00      324.418,86      353.166,40           92           82  

Prihodki od časopisa     145.000,00      135.902,66      149.815,91           91           94  

 

Prihodki ustvarjeni na trgu so za 7 % nižji od lanskoletnih in 13 % nižji od planiranih zaradi nižjih 

prihodkov od prodaje artiklov »Zeleno zlato«. Višji pa so prihodki od tržnih predstav. 

 

 

C) Drugi prihodki 

Sem so vključene odškodnine zavarovalnice, vračilo preveč plačanih dajatev in uskladitve DDV. 

 

 

E) Stroški blaga, materiala in storitev 

 

Stroški materiala predstavljajo 17 % vseh stroškov in so v primerjavi z letom 2018 za 7 % nižji, 

zaradi materiala za dejavnost, kjer so bili v 2018 izkazani stroški za porabljen material za 

opereto. V primerjavi s planom so nižji za 18 % zaradi nižjih stroškov prodanega blaga. 

 

Zajemajo stroške: 

Stroški materiala 
Plan 2019 Real 2019 Real 2018 19/18 19/pl 

    310.531,00      255.097,61      275.690,81           93           82  

Splošni material         6.300,00          6.133,51          5.354,47         115           97  

Material za dejavnost       28.611,00        21.828,58        70.342,78           31           76  

Stroški prodanega blaga     210.400,00      162.360,81      139.960,55         116           77  

Material za vzdrževanje       11.000,00        12.827,02        10.206,63         126         117  

Stroški energije       54.220,00        51.947,69        49.826,38         104           96  
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Stroški storitev obsegajo 50,8 % vseh stroškov in so nižji za 8 % v primerjavi z letom 2018 in     

2 % nižji od planiranih.  

 

Zajemajo stroške: 

Stroški storitev 
Plan 2019 2019 2018 19/18 19/pl 

    776.200,00      761.050,70      830.891,99           92           98  

Storitve povezane z dejavnostjo     478.000,00      487.664,04      542.116,74           90         102  

Stroški predstav in prireditev      132.000,00      130.689,41      133.736,70           98           99  

Komunikacijske in komunalne storitve       53.400,00        48.062,77        52.775,51           91           90  

Stroški vzdrževanja     100.900,00        83.958,32        90.652,74           93           83  

Ostale storitve       11.900,00        10.676,16        11.610,30           92           90  

 

 

F) Stroški dela 

 

Stroški plač predstavljajo 30,8 % delež vseh odhodkov. Povprečno je bilo zaposlenih 18 ljudi, 

vsi pa so bili zaposleni v skladu s kadrovskim načrtom zavoda. Višina plač je usklajena z določili 

Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti, Zakonom o sistemu plač javnih uslužbencev in 

ZUJF-a. 

 

Zajemajo pa:  

 bruto plače, 

 prispevke delodajalca, 

 druge stroške dela: povračila za prehrano in prevoz na delo, regres in premije KPZJU.  

 

V letu 2019 je prišlo do  odprave plačnih anomalij, izhodiščne plače JU so se povišale 1. 1. 2019 

in 1. 11. 2019. Zaradi daljše bolniške odsotnosti, pa se je masa plač povečala le za 1 %. V 

primerjavi s planom so plače nižje, tudi na to je vplivala bolniška odsotnost. 

 

Stroški dela 
Plan 2019 Real 2019 Real 2018 19/18 19/pl 

    464.100,00      460.799,71      456.378,81         101           99  

Bruto plače in drugi izdatki zaposlenim     399.400,00      396.497,40      392.663,20         101           99  

Prispevki delodajalca       57.800,00        57.452,60        56.843,05         101           99  

Premije KDPZJU         6.900,00          6.849,71          6.872,56         100           99  

 

 

G) Amortizacija 

Amortizacija je obračunana po enakomerni metodi, tako da so stopnje amortiziranja enake 

ves čas uporabe sredstev. Amortizacija  je obračunana v skladu z zakonskimi stopnjami, ki jih 

je potrdilo pristojno ministrstvo. Vključuje pa stroške 100 % odpisa drobnega inventarja in 

opreme katere posamična nabavna vrednost ne presega 200,00 € ter del obračunane 

amortizacije, ki se nanaša na tržno dejavnost, razlika do obračunane amortizacije pa se pokriva 

v breme sredstev v upravljanju. Stroški amortizacije predstavljajo 1 % vseh stroškov.  
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J) Drugi stroški 

Tu izkazujemo stroške za Savinovo nagrado in nagrado Fanny Haussmann. 

 

K) Finančni odhodki 

V tej postavki so zamudne obresti in finančne izravnave. 

 

M) Prevrednotovalni odhodki 

To so odhodki odpisanih neizterljivih terjatev in poračun vstopnega davka za leto 2019. 

 

O) Presežek prihodkov 

V tej postavki je izkazan kumulativni presežek prihodkov nad odhodki v višini 17.574,47 €. V 

letu 2019 smo iz presežka preteklih let pokrili stroške vzdrževanja v Domu v višini 3.608,15 € 

in na FZZ v višini 2.227,08 €.  

Za leto 2019 znaša presežek tekočega leta 23.409,70 €. 

Po zakonodaji smo zavezanec za plačilo DDPO in ta za leto 2019 znaša 2.270,71 €. 

 

 

3.1.3  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 
DEJAVNOSTI 

 

Po 22. členu Zakona o zavodih se kot javne službe opravljajo z zakonom oz. odlokom občine 

ali mesta na podlagi zakona določene dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje 

zagotavlja v javnem interesu republika, občina ali mesto. Tržna dejavnost se nanaša na prodajo 

storitev, opravljenih za trg. V poslovnih knjigah zagotavljamo ločeno evidenco prihodkov in 

odhodkov, ki so nastali z opravljanjem javne službe in prihodkov, ki so nastali na trgu.   

 

Za razdeljevanje stroškov med javno službo in tržno dejavnostjo uporabljamo sodila: 

SM naziv sodilo  JS delež Trg delež 

SM 01 

 Dom II. Slovenskega tabora  SM 40  po zasedenosti dvorane 93,47% 6,53% 

 Dom II. Slovenskega tabora SM 03  po kvadraturi in uporabi 97,95% 2,05% 

SM 02 Savinova hiša po kvadraturi in uporabi 98,03% 1,97% 

SM 03 Utrip trg 0,00% 100,00% 

SM 05 Dvorec Novo Celje javna služba 100,00% 0,00% 

SM 06 Založništvo javna služba 100,00% 0,00% 

SM 07 Kulturne prireditve javna služba 100,00% 0,00% 

SM 08 Savinov salon prireditve in razstave javna služba 100,00% 0,00% 

SM 09 Kultura samostojne prireditve javna služba 100,00% 0,00% 

SM 11 Športni center Žalec javna služba 100,00% 0,00% 

SM 12 Športne prireditve javna služba 100,00% 0,00% 
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SM 13 Šport mladih javna služba 100,00% 0,00% 

SM 14 Šport promocija javna služba 100,00% 0,00% 

SM 21 Turistične prireditve javna služba 100,00% 0,00% 

SM 22 Turistična promocija javna služba 100,00% 0,00% 

SM 23 Turistični podmladek javna služba 100,00% 0,00% 

SM 24 TIC avtodomi javna služba 100,00% 0,00% 

SM 25 TIC prodaja trg 0,00% 100,00% 

SM 26 TIC splošni stroški   SN 024 po deležu zaposlitve 92,50% 7,50% 

SM 27 Kulinarični produkt javna služba 100,00% 0,00% 

SM 28 Kolesarski produkt javna služba 100,00% 0,00% 

SM 29 Ribnik Vrbje javna služba 100,00% 0,00% 

SM 30 Skupni stroški po deležu stroškov dela 69,74% 30,26% 

SM 40 Tržne prireditve trg 0,00% 100,00% 

SM 50 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva po kvadraturi in uporabi 97,92% 2,08% 

SM 51 ZRSZZ - Javna dela javna služba 100,00% 0,00% 

SM 52 Ekomuzej prodaja trg 0,00% 100,00% 

SM 53 Trgovina zeleno zlato trg 0,00% 100,00% 

SM 54 TZZ blagovna znamka trg 0,00% 100,00% 

SM 55 Fontana zeleno zlato trg 0,00% 100,00% 

SM 90 Razpisi javna služba 100,00% 0,00% 

 

Razmerje tržnih prihodkov v primerjavi s celotnimi prihodki zavoda pa znaša  39,9 % : 60,1 %. 

Delež tržne dejavnosti je v letu 2019 padel zaradi nižjih prihodkov od prodaje blaga enote 

Zeleno zlato.  

Izkazan je presežek prihodkov iz tržne dejavnosti v višini 3.218,58 €, iz javne službe pa v višini 

14.355,89 €. 

 

 

3.1.4 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 
NAČELU DENARNEGA TOKA 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčen 

izkaz, v katerega se vpisujejo podatki o prilivih in odlivih, ki jih določeni uporabniki izkazujejo 

v poslovnih knjigah po drugem odstavku 11. člena Odredbe o razčlenjevanju in merjenju 

prihodkov in odhodkov. Določeni uporabniki moramo prihodke in odhodke izkazovati tudi po 

načelu denarnega toka – plačane realizacije. Takšno izkazovanje naj bi zagotavljalo primerljive 

podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. 

Pri evidenčnem izkazovanju podatkov se upoštevajo pravila, ki veljajo za druge uporabnike, ne 

pa pravila iz slovenskih računovodskih standardov. Podatki, izkazani v tem izkazu niso 

primerljivi s podatki, izkazanimi na kontih skupine 46 - zaračunani odhodki določenih 

uporabnikov in 76 -zaračunani prihodki določenih uporabnikov.  

 

Po načelu denarnega toka se prihodke pripozna, ko sta izpolnjena dva pogoja: 

1. poslovni dogodek je nastal oz. storitev je bila opravljena in 
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2. denar ali njegov ekvivalent je bil izplačan oz. sprejet ne glede na to ali je pri tem nastal 

denarni tok ali ne. 

 

V tem obrazcu izkazujemo sredstva pridobljena iz občinskega proračuna za tekočo porabo in 

investicije po načelu denarnega toka, ločeno od lastnih pridobljenih sredstev, ustvarjenih z 

javno službo in tistih, ki so ustvarjena na trgu.  

 

  Plan 2019 Real 2019 Real 2018 19/18 19/pl 

I. SKUPAJ PRIHODKI            1.659.651                 1.532.694             1.630.341      94% 92% 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŽBE 
           1.020.300                    954.524                993.537      96% 94% 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ               850.010                    808.583                804.695      100% 95% 

a. Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna 
                12.560                        8.503                    7.475      114% 68% 

b. Prejeta sredstva iz občinskih 

proračunov  
              837.450                    800.080                797.220      100% 96% 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti 

javne službe 
              170.290                    145.941                188.842      77% 86% 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU 
              639.351                    578.170                636.804      91% 90% 

II. SKUPAJ ODHODKI             1.606.146                 1.513.591             1.612.968      94% 94% 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŽBE 
              964.086                    925.233             1.020.110      91% 96% 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim               273.120                    275.471                285.106      97% 101% 

B. Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 
                47.163                      44.653                  46.162      97% 95% 

C. Izdatki za blago in storitve za 

izvajanje javne službe 
              592.588                    558.454                652.885      86% 94% 

J. Investicijski odhodki                 51.215                      46.655                  35.957      130% 91% 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
              642.060                    588.358                592.858      99% 92% 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz 

naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu 

              126.280                    119.639                103.974      115% 95% 

B. Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 

                17.537                      19.291                  16.820      115% 110% 

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 
              498.243                    449.428                472.064      95% 90% 

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 

ODHODKI 
                53.505                      19.103                  17.373          

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 

PRIHODKI 
                       -                               -                            -            

 

V letu 2019 se je stanje sredstev na računu povečalo za prilive v višini 1,532.694,29 € in 

zmanjšalo za odlive v višini 1,513.591,15 €. Iz občinskega proračuna za redno dejavnost je 

zavod prejel 52,2 % sredstev, 2,1 % sredstev je prejel za investicije in iz državnega proračuna 
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je bilo nakazano 0,6 % sredstev. Delež prilivov iz tržne dejavnosti je bil 37,7 %, ostali prilivi so 

iz javne službe. 

 

Odlivi za tržno dejavnost predstavljajo 38,9 %, investicijski odlivi 3,1 % vseh odlivov, ostalo so 

odlivi javne službe. Razpoložljiva sredstva so se tako povečala za 19.103,44 €. 

 

Fiskalno pravilo: 

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazujemo presežek prihodkov, 

zato smo po zakonu dolžni izračunati tudi presežek po fiskalnem pravilu. Ugotovljeni presežek 

odhodkov nad prihodki po fiskalnem pravilu znaša 3,655.506,43 €, ker je negativen, ga nismo 

evidentirali na kontih skupine 985. 

 

Pojasnilo glede izvajanja 80. člena ZJF: 

ZJF v 80. členu določa, da je najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem, ki ga imajo 

v upravljanju posredni proračunski uporabniki – javni zavodi, prihodek proračuna lastnika 

premoženja, to je v našem primeru občine ustanoviteljice.  V letu 2019 je imel zavod sklenjene 

pogodbe za uporabo dvorane in drugih prostorov, v svojem imenu in za svoj račun, saj nam 

ustanoviteljica ni posredovala navodil, da naj pogodbe sklepamo v njenem imenu. Zato 

prihodke od uporabe – najemnin za leto 2019 izkazujemo med svojimi prihodki v okviru 

prihodkov tržne dejavnosti, tako kot v preteklih letih. V obrazcu prihodkov in odhodkov po 

načelu denarnega toka, pa v skladu z navodili MF Direktorat za javno računovodstvo št. 41/-

11/2020/6 te prihodke izkazujemo kot prilive iz javne službe. 

 

 

 

3.1.5 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA TERJATEV IN NALOŽB in IZKAZ 
FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

Zavod v letu 2019 ni imel presežkov denarnih sredstev, ki bi jih posojal, zato je obrazec Izkaz 

računa financiranja terjatev in naložb prazen, denarna sredstva izkazujemo samo na računu. 

 

Prav tako se v letu 2019 nismo zadolževali, zato je obrazec Izkaz financiranja določenih 

uporabnikov prazen. 

 

 

 

V Žalcu, 13. 2. 2020                                                              Bina Lokar, vodja računovodstva                                                                                                   


