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A" RACUNOVODSKO POROeTO

Radunovodsko poroiilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pripadajode preglede in

pojasnila k izkazom je pripravljeno v skladu z dolodbami o sestavljanju in predlaganju letnih porodil dolodenih

uporabnikov enotnega kontnega nadrta. Te dolodbe so:

I

I

I

Zakon o radunovodstvu
Zakon o javnih financah
Pravilnik o sestavljanju letnih porodil za proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava,

odslej pravilnik o sestavljanju letnih porodil.

Navodilo o pripravi zakljudnega raduna driavnega in obdinskega proraduna telr metodologije za pripravo

porodila o doseienih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna; odslej navodilo

o pripravi zakljudnega raiuna in metodologiji za pripravo porodila o doseZenih ciljih in rezultatih.

1. BILANCA STANJA

Bifanca stanja je radunovodski izkaz, ki je sestavni del radunovodskega porodila in prikazuje resnidno in

poiteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

PodrobnejSa vsebina, dlenitev in oblika bilance stanja za leto 2017 pa je predpisana s pravilnikom o

sestavljanju letnih porodil za proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri vrednotenju in merjenju sredstev in obveznosti do njihovih virov se upoiteva zakon o radunovodstvu, ki se

sklicuje na slovenske ratunovodske standarde (SRS). Prav tako je v skladu s pravilnikom in o enotnem

kontnem nadrtu za proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava, odslej pravilnik o

razilenjevanju prihodkov in odhodkov dolodena vsebina kontov za izkazovanje posameznih vrst sredstev in

obveznosti do njihovih virov.

Pri obradunu amortizacije za leto 2077 je upoitevan Pravilnik o nafinu in stopnjah odpisa neopredmetenih

dolgorodnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Upoltevana pa so tudi pojasnila, usklajena s

sektorjem za javno radunovodstvo v ministrstvu za finance.

Podlaga za sestavitev obrazca bilanca stanja so poslovne knjige. Podatki so izliazani v evrih brez centov.

Obrazec vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po sllanju na dan 31. december
2015 in 2OL7 . V stolpec 4 so vpisani knjigovodski podatki za leto 2Ot7 .

SREDSTVA. AKTIVA:

Skupini kontov 00, 01- Neopredmetena sredstva in dolgorotne aktivne iasovne razmejitve, popravek

vrednosti neopredmetenih sredstev

Tiskupini izkazujeta nabavno vrednost programske opreme (radunalniSki prograrniv vi5ini 950 EUR (skupina

kontov 00) in popravek vrednosti programske opreme v viSini 950 EUR (skupina kontov 01). V letu 2017
nismo nabavili nove programske opreme, izkazani popravek nabavne vrednosti neopredmetenih dolgorodnih

sredstev - vrednost skupine kontov 01 pa se je spremenil za amortizacijo programske opreme.
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Skupini kontov 02,03 - Nepremiinine, popravek vrednosti nepremidnin

Skupina 02 zajema nabavno vrednost objektov MUZEJA NA PROSTEM v vi5ini 831.225 evra in sicer :

' 658.311 evrov znaSa nabavna vrednost objektov MUZEJA NA PROSTEM iz sredstev Ministrstva za
ku ltu ro

' 17.874 evrov znaSa nabavna vrednost MUZEJA na prostem -vzdrZevanje iz lastnih sredstev;

' 66.905 evrov zna5a nabavna vrednost MUZEJA na prostem -vzdrievanje iz sredstev Ministrstva za
ku ltu ro

' 88.135 evrov znaia vrednost vhodnega objekta na kontih zgradb v pridobivanju ( 85.000 iz sredstev
Ministrstva za kulturo in 2.135 iz lastnih sredstev;

V skupini 03 je izkazan popravek vrednosti nepremidnin v vi5ini 0, saj se po Pravilniku o nadinu stopnjah
odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, opredmetena osnovna sredstva
kulturnega, zgodovinskega ali umetniSkega pomena, ne amortizirajo. Nov vhodni objekt, se bo pridel
amortizirativ letu 20118 ( uporabno dovoljenje).

Skupina kontov 04, 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, popravek vrednosti opreme in
drugih opredmetenih osnovnf, h sredstev

Skupina 04 izkazuje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. V tej skupini izkazujemo
tudi opremo, katere posamidna nabavna vrednost ne presega vrednosti 500 evrov z dobo uporabnosti nad
enim letom in se vodi kot drobni inventar, ki se v skladu s 45. dlenom Zakona o radunovodstvu ob nabavi
odpiSe enkratno v celoti.

Otvoritveno stanje v sllupini 04 v viSini 112.926 EUR se je v letu 2017 povedalo za naslednje nabave:

I opreme v vi5ini 750 EUR ( oprema za opravljanje dejavnosti), vir sredstev Ministrstvo za kulturo
' opredmetenega drobnega inventarja pod 500 EUR, z Zivlj. dobo ved kot eno leto vvi5ini 1.511 EUR

ter zmanjialo za:
r knjigovodske odpise v viSini L.455 EUR in sicer za 993 opreme ter za 462 drobnega inventarja z

Zivljenjsko dobo vet kot 1 leto

V skupini 05 pa je izllazan popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki je
sestavljen iz otvoritvette postavke 87.175 EUR, zneska obraduna amortizacue vviSini 6.881 EUR, povedanja
popravka vrednosti v viSini 1.511 EUR( nabava Dl v letu 2017 in enkratni odpis) in zmanjianja popravka
vrednosti ( 1.455 EUR-odpisi).

Skupina kontov 10 in 1.1- Denarna sredstva v blagajni in takoj unoviljive vrednotnice ter dobroimetje pri
bankah in drugih finaninih ustanovah

V skupini 10 je izkazano stanje denarnih sredstev v blagajni na dan 3!. L2.2Ot7 v viSini 355 EUR

V skupini 11 je izkazano stanje denarnih sredstev na podradunu 5t.: 0130 7603 0381 144 v viSini 64 EUR;
znesek se ujema z izkazanimi zneski v izpiskih finandnih institucij.
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Skupina kontov 12 - Kratkorotne terjatve do kupcev

V skupini !2 so izkazane kratkorodne terjatve do kupcev v skupni viSini 61.4 EUR. Gre za nepladane

kratkorodne terjatve iz opravljanja dejavnost in sicer manjie terjatve do kr"rpcev iz naslova prodaje trgovskega

blaga, lastnih proizvodov in storitev.

Skupina kontov 14 - Kratkoroine terjatve do uporabnikov enotnega kontnega nairta

V skupini L4 so izkazane kratkorodne terjatve do uporabnikov enotnega kontneget nadrta v viSini 28.803 EUR.

Sestavljene so iz naslednjih podskupin:

a t4t}- kratkorodne terjatve do neposrednih uporabnikov proraduna obdine ustanoviteljice v viSini

26.576,50 EUR

. I42O- kratkorodne terjatve do posrednih uporabnikov proraduna driave v viSini 2.227 EUR

Skupina kontov 17 - Druge kratkoroEne terjatve

Na postavki AOP 020 izkazuje zavod terjatve za akontacijo DDPO za leto 2A!7 v viSini 62 EUR ter 340,39 EUR

iz naslova terjatev za refundacije bolni5ke odsotnosti -JD

Skupina kontov 34 - Zaloge lastnih proizvodov

Ta skupina kontov izkazuje vrednost zalog lastnih proizvodov v skladiSdu na dan 31.12.20L7 in sicer v vi5ini

8.363 EUR po nabavni vrednosti oz. v viSini lastne cene.

Skupina kontov 35 - Zaloge trgovskega blaga

Ta skupina kontov izkazuje vrednost zalog trgovskega blaga, ki je kupljeno za prodajo v nespremenjenem
stanju. Vrednost zalog trgovskega blaga po nabavnih cenah na dan 31.12.2017 znaSa 9.188 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV - PASIVA:

Skupina kontov 21 - Kratkoroine obveznosti do zaposlenih

Skupina 2t izkazuje kratkoroine obveznosti do zaposlenih v viSini 19.776 EUR. Postavka zajema naslednje

obveznosti :

. obveznosti za 6iste plade in nadomestila plad v viiini 11.815 EUR

r obveznosti za prispevke iz plad v viSini 3.794 EUR,

. obveznosti za akontacijo dohodnine iz plad v vi5ini 1,685 EUR,

. obveznosti za nadomestila prehrane med delom zaposlenih v vi5ini 876 ELJR,

. obveznosti za nadomestila prevoza na delo in iz njega zaposlenih v viSini 820 EUR,

r ostale kratkorodne obveznosti do zaposlenih v viSini 786 EUR.

Skupina 22izkazuje kratkorodne obveznosti do dobaviteljev v viSini 5.003 EUR.

Skupina 23 izkazuje druge kratkorodne obveznostiiz poslovanja vvi5ini3.553 EUR; postavka zajema naslednje

obveznosti:
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. obveznosti za prispevke na plade zaposlenih v viSini 2.873 EUR,

. obveznosti za davek od dohodkov - DDPO v vi5ini 657 EUR

. obveznosti za prispevke - druib. kor. delo v vi5ini 23 EUR,

Skupina 24 izkazuje kratkorodne obveznosti do uporabnikov kontnega nadrta v viSini 5.047 EUR in zajema
naslednje podskupine:

' 24O - kratkoro,dne obveznosti do neposrednih uporabnikov proraduna driave v viSini 47 EUR

' 24I - Kratkorodne obveznosti do neposrednih uporabnikov proraduna obdini v viSini 5.000 EUR

Skupina 25 izkazuje kratkorodne obveznosti do financerjev in sicer

' 250 - kratkorcldna posojila, prejeta od bank v viSini 17.000 EUR, ki se je v skladu z aneksom vrnilo
31.01.2018.

Skupina kontov 98 - Obveznosti za sredstva, preieta v upravljanje

Skupina 980 predstavlja obveznosti za neopredmetena dolgorodna sredstva in opredmetena osnovna
sredstva v vi5ini 850.845 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost neopredmetenih dolgorodnih sredstev in
opredmeten ih osnovnih sredstev.

Skupina 985 Na tem kontu je izkazan skupni preseiek prihodkov nad odhodki v viSini 9.392 EUR, ki je
sestavljen iz preseZka iz leta 2015 in 2015, vviSini L27 EUR,ter iz preseZka leta 2Ot7 v vi5ini9.265 EUR

Skupina 986 izkazuje preseiek odhodkov na prihodki v viSini 11.981 EUR, saj smo po priporodilu notranje
revizijske sluZbe za letro 20t6, v letu 2Ot7 uskladili osnovna sredstva z obveznostmi za sredstva, kar pomen,
da se obveznosti za sredstva povedajo za L1,.98L EUR, v tem znesku pa se izkaie preseiek odhodkov nad
prihodki preteklih let. Navedeno ne pomeni, da je zavod v preteklosti poslovalz negativnim izidom, ampak je
v breme lastnega rezultata - preseZka prihodkov formiral vir za financiranje nakupa osnovnih sredstev. Torej
delno bomo v viSini , po sklepu Sveta zavoda vir pokrili iz nerazporejenega preseika prihodkov nad odhodki v
viSini 9.392 EUR, razliko 2.589 EUR pa bomo pokrili v prihodnjem letu bodisi iz preseZka prihodkov ali v
breme prihodkov od prodaje lastnih proizvodov in storitev.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV

Stanie in gibanje neopredmetenih do[gorodnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je obvezna
priloga k bilanci stanja. Vsebuje kumulativni prikaz podatkov od 1. januarja do 31. decembra leta 2017 po
posameznih kategorijah neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki so
izkazane na ustreznih kontih skupin OO,02 in 04, njihovipopravki pa se izkazujejo na kontih 01,03 in 05.
Podatki se vpisujejo v evrih brez centov.

Posebej so izkazani podatki o nabavni vrednosti na dan 01. 01. 2O!7, popravek vrednosti na dan OL. OL.2Ot7,
povedanje nabavne vrednosti, povedanje popravka vrednosti, zmanj5anje nabavne vrednosti, zmanjSanje
popravka vrednosti in amortizacija tekodega leta, ter neodpisana vrednost na dan 31. t2.2017. Posamezne
postavke v tej prilogi se ujemajo z ustreznimi postavkami v bilanci stanja.

Lodeno so izkazana osnovna sredstva, za katere je vir nabave bil Ministrstvo za kulturo, ter lodeno osnovna
sredstva, katere je zavod financiral iz lastnih virov.

1.1
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t.2 STANJE IN €IBANJE DOTGEROENIH FINANCNIH NALOTB IN POSEJIT

V skladu s 7. dlenom pravilnika o letnih porodilih je stanje in gibanje dolgorodnih finandnih naloib in posojil

obvezna priloga k bilanci stanja. To je preglednica stanja in gibanja (spreminjanja stanja) dolgorodnih

finandnih naloZb in dolgorodnih posojil, med katere 5tejemo tudi dolgorofne depozite. V na5em primeru je

obrazec prazen.

2. IZKAZPRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOTTruIN UPORABNIKOV

tzkaz prihodkov in odhodkov doloienih uporabnikov je predpisan s pravilnikom o sestavljanju letnih porodil

za proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V tem izka:zu se izkazujejo prihodki in

odhodki zavoda, ugotovljeni v skladu z zakonom o radunovodstvu, ter v skladu z dolodbo prvega odstavka 16.

dlena pravilnika o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. Ta doloiba pomeni, da dolodeni

uporabnikipriugotav|janjuprihodkovinodhodkovobradunskegaobdobja@
poslovnesa dogodka, pri dlenitvi stroSkov, odhodkov in prihodkov na posamezne vrste pa pravila iz slovenskih

radunovodskih standardov. Prav tako pa je potrebno upoitevati tudi pravilnik o enotnem kontnem nadrtu.

Podatki v obrazcu se izkazujejo evrih brez centov. Obrazec pa vsebuje podatke o stro5kih oziroma odhodkih

in prihodkih za obravnavano in preteklo obradunsko obdobje. V stolpcu 4 so vpisani knjigovodski podatki za

obravnavano leto2OL7"

PRIHODKI se razdlenjujejo na:
. prihodke od poslovanja,
. finandne prihodke,

' druge prihodke in
. prevrednotovalne poslovne prihodke.

Celotniprihodkizavoda v letu 2017 znaiajo 4O7.435 EUR in sicer:
. prihodkiod poslovanja vviSini 407.355 EUR,
r finandni prihodki v viSini 0 EUR,
. drugi prihodki v viSini 81 EUR in
. prevrednotovalni poslovni prihodki v viSini 0 EUR.

Med prihodke poslovanja sodijo prihodki od prodaje proizvodov, blaga in materiala, ter prihodki iz prodaje

storitev. Poslovni prihodki so tudi sredstva iz proraduna, prejeta za pokrivanje poslovnih odhodkov v
obradunskem obdobju. Gre za namenska sredstva, kijih dolodeni uporabnik prejme za izvajanje svojih nalog

iz javnofinandnih virov, ki mu jih doloda zakon.

ODHODKI obradunskega obdobja so tisti znesek stroSkov nastali v obradunskem obdobju in so razdlenjeni na:
. poslovne odhodke

- stroiki blaga, materiala in storitev,
- stroSke dela in
- stroSki amortizacije

. ostali drugi stro5ki,

. finanfne odhodke,

. druge odhodke in

. prevrednotovalne poslovne odhodke.
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Celotni odhodki zavoda v letu 2017 zna5ajo 397.514 EUR.

Poslovni odhodki obradunskega obdobja so znesek stroikov, nastalih v obraiunskem obdobju, ki so izkazani v
ustreznih podskupinah skupine 46 in sicer :

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga je v letu 2017 znaSala 7.220 EUR.

StroSki materiala so vrednosti:
r stroikimateriala za izdelavo lastnih proizvodov
r stroskov energije in ogrevanja

' material za izvedbo delavnic, distilni material, delovna za5ditna obleka
. stroSkov strokovne literature in
r stroskov pisarniskega materiala

v skupni vi5ini 2O.Sf27 EUR.

Stroiki storitev so vrednosti:
r stro5kov storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (poitne in kurirske storitve, telefonske

storitve, varovanje zgradb in prostorov, zaloiniSke in tiskarske storitve, stro5ki oglaievalskih
storitev, varstvo pri delu, zdravni5ki pregledi zaposlenih),

I stro5kov storitev tekodega in investicijskega vzdrievanja, ter najemnin
. stroSkov zavarovalnih premij ter pladilnega in bandnega prometa,

' stroikov intelektualnih storitev (stroSki seminarjev, strokovno izobraievanje zaposlenih,
prevajalske sto ritve),

r stro5kov komunalnih in prevoznih storitev,
r povradil stroikov v zvezi z delom (dnevnice za sluZbena potovanja v drZavi, stro5ki prenodevanja

na sluibenih potovanjih v drZavi, strodki prevoza na sluibenih potovanjih, terenski dodatek in
povradila stroSkov za sprotne potrebe izobraievanja) in

I stroSkov avtorskih honorarjev, dela preko 5tudentskega servisa, stroikov dopolnilnega dela,
r stroikov drugih storitev (stroSkov reprezentance, araniiranja, poslovnih daril, storitev gostincev

pri dolodenih programih, dlanarin, stroikov storitev dru5tev in posameznikov, stroikov sejemskih
predstavitev,...)

v skupni viSini 100.447 EUR

Med stro5ke dela uvrSdamo:

plade, ki pripadajo zaposlenim, v bruto znesku,
nadomestila plad, ki skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi pripadajo
zaposleninr za obdobje, ko ne delajo, v bruto znesku, ki bremeni podjetje,
dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlenim ter zanje pladani ali njim povrnjeni zneski, ki niso v
neposredni zvezi s poslovanjem,
odpravnine, ki pripadajo zaposlenim, ko nehajo delati v podjetju, ter
dajatve, kiso dodatno obradunavajo-torejvsa pladila davkov in prispevkov alidrugih dajatev na
naStete izdatke, ki bremenijo delodajalca.

Med stro5ke dela Stejemo tudi:
r regres za letni dopust,

' povradila za prevoz na delo in iz njega,
. povradila za prehrano med delom,

I

I

I

I
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jubilejne in druge nagrade,

odpravnine,
solida rnostne pomodi,....

Stroikidela znaSajo 26650t EUR kar predstavlja 67 %vseh stroikov zavoda v letu 2017.

V obrazcu so stro5ki dela razporejeni v naslednje tri podskupine:
. plade in nadomestila plai v viSini 203.491 EUR,

' prispevki za socialno varnost delodajalcev v viSini 33.552 EUR in
. drugi stro5ki dela v vi5ini 29.458 EUR.

Druge stroike predstavljajo:

Amortizacija nabave DlvviSini 1.511EUR-v breme ustvarjenih lastnih prihodkov, sajzavod ne dobi posebej

sredstev za nabavo osnovnih sredstev, razen za investicijsko vzdrZevanje Muzeja na prostem s strani MK

Takse in pristojbine v viSini 2 EUR,

Prispevek zaZZin PIZ za delo v splo5no korist vi5ini23 EUR,

Nagrade dijakom in Studentom na obvezni praksi v viSini 680 EUR,

Ostali stro5ki ( odpisi trgovskega blaga v trgovini, stotinska izravnava) v viSini 29 EIJR,

Odhodki za obresti v vi3ini 116 EUR za najeti kratkorodni kredit ter ostale odhodke

REZULTAT POSLOVANJA je razlika med v obradunskem obdobju doseZenimi prihodki in odhodki.
Celotni prihodki obradunskega obdobja znaiajo

Celotni odhodki obradunskega obdobja znaSajo

407.435 EUR

397.514 ELrR

Preseiek prihodkov

Davek od dohodka pravnih oseb 2017

9.922 EUR

657 EUR

Preseiek prihodkov z upo5tevanjem davka od dohodka 9.265 EUR

2.1 TEKAE PruHODKOV IN ODHODKOV E}OIOEENIH UPORAENIKOV PO VRSTAH DEIAVNOSTI

V skladu z drugim odstavkom 23. dlena pravilnika o sestavljanju letnih porodil za proradun, proradunske

uporabnike in druge osebe javnega prava sestavljamo kot dolodeni uporabnik poleg izkaza prihodkov in

odhodkov dolodenih uporabnikov 3e obrazec prihodkov in odhodkov dolofenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti. Posebej so za zavod prikazani prihodki in odhodki za izvajanje.iavne sh:Zbe ter posebej prihodki in

odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu - trZna dejavnost.
Pri razporejanju prihodkov na dejavnost javne sluZbe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu so

upo5tevani dejanski prihodki od prodaje proizvodov in storitev, povedanje vrednosti zalog proizvodov,

prihodki od prodaje trgovskega blaga, finandni prihodki. Vsiostali prihodki pa predstavljajo javno sluibo.

Prihodki trZne dejavnosti predstavljajo 21 % vseh prihodkov zavoda o2.86.073 ELIR; prihodki javne sluibe pa

predstavljajo 79 % o2.321.363 EUR. Razmerje v odstotkih je enako kot preteklo leto.

Pri razporejanju odhodkov pa je teZje razmejevanje odhodkov, ki se nanaiajo na dejavnost javne sluibe oz.

na trZno dejavnost. Ker ni znanih sodil za razvr5danje teh odhodkov, je kot sodilo uporabljeno razmerje med

prihodki, doseienimi pri opravljanju posamezne dejavnosti. Dolodeni odhodki, ki se nanaiajo natandno na
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trino alijavno dejavnost se ne delijo glede na deleZ prihodkov, ampak se vStevajo k posamezni dejavnosti po
dejanski realizaciji. Torej zna5ajo odhodki trine dejavnosti 83.651 EUR, odhodkijavne sluibe pa 313.863 EUR.

Preseiek prihodkov nad odhodki za izvajanje javne sluibe z upoStevanjem DDPO znaia v letu 2017,
7.500 EUR.

Preseiek odhodkov nad prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu z upo5tevanjem DDPO znaia v letu
2017, t.765 EUR.

2.2IZRAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOEENIH UPORABNIKOV PO NAEELU DENARNEGA TOKA

Je evidendni izkaz, v katerega se vpisujejo podatki o prihodkih in odhodkih dolodenih uporabnikov, ki jih
dolodeni uporabniki izkazujemo v poslovnih knjigah po devetem odstavku 16. dlena pravilnika o
razdlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov.

Pri evidendnem izkazovanju podatkov smo upoitevali pravila, ki veljajo za druge uporabnike, torej nadelo
denarnega toka, ne pa pravila iz slovenskih radunovodskih standardov (nadelo nastanka poslovnega
dogodka). Kar pomeni, da se prihodek oz. odhodek prizna, ko je poslovni dogodek nastal in ko je zanj bil
opravljen denarni tok ali kak drug nadin poravnave. Zato podatki o odhodkih in prihodkih, izkazanih na
predpisanih evidendnih kontih, niso primerljivi s podatki, izkazanimi na kontih skupin 46 - zaradunani
odhodki dolodenih uporabnikov enotnega kontnega nadrta in 76 - zaradunani prihodki dolodenih
u pora bnikov enotnega kontnega nadrta.

Gre za podatke, ki jih zavod zagotavlja v poslovnih knjigah na evidendnih kontih prihodkov in odhodkov v
naslednjih skupinah :

I

I

I

I

71- nedavini prihodki,
72 - kapitalski prihodki,
73 - prejete donacije,
74 - transferni prihodki,

78 - prejeta sredstva iz EU,

40 - tekodi odhodki,
41 - tekodi transferji in

42 - investicijski odhodki.

I

I

I

I
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Vpisujejo se v evrih brez centov.

PRIHODKI

Tudi pri nadelu denarnega toka smo upoitevali enaka sodila za delitev na javno sluZbo in trZno dejavnost

kot pri izkazu prihodkov in odhodkov dolodenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.
Prihodki se izkazujejo v okviru skupin kontov 71,73 in74.

Skupina 71 predstavlja nedavdne prihodke in sicer:
. prihodke od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne sluibe v viSini 0 EUR,

. prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu v viSini 86.59L EUR;

. drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne sluibe v viSini 491 EUR

. prihodke od prejetih obresti v vi5ini 0 evrov

. prihodkiod najemnin, zakupnin in drugiprihodkiod premoZenjavvi5ini90T EUR.

Skupina 72 predstavlja kapitalske prihodke v viSini 0 EUR.

Skupina 73 predstavlja prejete donacije iz domadih virov v v viSini 0 EU

Skupina 74 predstavlja transferne prihodke in sredstev javnih financ:
r prejeta sredstva iz driavnega proraduna v vi5ini 30.539 EUR in
r prejeta sredstva iz proradunov lokalnih skupnostiv vi5ini 245.199 EUR.

r Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekodo porabo v viSini 43.279 EUR

. Prejeta sredstva iz driavnega proraduna iz sredstev proraduna EU v viSini 0

ODHODKI
Skupina 40 predstavlja tekode odhodke, ki zajemajo pladila, nastala zaradi :

. plad in drugih izdatkov zaposlenih za izvajanje javne sluZbe v viSini 190.310 EUR

. plad in drugih izdatkov zaposlenih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v viSini 44.456 EUR

. prispevkov delodajalcev za socialno varnost za izvajanje javne sluZbe v vi5ini 35.235 EUR

. prispevkov delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v vi5ini 0
EUR

' izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne sluZbe v viSini 704.772 EUI\,
. izdatkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v viSini 35.124 EUR.

Skupina 42 predstavlja investicijske odhodke vviSini 18.544 EUR, kizajemajo vsa pladila za pridobitev ali

nakup opredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, opreme,.... Zajemajo tudi izdatke za

nove gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrZevanje in obnove osnovnih sredstev.

Zavod je v letu 2017 ustvaril preseZek odhodkov nad prihodki v viSini 2L.445 EUR oziroma preseiek

odlivov nad prilivi, s tem da se je v letu 2017 najelo posojilo v vi5ini 17.000 EUR.

3. 
'ZRAZRAEUNA 

FINANENIH TERJATEV IN NALOZB DOLOEENIH UPORABNIKOV

Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov dolodenih uporabnikov po nadelu denarnega toka je tudi izkaz

raduna finandnih terjatev in naloZb dolodenih uporabnikov.lzkaz vsebuje podatke o danih posojilih in

10
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prejetih vradilih ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deleiev, in prejemki iz naslova prodaje teh
deleZev.
V na5em primeru je obrazec prazen.

4. IZKAE RAEUNA FINANCIRANJA DOTOCENIH UPORABNIKOV

Vsebina in oblika izkaza raduna financiranja dolodenih uporabnikov je dolodena s pravilnikom o
sestavljanju letnih porodil za proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Je
sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov dolodenih uporabnikov po nadelu denarnega toka. lzkaz
vsebuje podatke o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatke o odpladilih glavnic najetih posojil v
obradunskem obdobju. Zavod je v letu 2017 najel kratkorodno posojilo v vi5ini 17.000 EUR zaradi
likvidnostnih potreb pokrivanja stroikov investicijskega vzdrZevanja. Zavod vsako leto z Ministrstvom za
kulturo sklene pogodbo o sofinanciranju investicijskih del in nabav na Muzeju na prostem, vendar mora
vsa dela predhodno izvesti in jih tudi poravnati, Sele nato lahko vloZi zahtevek za povradilo stroikov,
Ministrstvo za kulturo zahtevek potrdi in sredstva nakaZe po 30 ih dneh. Glede na to, da zavod ni prejel
sredstev za projekt, katere je nadrtoval, je bilo potrebno kredit podalj5ati za en mesec in sicer do
31.0L.2018, ko je bil tudi vrnjen.

lzpolnili smo rubriko zmanjSanje sredstev na raiunih in sicer v vi5ini 4.445 EUR, kot seStevek zneskov iz
obrazcev:

' izkaza prihodkov in odhodkov dolodenih uporabnikov po nadelu denarnega toka (AOP 486). izkaza raduna finandnih terjatev in naloib (AOp 525)
. izkaza raiuna financiranja dolodenih uporabnikov (AOp 571)

zmanjian za se5tevek zneskov iz obrazcev:
r izkaza prihodkov in odhodkov doloienih uporabnikov po nadelu denarnega toka (AOP 485). izkaza raduna finandnih terjatev in naloZb (AOp 524)
. izkaza raduna financiranja dolodenih uporabnikov (AOp 570)

Radunovodstvo:
Lavra Gregordid, dipl.ekon.
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B. POSLOVNO POROEILO

1. SPLOSNO

tme javnega zavoda je: JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM lN RAZVOJ OBCINE ROGATEC

Naslov sedeia javnega zavoda je: Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec.

Zavod je vpisan v sodni register z dnem 15.02.2001

Sifra dejavnosti: 91.030 Varstvo kulturne dediSdine

Matidna 5tevilka : 1569805000
Davina Stevilka: 84L20312
Podradun pri UJP ZRtec: o13o 7603 0381L44

2. OPIS DEJAVNOSTI IN DOSEZENIH CIUEV ZAVODA V LETU 2Ot7

PrOgrAM rCdNC dEiAVNOSti - KULTURNO TURISTIENI PROGRAMI INTERPRETACIJE DEDISEINE

a) Zagotavljanje dostopnosti javnosti: odpiralni das Muzeja na prostem Rogatec (MPR) in Dvorca

Strmol(DS):
1. april - 31. oktober vse dneve razen ponedeljka, tudi nedelje in prazniki, od 10.00 h - 18.00 h

Zimski odpiralni Eas: vsako soboto od 10.00 - 15.00 h

Stevilo obiskovalcev
2Ot7 / 2OL6

Muzej na prostem (MPR)

t2.3O6 | 14.384
1.245 gratis

Dvorec Strmol (DS)

3.9821 4.14t
921 gratis

Skupaj
MPR, DS, KK, trg...

18.383 /
t3.127

Doiivljajske delavnice
pladljivi programi
2Ot7/2016

3.336 / 3.731 298 | 373

b) OKUSIMO DEDlSelNO-celoletni stalni kulturni program v MPR in Rokodelskem centru Rogatec
(RcR)

april - oktober: vsak Eetrtek in soboto v MPR / vsako nedeljo v RCR / 15 - 17 h

nov. - marec : vsako soboto v MPR in RCR I t0 - tzh

Doiivljajsko/udne delavnice in demonstracije rokodelstva, 5eg in navad
. kot kulturnoturistiiniprogram za posameznike brezpladno in brez najave, najmanj2 doiivljajski

delavnici;
r kot udne rokodelske delavnice: 1 x mesedno pletenje iz lidja in Sibja, rodno tkanje, londarstvo.

c) Strokovna vodstva po muzeju, dvorcu, trgu in okolici in organizacija/izvajanje uveljavljenih
programov: gl. zloZenko Rogatec Okusimo dediidino - PROGRAMI ZA OBISKOVALCE.

I2
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d) Zasnova in izvajanje prilagojenih programov interpretacije dediSdine za ciljne skupine:
I gostje bliinjih zdraviliSd; vkljuditev ogleda in delavnic v druZinski paket Term Olimia...

'udeleienci kulturnih, strokovnih, Sportnih, druiabnih sredanj, kot n. pr.: poletni tabor
KonjeniSkega kluba Strmol, poletna jezikovna Sola Andrew Berlet, zakljudni izlet Otro5kega
vrtca Smarje p. J. - ca. 300 oseb

r projektne skupine srednjeSolcev in Studentov v okviru mednarodnih izmenjav

' vkljuditev v letne udne nadrte VIZ kot strokovna ekskurzija ali tehniSki dan: 38 O5 /S5 iz cele
Slovenije

e) Rogatko in njegove dejovnice, stalni kulturni program za druiine in posameznike: doZivljajske in
gibalne igre kot interaktivne todke v MPR - samostojni obisk s katalogom, na voljo permanentno;
najava za skupine

f) Tradicionalne prireditve
- POLETNA MUZEJSKA NOe - Dvorec Strmol, 17.6./ odprtje razstave, etno skupina Nojeki, javno
vodstvo
- 79. LIKOF NA TABERHI, 22.7., etnografska prireditev: prikaz mladve Zita in delovnih opravil /
- Marietin sejem, rokodelci iz lokalnega okolja in partnerskih centrov, prikazi rokodelstva in
ponudba izdelkov /
- Okusimo dediiiino, doZivljajske delavnice MPR / Ndj sirova zavihanka 2077, nateiaiin
ocenjevanje

Partnerji: Zveza DU KOZANSKO, druStva iena Obsotelja & Kozjanskega, KGZ Smarje p. J.

- Druiinski direndaj, Dvorec Strmol, 29.8.: delavnice in lutkovna predstava - spoznavni dan Vrtca
Rogatec

g) Koncerti in glasbeno scenske prireditve na Dvorcu Strmol/ pomot pri logistiki in izvedbi:
- 7.2. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, PZ KD A.S. Rogatec, lutkovna predstava
Vrtca Rogatec
- I8.2. Valentinov koncert s citrami / Barbara Kobula iz Rogaike Slatine, samostojni koncert

Program redne dejavnosti - MIUZEJSKI lN KULTURNI PROJEKTI INTERPRETACIJE DEDIScINE

a) Zasnova novih programov interpretacije dedi5dine za ciljne skupine
(strokovne podlage, metodidna priprava za izvajanje, priprava/izdelava pripomodkov in opreme):

' Vivo orhltektVra ln Vivo MdteMatikol / arhitekturna delavnica / 3. triada OS in S5
. Zemljo, imamo problem /team-building program za poslovne skupine
. Rojstni don z Rogotkom / program praznovanja rojstnega dneva za otroke
' Kulinari6ne delavnice: izdelava masla (rodno stepanje) v pinji, priprava namazov, ajdovi

Zganci s prelivi

b) Evidentiranje/dokumentiranje in nega muzejskih predmetov:

' urejanje in posodabljanje digitalizirane inventarne knjige v okviru programa Galis;

' dogovori z vodstvom in strokovno sluibo SEM za reievanje problematike rednega
vzdrZevanja muzejskih predmetov kot premi6ne kulturne dediSdine v okviru zbirke MPR

h) Sodelovanje s Sekcijo za izobraievanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in
vkljudevanje v programe mednarodnih dni in nacionalne promocijske akcije na podroEju
kulture:
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Kulturni bozar, Poletno muzejska noi, Teden otroko / Z igro do dediiiine

i) Strokovno izobraievanje (interniin brezpladni programiSekcije SIK/SMS, SMD, drugih strokovnih
ustanov)
. Regijsko izobraievanje - Avtorske pravice v muzejski dejavnosti, Ptuj,22.5.
r lnterno izobraievanje za sodelavce iz programa JD

. VODNIK INTERPRETATOR, 24.1. - 13 udeleiencev (zaposleni in program JD) / izvedla Janja

Sivec
. Strokovni posvet Umetnost, Sport in dediSdina; Zavod za Solstvo, Ljubljana, 25.9.
r strokovna ekskurzija za zaposlene Zavoda in zunanje sodelavce: Haloze in Dravinjska dolina,

15.10.
. Londarjenje v prazgodovini, predavanje londarja restavratorja lgor Bahor, Ptui, !.t2.

j) Tematske strokovne predstavitve kulturnih programov Zavoda
. Kulturni bazar / Muzejske degustacije: predstavitev novega programa arhitekturne delavnice

uditeljem
r Radio ARS, Razglediin razmisleki,24.08.20L7, intervju z lreno Ro5kar

k) Sodelovanje z VIZ 05 Rogatec: brezpladna izvedba ogledov in delavnic v dogovoru s pedago5kimi

sodelavci (glasbena delavnica v Vrtcu Don. Gora in Rogatec, vodstvo po MPR / DS / trgu za

udence 05)

Program redne dejavnosti - RAZSTAVISCNA DEJAVNOST NA DVORCU STRMOL

a) Stalne razstave na dvorcu Strmol
Knjiievnik Bronko Hofmon (1929 - 199L), Zivljenje, delo, zapuiiina
Boroinisalon z delovnim kobinetom, stilska postavitev bivalnih prostorov

KUHARCA, Pokrajinski muzej Celje, muzejska razstava na podstre5ju dvorca

MZLU STRMOL Rogotec, Mednorodna Zbirka Likovne Umetnosti

b) Obiasne likovne in tematske razstave - 6 razstav, januar - december 2017

Pletarski izdetki lvana Verdnika / Yila Mayer, Soitanj
Fotografski razstavi Konji in norava / erno-bele razglednice / Matic Javornik in Rok eernezel, T .4.

Odsevi bruienega stekla / Karli Holeiek, Rogaika Slatina in Dru3tvo steklarjev Slovenije / 17.6.

Druitvo likovnikov Rogotec,letna razstava / 37.8.

Sithuete - Skarjerezi Doroteje Hauser in grafike Joieta Zlausa I Joieilaus in TKD Globode, Vojnik
2t.10.

eustvo v steklu - Remi Kodica, mojster gravure

Program redne dejavnosti - ROKODELSKI CENTER ROGATEC (RCR) na Dvorcu Strmol

V okviru Rokodelskega centra Rogatec deluje pet obrtniSkih delavnic:

' pletarska (5ibje in lidje),tkalskoiiviljska, steklarska in londarska delavnica na Dvorcu Strmol,
. mizarska delavnica v prostorih stare 5ole v Rogatcu,

Razen osnovne proizvodno obrtne dejavnosti izvaja RCR programe na osnovi programskega modela

Zavoda:

a) Gl. >Program redne dejavnosti - Kulturno turistiini programi interpretacije dedi5dine<, a) - d):
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b)

lzvajanje uveljavljenih in zasnova novih programov pod skupno blagovno znamko OKUSIMO
DEDISEINO -
gl. programsko zloZenko Rogatec Okusimo dediSdino - PROGRAMI ZA OBTSKOVALCE.

Priprava in izvajanje uinih delavnic - teiajev rokodelstva
Razpis za 16-urne udnetedaje londarstva, rodnega tkanja, pletarstva iz lidja in Sibja: jan.2017
Realizacija: tedaj londarstva / jan.- feb.2OL7 / 5 udeleiencev / mentor Stefan Zelko, tedaj rodnega
tkanja / jan- feb.2077 / 1 udeleienka / mentorica Jerica KroSel, tedaj pletenja iz Sibja / jan.- feb.
2Ot7 / 1 udeleZenec / mentorica Zdenka puko

Razvoj novih programov za najavljene skupine: Rokodelske delavnice kot tehniSki dan

Razvoj novih/lastnih izdelkov kot prodajnih artiklov: muca iz blaga, muca s sivko, medvedek,
di3edi srdek, diSeda blazinica Rogatec, diSedi ptidek, glineni praiidek

Zasnova/postavitev zaiasne razstave Rokodelskega centra Rogatec (RCR) v VerZeju od 24.9. do
24.11'.: izdelki iz 5ibja in lidja, rodno tkani in Sivani izdelki, izdelki iz lesa, glineni izdelki, stekleni
izdelki

Sodelovanje v Konzorciju Rokodelskih centrov Slovenije (KRCS - vdlanjenih 8 RC iz cele Slovenije:
ldrija, Ribnica, Rogatec, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Srce Slovenije - Litija, Skofl Loka,
Veriej); aktivno sodelovanje pri projektih konzorcija:

' Udeleiba na koordinacijskih/delovnih sreianjih Konzorcija: Ljubljana - februar, Moravde -
maj, Ribnica - oktober, Slovenska Bistrica - november

. Oblikovanje predloga novega zakona o varovanju rokodelcev

' Slovenski rokodelski festival 2017: pod okriljem Konzorcija se je festival odvijal dez celo leto
na 9 razlidnih lokacijah v okviru tradicionalnih rokodelskih sejmov z medsebojno udele)bo
partnerskih centrov, ki so se odzvali povabilu na nai rokodelski sejem, RC Rogatec se je
predstavljal na njihovih sejmih:
Grad Tu5tanj, 20 rokodelskih let, 4.6.

36. festival idrijske iipke, 17.6.
Marjetin rokodelski sejem, - Likof na taberhi - MpR,22.7 .

Rokodelski praznik v Slovenski Bistrici, 9.9.

c)

d)

e)

M ihof ov sejem, Rokodelski cente r V eriei, 24. 9.

Poroiilo pripravili:

lrena Ro5kar - muzejski in kulturno turistidni programi interpretacije dediSdine in razstavisina dejavnost
Gordana Biluiid - Rokodelski center Rogatec
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PROMOCIJA IN

V letu 2017 smo nadaljevali Ze z utefenimi promocijsko marketinSkimi aktivnostmi in novimi
akcijami s citjem postati 5e prepoznavnejii in pritegniti 5e ved obiskovalcev.

a) Zasnova/oblikovanje tiskanih materialov, informacijskih tabel
. aktualni informativno promocijski materiali (vabila, letaki, plakati za dogodke ter info za

zdravili5da
r katalog Program za obiskovalce s celovito programsko ponudbo 2017 za 5iroko

distribucijo v
. v slovenskem, angleSkem, nem5kem, italijanskem, hrvaikem, ruskem jeziku
r katalog Lodn - darila, ki povezujejo (izdelki rokodelcev)
. meseEni napovednik obtine Rogatec, zbiranje info, oblikovanje, tisk, distribucija na 1000
. naslovov
r ponatis katalog Rokodelstvo in tradicija v slovenskem in hrvaikem jeziku
. zloienka Lokalna kulinarika v slovenskem in hrvaikem jeziku
. brezpladne predstavitve programov v okviru skupnih akcij Pedagoike sekcije SMS:

Katalog
kulturno umetnostne vzgoje / Kulturni bozar 20L7

r ponatis Zloienke Rogatec (zemljevid) pri Kartografiji
. zloienka Rojstni dan z Rogatkom
. novi vodnik po muzeju v slovenskem jeziku
. informacijska tabla Dvorec Strmol
. promocijske mape
. novoletnarazglednica

b) Promocijsko marketinSke akcije
. sodelovanje z marketinikimi sluibami bliinjih zdravili5d (Hotel Sava, Hotel Slatina, Grand

hotel RogaSka, Terme Olimia, Terme Ptuj, Terme Zrede), s posameznimi turistiinimi
kmetijami (Pomona, Marjanca, Eko vila Mila) in prenodiSii (VIDA Slovenian House Ljubljana),

s turistidnimi agencijami (Kompas, Palma, Klas, ll Conte, Loopy Slovenia Bus Service)
. direktni marketing in distribucija promocijskih materialov in aZurnih ponudb ciljnim

sku pinam i n potencia Inim posred nikom tu ristidnih skupin :

TIC-| v lokalnem okolju (Roga5ka Slatina, Poddetrtek, Smarje priJelsah, Ptujska Gora,..) in po

Sloveniji, muzejske ustanove v urbanih okoljih, lokacije KD in ND (Kozjanski park, Rudijev

dom na Donadkigori, hotelske recepcije bliinjih zdraviliSd (Roga5ka Slatina, Poddetrtek,
Ptuj), 5ole, upokojenci, druStva, strokovna zdruZenja, gospodarski subjel<ti, turistidne
agencije, Zupnije ...

. redno obveidanje medijev, TIC-ev in ostale zainteresirane javnosti

. brezplaine objave/reportaie/oglasi, intervjuji/izjave v tiskanih, elektronskih medijih:
Revija Pogled (Mladinska knjiga), revija Oko, The Slovenia Book, Katalog atrakcij DeZele

celjske, Slovenske novice, Delo, Novi tednik, Radio Celje, Roga5ke novice, Knjiiica ugodnosti
>DeZela Celjska<, Katalog ugodnosti za imetnike Sparovih kartic (400.000 izvodov), RTV SLO

oddaja Dobro jutro in Slovenija danes, TV Golica, A banka- A nepremidnine, Radio Stajerski

val, Radio Ognji5de, radio Aktual
. platani oglasi: radio Aktual, Revija OKO, Roga5ke novice, VTV Velenje, JUMBO PANO

(Poddetrtek, Roga5ka Slatina, objava oglasa na LCD zaslonu-Central Rogaika Slatina, revija

Eko deZela, Moji vzorniki (PSS)

T am za obiskovalce: Steklarna Rogaika Slatina (Po steklarski poti), KK Strmol

T6



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RMVOJ ROGATEC
Pot k ribniku 6,3252 Rogatec,

tel.: 03 / 818 62 00, fax.: 03 / 818 62 06, e-mail: zavod@roqatec.si, DS:84120312

. stolno kulturno turistidna ponudba Rogatca na drugih spletnih straneh
(http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/izleti-in-prireditve/drugi-izleti-z-vlakom/rosatec-in-
muzei-na-prostem, https://www.spar-klub.si/ponudba/muzei-na-prostem-rogatec-in-
dvorec-strmol-rosatec-239, https://www.haloze.net/narava-in-liudie/muzeii-in-zbirke,

o http://visitok.eu/ku ltu rne-zna men itosti/
r Novo sodelovanje s protaloma haloze.net (Turistidna ponudba Haloz), visitOK (Turistidna

ponudba Obsotelja in Kozjanskega)

' e-poSta: mesedni napovednik dogodkov in prireditev v MPR, na dvorcu Strmol in v
Rokodelskem centru Rogatec

' aiuriranje spletnih strani www.rogatec.si, elodn.rogatec.si, www.naoovednik.com,
facebook Rogatec.si; @turizemRogatec, @donackagora, @dvorecstrmol, @muzejRogatec. informacijski monitor TIC Rogatec

. mobilna aplikacija Visit Rogatec, s QR kodo tudi za spletno trgovino E-lodn
r izdaja LETNE VSTOPNICE za MPR in dvorec Strmol in ENODNEVNE promocijske vstopnice

' promocijske predstavitve na sejmih in prireditvah (skupaj )I samosto,ino: Promocijska stojnica Ljubljana - STIC, Festival udenja in iivljenja Smarje pri
Jel5ah, Kozjansko jabolko Podsreda, Festivalturizma Europark Maribor, Slamnikarski
sejem Domiale, Zalec EKOCI, Dan zdravja Celje, Terme Olimia (18x), Gand hotel Roga5ka
Slatina (15x), Hotel Sava Rogaika Slatina (10x), Jernejev sejem Rogatec, Praznidna
trZnica Flogatec (4x), Sejem Maruievec

' vsodelovaniu z EKOC|Zalec: Altermed Celje, NATURO Gornja Radgona, AGRAGornja
Radgoner

r v sodelovaniu s Konzorciiem rokodelskih centrov Sloveniie: Rokodelski praznik v
Slovenslti Bistrici, 20 rokodelskih let Grad Tuitanj, 36. Festival ldrijske dipke, Miholov
sejem VerZej, Elizabetin sejem v Slovenj Gradcu

' v sodelovaniu z RA Sotla in Deielo Celisko: NATOUR Ljubljana, PLACE TO GO Zagreb,
Freizeit l(lagenfurt, Festival za tretje iivljenjsko obdobje Ljubljana, MOS Celje,
SrednjeveSka trinica Celjski grad, Aufsteirern Graz

. v sodelovaniu s PedagoSko sekciio pri Skupnosti muzeiev Sloveniie: Kulturni bazar -
Cankarjev dom Ljubljana, Pikin festival Velenje,

' sodelovanje v Sportno-turistiinem in kulturno- promocijskem projektu Active Slovenia

' promocijsko-sponzorsko sodelovanje z dru5tvi v lokalnem in Siriem obmodju (vstopnice za

sredelov s pr<lmocijskim materialom): Prostovoljno gasilsko druitvo Zibika, Druitvo iena
Donadka Gora, Pikin festival Velenje.

. promocijski artikli za sejme, leseni svindniki z napisom Rogatec
c) Celostna podoba - image

- embalaZa za rokodelske izdelke, vredke, nalepke (daj, mila, keksi), kartondki, logotip
d) Prodaja naiih izdelkov na zunanjih prodajnih mestih:

- Mladinska knjiga (v vseh enotah po Sloveniji), Ptujski grad, TIC Celje
e) Organizacija prireditev

' organizacija, promocija in izvedba: Prireditev ob kulturnem prazniku, Otro5ki pust 2017,
Zeleni festival, Poletna muzejska noi, Prireditev ob dnevu driavnosti - Veseli veter pod
zvezdami (v sodelovanju z Druitvom iena Rogatec), Likof na taberhi in Marjetin rokodelski
sejem, Jernejev sejem , Prazniina trinica - 5tiri zaporedne sobote (sodelovanje Krajevnih
skupnosti, drru5tev in KK Strmol), Lokalna trinica (oktober, november - prvo soboto)

Zagotavljanje organizacije/izvajanja kakovostne informacijske sluibe, sprejemanja narodil in
oblikovanje ponudb na osnovi povpraievanj.
Pripravila: Nives Brezovnik, podrodna svetovalka za nadrtovanje in trienje
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dvodnevne delavnice, z namenom, da se prebivalstvo seznani s politidno in ideolo5ko
situacijo, ve:zano na >begunsko krizo<. V okviru projekta je bila izvedena razstava likovnih
del otrok iz Marulevca in Rogatca na temo >Kdo so begunci<, kulturni program in sejem
domadih izde"lkov, ob zakljudku pa podpis sporazuma o pobratenju obeh obdin.)

' Priprava dokumentacije za prijavo programov na javni razpis zajavna dela za leto 2Ot8 -
programi: >lzvajanje dejavnosti na podroiju Sporta, nadzor in skrb za urejenost 5portnih
objektov<, >Urejanje in vzdrievanje javnih povriin ter obdinskih cest<

' Priprava podatkov in informacij s podrodja javnih narodil za izvedbo revizije poslovanja
Obdine Rogatec za leto 2016 s strani Radunskega sodiida

' sodelovanje z Razvojno agencijo Savinjske regije pri pripravi regijskih projektov
' porodanje pristojnim ministrstvom o vseh Ze izvedenih projektih, ciljih in udinkih v finandni

perspektivi 2ool-20L3
r sprotno vna5anje vsebin na obiinsko spletno stran: https://obcina.rogatec.si/, priprava

gradiva za proradun Obdine Rogatec in pripravo nadrtov razvojnih programov
. dlanica Sveta zavoda Razvojne agencije Sotla

Javni razpisi Obiine Rogatec

' priprava razpisa za dodelitev finandnih sredstev iz obdinskega proraduna za
pospeSevanje zaposlovanja v obdini Rogatec za leto 2Ot7 - objava razpisa, izvedba
postopkov dodelitve nepovratnih sredstev, porodanje o driavnih pomodeh

r priprava razpisa in razpisne dokumentacije, predsednica komisije za dodelitev finandnih
sredstev iz javnega razpisa za subvencioniranje nabave in gradenj malih komunalnih
distilnih naprav na obmodju Obdine Rogatec v letu 2017 in 2018 (pregled vlog, priprava
zapisnika, sklepov, pogodb)

Opis projekta: KUL EXPERTENCE - izvedba v letu 2018
Obdina Rogatec, prijavitelj projekta >Kul-experience<, je bila skupaj s partnerji Obdino Smarje pri
JelSah, KonjeniSkim klubom Strmol in podjetjem VoMed d.o.o. uspeina (pridobljena odlodba LAS,
dakamo na sklep Ministrstva za gospodarskirazvojin tehnologijo)na javnem pozivu zaizbor operacij
iz nasfova podukrepa >Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, kiga vodi
skupnost< za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2OL7-21tg,
sofinancirane iz sklada ESRR, tematskega podrodja iz SLR Varstvo okolja in ohranjanje narave, Ukrep
3.2. Razvoj trajnostnih ukrepov za izboljianje stanja okolja, cilj 3.2.1. Razvoj dodatne >zelene<
ponudbe obmodja.
V sklopu projekta bo Obdina Rogatec zgradila postajali5de za avtodome za 4 vozila, postavila
informacijsko tablo.
Opis projekta: SPORT JE lN - izvedba v letu 2018
Obdina Rogatec, partner projekta >5port je lN<, je bila skupaj s partnerji Obdino Smarje pri Jeliah,
obdino Kozje in podjetjem Zeleni gaj d.o.o.. uspeSna (pridobljena odlodba LAS, dakamo na sklep
Ministrstva za gospc,darski razvoj in tehnologijo) na javnem pozivu za izbor operacij iz naslova
podukrepa >Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost<
za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2OIj-2}tg,
sofinancirane iz sklada ESRR.

obdina Rogatec bo v letu 2018 v sklopu projekta izvedla naslednje nalozbe:

' ravnoteina pot - igriSde na obmoiju naselja Rogatec: sklopu te naloibe ieli Obdina
Rogatec, na obmodju obstojeiega Sportnega parka pri gasilskem domu, raz5iriti ponudbo za
najmlajie obdane (od 2 do 12 let) in tako urediti novo igri5de, ravnoteZno pot. Ravnoteina
pot je sestavljena iz poligona 5- 6 lesenih elementov, ki omogodajo razvoj gibalnih in
fu n kciona ln ih in spretnosti. Ravnoteina razvoj ravnoteija in
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koordinacije. lzbokline na zgornji strani pa stimulirajo podplate stopal vadedega.

be fit be smart igriSie zajema L50 m2 veliko uporabno povriino in se lahko poljubno, glede

na investitorjeve ielje veda, manjia, preoblikuje formo in prilagodi uporabnikom. Vklaplja se

v okolje tako po barvi kot tudi obliki.

Priprava projekta za prijavo na javni razpis LAS Obsotelje in Kozjansko EKSRP: Vderaj,

danes, za jutri
dezmejna projekta, prijavljena na tretji rok javnega razpisa v okviru programa

sodefovanja Interreg V-A Slovenija - Hrva3ka - v primeru odobritve izvedba 2018,20L9,
prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, prednostna

naloZba: Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediSdine:

DE.PARK II iN AKTUALIZIRANA PRIPOVED MUZEJEV IN PONUDNII(OV NA PODEZEUU

NEKDAJ IN DANES - DEDISEINA ZA VSE

priprava dokumentacije za prijavo programov na javni razpis za javna dela za leto 2018 -
ZRSZ - >Pomod pri razvoju in pospeSevanju turizma< in >Pomod v muzejih, galerijah in

arhivih<

Opis prijavljenih projektov:
dezmeina oroiekta. oriiavliena na tretii rok iavneea razpisa Q7.9.2OL71 v okviru prosrama

sodelovania lnterreg V-A Sloveniia - Hrva5ka - iakamo na sklepe

Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, prednostna naloiba

Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediSdine

Akronim: DE-PARK ll
Aktivno ohranjanje, obujanje kulinaridne dediSdine skozi trajnostniturizem.
Tnotraj bogate dediSdine programskega obmodja se v naiem projektu fokusiramo na kulinaridno

dediSdino, ki pomeni tradicionalne jedi in proizvode, sestavine v gastronomiji ter domade glinene in

steklene posode na dezmejnem obmofju. Preko raziskovanja in izobraievanja deleZnikov bomo

aktivno ohranjali kulinariko, preko promocije in uporabe v gostinstvu jo bomo obujali skozi

trajnostniturizem.
Rogatec: ureditev vinidarskega objekta, prezentacija s pokuiino tradicionalnih jedi, marketing in

trZenje (digitalnivodniki, int. stran, sejmi) oblikovanje izdelkov domade in umetnostne obrti, vezano

na kulinariko

Partnerji: PRJ halo d.o.o., Obiina Zetale, Obiina Podlehnik, TKIC, Obdina Bednja, Obdina Vinica,

Obdina Donja Voda, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Akronim: Doiivljaj a la carte

eezmejno projektno obmodje ima skupen zgodovinski razvoj, ki se kaZe tudi v ohranjeni dediSdini

obmodja. Razumeti, razvijati in interpretirati dediSdino kot druZbeno-povezovalno prvino na

dezmejnem obmodju, je nujno potrebna aktivnost za aktivno ohranjanje dediSdine, predvsem z

nadrtovano vkljuditvijo v turistiino ponudbo. Edinstveno doiivetje dediSdine na prostem na obmodju
ponujata dva v projekt vkljudena muzeja na prostem: Muzej na prostem Rogatec (kul.spom.drZ.

pomena) in Muzej Staro selo Kumrovec (spom. l.kategorije); najti pa je tudi ved zasebnih zbirk, ki so

prav tako pomemben hranitelj tovrstne dedi5dine obmodja, Partnerji na projektnem obmodju Ze dalj

dasa opaiamo potenciale, kijih omogoda razvoj turizma, ki v ponudbo vkljuduje dediSdino, predvsem

doZivetja dediSdine. Partnerji ie imajo vzpostavljene povezave, vendar te nikoli niso prerasle v

skupno izvaianie/proiekt. Inovativno razmiSlianie partnerjev prioblikovanju konkurendnih dezmeinih
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proizvodov dedi5dine (>virtualna izkustvena okolja<, >doiivetje dediSdine na prostem<, skupna
promociia, razvoj sodobnih IKT orodij), bo ustvarilo skupne, mednarodno zanimive in trino
usmerjene proizvode. Projekt bo spodbujal razvoj trajnostnega/zelenega turizma, ki je prednostna
naloga obeh nacionalnih razvojnih strategij turizma. lzziv bo zasnova dezmejen destinacije doiivetij
dedi5dine na prostent, ki bo temeljila na skupnih trajnostnih turistitnih proizvodih, ki bodo izkoriSdali
trZni potencial glavnih turistidnih sredi5d (veija mesta v razponu 200 kilometrov, zdraviliSka
srediSda...) in omogodali razvoj turizma v zaledju, predvsem na podeZelju. Aktivno vkljudevanje
dedi5dine v ponudbo turizma (oblikovanje novih programov/proizvodov), s poudarkom na trajnostni
rabi, ohranja dediSdino, jo promovira, ozave5ia o njenem pomenu in prepreduje njeno degradacijo.

Partnerji: Razvojna agencija Sotla, Zagorska razvojna agencija d.o.o., Muzeji Hrvatskog zagorja ,
Univerza v Ljubljani, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Naziv pr,ojekta: Razvoj kulturnega in zelenega turizma na obmoiju Obsotelja in Kozjanskega -
izvedba 2Ot8,2OL9

Akronim: Vieraj, danes, za jutri
Projekt sofinanciran na 1. Javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa >Podpora za
izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost<< za izvajanje Strategije
lokaf nega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 201,4-2020 sofinanciranje s

sredstvi EKSRP

Vodilni partner:
r JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBEINE ROGATEC

Partnerji:
. OBEINA RoGATEC
r ]1(ONJENISTI TLUA STRMOL
r F,ROMARK, Zinka Kobula Kamen5ek s.p.

Projektne aktivnosti zagotavljajo razvoj osnovnih storitev na podeielju v smislu ohranjanja,
oiivljanja in interpretacije kulturne dedi5dine obmodja Obsotelja in Kozjanskega (OiK) in razvoja
kulturnelga turizma. Projekt bo z manj5imi vlaganji, prireditvami, pedagoikimi delavnicami in
izobraZevanji omogodil razvoj dodatne turistidne ponudbe na podeielju, ohranitev in razvoj Zive
dediSdine obmodja OiK, razvoj novih produktov in programov, ki bodo vplivali pozitivno na
prepoznavnost in obiskanost celotne regije OiK ter spodbujal usmerjanje podeielskega prebivalstva
v izkori5rienost neobdelanih povriin v smeri ekoloikega kmetovanja (zeli5darstva), kar dolgorodno
vpliva na ohranjanje narave in okolja. Projektne aktivnosti ustvarjajo pogoje za razvoj trajnostnega
oz. zelenega turizma, z razvojem novih turistidnih produktov (zeliSdarstvo s spremljajodimi
dejavnostmi) in kulturnega turizma (nove vsebine vezane na glaiutarstvo in oiivitev rokodelskega
centra, ki predstavlja edini tovrstni center v OiK), z oblikovanjem skupnega promocijskega materiala
in spodbujanjem obnrodja v razvoj novih dejavnosti, v vkljudevanje v turistidno ponudbo obmodja.
Skozi projektne aktivnosti se bodo izoblikovali novi turistidni produkti, vezani na rokodelstvo in eko
zeli5darstvo - razvoj eko zeliSdnega vrta v sklopu kulturnega spomenika, najvedjega muzeja na
prostem v Sloveniji, Muzeja na prostem Rogatec kot primer dobre prakse in kot osnova za
pedagoike procese in razvoj novih produktov in storitev v sodelovanju s podeielskim prebivalstvom
OiK. Z izvedbo projektnih aktivnosti se bo vplivalo na podeielsko prebivalstvo v smislu zaznave
priloinosti za izdelovanje in trienje rokodelskih produktov (prenos rokodelskega znanja-vedje itevilo
mentorjev/rokodelcev na obmodju OiK), za preusmeritev v eko kmetijstvo (zeliSdarstvo) in tr)enje
izdelkov/pridelkov skozi izoblikovane in na novo vzpostavljene trZne poti Zavoda za kulturo, turizem
in razvoj Rogatec.
V sklopu projekta se bo izvedlo 11 izobraievanj za prebivalstvo OiK, izvedlo >Zeleni festival<, uredilo
se bo eko zeliSdni vrt in ustvarilo nove produkte, vsebinsko oiivelo rokodelski center (ohranitev iive
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dedi5dine rokodelstva OiK-vei mentorjev/rokodelcev; skupaj 60 izobraievanj), skupni promocijski

materiali, vpliv na razvoj novih delovnih mest.

Operacija je namenjena podeielskemu piebivalstvu OiK, ki ima potencial za izvajanje obrtnih
dejavnosti, za eko kmetovanje, za vkljuditev v celotno ponudbo obmodja. Projekt je inovativen v

smislu vkljudevanja novih vsebin v turistidno ponudbo obmodja, z razvojem kulturnega in zelenega

turizma. Skozi projekt se bo preverilo moZnost vzpostavitve socialnega podjetja za podrodje

rokodelstva za obmodje OiK, kar bo v primeru pozitivnih preveritvenih kazalnikov doprineslo k

zaposlovanju ranljivih ciljnih skupin iz obmodja OiK, saj te skupine predstavljajo potencial za razvoj in

ohranitev rokodelstva obmoija, hkrati pa dejavnosti omogodajo medgeneracijsko druZenje in

povezovanje in t.i. vseZivljenjsko udenje.

Simona Arzen5ek
Podrotie kmetiistva

r Sodelovanje pri pripravijavnega razpisa za pospe5evanje razvoja kmetijstva v obiini Rogatec

v letu 2OL7- objava razpisa, izvedba postopkov dodelitve nepovratnih sredstev (sklepi,

pogodbe, obveidanje), porodanje o driavnih pomodeh

Naravne nesreie v letu 2017

Zbiranje podatkov zaradi naravnih nesred po navodilih pristojnih sluib Uprave za civilno zaidito,

zaradi moZnosti kritja finandnih izgub obdanov in gospodarske Skode na obmodju obdine Rogatec. V

letu 2017 je bil s strani vlade izdan sklep o popisu pozebe in suie tudi za obdino Rogatec. Obdina je

na krajevno obidajen nadin obvestila oikodovance zaradi pozebe in su5e ter opravila vnos v
aplikacijo Ajda.

Zeli5tni vrt
Obiskovalci, ki si ogledajo muzej, imajo moinost ogleda tudi eko zeliSdnega vrta. Z ureditvijo
zeli5dnega vrta smo prideli v letu 2013, z zasaditvijo zeliSd pri kamnarski bajti. V letu 201.4, 2015

in 2016 smo vrt Sirili, do sedanjih velikosti l-3 a. V letu 2016 smo za zeliSda, ki so pridelana v

zeliSdnem vrtu Muzeja na prostem, pridobili certifikat s strani kontrolne organizacije IKC Maribor.
ZeliSda so pridelana po predpisih pravilnika o ekoloiki pridelavi. V okviru programov, ki jih izvaja

muzej na prostem, smo razvili zraven ogledov zeliSdnega vrta 5e dodatno ponudbo, povezano na

zeliSda:

- zeliStne kreme: ognjid, kamilica, sivka, materina duiica,..
- zeliSEna mila; trda mila s sivko, iajbljem, ognjidem,..
- drugi izdelki z zeliSii; muca s sivko, srdki, napolnjeni s sivko, blazinice s sivko,..
- zeli5ine izdelke: daj (meta, melisa, materina du5ica, iajbelj, SentjanZevka, tavientroZa,
ameri5ki slamnik, pelin, citronka), di5avnice (roimarin, origano, majaron, timijan,...). ZeliSda

se prodajajo tudi kot >dajne meSanice ali meianica zeliSd> in >meianica zadimb< ter drugih
zeli5dnih izdelkov.

V letu 2017 smo na zeliStnem vrtu pridelali 75 ke zeliSt, ki se prodajo v obliki razlidnih zeliSdnih

izdelkov. Najved smo pridelali mete (15 kg), sivke (11 kg), ameriSkega slamnika (10 kg), ognjida (5

kg), mefise (4kg), kamilice(2,7 kg), rmana 2,5kg,...

V letu 2017 so se v sklopu zeliSinega vrta izvajale naslednje aktivnosti:
. Sirjenje zeli3dnega vrta v sklopu Muzeja na prostem Rogatec ter delo na vrtu: okopavanje,

gnojenje, pletev zeliSd, pobiranje, suienje, pakiranje zeli5d

' aktivnosti, skladno z navodili in5pektorja za varno hrano glede sulenja zeliSd, embaliranja,
priprava HCCP priporodil: dobra higienska praksa, proizvodnia, HACCP nadela pri trZeniu

lokalne kulinarike, vodenie zapisnikov
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' priprava verifikacijsl<ega porodila glede na pregled InSpekcije iz Uprave ia uarno f,runo tet
odprava pomanjkljivosti in nepravilnosti pri HCCp sistemu

' izvedba zeliSdarskih delavnic v Muzeju na prostem ter priprava gradiva (regrat, bezeg,
kamilica, lipa, pehtran, materina duiica, ...)

' sodelovanje pri izvedbizelenega festivala (priprava vsebine programa, ponudniki, rezervacija
iin dogovori glede sadik, prlprava sadik za stranke, sejem sadik v 5marju , .. )

' izdelava programa in vsebine vodenega ogleda zeliSdnega vrta za razlidne ciljne skupine

Evidence, statistika, osta lo
r priprava obvestil za l<oledar dogodkov, obveSdanje ciljnih skupin (podjetniki, kmetje, druitva,

ponudniki,'.) o izobriaZevanjih, lokalnih in driavnih razpisih ter drugih informacijah
' vodenje statistike in obdelava statistidnih podatkov-Stevilo obiskovalcev v Rogatcu po ciljnih

:;kupinah in ponudnikih

' priprava evidenc za obradun delovnih ur

' vnaianje podatkov v aplikacijo UJP za izdajo e-radunov za stranke z registrirano dopolnilno
dejavnostjo in pomod pri Obdinski blagajni v dasu koriSdenja letnega dopusta, pomod pri
izvedbi inventure za Obdino Rogatec

. i:lanica nadzornega odbora LAS Obsotelje in Kozjansko

Pripravilil: mag. Suzana Likar

UPRAVUANJE DVORAN V OBEINI ROGATEC

' Upravljanje, vzdrZevanje in skrbniStvo nad dogodki in prireditvami v Kulturni Ouor-ani porotni
dvorani, Dvorcu Strmol in Grajski pristavi (v letu 2017 smo izvedli cca 35 prireditev oz.

dkov).

Sponru oBJEKTI
r Upravljanje, vzdrZevanje in skrbniStvo nad Sportnimi objekti (5portna dvorana nogatec, igrisia na

mivki, igriSda z umetno travo in nogometni stadion). zasedenost Sportnih objektov je ved kot 85 %r razen Soloobveznih otrok je v programe rekreacijske in redne vadbe vkljudeno je ved kot 500
udeleZencev

PARKIRI ZATOVORNA VOZILA
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3. KADRI V LETU 2OL7

3.l Zaposlenost
Dejansko Stevilo zaposlenih v zavodu je bilo 10 zaposlenih javnih usluibencev, kar je v skladu s planom

zaposlovanja v letu 2017.

3.2 Ostale oblike dela

AWORSKE POGODBE, OSEBNO DOPOLNITNO DELO

Zavod z zaposlenimi javnimi usluZbenci ne more v celoti zagotavljati izvajanja dogovorjenega programa

dela, zato zaradi specifike dejavnosti izvaja storitve z zunanjimi izvajalci na podlagi avtorskih pogodb in

drugih pogodb civilnega prava.

V letu 20L7 smo preko avtorskih pogodb najeli 13 izvajalcev za izvedbo programov interpretacije
kulturne dediSdine (izvedba etnolo5kih prikazov)oziroma LI2tur avtorskega dela.

JAVNA DELA

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je tudi v letu 2017 prijavil programa Varstvo in ohranitev

kulturne dediSdine in aktualne/novej5e/sodobne kulturno - umetniSke produkcije in Pomoi v muzejih,
galerijah in arhivih, javnih zavodih s podrodja varstva nepremidne kulturne dediSiine na javni razpis za

javna dela za leto 2Ot7. Zavod RS za zaposlovanje je odobril 2 osebi za program pomod v muzejih,

galerijah in arhivih (2 osebi s V. stopnjo izobrazbe) ter eno osebo za program Varstvo in ohranitev

kulturne dedi5dine in aktualne/novej5e/sodobne kulturno - umetniSke produkcije ( V. stopnja izobrazbe).

DRUZBENO KORISTNO DELO

V sodelovanju s Centrom za socialno delo Smarje pri JelSah, smo v letu 2017 omogodili osebam v

postopkih, da preko druibeno koristnega dela odsluiijo svoje kazni, tako da za dolodeno, Stevilo ur v

odlodbi opravljajo predvsem vzdrievalna dela na objektih ter urejanje javnih povrSin.

V letu 2017 sta 2 osebi namesto pladila globe v naiem zavodu opravili t64 ur druZbeno koristnega dela.

SruoErursro DEto
V letu 2017 smo preko Studentskega servisa najeli 2 Studenta za izvedbo vodenj in deiurstev oziroma 6

ur Studentskega dela.

OBVEZNO PRAKTIENO DELO DUAKOV IN STUOCruTOV TER USPOSABUA$IJE PREKOZRSZZ

Zavod ima sklenjeno eno pogodbo za praktiino izobraZevanje in sicer s/z:

- Solskim centrom Sentjur, vi5jo strokovno Solo imamo sklenjeno Pogodbo o izvedbi praktiinega
izabraievanja

Za dijake in Studente Obdine Rogatec in tudi okoli3kih obdin, vsako leto zagotovimo prakso, v katero

vkljudujemo aktivno sodelovanje pri izvedbi programov zavoda.

V letu 2017 sta obvezno praktidno delo opravljala 2 Studenta in sicer 480 ur.
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3.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem
V letu 2017 so zunanji izvajalci izvajalistoritve na podrodju varnosti in zdravja pridelu; pravno kadrovsko
sploine zadeve, finandno radunovodske zadeve, notranjo revizijo, informacijsko podporo ter storitev
nadzora in varovanja objektov.

3.4lzobraievanja
Zaposleni zavoda so se udeleZili raznih izobraZevanj, izpopolnjevanj in usposabljanj v okviru razpoloZljivih
finandnih sredstev in sicer predvsem za podrodja dejavnosti, na katerih so zaposleni.
Strokovna izobraievanje so potekala v vedini primerov izven zavoda v obliki seminarjev, udnih delavnic,
kongresov in simpozijev. lzvedlo pa se je tudi nekaj internih notranjih usposabljanj.
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4. REALIZACIJA STROSKOV NABAVE OPREME IN INVESTICIJSKEGA

VZDRZEVANJA V LETU 2Ot7

a. ) iz sredstev Ministrstva za kulturo

-montaia lesene ograje 130 m
- obnova lesene ograje odra ter zamenjava podnic

- obnova dotrajanih lesenih elementov gnojne jame

- obnova podlag, temeljev in prenosov >gepelj<

- izdelava lesenih polic regala za rokodelske izdelke

- obnova lesenih oken

- izdelava nadstreinice

4.160,20
2.081,50

1.280,39
1.r.50,00

750,00
2.427,00

q 1qn ol

ZUNANJA LESENA OGRAJA

IN ODER

GOSPODARSKO POSLOPJE

TRGOVINA LODN

NADSTRESNICA

b.l iz lastnih sredstev

z5 OBIEKT oPls DEt ZNESEK

t. Muzei na prostem obnova lesene ograje odra ter zamenjava podnic 18,50

2. Zavod sploSno Drobni inventar t.5Lt,4t
s-KUPA.l ,' : :,1i52991,

Rogatec, 26.02.20t8

vitiBukiekM
//"

I

26


