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A. RAEUNOVODSKO P€}RCIC]LO

Radunovodsko porodilo, 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:

' 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.

r Navodilo o pripravi zakljudnega raduna drZavnega in obdinskega proraduna ter metodologije za

pripravo porodila o doseZenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proraduna; odslej navodilo o pripravi zakljudnega raduna in metodologiji za pripravo porodila o
doseZenih ciljih in rezultatih.

L. BILANCA STANJA

Bilanca stanja je radunovodski izkaz, kije sestavni del radunovodskega porodila in prikazuje resnidno
in poiteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.
Podrobnej5a vsebina, dlenitev in oblika bilance stanja za leto 2018 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 upoSteva zakon o
radunovodstvu, ki se sklicuje na slovenske radunovodske 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 razdlenjevanju prihodkov in odhodkov dolodena vsebina kontov za

izkazovanje posameznih vrst sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Pri obradunu amortizacije za leto 2018 je upo5tevan Pravilnik o nadinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Upo5tevana 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 izkazani v evrih brez
centov. Obrazec vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na dan
31. december 2OL7 in 2018. V stolpec 4 so vpisani knjigovodski podatki za leto 2018.

SREDSTVA - AKTIVA:

Skupini kontov 00, 01- Neopredmetena sredstva in dolgoroine aktivne Easovne razmejitve,
popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

Ti skupini izkazujeta nabavno vrednost programske opreme (radunalniSki programi v viSini 950 EUR
(skupina kontov 00) in popravek vrednosti programske opreme v viSini 950 EUR (skupina kontov 01).
V letu 2018 nismo nabavili nove programske opreme.
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Skupini kontov 02, Og - Nepremitnine, popravek vrednosti nepremitnin

Skupina 02 zajema nabavno vrednost objektov MUZEJA NA PROSTEM v vi5ini 837.225 evra in sicer :

' 658.311 evrov zna5a nabavna vrednost objektov MUZEJA NA PROSTEM iz sredstev
Ministrstva za kulturo

' t7.874 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 kulturo

' 88.135 evrov znaSa vrednost vhodnega objekta na kontih zgradb v pridobivanju ( 86.000 iz
sredstev Ministrstva za kulturo in 2.135 iz lastnih sredstev:

V skupini 03 je izkazan popravek vrednosti nepremidnin v viSini 0, saj se po Pravilniku o nadinu
stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, opredmetena
osnovna sredstva kulturnega, zgodovinskega ali umetni5kega pomena, ne amortizirajo. Nov vhodni
objekt, se bo pridel amortizirati v letu 2019 ( uporabno dovoljenje).

Skupina kontov 04, 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, popravek vrednosti
opreme in drugih opredmetenih osnovnih 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 odpi5e enkratno v celoti.

Otvoritveno stanje v skupini 04 v viSini 113.733 EUR se je v letu 2018 povedalo za naslednje nabave:

r opreme v viSini 8.215 EUR ( oprema za opravljanje dejavnosti), vir sredstev Ministrstvo za
kulturo

I opreme v vi5ini 954 EUR ( oprema za opravljanje dejvanosti), vir sredstev ZKTR

' radunalni5ka oprema 2.294, vir sredstev projekt in lastna sredstva ZKTR

' opredmetenega drobnega inventarja pod 500 EUR, z iivlj. dobo ved kot eno leto v vi5ini
1.328 EUR

ter zmanj5alo za:

' knjigovodske odpise v viSini 5.549 EUR in sicer za 2.256 opreme ter za 3.293 drobnega
inventarja z Zivljenjsko dobo ved kot 1 leto

V skupini 05 pa je izkazan popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, v
vi5ini 96,675 in je sestavljen iz otvoritvene postavke 94.1,13 EUR, zneska obraduna amortizacije v
vi5ini 6.783 EUR, povedanja popravka vrednosti v viSini 1.328 EUR( nabava Dl v letu 2018 in enkratni
odpis) in zmanjSanja popravka vrednosti ( 5.549 EUR-odpisi).

Skupina kontov 10 in 11- 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 3t.12.2018 v vi5ini 956 EUR



V skupini Lt je izkazano stanje denarnih sredstev na podradunu 5t.: 0130 7603 0381 144 v viSini 30
EUR; znesek se ujema z izkazanimI zneski v izpisku Uprave RS za javna pladila

Skupina kontov 12 - Kratkoroine terjatve do kupcev

V skupini t2 soizkazane kratkoroi:ne terjatve do kupcev v skupniviSini 31.407 EUR. Gre za nepladane
kratkorodne terjatve iz opravljanja dejavnost in sicer manj5e terjatve do kupcev iz naslova prodaje
trgovskega blaga, lastnih proizvodov in storitev ter najemov prostorov in sicer v viSini 1.309 evrov. Na
tej skupini kontov smo ob koncu leta vzpostavili terjatev v viSini 30.097,t]3 in sicer do Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeielja iz naslova oddanega zahtevka za projekt > Razvoj kulturnega in
zelenega turizma na obmodju Obsotelja in Kozjanskega<, kije potekal od januarja 2018 do februarja
20L9. Namred skupna vrednost stroSkov projekta v obdobju od januarja 2018 do februarja 2019
znaia za partnerja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec 60.787,47 EUR, od katerih se
predvideva pridobitev nepovratnih sredstev v vi5ini 48.882,12 EUR. V letu 2018 je nastalo za
55.590,06 evrov stro5kov. V leto 2018 smo poknjiiili le za 30.097,83 evrov prihodkov, saj smo za ta
znesek vloZili zahtevek v mesecu avgustu 201-8, vendar zahtevek do dana5njega dne 5e ni bil
pregledan. Razliko prihodkov v vi3ini ca. !8.784,29 evrov bomo poknjiZili v leto 20L9, ko bomo oddali
drug zahtevek, predvidoma konec meseca februarja 20L9.

Glede na to, da g;e vsebinsko za terrjatev do proradunskega uporabnika ( skupina kontov 14), kateri se
usklajuje pri prenloienjski bilanci, bi v kolikor bi bil zahtevek pregledan in potrjen s strani agencije le
ta bil poknjiien na kontih skupine t4. Zaradi vzpostavitve terjatve in knjiZenja prihodka smo znesek
poknjiZili na kontg skupine L2, kateri se ne usklajuje pri premoienjski bilanci, saj predvidevamo, da
agencija obveznostina dan 3t.I2J2OL8zaradi zamude pripregledu 5e niimela vzpostavljeneterjatve.

Skupina kontov 1]4 - Kratkoroine terjatve do uporabnikov enotnega kontnega nafrta

V skupini 14 so izkazane kratkorodne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega nadrta v visini
43.703 EUR. Sestavljene so iz naslednjih podskupin:

' 1'4tO- kratkorodne terjatve do neposrednih uporabnikov proraduna obdine ustanoviteljice v
vi5ini 41.344,59 HUR (stroSki dela december 20L8, materialni stroSki november,
dpcember 2018)-nakazano s strani obdine v januarju 2Ot9 za stro5ke nastale v 2O'J.8t I42O- kratkorodne terjatve do posrednih uporabnikov proraduna driave v viSini 2.351,65
EUR (zRSZ)

t 1439 - krbtkorodne terjatve do posrednih uporabnikov pror.dr.obdin - kupci v viSini 6,30 EUR

Skupina kontov 1 - Druge kratkoroine terjatve

Na postavki AOP 020 izkazuje zavod terjatve za akontacijo DDPO za leto 2018 v viSini 656,53 EUR ter
909,95 EUR iz naslova terjatev za refundacije bolniSke odsotnosti.

Skupina kontov 34 - Zaloge lastnilr proizvodov

Ta skupina kontov izkazuje vrednost zalog lastnih proizvodov v skladiSdu na dan 31,.12.2018 in sicer v
viSini 7.530 EUR pp nabavni vrednosti oz. v viSini lastne cene.



Skupina kontov 36 - Zaloge trgovskega blaga

Ta skupina kontov izkazuje vrednost zalog trgovskega
nespremenjenem stanju. Vrednost zalog trgovskega blaga
znaSa 10.547 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV - PASIVA:

Skupina kontov 21 - Kratkoroine obveznosti do zaposlenih

blaga, ki je kupljeno za prodajo v
po nabavnih cenah na dan 3t.L2.20L8

Skupina 2t izkazuje kratkorodne obveznosti do zaposlenih v viSini 22"4L2 EUR. Postavka zajema
naslednje obveznosti :

. obveznosti za diste plade in nadomestila plad v viSini 12.824 EUR

. obveznosti za prispevke iz plad v vi5ini 4.176 EUR,

. obveznosti za akontacijo dohodnine iz plad v viSini 2.154 EUR,

' obveznosti za nadomestila prehrane med delom zaposlenih v viSini 807 EUR,

' obveznostiza nadomestila prevoza na delo in iz njega zaposlenih vviSiniT4tEUR,
r ostale kratkorodne obveznosti do zaposlenih v viSini 1.710 EUR.

Skupina 22izkazuje kratkorodne obveznosti do dobaviteljev v vi5ini 8.331 EUR.

Skupina 23 izkazuie druge kratkorodne obveznosti iz poslovanja v viSini 8.119 EUR; postavka zajema
naslednje obveznosti:

. obveznosti za prispevke na plade zaposlenih v vi5ini 3.246 EUR,

' obveznostiza prispevke na prejemke po avtorskih pogodbah vvi5ini 887 EUR
. obveznosti za davek od dohodkov - DDpO v viSini 687 EUR
r obvesznost za davek po odbitku po avtorskih pogodbah v viSini 729 EUR,
. obveznost za neto izpladilo po avtorskih pogodbah v viSini 2.570 EUR

Skupina 24 izkazuje kratkorodne obveznosti do uporabnikov kontnega nadrta v vi5ini 7.649 EUR in
zajema naslednje podskupine:

' 24O - kratkorodne obveznosti do neposrednih uporabnikov proraduna driave v vi5ini 72 EUR

' 241- - Kratkorodne obveznosti do neposrednih uporabnikov proraduna obdine v viSini 5.000
EUR

t 243 - Kratkorodne obveznosti do posrednih uporabnikov proraduna obdin neust.v viSini
2.577,00 EUR

Skupina 25 izkazuje kratkorodne obveznosti do financerjev in sicer

' 250 - kratkorodna posojila, prejeta od bank v vi5ini 48.882,t2 EUR ( glavnica ), katero smo
vrnili 14.01.2019.

Skupina kontov 98 - Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje

Skupina 980 predstavlja obveznosti za neopredmetena dolgorodna sredstva in opredmetena osnovna
sredstva v vi5ini 855.525 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost neopredmetenih dolgorodnih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Skupina 985 Na tem kontu je izkazan skupni preostanek preseZka prihodkov nad odhodkivvi5ini 347
EUR, kije sestavljen iz preseZka iz leta 2015 in2Ot6, vviSini ].27 EIJR, preseZka letaIOLT vvi5ini9.265



EUR, preseZka leta 2018 v viSini 6.183 ter porabe preseZka za nabavo osnovnih sredstev 3.247 EUR in
pokritje preseika odhodkov na prihodki v viSini 11.981 EUR, saj smo po priporodilu notranje revizijske
sfuZbe za leto 201-6,v letu 20L7 uskladiliosnovna sredstva z obveznostmiza sredstva, kar pomeni, da
se obveznostiza sredstva povedajo zaIt.987. EUR,vtem znesku pa se izkaZe preseZekodhodkov nad
prihodki preteklih let. Navedeno ne pomeni, da je zavod v preteklosti posloval z negativnim izidom,
ampak je v breme lastnega rezultata - preseZka prihodkov formiral vir za financiranje nakupa
osnovnih sredstev. Torej, bomo vir pokrili iz nerazporejenega preseZka prihodkov nad odhodki.

1.1 SFAFTIE !N GIBANJE :IECIPRET}METENIFI

CPRE*METENIFI CSNC\fNIH SRENSTEV

BCTGORECNI}I SREDSTEV IN

Stanje in gibanje neopredmeterrih dolgorodnih sredstev in opredmetenih osnsvnih sredstev je
obvezna priloga k bilanci stanja. Vsebuje kumulativni prikaz podatkov od 1. januarja do 31. decembra
leta 2018 po posameznih kategorijah neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev, ki so izkazane na ustreznih kontih skupin OO, 02 in 04, njihovi popravki 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. 201"8, popravek vrednosti na dan OL.
Ot. 2OIB, povedanje nabavne vrednosti, povedanje popravka vrednosti, zmanj5anje nabavne
vrednosti, zmanjianje popravka vrednosti in amortizacija tekodega leta, ter neodpisana vrednost na
dan 3L. 12. 20t8. Posamezne postavke v tej prilogi se ujemajo z ustreznimi postavkami v bilanci
sta nja.

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 oz.projektov.

L.2 STAN.IE IN GIBANJE BOIGCREcNIX r:UEgtd*IN NATOEB IN PCSEJIT

V skladu s 7. dlenom pravilnika o lletnih 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 Stejemo tudi dolgorodne depozite. V
na5em primeru je obrazec prazen.



2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOCETIU UPORABNIKOV

lzkaz prihodkov in odhodkov dolodenih uporabnikov je predpisan s pravilnikom o sestavljanju letnih
porodil za proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V tem izkazu se
izkazujejo prihodki in odhodkizavoda, ugotovljeniv skladu z zakonom o radunovodstvu, terv skladu z
dolodbo prvega odstavka 16. dlena pravilnika o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. Ta
dolodba pomeni, da dolodeni uporabniki pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obradunskega
obdobja upoStevaio nadelo nastanka poslovnega 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 stroskih oziroma
odhodkih in prihodkih za obravnavano in preteklo obradunsko obdobje. V stolpcu 4 so vpisani
knjigovodski podatki za obravnavano leto 20Lg.

PRIHODKI se razdlenjujejo na:
. prihodke od poslovanja,
. finandne prihodke,
. druge prihodke in
. prevrednotovalne poslovne prihodke.

Cefotni prihodkizavoda v letu 2018 znaiajo 44L.794 EUR in sicer:
. prihodki od poslovanja v viSini 441.109 EUR,

' finandni prihodki v viSini 0 EUR,
. drugi prihodki v viSini 625 EUR in
. prevrednotovalni poslovni prihodki v viiini 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, ki jih dolodeni uporabnik prejme za
izvajanje svojih nalog iz javnofinandnih virov, ki mu jih doroda zakon.

ODHODKI obradunskega obdobja so tisti znesek stroSkov nastali v obradunskem obdobiu in so
razdlenjenina:

. poslovne odhodke
- stroiki blaga, matelriala in storitev,
- stro5ke dela in

- stroikiamortizacije
. ostali drugi stroSki,
. finandne odhodke,
. druge odhodke in
. prevrednotovalne poslovne odhodke.

Celotni odhodki zavoda v letu 2018 znaiajo 434.964 EUR.

Poslovni odhodki obradunskega obclobja so znesek stro5kov, nastalih v obradunskem obdobju, ki so
izkazaniv ustreznih podskupinah skupine 46 in sicer :



Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga je v letu 2018 znaSala 9.329 EUR.

Stro5ki materiala so vrednosti:
r stro5ki materiala za izdelavo lastnih proizvodov
r stroskov energije in ogrevanja
I material za izvedbo delavnic, distilni material, delovna za5ditna obleka,ipd.
. stro5kov strokovne literature in
r stroSkov pisarni3kega materiala

v skupni viSini 25.213 EUR.

StroSki storitev so vrednosti:
I stro5kov storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (po5tne in kurirske storitve, telefonske

storitve, varovanje zgradb in prostorov, zaloZniSke in tiskarske storitve, stroSki
oglaSevalskih storitev, varstvo pri delu, zdravniSki pregledi zaposlenih, RTV prispevek,
stroiek fotokopiranja, storitev kemidnega di5denja, stro3ek prezentacue tradicionalne
kulinarike-projekt);

r stroikov storitev tekoiega in investicijskega vzdrZevanja ter najemnin
r stro5kov zavarovalnih premij ter pladilnega in bandnega prometa, stro5ki zadolievanja
I stro5kov intelektualnih storitev (stro5ki seminarjev, strokovno izobraievanje zaposlenih,

prevaja lske storitve, o rga n izacija r aznih izobra ieva nj-proje kt),
r stroskov komunalnih in prevoznih storitev

' povradil stroSkov v zvezi z delom (dnevnice za sluZbena potovanja v driavi, stro5ki
prenodevanja na sluZbenih potovanjih v driavi, stro3ki prevoza na sluZbenih potovanjih,
terenski dodatek in povradila stro5kov za sprotne potrebe izobraZevanja) in

r stroSkov avtorskih honorarjev, dela preko itudentskega servisa, stroSkov dopolnilnega
dela,

r stro5kovreprezentance
I stro5kov drugih storitev (araniiranja, poslovnih daril, storitev gostincev pri dolodenih

programih, dlanarin, stroSkov storitev druitev in posameznikov, stroSkov sejemskih
predstavitev, organizacija raznih predstavitev, delavnic, stroiki posameznikov iz naslova
prikazov domade in umetnostne obrti, stro5ki strokovne ekskurzije).

v skupni vi5ini 119.334 EUR

Med stroSke dela uvridamo:

I

T

t

I

plade, ki pripadajo zaposlenim, v bruto znesku,
nadomestila plad, ki skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi
pripadajo zaposlenim ;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, ki so dodatno obradunavajo - torej vsa pladila davkov in prispevkov ali drugih
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,



. jubilejne in druge nag;rade,

. odpravnine,

. solidarnostnepomodi,....

StroSkidela zna5ajo 279.086 EUR, kar predstavlja 64%vseh stro5kov zavoda v letu 2018.

V obrazcu so stroSki dela razporejeni v naslednje tri podskupine:
. plade in nadomestila pladvvi5ini 2O9J72EUR,
. prispevki za socialno varnost delodajalcev v viSini 34.632 EUR in. drugi stroSki dela v vi5ini 34.682 EUR.

Druge stroSke predstavljajo:

Amortizacija nabave Dl v viSini 1.328 EUR - v breme ustvarjenih lastnih prihodkov, saj zavod ne dobi
posebej sredstev za nabavo osnovnih sredstev, razenza investicijsko vzdrZevanje Muzeja na prostem
s strani Mkl.
Takse in pristojbine v vi5ini 94 EUR,

Prispevek zaZZin PIZ za delo v sploSno korist viSini 11 EUR,
Nagrade dljakom in 5tudentom na obvezni praksi v vi5ini 299 EUR,
Ostali stro6ki ( odpisi trgovskega blaga v trgovini, stotinska izravnava) v viSini 13 EUR

Finandne odhodke predstavljajo:
Odhodki za obrestiv vi5ini 157 EUR za najeti kredit ( LAS projekt)

REZULTAT POSTOVANJA je razlika med v obradunskem obdobju doseZenimi prihodki in odhodki.
Ce lotni prihod ki obradu nskega obdo bja znaSajo
Celotni odhodki obradunskega obdobja znaSajo

441.734 EUR

434.864 EUR

PreseZek prihodkov

Davek od dohodka pravnih oseb 2017

6.870 EUR

687 EUR

Z.IIZKA:E PruHODKOV IN ODHODKOV DOLdENIH UPORABS{IKov 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 5e obrazec prihodkov in odhodkov dolodenih
uporabnikov po vrstah dejavnosti. Posebej so za zavod prikazani prihodki in odhodki za izvajanje
javne sluZbe ter posebej prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu - tr2na dejavnost.
Pri razporejanju prihodkov na dej;rvnost 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. Vsi ostali prihodki pa
predstavljal'o javno sl uibo.



PrihodkitrZne dejavnosti predstavljajo 23 % vseh prihodkov zavoda oz.I0L.4S4 EUR; prihodkijavne
sluZbe pa predstavljajo 77 % oz. 34O.280 EUR.

Pri razporejanju odhodkov pa je teZje razmejevanje odhodkov, ki se nanaSajo na dejavnost javne
sluibe oz. na trino dejavnost. Ker ni znanih sodil za razvr5danje teh odhodkov, je kot sodilo
uporabljeno razmerje med prihodki, doseZenimi pri opravljanju posamezne dejavnosti. Dolodeni
odhodki, ki se nanaSajo natandno na trino alijavno dejavnost se ne delijo glede na delei prihodkov,
ampak se vStevajo k posamezni dejavnosti po dejanski realizaciji. Torej zna5ajo odhodki trine
dejavnosti I0O.734 EUR, odhodkijavne sluZbe pa 334.130 EUR.

Preseiek prihodkov nad odhodki za izvajanje javne sluibe z upo5tevanjem DDpO zna5a v letu 201g,
6.150 EUR.

PreseZek prihodkov nad odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu z upoitevanjem DDpO znaia v
letu 2018,33 EUR.

Z.?IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOEENIH UPoRABNIKoV Po NAEELU
DENARNEGA TOKA

Je evidendniizkaz, v katerega se vpisujejo podatkio prihodkih in odhodkih dolodenih uporabnikov, kijih dolodeni uporabniki izkazujemo v poslovnih knjigah po Pravilniku o razdlenjevanju in merjenju
prihodkov in odhodkov.

Pri evidendnem izkazovanju podatkov smo upoStevali 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 -' zaratuna ni od hod ki dolodenih uporabnikov enotnega kontnega nadrta in 7 6 - za radunani
prihodki dolodenih uporabnikov enotnega kontnega nadrta.

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

. 7L.- nedavdni prihodki,

. 72.- kapitalski prihodki,

. 73 -- prejete donacije,

. 74 -- transferni prihodki,

t 78 -- prejeta sredstva iz EU,
t 40 - tekodi odhodki,
t 4I - tekodi transferji in
. 42 - investicijski odhodki.
Vpisujejo se v evrih brez centov.

PRIHODKI

Tudi pri nadelu denarnega toka smo upoitevali enaka sodila za delitev na javno sluZbo in trino
dejavnost kot pri izkazu prihodkov in odhodkov dolodenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.
Prihodkise izkazujejo v okviru skupin kontov 7I,73in74.

Skupina 71 predstavlja nedavdne prihodke in sicer:

' prihodke od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne sluZbe v vi5ini O EUR,

J * *-L-



r prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu v viSini 94.486 EUR;
. drugi prihodki za izvajanje dejavnostijavne sluibe v viSini 706 EUR
. prihodke od prejetih obresti v vi3ini 0 evrov

' prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoZenja v viSini 843 EUR.

Skupina 72 predstavlja kapitalske prihodke v viSini 0 EUR.

Skupina 73 predstavlja prejete donacije iz domadih virov v v vijini O EU

Skupina 74 predstavlja transferne prihodke in sredstev javnih financ:
r prejeta sredstva iz drZavnega proraduna v vi5ini t7.OOO EUR in
I prejeta sredstva iz proradunov lokalnih skupnosti v viSini 266.247 EUR.
. Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekodo porabo v viSini 25.809 EUR
r Prejeta sredstva iz drZavnega 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 sluibe v viSini 191.483 EUR

' plad in drugih izdatkov zaposlenih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v vi5ini 49.S7O
EUR

' prispevkov delodajalcev za socialno varnost za izvajanjejavne sluZbe v vi5ini 38.094 EUR

' prispevkov delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v
vi5ini0 EUR

' izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne sluibe v vi5ini 97.763 EUR,

' izdatkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v vi5ini 39J27 EUR.

Skupina 42 predstavlja investicijske odhodke vvi5ini 22.2L3 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 vzdr)evanje in obnove osnovnih
sredstev.

Zavodje v letu 2018 ustvaril preseZek odhodkov nad prihodki v vi5ini 33.759 EUR oziroma preseZek
odlivov narJ prilivi, s tem da se je v letu 2018 najel posojilo v viSini 65.882 EUR, vendar ga je do
31'.12.2018 v skladu s pogodbo delno vrnil v viSini 17.OOO EUR, saj sredstev EU za projekt nismo
prejeli, kljub oddanemu zahtevku v mesecu avgustu 2018.

3. tzKAz RAiUNA FtNANeNtH TERJATEV rN NALoZB DoLoeENtH upoRABNtKov

Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov dolodenih uporabnikov po nadelu denarnega toka je tudi
izkaz raduna finandnih terjatev in naloib dolodenih uporabnikov . lzkaz vsebuje podatke o danih
posojilih in prejetih vradilih ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deleiev, in prejemki iz
naslova prodaje teh deleZev.
V na5em primeru je obrazec prazen.

I 11 I



a" texAz naEu*a rtNANeaRAru*e aele€ENru* uFoRABNtKov

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 2oI7 naiel kratkorodno posojilo v vi5ini 17.Ooo 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 stro3kov,
Ministrstvo za kulturo zahtevek potrdi in sredstva nakaie po 30 ih dneh. Glede na to, da zavod ni
prejel sredstev za projekt, katere je nadrtoval, je bilo potrebno kredit podaljiati za en mesec in sicer
do 31.01.2018, ko je bil tudi vrnjen.

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec izvaja projekt >Razvoj kulturnega in zelenega turizma na
obmodju Obsotelja in Kozjanskega<, od januarja 2018 do februarja 2019. projekt je uspe5no
kandidiral na L. javnem pozivu zaizbor operacij iz naslova podukrepa >podpora za izvajanje operacijv
okviru strategije lokalnega razvoja, kiga vodi skupnost< za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS
Obsotefje in Kozjansko v programskem obdobju 201,4-2020, sofinancirane iz sklada EKSRp.
Projektni partnerii so: Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Obdina Rogatec, Zinka KamenSek
s.p., Konjeni5ki klub Strmol.

zavod je pridobil kredit v viSiini 65.882,12 evrov z dnem 05.10.2o!8,5t. pogodbe 16-52-52000331.
Delno smo 20J-22018 v viSini 17.000 evrov kredit vrnili, ko smo prejeli sredstva Ministrstva za
kulturo za investicijsko vzdrZevanje. Odprto razliko v viSini 48.882,12 evrov smo vrnili 14.01.2019 in
sicer z akontacijo dotacije iz obdinskeg;a proraduna, saj nepovratnih sredstev iz naslova projekta ie
vedno nismo prejeli.
Namred, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je v mesecu avgustu 2018 vloZil zahtevek za
pridobitev nepovratnih sredstev na LAS Obsotelje in Kozjansko, kateri je posredoval zahtevek na
Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeZelja. Kljub pogodbenim dolodilom, da bo Zavod pridobil
letoinje leto nepovratna sredstva, zahtevek 5e ni bil pregledan in pridakujemo, da bomo sredstva
prejeli Sele v mesecu juniju 2019.

lzpolnili smo rubriko zmanj5anje sredstev na radunih in sicer v viSini 1.877 EUR, kot seStevek zneskov
iz obrazcev:

' izkaza prihodkov in odhodkov dolodenih uporabnikov po nadelu denarnega toka (AOp 4g6). izkaza raduna finandnih terjatev in naloZb (AOp 525). izkaza raduna financiranja dolodenih uporabnikov (AOp 571)

zmanjSan za seitevek zneskov iz obrazcev:

' izkaza prihodkov in odhodkov dolodenih uporabnikov po nadelu denarnega toka (AOp 4S5). izkaza raduna finandnih terjatev in naloZb (AOp 524). izkaza raduna financiranja dolodenih uporabnikov (AOp 570)

Neto zadolievanje je razilka med najetimi in vrnjenimi glavnicami kredita in znaSa 31.gg2 evrov po
stanju na dan 31..12.2018.

Radunovodstvo:
Lavra Grego rdid, dipl.ekon.



B. PI]SLOVNO POROEILO

1. SPLOSNO

lme javnega zavoda je: JAVNI ZAVOD ZA KUITURO, TURTZEM tN RAZVOJ OBetNE ROGATEC

Naslov sedeZa javnega zavoda je: pot k ribniku 6,9252 Rogatec.

Zavod je vpisan v sodni register z dnem LS.O2.2OO1,
Sifra dejavnosti: 9L.030 Varstvo kulturne dedisdine
Matidna Stevilka : L569805000
Davdna Stevilka: 84120312
Podradun pri UJp ZRTEC:0130 7603 O3BLt44

2. OPIS DEJAVNOST'I IN DOSEZENIH CIUEV ZAVODA V LETU 2OL8

Program redne deiavnosti - KULTURNO fUntCf

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 - 1g.OO h
Zimski odpiralni ias: vsako soboto od 10.00 - 16.00 h

Stevilo obiskovalcev
2Ot8 /2A2"7

Muzej na prostem (MPR)
t4.20s / 32.305

Dvorec Strmol (DS)

4.3t4 | 3.982

Skupaj
MPR, DS, KK, trg...

L9.s69 |
18.383

Doiivljajske delavnice
pladljivi programi
2OL8/zAfi

4.4L3 | 3.336 3s3 / 2s8
Delavnice skupaj

4.766 | 3.634

bl oKUslMIo DEaSdNO - celoletni stalni kulturni program v MpR in Rokodelskem centru Rogatec
(RcR)

Dozivljajsko/udne delavnice in demonstracije rokoderstva, seg in navad
- kot kulturno turistidni program za posameznike brezpladno in brez najave, najmanj 2 doZivljajski

delavnici;
- kot udne rokodelske delavnice: l- x mesedno pletenje iz lidja in 5ibja, rodno tkanje, londarstvo.
aprif - oktober: vsak detrtek in soboto v MpR / vsako nedeljo v RCR / 1.s - 17 h
nov. - marec : vsako soboto v t\/tpR lt3 - 15 h in RCR /tO - t2 h

Strokovna vodstva po muzeju, dvorcu, trgu in okolici in organizacija/izvajanje uveljavljenih
programov: gl.zloienko Rogatec Okusimo dediiiino - PROGRAMT ZA OBTSKOVALCE 201g.

Zasnova in izvajanje prilagojenih programov interpretacije dediSdine za ciljne skupine:
- gostje bliinjih zdravili5d; team building program za goste Hotela Atlantida (120 gostov iz Srbije)
- udelelenci strokovnih, Sportnih, druZabnih sredanj, kot n. pr.: poletnitabor Konjeniskega kluba

Strmol
- poletna jezikovna Sola Andrew Berlet (tedaj angleSdine, elnografske in rokodelske delavnice,

c)

d)



Sport)
- Rojstni dan z Rogatkom / program praznovanja rojstnega dneva za otroke
- projektne skupine srednjeSolcev in Studentov v okviru mednarodnih izmenjav

el Rogotko in niegove dejavnice, stalni kulturni program za druiine in posameznike: doZivljajske in
gibalne igre kot interaktivne todke v MPR - samostojni obisk s katalogom, vedno na voljo; za

skupine

f) Trddiciondlne prireditve
- POLETNA MUZEJSKA NOe - Dvorec Strmol, t6.6.lodprtje razstave, pripovedovanje pravljic za
odrasle
- 20, LIKOF NATABERHI,2t.7., etnografska prireditev: prikaz mladve iita in delovnih opravil /
Morjetin

seiem, rokodelciiz lokalnega okolja in partnerskih centrov, prikazirol<odelstva in ponudba
izdelkov /

Okusimo dediiiino, doZivljajske de'lavnice MPR / Naj sirova zavihanka 2018, natetajin
ocenjevanje

Partnerji: Zveza DU KOZJANSKO, dru5tva Zena Obsotelja&Kozjanskega, KGZ 5marje p.J.

g) Koncerti in glasbeno scenske prireditve zunanjih izvajalcev / zavod nudi pomod pri logistiki in

izvedbi:

Dvorec Strmol: 24.2. Koncert Mateje Bobek in Mojce Jenid, samostojni koncert / 18.5. Koncert
harmonikarjev, Glasbena Sola Roga$ka Slatina / 6.6. Pianistidni koncert, Glasbena 5ola RogaSka

Slatina /
13. 10. Vokalna skupina Cantabile, koncert /
Grajska pristava: 20.IO. Me5ani pevski zbor KD A.S. Rogatec, koncert / 30.1,1,. Koncert

tamburaiev

redne dejavnosti- MUZEJSKI lN KULTURNI PROJEKTT tNTERPRETAC|JE DEDtsetNE

a) Postavitev stalne razstave Pokrajinskega muzeja Celje, avtorja JoZeta Rataja, v Rokodelskem
centru na dvorcu Strmol: OD GLAZUTE DO STEKLARNE - Steklarstvo na rogaSkem - odprtje
3.12.20:18.

b) Evidentiiranje/dokumentiranje in nega muzejskih predmetov:
- Urejanje in posodabljanje digitalizirane inventarne knjige v okviru programa Galis; pomod pri

urejanju domadin BlaZ Majcen v okviru Studentske prakse;
- Dogovor z vodstvom in strol<ovno sluibo SEM za re5evanje problematike rednega vzdrZevanja

muzejskih predmetov kot premidne kulturne dediSdine v okviru zbirke MPR: izdelali popis
potrebnih ukrepov, zavod
pridobi sistemska sredstva za postopno izvajanje restavriranja predmetov.

c) Zasnova novih programov interpretacije dedi5dine za ciljne skupine
(strokovne podlage,metodidna priprava za izvajanje, priprava/izdelava pripomodkov in opreme):
- nadgradnja team-building programa za odrasle in rojstnodnevnega program za otroke
- mesedne debelarske delavnice oLr L. mednarodnem letu debel
- Naia super hrana - kulinaridne delavnice vsako prvo soboto v MPR (Okusimo dediiiino\
- Rogatko(X)l(j)ub - mesedna sredanja za mladino

d) sodelovanje / povezovanje z drugimi strokovnimi ustanovami in projekti
- Muzej novejde zgodovine Celje: sodelovanje pri novi razstavi o zemlji >Zemlja pleje< - v

razstavo vkljudeni 3 namensko izdelani eksponati (torbica in predprainik iz lidja, leska iz Sibja),



odprtje 1.9. 4.2OI8
- 16. Mednarodni kiparsko slikarski simpozij VIVA MAKOLE 2018: vkljuditev v program;

Kamnarska bajta/MPR kot ena od lokacij; ustvarjalec Francieerneld; materialloianskikamen

e) Sodelovanje s Sekcijo za izotlraievanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev
vkljuievanje v programe metdnarodnih dni in nacionalne promocijske akcije
kulture:
Kulturni bazar, Cankarjev dom, 5. april lmednarodni dan muzejev,
Poletna muzejska nod, L6. junii / Teden otroka - z igro do dediiiine,
Dnevievropske kulturne dedi5dine - DEKD,22.9.- 6. j"0.2019, ZVKDS

Slovenije in
na podroiju

18. maj / Teden druiin, maj /
oktober, sekcija SIK pri SMS /

f) lzobraievanje na strokovnih podrodjih / ekskurzije:
- Interni in brezpladni programisekcije SIK/SMS, SMD, drugih strokovnih ustanov: seminar

Lutke v muzeiski pedagogiki(15.L.), Regijsko izobraievanje Maribor - vkljudevanje javnosti v
muzejsko interpretacijo (9.a).; delavnica Kreativno pisanje (llt1,.), Nacionalni strokovni
posvet Skupoi do znanio: kulturna dediiiina kot uino snov, muzeji in galerije kot roziirjene
utilnice (13.12.)

- strokovna ekskurzija za zaposlene in zunanje sodelavce: Praznidna Ljubljana (Muzej Kamnik,
Slovenski etnografski muzej, grad - 2.12. (40 udeleZencev, od tega 17 udeleZenk natedaja Naj
sirova zavihanka)

Tematske in strokovne predstarvitve kulturnih programov Zavoda
- Kulturni bazar ,5. april/ Muzejske degustacije: predstavitev programa Rogatkove dejavnice

uditeljem
- Yal2O2-nedeljskaradijskar:dda.ia,Namigzaizlet,9.9.2018 f lrenaRo5karinGordanaBiluiid
- Sodelovanje pri snemanju TV oddaje Mestne promenade, predvajan a 14.r2.20rg na

programu TV SLO1

s)

h)

a)

b)

Sodelovanje z VtZ OS Rogatec: brezpladna
sodelavci (glasbena delavnica v Vrtcu Don.

izvedba ogledov in delavnic v dogovoru s pedagoikimi
Gora in Rogatec, vodstvo po MPR /DS / trguza

udence 05
redne RAZSTAUSENA DEJAVNOST NA DVORCU STNUOI

Stalne razstave na dvorcu Strmol
Knjiievnik Bronko Hofmon (1929 - 1991), Zivljenje, delo, zapuidina
Baroinisolon z delovnim kobinetom, stilska postavitev bivalnih prostorov
KUHARCA, Pokrajinski muzej celje, nruzejska razstava na podstresju dvorca
MZLU STRMOL Rogatec, Mednarodna Zbirka Likovne IJmetnosti

obdasne likovne in tematske razstave - 6 razstav, januar - december 201g
- OBLIKA lN BARVA,ETna Ferjanid&Nivea Kofol, slike in skulpture; udenci Glasbene Sole Rogajka

Slatina

- POGLED SKOZI OBJEKTIV, fotografska razstava, Foto klub filma in tiska Smarje p. j., Janko
Cahon

- TATJANA SE PREDSTAVI, razstava rodnih del Tatjane debular v sodelovanju z Dru5tvom Zena
Rogatec

- KRHKA lN MOdNA KOT STEKI-O - razstava unikatnega steklenega nakita Natalije Kukec, prikaz
taljenja stekla nad plamenom in izdelave steklenih perl (DruStvo steklarjev Slovenije)

- DRUSTVO LlKovNlKov ROGATEC, skupinska razstava dlanov drustva
- LlsrJE v risbi in steklu, Vesna Zakonj5ek in Miriam Kosec (Kozjanski park)



m redne - ROKODELSKI CENTER ROGATEC (RCR) na Dvorcu Strmol
V okviru Rokodelskega centra Rogatec deluje pet obrtniSkih delavnic:
- pletarska (5ibje in lidje), tkalsko - Siviljska, steklarska in londarska delavnica v novih prostorih na

Dvorcu Strmol
- mizarska delavnica v prostorih stare Sole v Rogatcu
Razen osnovne proizvodno - obrtne de.iavnosti izvaja RCR programe na osnovi programskega modela
Zavoda:

a) Gl. >Program redne dejavnosti - kulturno turistitni programi interpretacije dediSiine(, a) - d)
lzvajanje uveljavljenih in zasnova novih programov pod skupno blagovno znamko OKUSIMO
DEDISCINO -

gl.programsko zloZenko Rogatec Okusimo dediiEino - PROGRAMT ZA OBTSKOVALCE.
b) Priprava in izvajanje uEnih delavnic - teEajev rokodelstva

Razpis za udne delavnice.
Realizacija: Predavanje in delavnica list dez list - delavnica pletenja izlifla, april 20L8, izvajalki:
Vida Antolinc in Gordana BiluSii, Stevilo udeleZencev: 1-1, Delavnica pihanja stekla, november
2Ot8,izvajalka: Zinka Kobula Kamen5ek, Stevilo udeleZencev 14

c) Razvoj novih programov za najavljene skupine: GlaZutarska pot
d) Razvoj novih/lastnih izdelkov kot prodajnih artiklov: braldek, glineni obesek na vrvici, glinena

rozeta, glineni magnet, otroSki vozidek iz Sibja in bukovega lesa
e) Projekti: Sodelovanje pri izvajanju projekta >Vderaj, danes, za jutri< na podrodju steklarstva in

londarstva, januar - julij 2018
f) Zasnova/postavitev zaiasne rarzstave Rokodelskega centra Rogatec (RCR) v Slovenski Bistrici od

8.9. do 30.9.: izdelki iz Sibja in lidja, rodno tkani in Sivani izdelki, izdelki iz lesa, glineni izdelki,
stekleniizdelki

g) Sodelovanie v Konzorciju Rokodelskih centrov Slovenije (KRCS - vdlanjenih 9 RC iz cele Slovenije:
ldrija, Ribnica, Rogatec, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Srce Slovenije - Litija, Skofla toka,
VerZej, Moravde); aktivno sodelovanje pri projektih konzorcija:
- Udeleiba na koordinacijskih/delovnih sreianjih Konzorcila: Skofla t.oka - marec, tdrija - april,

Slovenj Gradec - junij, Litija - september,Celje - september, Pliskavica - oktober, Slovenska
Bistrica - november

- Oblikovanje predloga novega zakona o varovanju rokodelcev
- Oblikovanje predloga sprememb Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu za podrodje

rokodelstva
- Slovenski rokodelski festival 2018: pod okriljem Konzorcija se je festival odvijal dez celo leto

na 9 razlidnih lokacijah v okviru tradicionalnih rokodelskih sejmov z medsebojno udeleibo
partnerskih centrov, ki so se orjzvali povabilu na nai rokodelski sejem, RC Rogatec se je
predstavljal na njihovih sejmih:
l-. vseslovenska rokodelska razstava v Slovenj Gradcu, 1_.6.

37. festival idrijske dipke, 16,6.
Marjetin rokodelski sejem, - LikoJ' na toberhi - MpR,21-.7 .

Rokodelski praznik v Slovenski Bi:;trici, 8.9,
Miholov seiem, Rokodelski center Veriei. 30. 9.

Porodilo pripravili:

lrena Roikar - muzejski in kulturno turistidni programi interpretacije dedi5dine in razstavi5dna
dejavnost
Gordana Biluiid - Rokodelski center Rogatec
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PROMOCIJA IN TRZENJE

V letu 2018 smo nadaljevali Ze z utedenimi promocijsko marketinSkimi aktivnostmi in novimi
akcijami s ciljem postati 5e prepoznavnejsi in pritegniti 5e ved obiskovalcev.

A) ZASNOVA/OBLIKOVANJE TISKANIH MATERIALOV, INFORMACIJSKIH TABEL
aktualni informativno promocijski materiali (vabila, letaki, plakati za dogodke ter info za
zd raviliSda

katalog Program za obisk<lvalce s celovito programsko ponudbo 2Ot8 za Siroko distribucijo v
v slovenskem, angleSkem, nemSkem, italijanskem, hrvadkem
katalog Lodn - darila, ki povezujejo (izdelki rokodelcev) v pdf
mesefni napovednik obiine Rogatec, zbiranje info, oblikovanje, tisk, distribucija na 1040
naslovov
zloZenka ZeliSiarstvo - priloinost zarazvoj podeielja (projekt >Vderaj, danes, za jutri<)
rokodelske delavnice - vabila, letaki, plakati (projekt >Vderaj, danes, za jutri<)
brezpladne predstavitve programov v okviru skupnih akcij Pedagoike sekcije SMS:
Katalog kulturno umetnostne vzgoje / Kulturni bozar2OIS
novi vodnik po muzeju v italijanskem jeziku
informacijska tabla ParkiriSte za avtodome
priprava promocijskih map
novoletna vo5tilnica
izdaja Letne vstopnice 2Ot8 za M PR in dvorec Strmol
letak Prireditve 2018 in program Okusimo dediSdino
oblikovanje/tisk promocijskih svintnikov

b) pRoMoctJsKo MARKETTNSKE AKCTJE

- promocijske tri vitrine v Hotelu Breza - poddetrtek
- sodelovanje z marketinSkimi sluibami bliinjih zdraviliSd (Hotel Sava, Hotel Slatina, Grand

hotel RogaSka, Terme Olimia, Terme Ptuj, Terme Zrete), s posameznimi turistidnimi
kmetijami (Pomona, Marjanca, Eko vila Mila) in prenodiSdi (Hostel Celjski mladinski center), s
turistidnimi agencijami (Kompas, KIas, Avrigo Nova Gorica, Leze Ljutomer, Aritours Maribor,
ll Conte, Go Portoro7)

- direktni marketing in distribucija promocijskih materialov in aZurnih ponudb ciljnim
skupinam in potencialnim posrednikom turistidnih skupin:
TIC-i v lokalnem okolju (RogaSka Slatina, Poddetrtek, Smarje pri Jel5ah, Ptujska Gora,..) in po
Sloveniji, muzejske ustanove v urbanih okoljih, KnjiZnice Rogatec, RogaSka Slatina, 5marje pri
Jel5ah, Kozjanski park, Rudijev dom na Donadkigori, hotelske recepcije bliinjih zdravili5d
(Rogaika Slatina, Poddetrtek, Ptuj), Sole (osnovne, srednje, distribucija junij 2018),
upokojenci, druStva (gasilska, Zena, turistidna, Sportna,), strokovna zdruZenja, gospodarski
subjekti, turistidne agencije, Zupnije...

- redno obveSianje medijev, TIC-ev in ostale zainteresirane javnosti
- brezpladne objave/reportaie/oglasi, intervjuji/izjave v tiskanih, elektronskih medijih:

Revija AVTO-DOM (11 strani), Revija Oko, The Slovenia Book, Katalog atrakcij DeZele celjske,
Slovenske novice, Delo, Novi tednik, Radio Celje, Roga5ke novice, Knjiiica ugodnosti
>DeZela Celjska<, Obve5danje za imetnike Sparovih kartic (200.000 naslovov), RTV SLO
(Mestne promenade), VAl,.2O2, Radio Stajerski val, Radio OgnjiSde, Radio Si, Radio Aktual,
Revija LUPA, Revija Dobra ideja za izlet-Top 13, snemanje filma o Ksaverju Meiku v muzeju,
preko Haloze - deZela tisoderih gridev, RTV SLO - Oddaja Slovenski pozdrav - DruZina poje

- pladani oglasi: radio Aktual, Revija OKO, Roga5ke novice,Stajerski val, JUMBO pANO
(Poddetrtek, Roga5ka Slatina, Dramlje), Zemljevid POt Celje 2O!8, Radio ptuj.
Napovednik.com, Radio Celje, Zemljevid z motorjem po Sloveniji, Revija Dobra ideja zaizlet-
ponudba oglasa v sodelovanju z GostiSdem pod Goro,

za obiskovalce: Steklarna Rogalka Slatina (po steklarski poti), KK Strmol



- stalno kulturno turistidna ponudba Rogatca na drugih spletnih straneh
-z-vlakom

c)

muzei-na-prostem, httpsl//www.spar-klub.si/ponudba/muzei-na-prostem-rogatec-in-
dvorec-strmol-rosatec-239- , https://visit-haloze.si/top-lokaciie/ , http://visitok.eu/kulturne-
znamenitosti/

- novo sodelovanje s portalom www.visit-haloze.si
- e-po5ta: 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.napovednik.com,

facebook Rogatec.si; @tunizemRogatec, @donackagora, @dvorecstrmol, @muzejRogatec,
@ rokodelskicente rrogatec

- informacijski monitor TIC Rogatec
- promocijske predstavitve na sejmih in prireditvah (skupaj )- samostoino: Gregorjev sejem BTC City Ljubljana, Festival udenja in Zivljenja Smarje priJelsah,

Kozjansko jabolko Podsreda, Festival turizma Europark Maribor, Lent (23.6)- Art Kamp (julij)
Maribor, Terme Olimia (Hotel Breza), Prijateljsko kolesarjenje po dolinisotle, Poletje v
Radovljici, Gand hotel Rogaika Slatina, Hotel Sava RogaSka Slatina, Jernejev sejem Rogatec,
Praznidna trZnica Rogatec, Zeleni festival Rogatec, Park tisoderih zvezd Kidridevo

- v sodelovaniu s Konzorciiem rokodelskih centrov Sloveniie: Rokodelski praznik v Slovenski
Bistrici, 36. Festival ldrijske dipke, Miholov sejem VerZej, Elizabetin sejem v Slovenj Gradcu

- v sodelovaniu z RA Sotla in De2elo Celisko: Alpe-Adria Ljubljana, Festival za tretje Zivljenjsko
obdobje Ljubljana, MOS Celje

- v sodelovaniu s Pedaeo5ko sekciio pri Skupnosti muzeiev Sloveniie.:
Kulturni bazar - Cankarjev dom Ljubljana

- sodelovanje v Sportno-turistidnem in kulturno- promocijskem projektu Active Slovenia
- promocijsko-sponzorsko sodelovanje z druitvi v lokalnem in Sir5em obmodju (vstopnice za

sredelov s promocijskim materialom): Osnovna Sola Rade(Svetovni festival otro5kih gledalisd
v Lingu/Nemdiji, Prostovoljno gasilsko druitvo Sinkov Turn Koseze, Dru5tvo iena Donadka
Gora, Pikin festival Velenje

- promocijskiartikli za sejme, lesenisvindnikiz napisom Rogatec
- za imetnike spar kartic ugodnost pri nakupu vstopnice v muzej in na dvorec

CELOSTNA PODOBA ROKODELSKIH IZDETKOV
- oblikovanje embalaie za rokodelske izdelke (projekt >Vderaj, danes, za jutri<)
- priprava embalaZe v izdelavo (zakljudeno januar 2019)
- nalepke (daji, mila, keksi, suho sadje, hidrolati, eteritna olja, tinkture, mazila, rozeta)
- kartondki - deklaracija izdelkov

PRODAJA NA$H IZDELKOV NA ZUNANJIH PRODAJNIH MESTIH
- Prodajna galerija na Ptujskem gradu, Tlc celje, Trgovina v Hotelu llreza

PRIREDITVE

- organizacija, promocija in izvedba:
Prireditev ob kulturnem prazniku (sodelovanje z domadinko Dolores pu5aver in gosti
Oktetom Planika), Otroiki pust 2018 (sodelovanje z Vrtcem Rogatec, Donadka Gora in
Dobovec), Zeleni festival Rogatec (sodelovanje z DruStvom Ljudske pevke, Sportnim
dru5tvom Gams, KK Strmol, Hlapon-cestni vlakec in razlidnimi ponudniki na stojnicah),
Poletna muzeiska not (sodelovanje z Dru5tvom steklarjev Slovenije), Prireditev ob dnevu
driavnosti - Veseli veier pod zvezdami (v sodelovanju z Dru5tvom iena Rogatec, pojodimi
druiinami in gosti Pegazove muze), Likof na taberhi in Marjetin rokodelski sejem
(sodelovanje zZvezo druStev upokojencev Kozjansko, domadi mlatidi izpod Donadke Gore,

d)

e)

Dru5tvo Li iz R(lgatca, gosti Etno skupina Volk Folk, pri izboru za Naj sirovo



zavihanko: Dru5tva ienaiz Obsotelja in Kozjanskega, KGZ Ptuj ter Solskim centrom Sentjur,
ter kuharTerm Olimia, Marjetin sejem: Konzorcij Rokodelskih centrov Slovenije), Jernejev
seiem (sodelovanje z razlidnimi ponudniki na stojnicah, DruStvo Ljudske pevke iz Rogatca in
DevdkiJaka, Prazniina trinica Rogatec - dve zaporedni soboti (sodelovanje s Krajevnimi
skupnostmi Dobovec, Donadka Gora in Rogatec, Prostovoljnim gasilskim dru5tvom Rogatec,
Dru5tvom Zena Rogatec, DruStvom kmedkih Zena Sveti Rok ob Sotli, DruStvom Zena Donadka
Gora, Osnovno Solo Rogatec, poS oobovec, POS Donadka Gora, Glasbeno Solo RogaSka
Slatina, KonjeniSkim klubom Strmol, Plesnimi skupinami, Vrtcem Rogatec, Druitvom
tambura5i Rogatec, Folklorno skupino KD Anton Stefanciosa Rogatec, MeSanim pevskim
zborom KD Anton Stefanciosa Rogatec, DruZino Volasko

g.) Priprava in zagotavljanje organizacije/izvajanja kakovostne informacijske sluZbe, sprejemanja
narodil in oblikova na <lsnovi povpraieva

Pripravila: Nives Brezovnik, podrodna svetovalka za nadrtovanje in trienje
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RAZVOJNI ODDELEK -2OL8
Razvojni oddelek je bil vzpostavljen v letu 2000, ko je Obdina Rogatec zaposlila dve osebi za

izvajanje aktivnosti na podrodju razvoja obmodja obdine Rogatec, vezano na podrodje turizma,
kmetijstva, podjetn i5tva, razv oj i nfra stru ktu re...

Od leta 2001deluje razvojnioddelekvsklopu obdinskega Zavoda, osebi pa izvajata delovne naloge
za Obdino Rogatec in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. V letu 2018 so se izvedle
aktivnosti kot prikazano v nadaljevanju.

Javna naroiila velike vrednosti
lzvedba javnih narodil, skladno z dolodili Zakona o javnem narodanju (LJradni list RS, 5t. 9U15,
1,4/18; v nadaljevanju ZN-3), za katere je potrebna objava na Portalu javnih narodil in v
informacijskemsistemuE-jn-vrednostjavneganarodilaviSja od20.000EUR zablagoinstoritvein
40.000 EUR za gradnje - (priprava razpisne dokumentacije in izvedba postopka pregleda in izbire
ponudb, vkljudno s podpisom izvajalskih pogodb)za naslednje projekte:

. >lnvesticijsko vzdrievanje in graclnja obdinskih cest v obdini Rogatec v letu 201-8> - po
postopku narodila male vrednosti

. >PostajaliSde za avtodome Rogatec( - po postopku narodila male vrednosti in
konkurendnem postopku s pogajanji - ni izbranega izvajalca

r >PostajaliSde za avtodome Rogatec< - ponovitev postopka narodila male vrednosti
. >lzgradnja parkiri3da pri gasilskem domu Donadka gora< - po postopku narodila male

vrednosti in konkurendnem postopku s pogajanji
>Ureditev Sportno rekreacijskih povrSin v urbanih srediSdih - Sport je lN< - regijski
projekt - skupno javno narodilo z Obdino Kozje in Obdino Smarje pri JelSah -
sodelovanje pri izvedbi postopkov narodila male vrednosti

. >Opravljanje storitev zimske sluibe v obdini Rogatec s sklenitvijo okvirnega sporazuma
za obdobje dveh let (2019 in 2020)K - po postopku narodila male vrednosti

Priprava statistike oddaje javnih narodil za preteklo leto in vnos na portaljavnih narodil, skladno z
ZJN-3.

Evidendna javna naroiila - priprava pogodb z izvajalci za projekte:
. Dobava in poloZitev umetne trave na malem nogometnem igri3du v Rogatcu

' Okvirni sporazumi za dobavo pisarni5kega materiala za leti 20L9 in 2020
. Nadzor Postajali5de za avtodome
r Ureditev ceste na Cerije
r Koordinacija in vodenje projekta Kul experience
. Koordinacija in vodenje projekta Sport je lN
. Informiranje in obve5danje Sport je tN
. Delavnica - projekt Sport je lN

' Nadzor ParkiriSde Donadka gora
. VzdrZevanje gozdnih cest - zahtevek za nepovratna sredstva

Prijave projektov na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev, izdelava investicijske
dokumentacije, ostalo

' priprava razpisne in investicijske dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega
programa) za prijavo projektov za pridobitev sredstev 23. dlena ZFO-L, Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo (projekt Investicijsko vzdrievanje lokalnih cest -
pridobitev nepovratnih sredstev, projekt Kul experience - pridobitev povratnih in
nepovratnih sredstev, projekt Parkiri5de Donadka gora - pridobitev povratnih sredstev),

riprava zahtevkov za pridobitev ratnih in oovratnih sredstev
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Prijava na javni razpis za sofinanciranje nakupa prikazovalnikov hitrosti >Vi vozite< -
MHP5O
Prijava na javni poziv Evropske komisije - Wifi EU. Obdina Rogatec je bila uspeSna na
javnem pozivu. Z bonom WiFi4EU bo mogode financirati stroSke nakupa in namestitve
opreme (javne todke dostopa do interneta), v viSini do 15.000 EUR.
Priprava dokumentacije za prijavo programov na javni razpis za javna dela za leto 20j.9 -
programi: >lzvajanje dejavnosti na podrodju Sporta, nadzor in skrb za urejenost Sportnih
objektov't<, >rUrejanje in vzdrZevanje javnih povriin ter obdinskih cest<, >Pomod pri razvoju
in pospe5evanju turizma<, >Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova
vasi<<, .rrPomod pri urejanju evidenc, radunalni3kih baz podatkov in arhivskega gradiva<
lzdelava vloge in investicijske dokumentacije za prijavo projekta Ureditev malega
nogometnega igri5da v Dobovcu in Zamenjava dotrajane umetne trave na malem
nogometnem igriSdu v Rogatcu na javni razpis Fundacije za Sport
Vodenje medobdinskega projekta Kul experience - Obdina Rogatec, prijavitelj projekta
>Kul-experience<, je bila skupaj s partnerji Obdino Smarje pri Jel3ah, KonjeniSkim klubom
Strmol in podjetjem VoMed d.o.o. uspe5na (pridobljena odlodba LAS, dakamo na sklep
Ministrstva za gospodarski 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 Strategfe lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v
obdobju 2OI7-2O!9, sofinancirane iz sklada ESRR. V sklopu projekta je Obdina Rogatec
zgradila postajaliSde za avtodome za 4vozila, postavila informacijsko tablo, objavila oflas v
reviji Avto-dom. Priprava zahtevkov, porodil in novelacije dokumenta identifikacije
investicijskega programa.
Koordinacija aktivnosti v sklopu medobdinskega projekta Sport je lN: Obdina Rogatec,
partner projekta >Sport je lN<, je bila skupaj s partnerji Obdino Smarje pri JelSah, ondino
Kozje {vodilni partner in prijavitelj) in podjetjem Zeleni gaj d.o.o.. uspeSna na javnem
pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa >Podpora za izvajanje operacij y okviru
strategije lokalnega razvoia, ki ga vodi skupnost< za izvajanje Strategije lokalnega razvoja
LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2Ot7-2019, sofinancirane iz sklada ESRR. Obdina
Rogatec je v letu 2018 v sklopu projekta izvedla naslednje naloZbe: ravnoteina pot -
igri5de prigasilskem domu v Rogatcu in igriSde zavaje za mod v sklopu Sportnega parka pri
OsnovniSoli Rogatec
porodanje pristojnim ministrstvom o vseh 2e izvedenih projektih, ciljih in udinkih v finandni
perspektivi 2OO7-2013

I sprotno vna5anje vsebin na obdinsko spletno stran: https://obcina.rogatec.si/,
pripravi gradiva za pripravo proraduna obdine Rogatec in pripravo nadrtov

pomod pri
razvojnih

programov Obdine Rogatec

' dlanica Sveta zavoda Razvojne agencije Sotla
Rogatec

in Zavoda za kulturo, turizem in razvoj

Javni razpisi Obiine Rogatec
r priprava razpisa za dodelitev finandnih sredstev iz obdinskega proraduna za

pospe5evanje zaposlovanja v obdini Rogatec za leto 2018 - objava razpisa, izvedba
postopkov dodelitve nepovratnih sredstev (zapisniki, sklepi, pogodbe), porodanje o
drZavnih pomodeh

' 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)

' Priprava projekta >Skupno trienje in razvoj rokodelskih znanj in unikatnih rokodelskih
izdelkov na obmodju Obsotelja in Kozjanskega<< za prijavo na javni razpis LAS Obsotelje
in Kozjansko EKSRP

r Vodenje in koordinacija aktivnosti in izvedba dolodenih aktivnosti v sklopu projekta
Vderaj, danes, za jutri, s katerim je Zavod uspeino kandidiral na iavnem pozivu LAS

lztl



Obsotelje in Kozjansko, priprava zahtevkov.

' priprava dokumentac'lje za prijavo programov na javni razpiszajavna dela za leto 2O1B
-ZRSZ - >Pomod pri razvoju in pospeSevanju turizma< in >Pomod v muzejih, galerijah
in arhivih<

oPts \ZVEDENIH AKTIVNOST| V LETIJ 20L8 V SKLOPIJ zROJEKTA vernn, DANES, ZA JUTRT:
Vodenj e in koo rd inacij o :
vodenie proiekto, koordinociio med portnerji, sprotni pregted izverlenih aktivnosti, pomoi
partneriem pri izvaioniu oktivnosti. Sestanki partnerstvo (Zavod zo kulturo, turizem in razvoj
Rogotec, KK Strmol, obiino Rogatec, Zinko Kobula Kameniek s.p,) za uskladitev projektnih
oktivnosti. sprotno beleienie in oznaievanje dokumentocije sktodno z novodili zo informironje in
o bveiia nj e. Ko m u n i ci ro nj e s skrb n i kom p roj e kta.
Promocijo in obveidonje javnosti:
Priprovo zloienke no temo steklorstvo in zloienke na temo zeliiiarstvo, izvedbo prireditve Zeleni
festival, izdelavo plokotov za steklorske in rokodelske delovnice, plakoti zo izobraievonjo.
Razvoj novih turistidnih produktov:
lzvedel se ie nokup moterialo zo steklarsko delavnico, zosnovalo se je dve steklarski delavnici
(Roino pihonie stekla, oblikovonie steklo nad odprtim plomenom), izvedlo J.a steklorskih delovnic
no dvorcu Strmol.
Ohranjanje in spodbujanje iive dediiiine:
Kot planirono se ie izvedlo 25 delovnic loniorstva na dvorcu Strmol, nobavilo moteriol zo steklarske
delavnice, ter kupilo raiunolnik zo potrebe izvedbe projekta. Priprovilo se je poslovni notrt no temo
sociolnego podietniitva no podroiju rokodelstvo. lzvedlo se je L0 dveurnih delavnic loniorstvo in j_0
dveurnih delavnic steklarstvo no clvorcu Strmol, ter 5 dveurnih delovnic zeliiiorstvo v muzeju no
prostem Rogotec, nobavil se ie moteriol zo steklarske delovnice, izvedlo prireditev Zeleni festivol
28.4'201-8 (stroiek vodenio prireditve, kulinaritne delavnice, nobavo deskic za stojnice, izdelovo
tronsparenta).
Razvoj novih turistiinih produktov
Kot planirano, se ie izvoialo delo no zeliiinem vrtu v muzeju no prostem, nokupilo 500 kom eko
sadik, izdelalo B0 kom oznoiitvenih toblic, uredilo kompostnik v sklopu konjeniikego centro, kupilo
destilator in suiilnico, uredilo poti, razvilo embolaio za zelii(arstvo.
Izvedba izobraievanj:
- zdrovilni uiinki eko zeliii - 2x (podietrtek, Smarje pri Jetiah)
- celostna podoba izdelkov (kvaliteto, embolaZa, zgodba izdelko, deklarocijo...) - 1x (Rogotec)
- izdelava narovne kozmetike -lx (Rogotec)
- somooskrbni ekoloiki vrt 3x - Rogotec, Rogoika Slotino, Smarje pri Jelioh

Simona Arzeniek
Podrotie kmetiistva

' Sodelovanje pri pripravi javnega razpisa za pospe5evanje razvoja kmetijstva v obdini
Rogatec v letu 2018-objava razpisa, izvedba postopkov dodelitve nepovratnih sredstev
(sklepi, pogodbe, obveidanje), porodanje o driavnih pomodeh

Naravne nesrete v letu 2019
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 2018 je bilo potrebno izdelati porodilo za plazove. obdina je na krajevno obidajen nadin
obvestila oSkodovance ter opravila vnos v aplikacijo Ajda.

ZeliSdni vrt
Obiskovalci, ki si o muzej, imajo moZnost tudi eko zeli vrta. Z ureditv
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zeliSdnega vrta smo prideli v letu 2O!3, z zasaditvijo zeliSd pri kamnarski bajti. V tetu ZOf4
2015 in 2016 smo vrt Sirili, do sedanjih velikosti 13 a. V letu 2016 smo za zeli5da, ki so pridelana v
zeli5dnem vrtu Muzeja na prostem, pridobili certifikat s strani kontrolne organizacije IKC Maribor.
Zeli5da so pridelana po predpisih pravilnika o ekolo5ki pridelavi. V okviru programov, ki jih izvaja
muzej na prostem, smo razvili zraven ogledov zeliSdnega vrta 5e dodatno ponudbo, povezano na
ze liSda:

- zeliSine kreme: ognjid, kamilica, sivka, materina du5ica,..
- zeliSina mila; trda mila s sivko, Zajbljem, ognjidem,..
- drugi izdelki z zeliSti; muc:ek s sivko, srdki, napolnjeni s sivko, blazinice s sivko,..
- zeli5ine izdelke: daj (meta, melisa, materina duSica, Zajbelj, Sentjanievka, tavZentroia,

ameri5ki slamnik, pelin, citronka), diSavnice (roimarin, origano, majaron, timijan,...).
Zeli5da se prodajajo tudi kot >dajne meianice ali meSanica zeli5d> in >me5anica zadimb<
ter drugih zeliSdnih izdelkov.

V letu 2018 smo izvedli obnovo zasaditve eko zeli5dnega vrta ter dosadili 500 eko sadik (citronka,
meta, melisa, origano, Zajbelj). Z zasaditvijo imamo tudi dovolj eko sadilk za prodajo ter sveiih
zeliSd za nadaljnjo predelavo (izdelava dajev, diSavnic, dajnih meianic, hidrolatov, naravne
kozmetike ter uporaba sveZih zeliSd v kulinariki (predstavitev izdelave zelisrlnih sirupov, tinktur,
likerjev, zeliSdnih namazov,..).
Za prodajo dajev, diSavnic, tinktur, kulinarike, likerjev je potreben vpis v register Zivilskih obratov,
pri Upravi za varno hrano (UVHVVR). Podjetje oz. obrat se mora registrirati, ki se ukvarja s
pridelavo in predelavo Zivil rastlinskega izvora.
Za prodajo naravne kozmetike smo opravili registracijo pri Uradu za kemikalije (mila, kreme).
V letu 2018 smo na zeliSdnem vntu pridelali okrog 25 kg zeliSd, ki se prodajo v obliki razlidnih
zeliSdnih izdelkov. Najved smo pridelali sivke (L1 kg), ameri5kega slamnika (6 kg), citronka (3 kg),
melisa (1kg), kamilice (2,7 kg), aronija (3,5 kg),... Dodaten proizvod iz zeli3dnega vrta je bil tudi
hidrolat, ki nastane s parno destilacijo iz razlidnih rastlin. V okviru projekta Vderaj, danes, za jutrije
bil nabavljen destilator (15 l), s katerim smo proizvedli 49 | hidrolata iz naslednjih rastlin; meta
(151), melisa (12 l), citronka (5 | ), Zajbeti (6 t), sivka (8 | ), sladki pelin (3 | ).
v Ietu 2018 so se v sklopu zeli$inega vrta izvajale naslednje aktivnosti:

' urejanje zeli5dnega vrta v sklopu Muzeja na prostem Rogatec ter delo na vrtu: okopavanje,
gnojenje, pletev zeliSd, pobiranje, su5enje, pakiranje zeliSd, izdelava naravne kozmetike,
hidrolata...

' izvedba zeliSdarskih delavnic v Muzeju na prostem ter priprava gradiva (regrat, bezeg,
kamilica, lipa, pehtran, materina du5ica, ...)

' sodelovanje pri izvedbi prireditve Zeleni festival (pomod pri pripravi vsebine programa,
sodelovanje s ponudniki, priprava sadik za prodajo)

' izdelava programa in vsebine vodenega ogleda zeli5dnega vrta za razlidne ciljne skupine
Evidence, statistika. ostalo

' priprava obvestil za koledar dogodkov, obveSdanje ciljnih skupin (podjetniki, kmetje,
dru5tva, ponudniki,..) o izobraZevanjih, lokalnih in driavnih razpisih ter drugih informacijah

' vodenje statistike in obdelava statistidnih podatkov-Stevilo obiskovalcev v Rogatcu po
ciljnih skupinah in ponudnikih

' priprava evidenc za obradun delovnih ur
' vna5anje 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 Cbdino Rogatec

r dlanica odbora LAS Obsotelje in Kozjansko
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Uprav|janje,vzdrZevanjeinskrbni5tvonad5portnimiobjekti(5portnaovora@
mivki, igri5da z umetno travo in nogometnistadion, kosarkarsko igrisde )
zasedenost Sportnih objektovje ved kot g5 %
razen Soloobveznih otrok je v programe rekreacijske in redne vadbe vkljudeno je ved kot 500
udeleZencev

r Upravljanje, vzdrZevanje in sl<rbniStvo nad dogodki in prireditvami v rulturni dvorani, porodni
dvorani, Dvorcu Strmol in Grajski pristavi.



3. KADRI V LETU 2AI8

3.l Zaposlenost

Dejansko Stevilo zaposlenih v zavodu je bilo 1L zaposlenih javnih usluZbencev, od tega 1, zaradi
nadomeSdanja bolniSke odsotnost. Torej je bilo Stevilo zaposlenih v skladu s planom zaposlovanja v
letu 2018. Zaradi nadomeSdanje javne usluZbenke na dalj5i bolniSkiodsotnosti, smo za doloden das (

02.1O.2OtB-01.02.20L9) za posl il i e no ose bo.

3.2 Ostale oblike dela

AVTORSKE POGODBE, OSEBNO DOPOLNILNO DELO
Zavod z zaposlenimi javnimi usluibenci ne more v celoti zagotavljati izvajanja dogovorjenega
programa dela, zato zaradi specifike dejavnosti izvaja storitve z zunanjirni izvajalci na podlagi
avtorskih pogodb in drugih pogodb civilnega prava.
V letu 2018 smo preko avtorskih pogodb in osebnega dopolnilnega dela najeli 9 izvajalcev za izvedbo
programov interpretacije kulturne dediSdine ( izvedba etnoloSkih prikazov) oziroma 1L3g ur
avtorskega dela ter enega izvajalca za izdelavo skulpture Kamnosek v Muzeju na prostem Rogatec.

JAVNA DELA

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je tudiv letu 2018 prijavil programa Varstvo in ohranitev
kulturne dedi5dine in aktualne/novejie/sodobne kulturno - umetni5ke produkcije in pomod v
muzejih, galerijah in arhivih, javrnih zavodih s podrodja varstva nepremidne kulturne dedildine na
javni razpis za javna dela za leto 2018. 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 dediSdine in aktualne/novej5e/sodobne kulturno - umetniske produkcije ( V.
stopnja izobrazbe).

SruorrursKo DELo

V letu 2018 smo preko Studentskega servisa najeli 3 Studente za izvedbo vodenj, deZurstev in pomot
na zeli5dnem vrtu. Opravljenih je hilo 265 ur dela.

oBVEzNo PRAKildNo DELO Dt.tAKov rN STUDENTov rER usposAguANJE pREK o zRszz
zavod ima sklenjene tri pogodbe za praktidno izobrazevanje in sicer s/z:

- Ekonomsko Solo Celje, sklernjeno Kolektivno pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih
pri organiziraniu in izvajanju praktiinego usposabljanja z delom za lolsko leto 2017/J.g

- Srednjo Solo za gostinstvo in turizem Celje, sklenjeno Kolektivno uino pogodbo o izvajanju
praktiinega usposabljanja z delam za lolsko teto 201g/L9

- Univerzo v Mariboru, Fakulteto za turizem BreZice, sklenjeno pogodbo o praktiinem
usposabljanju itudento v itudijskem tetu 20J.7/Lg



Za dijake in Studente obdine Rogatec in tudi okoliSkih obdin, vsako leto zagotovimo prakso, v katero
vkljudujemo aktivno sodelovanje pri izvedbi programov zavoda.
V letu 2018 sta obvezno praktidno delo opravljala 2 dijaka, in sicer 190 urter l studentka j.42 ur.

3.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

V letu 2018 so zunanji izvajalci izvajali storitve na podrodju varnosti in zdravja pri delu, pravno
kadrovsko sploSne zadeve, finandno radunovodske zadeve, informacijsko podporo ter storitev
nadzora in varovanja objektov.

3.4lzobraievanja

Zaposleni zavoda so se udeleiili raznih izobraZevanj, izpopolnjevanj in usposabljanj v okviru
razpoloZljivih finandnih sredstev in sicer predvsem za podrodja dejavnosti, na katerih so zaposleni.
strokovna izobraZevanje so potekala v vedini primerov izven zavoda v obliki seminarjev, udnih
delavnic, kongresov in simpozijev. lzvedlo pa se je tudi nekaj internih notranjih usposabljanj



4. REALIZACIJA STROSKOV NABAVE OPREME IN INVESTICIJSKEGA
VZDRZEVANJA V IETU 2018

Rogatec, 05.02.2019

Vili Bukiek

a. ) iz sredstev Ministrstva za kulturo

raurunnsxl tr5l

vtttttilnSxA glSl

VHODNI OBJEKT

KOZOLEC

-zamenjava dotrajane slamnate stre5ne kritine

- zamenjava plinske pedi in rekonstrukcija dimniike initalacije
- bruienje in lakiranje talnih oblog-inv.vzdr.
- dograditev delovnih pultov z nerjavedo plodevino-inv.vzor.
- urediti tesnenje vrat- inv.vzor.

- zamenjava dotrajanega in po5kodovanega videonadzora

- di5denje, obnova in rekonstrukcija jame za iganje apna-inv.vzdrZ.

6.575,90

4.610,39
932,00
2s0,00
200,00

3.605,11

826,70

b.l iz lastnih sredstev

zs OBJEKT OPIS DEL ZNESEK
1". Muzej na prostem ci5denje, obnova in rekonstrukcija jame za Zganie apna-inv.vzdri, 673,30

Zavod sploSno Drobni inventar 1.328.37
Oprema za opravljanje dejavnosti -projekt 954.46
RadunalniSka oprema -projekt 1.699.98
RadunalniSka qprema za potrebe trgovine 593,53
SKUPAJ s.24ii64
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