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1. UVOD
V letu 2014 smo v skladu s cilji odgovorno in s spoštovanjem ravnali s proračunskimi in z
lastnimi sredstvi ter si prizadevali za čim večji delež lastnih sredstev. Indeksi prihodkov in
odhodkov kažejo na to, da smo dobri gospodarji ter da razumno ravnamo s sredstvi, ki so
nam zaupana in dana v uporabo.
Cilji, zastavljeni v planu za leto 2014, so bili doseženi. Na našem področju bi bili lahko še
uspešnejši, če bi imeli ustrezne kadrovske zmogljivosti …

1.1. Zakonske in druge pravne podlage
Delo v Zavodu določajo:
̶
̶

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZKTŠ Polzela (Ur. l. RS, št. 12/11),
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. l. RS, št. 77/07 in
UPB1, 56/08 in 4/10 in 20/11),
Statut ZKTŠ Polzela,
Lokalni program za kulturo Občine Polzela 2014-2020,
Program dela in razvoja ZKTŠ Polzela 2012-2016,
Letni programi, ki jih je sprejel direktor Zavoda ob soglasju Sveta zavoda,
Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06),
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, s spremembami in z dopolnitvami),
Računovodski standardi,
Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 45/04, 39/96, 40/97, 82/99, 102/00,
52/01, 64/01, 60/08, 61/08),
Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 (Ur. l. RS, št. 21/13),
Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter drugi,
Sklep o določitvi upravljavca stvarnega premoženja v lasti Občine Polzela.
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Delovanje ZKTŠ Polzela urejajo interni akti:
̶
̶
̶
̶

Pravilnik o postopku volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda,
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
Pravilnik o notranji organizaciji dela,
Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in mnogi drugi.

Poslovno poročilo, ki je del letnega poročila, pripravljam Klavdija L. Tomažič, direktorica, s
strokovno sodelavko. V nadaljevanju sledijo splošni podatki o zavodu, pravna ureditev in
organiziranost zavoda, kadrovska struktura, poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s
tabelaričnimi prikazi. Računovodsko poročilo, ki ga pripravlja Petra Stropnik (računovodstvo
Občine Polzela), je priloga k poslovnemu poročilu.
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2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU
2.1. Ustanoviteljstvo
Ustanoviteljica ZKTŠ Polzela je Občina Polzela v 100 % deležu.
Z Občino Polzela smo podpisali pogodbo o zagotovitvi sredstev iz občinskega proračuna št.
014-2/2014-1. V letu 2014 smo iz občinskega proračuna prejeli v skupnem znesku
116.282,83 evrov finančnih sredstev.
ZKTŠ Polzela je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod zaporedno številko
Srg 2011/18683.
Sedež Zavoda: Grajski trg 1, 3313 Polzela
Matična številka: 3975380000
Šifra dejavnosti: 85.520
Davčna številka: 59514248
TRR: IBAN SI56 0137 3600 0000 129 (S) UJP

2.2. Kontaktni podatki
Telefon: 03 703 32 28
Spletna stran: www.zkts-polzela.si
Elektronski naslov: zkts-polzela.si
FB-naslov: https://www.facebook.com/#!/pages/Zavod-za-kulturo-turizem-in-%C5%A1portPolzela/117431855036740?fref=ts
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3. VODSTVO IN ORGANI ZAVODA
Svet zavoda sestavlja pet članov, od tega je ena članica predstavnica ustanovitelja (Alenka
Kočevar), ena predstavnica delavcev (Lidija Praprotnik), člana sveta sta Niko Kač in Anton
Mešič ter predsednica sveta Bojana Kralj Kos. Svet zavoda je v tej sestavi pričel delovati
aprila 2011. V letu 2014 se je sestal štirikrat, in sicer na 24., 25., 26. in 27. redni seji. Svet
zavoda za svoje delo ne prejema sejnin.
Zavod od 1. 8. 2012 vodim direktorica Klavdija L. Tomažič, ki hkrati opravljam funkcijo
poslovnega in programskega direktorja. Naloge direktorja so v skladu z odlokom, da:
organizira in vodi, usmerja in koordinira delo po posameznih področjih dela zavoda, zastopa
in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela, pripravi pravila (statut) zavoda,
pripravi strateški načrt, pripravi letni plan dela, ki vsebuje vsebinski ter finančni del, pripravi
letno poročilo ter zaključni račun, sprejema akt o organizaciji dela, po predhodnem svetu
zavoda predlaga akt o sistematizaciji delovnih mest in kadrovski načrt, izvaja kadrovsko
politiko zavoda, vodi, usmerja, spremlja in nadzoruje dela strokovnih delavcev, ocenjuje
uspešnosti delavcev, sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje,
sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
organizira, vodi in ureja zadeve s področja delovnopravne zakonodaje, načrtuje vsebine in
pripravo ter promocijo prireditev v zavodu, sodeluje pri različnih prireditvah v občini,
opravlja strokovna dela s področja delovanja zavoda, skrbi za dobro gospodarjenje z objekti,
prevzetimi v upravljanje, skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi organizacijami in
institucijami, poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo
na delovanje zavoda, o svojih ugotovitvah obvešča svet zavoda ter sprejema ukrepe za
odpravo pomanjkljivosti, opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi,
kolektivno pogodbo, ustanovitvenim aktom zavoda ter splošnimi akti zavoda.
Zaposleni smo se pričeli v novembru sestajati na kolegiju direktorja. Tako smo se v letu 2014
sestali štirikrat. Na kolegijih je prisoten tudi župan Občine Polzela.
Z zaposlenimi smo imeli tudi več krajših priložnostnih strokovnih pogovorov (vsaj enkrat
tedensko). Za obveščanje smo uporabljali tudi dopisovanje preko elektronske pošte.
Poleg formalnega komuniciranja je bilo precej tudi neformalnega, zlasti na jutranjih srečanjih
ob kavi, kjer smo se pogovorili o dnevnih obveznostih.
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4. ORGANIZIRANOST ZAVODA
4.1. Odprtost organizacijske enote na dan 31. 12. 2014
Tabela 1: Pregled odprtosti enote
Enota

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

ZKTŠ
Polzela 7.00–15.00 7.00–15.00 7.00–17.00 7.00–15.00 7.00–15.00
– VIT

Sobota skupaj
–

42

Odprtost organizacijske enote prilagajamo potrebam uporabnikov, seveda vedno skladno s
soglasjem ustanovitelja.
V primeru prireditev/dogodkov pa smo zaposleni kljub vsemu opravljali delovne obveznosti
tudi ob terminih zaprtosti enote (ob popoldnevih ter večerih ali praznikih).

4.2. Tehnična opremljenost enote:
̶
̶

fotokopirni stroj,
projektor,
barvni tiskalnik LaserJet CP1025 color,
ozvočenje.
̶
̶

4.3. Računalniška opremljenost enote:
̶
̶
̶
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2 računalnika za zaposlene,
1 prenosni računalnik,
1 računalnik v VIT (last ustanovitelja).

5. KADROVSKA STRUKTURA
5.1. Sestav zaposlenih na dan 31. 12. 2014
Klavdija L. Tomažič, direktorica,
Lidija Praprotnik, strokovna sodelavka,
Nevenka Florjanc, čistilka,
Milica Meklav, opravljanje javnih del od 4. 6. 2014 do 31. 12. 2014.
Od 4 zaposlenih (vključno z javno delavko) imajo stalno prebivališče v Občini Polzela 3
zaposleni, 1 pa v Občini Žalec.
V letu 2014 smo trem osebam omogočili opravljanje obvezne šolske prakse.

5.2. Izobrazbena struktura redno zaposlenih in zaposlenih preko
javnih del
Tabela 2: Izobrazbena struktura na dan 31. 12. 2014
Stopnja
izobrazbe

določen čas
40 ur tedensko

nedoločen čas
40 ur tedensko

V

1

VII/1

1

V

1*

VII/2

1

*pogodba preko javnih del

Tabela 3: Zasedena delovna mesta na dan 31. 12. 2014

Zap. št.

tarifni
razred

dejansko št.
zaposlenih
31. 12. 2014

V

1

šifra delovnega mesta

delovno mesto

1

J032001

čistilka II

2

*J017135

strokovni sodelavec

VII/1

1

3

B017880

direktor

VII/2

1

4

Pogodba o izvajanju programa
javnega dela št. 11071pomoč pri razvoju in
210/2013-0100-3 in pogodba o
pospeševanju turizma
vključitvi udeleženca v javno
delo št. 11070-3220/2014-4

V

1

*sprememba z 11. 2. 2014, v skladu z reorganizacijo delovnih mest
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6. VSEBINSKO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN
REZULTATIH PO PODROČJIH DELOVANJA
6.1. Poslanstvo in predpostavka delovanja zavoda
Poslanstvo zavoda
»Namen in poslanstvo zavoda je zagotavljanje kontinuirane prisotnosti kvalitetnih vsebin s
področja kulture, turizma in športa ter učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje
dejavnosti na omenjenih področjih, s ciljem dviga kvalitete življenja v občini in boljše
prepoznavnosti Občine Polzela.«
(Vir: Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela)

Predpostavka
Pri izvedbi programa dela izhajamo iz predpostavke, da se zagotovi raznolika in kakovostna
ponudba vsebin z vseh treh področij: kulture, turizma in športa z medsebojnim
povezovanjem in prepletanjem.

6.2. Doseganje načrtovanih ciljev in rezultati poslovanja v letu 2014
Pokazatelji uspešnosti poslovanja v letu 2014
Ustvarjen celotni prihodek v višini 165.464,39 evrov in odhodki v višini 165.072,42 evrov,
presežek prihodkov nad odhodki je 391,97 evrov.
Prihodki iz občinskega proračuna so bili 116.282,83 evrov, prihodki od javne službe in od
donacij iz javne službe 299,36 evrov, preostanek 48.882,20 evrov je bil ustvarjen na trgu.
V lastni organizaciji in v soorganizaciji je bilo izvedenih 30 javnih prireditev.
Tržnih prireditev, predstav in projektov pa je bilo izvedenih 45.
Število obiskovalcev vseh prireditev/tečajev/delavnic skupaj je bilo 9.199.
Število obiskovalcev na turističnih ogledih je bilo 1.229.

6.2.1 Investicije oz. investicijsko vzdrževanje
Izvedli smo načrtovane investicije, in sicer s proračunskimi sredstvi v višini 646,72 evrov smo
kupili sestavljivo poročno mizo za organizacijo porok na prostem, opravili smo nakup kamere
(avla gradu Komenda) v višini 357,45 evrov. Kupili smo promocijsko nalepko Občine Polzela
za prelepitev avtobusa lokalnega prevoznika PEMI s Polzele v višini 968,40 evrov.
Izven načrtovanih investicij smo priskrbeli gumijaste plošče za zaščito pred padci pri otroških
igralih pred Komendo v višini 265,35 evrov. Nabavili in vgradili smo rešetke na stekleni strehi
v atriju gradu v višini 433,71 evrov. Z vgradnjo rešetk smo preprečili dostop listja s strehe
atrija v notranjost prostora. Nabavili smo tudi računalniški strežnik v višini 365,63 evrov.
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S sredstvi iz tržne dejavnosti v višini 3.440,14 evrov smo ob koncu leta 2014 nabavili 18
dodatnih masivnih stolov za gostinski lokal – vinska klet. Z nakupom je bil seznanjen Svet
zavoda.

6.2.2 Novosti

̶

̶

̶

̶

̶

V letu 2014 smo pričeli z organizacijo dobrodelnih prireditev, s katerimi smo zbirali
sredstva za Ustanovo županov dobrodelni sklad, iz katere župan podeljuje štipendije
dijakom in študentom socialno šibkih družin iz občine Polzela. Iz naslova
organizacije dobrodelnega koncerta smo zbrali 6.760,00 evrov sredstev, iz naslova
dobrodelnega malteškega teka po hmeljski poti pa 800,00 evrov.
Z organizacijo dobrodelne športne prireditve Vzpon na Goro Oljko se zbirajo sredstva
za akcijo 100 koles za 100 nasmehov, v okviru katere se podeljujejo kolesa otrokom
iz socialno šibkih družin z območja občine Polzela. V letu 2014 je bilo zbranih 410,00
evrov sredstev.
V letu 2014 smo pripravili Lokalni program kulture Občine Polzela za obdobje 2014–
2020.
Na področju kulturne dediščine, s podporo Občine Polzela, sta v letu 2014 pristopila
koordinatorja ZKTŠ Polzela in Medobčinska splošna knjižnica Žalec, v sodelovanju z OŠ
Polzela in s posameznimi prostovoljci iz Občine Polzela, k projektu z naslovom “Kako
so nekoč živeli na območju današnje Občine Polzela”. S projektom se raziskuje
kulturna dediščina s ciljem ohranitve spominskega gradiva na območju današnje
Občine Polzela. Cilj dokončanja projekta je jesen 2015.
Nadgradili smo obstoječo spletno stran ZKTŠ Polzela. V letu 2015 imamo rezervirana
sredstva za kompletno prenovo spletne strani.
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KULTURA
PRIREDITVE
IN PROJEKTI

ŠPORT

TRŽNE

PRIREDITVE
IN PROJEKTI

PRIREDITVE
IN PROJEKTI

TURIZEM
PRIREDITVE
IN PROJEKTI

10

6.3. KULTURA
Organizirali in soorganizirali smo javne prireditve in
projekte ZKTŠ Polzela in društev v občini Polzela.
Ostale dejavnosti na področju kulture navajan v
nadaljevanju.
̶

KULTURA
PRIREDITVE
IN PROJEKTI

Samostojno oziroma v soorganizaciji z
društvi v občini, osnovno šolo, organizacijo
Ustanova dobrodelni županov sklad ter
mnogimi drugimi organiziramo številne
javne prireditve. Javne prireditve so financirane iz sredstev, ki jih dobimo iz Občine dotacije iz proračuna. Za njihovo nadgradnjo pa si pomagamo s sredstvi sponzorjev in
donatorjev v občini in širše.
Organiziramo razstave na gradu Komenda ter nudimo strokovno pomoč posameznim
likovnikom pri odprtju njihovih razstav z moderatorstvom itd. V letu 2014 je bilo
organiziranih deset razstav.
̶

Datum

Razstavljalec

Trajanje razstave

1

6. 1.2014

Likovna razstava likovnikov KUD Polzela
ob 25-letnici delovanja

6. 1. 2014
– 21. 1. 2014

2

24. 3. 2014

Likovna razstava »Žena-mati«
likovni sekciji Polzela in Griže

24. 3. 2014
– 7. 4. 2014

3

7. 4. 2014

Ikone avtorice Irene Remic

7. 4. 2014
– 21. 4. 2014

4

10. 9. 2014

Razstava Borisa Bizjaka

10. 9. 2014
– 26. 9. 2014

5

26. 9. 2014

Razstava Violete Prungl

26. 9. 2014
– 13. 10. 2014

6

16. 10. 2014

Razstava Mladena Melanška

15. 9. 2014
– 3. 11. 2014

7

4. 11. 2014

Razstava likovnih del 24. likovne kolonije
prijateljstva

4. 11. 2014
– 17. 11. 2014

8

18. 11. 2014

Razstava likovnih del Mojce Šporn

18. 11. 2014
– 28. 11. 2014

9

1. 12. 2014

Razstava likovnih in fotografskih del Rudija Friškovca

1. 12. 2014
– 15. 12. 2014

10

15. 12. 2014

Likovna razstava Sandre Majhenšek

15. 12. 2014
– 30. 12. 2014

̶

Nudili smo pomoč pri organizaciji raznih predavanj – pomagali pri vsebinah predavanj
Medgeneracijskemu društvu Polzela (posredovanje vsebin in kontaktov
predavateljev).
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̶

̶
̶

̶
̶

Do izteka leta 2014 smo bili uradni izdajatelji občinskega glasila “Polzelan”. Še vedno
sodelujemo v uredniškem svetu, pripravljamo PR-članke o izvedenih lastnih
prireditvah, pozivamo društva k pisanju člankov o društvenem dogajanj …
Sodelujemo z Glasbeno šolo Risto Savin Žalec, še posebej z dislocirano enoto Polzela
(nastopi na prireditvah, predstavah, razstavah …).
Delujemo kot povezovalni člen in nudimo strokovno pomoč kulturnim društvom v
občini (KUD Polzela, KD Andraž, KGD Cecilija, Društvo ljubiteljev kulturne dediščine
ter KD Dobra ideja).
Sodelujemo z Medobčinsko splošno knjižnico Žalec, še posebej z njeno enoto –
Občinsko knjižnico Polzela.
Z ZKŠT Žalec, ki je koordinator za SSD, sodelujemo v projektu Regijske destinacijske
organizacije – RDO Dežela Celjska.

6.4. TURIZEM
Organizirali in soorganizirali smo javne prireditve in
projekte ZKTŠ Polzela in društev v občini Polzela.

6.4.1 Promocija TURIZMA

TURIZEM
PRIREDITVE
IN PROJEKTI

V okviru pogodbe o partnerskem sodelovanju za
izvajanje aktivnosti destinacijskega managementa
za turistično območje »Dežela Celjska« smo se
udeležili nastopov na domačih sejmih (TIP 2014, MOS 2014 …) ter sodelovali pri drugih
promocijskih aktivnostih. Na stojnicah lastnih in drugih prireditev smo promovirali občino
Polzela (turistični spominki, promocijski material …).
Promocija pa je potekala tudi z malteškim vitezom, g. Stankom Novakom, z maskoto ZKTŠ –
malteškim levom ter z lokalnimi ponudniki domačih izdelkov na lastnih in drugih prireditvah
s stojnico.
Dogovorili in izvedli pa smo tudi aktivno promocijo turističnih znamenitosti – »Zanimivosti iz
okolice« občine Polzela na jedilniku priznane in dobro obiskane Gostilne Grof z Vranskega.
Obiskali so nas novinarji Slovenskih novic, kjer je na dveh straneh predstavljena krožna pot,
speljana po občini Polzela – Pot malteških vitezov, po kateri obiščemo vseh deset turističnih
znamenitosti in objektov kulturne dediščine občine (Cerkev sv. Marjete, grad Komenda,
Zbirka starih traktorjev, Graščina in park Šenek, Cajhnov kozolec, Rojstna hiša Neže Maurer,
Kužno znamenje, Cerkev na Gori Oljki, Zbirka glinenih figuric ter Novi Klošter).
V letu 2014 smo nadaljevali sodelovanje z Občino Polzela pri načrtovanju implementacije
usmerjevalnih tabel – grad Komenda ob regionalni cesti.
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6.4.2 Vstopno informacijska točka – VIT POLZELA
V VIT Polzela se dnevno izvaja informiranje, prodaja in trženje. Prodajno ponudbo smo
nadgradili še s prodajo: zastav, nosilcev in drogov za zastave, z lokalno pridelanim hruškovim
žganjem ter z raznimi drugimi domačimi izdelki.
Izdali smo letno knjižico zbranih prireditev v Občini Polzela – letni koledar prireditev zaradi
uskladitve terminov in boljšega pregleda prireditev društev in ostalih organizacij ter jo
poimenovali DOGODKI IN DOŽIVETJA 2014.
Opravljali smo informacijsko turistične dejavnosti, tržili in pospeševali prodajo celovite
turistične ponudbe po ustvarjenih bazah na področju Slovenije (osnovnim šolam, društvom
upokojencev, turističnim društvom, podjetjem ...).
Udeleževali smo se sejmov (z lastno promocijo, promocijo v okviru RDO Dežela Celjska
v okviru koordinatorja v RDO - ZKŠT Žalec).
Prispevali smo članke o turističnih znamenitostih občine in kulturnih spomenikov za: glasilo
Polzelan, prilogo Novega Tednika - Slovenske počitnice, priročnik za organizacijo izleta –
Dobra ideja – doseg 10.000 društev v Sloveniji ...
Opravljali smo turistične predstavitve in vodenja ogledov turistov po občini, oblikovali baze
podatkov za informiranje o dogodkih, prireditvah, turistični ponudbi.
Poleg naštetega smo:
- prodajali vstopnice za prireditve;
- sodelovali pri načrtovanju, pripravi, organizaciji in izvedbi prireditev in projektov;
- pripravljali analize, statistične podatke o obiskanosti na prireditvah/projektih/ogledih ter
ostalih dogodkih;
- opravljali tajniška, administrativna in blagajniška dela;
- vodili evidence porabe pisarniškega, čistilnega materiala in naročali material;
- vodili evidence nabave in prodaje turističnih spominkov;
- skrbeli za urejeno podobo VIT-prostora;
- spremljali in analizirali učinke: obiskanost prireditev, obiskanost znamenitosti, razdelitev
promocijskega materiala, sodelovanja z društvi (fotokopiranje, oddaja prostorov v
brezplačen najem …);
- ozaveščali in spodbujali lokalno prebivalstvo k pozitivnemu odnosu do turistov in turizma.
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6.5. ŠPORT
Organizirali smo javne prireditve na področju športa
(Dobrodelni malteški tek po hmeljski poti), soorganizirali
Dobrodelni vzpon na Goro Oljko v akciji 100 koles za
100 nasmehov, sodelovali pri organizaciji prireditve
Podelitev športnih priznanj Občine Polzela za leto
2013.

ŠPORT
PRIREDITVE
IN PROJEKTI

6.6. Splošna promocija ZKTŠ Polzela
Oglaševanje v medijih:
̶
̶
̶
̶
̶

̶
̶
̶
̶

radio (Radio Antena Štajerska – oglaševanje prireditev z radijskimi spoti in v oddaji
Lokalno udarno);
televizija (oglaševanje na lokalnih televizijskih postajah – Savinjska televizija, VTV in
TV Celje – oglaševanje prireditev in dogodkov z oglasi);
revije (Polet, Koledar rekreacij);
časopisi oz. časopisne priloge (lokalni poročevalec – Polzelan, Utrip – mesečni koledar
prireditev Občine Polzela, Novi tednik - reportaže);
priprava člankov za objave v revijah in časopisih (MOS-ova Petica, priloga Novega
tednika – Slovenske počitnice, Polzelan, reportaža v Slovenskih novicah, priročnik
Dobra ideja);
jumbo plakati;
oglaševanje/objava na spletni strani ZKTŠ Polzela ter na občinski spletni strani;
mailingi – E-novice;
oglaševanje/objava na družbenih omrežjih – Facebook.
Sejemska dejavnost:

Datum

Prireditev

Oblika predstavitve

Namen

januar 2014

TIP Ljubljana 2014
(v okviru RDO
Dežela Celjska)

promocijski material,
maskota - levček

promocija
Občine Polzela

maj 2014

Malteški bal
princesk in vitezov

promocijski material,
turistični spominki, maskota
- levček

promocija
Občine Polzela

september 2014 Malteški tek po
hmeljski poti

promocijski material

promocija
Občine Polzela

september 2014 MOS Celje 2014
(v okviru RDO
Dežela Celjska)

prospekti, malteški vitez in
maskota - levček

promocija
Občine Polzela
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6.7. Sodelovanje z društvi Občine Polzela
Društva Občine Polzela sestavlja kar 45 registriranih društev, in sicer:
1.
̶

KULTURNA DRUŠTVA (5):
̶

Kulturno umetniško društvo Polzela,
Kulturno glasbeno društvo Cecilija,
Kulturno društvo Andraž,
Društvo ljubiteljev kulturne dediščine,
Kulturno društvo Dobra ideja.
̶
̶
̶

2.
̶

TURISTIČNA DRUŠTVA (1):

3.

Turistično društvo Občine Polzela.

̶

ŠPORTNA DRUŠTVA (15):
̶

Košarkaško društvo Hopsi Polzela,
Karate klub Polzela,
Jadralno društvo Maltezer,
Nogometno društvo Polzela,
Balin klub Balinc Polzela,
Strelsko društvo Polzela,
Šahovsko društvo Polzela,
Športno društvo Andraž,
Športno društvo Savinja 2000 Ločica,
Športno društvo Polzela UNITED,
Športno košarkaško društvo KOŠ Polzela,
Tenis klub Polzela,
Društvo navijačev Hmelj boys,
Klub malega nogometa Frendi,
Športno društvo Lojz Polzela.
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

4.

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

OSTALA DRUŠTVA (24):
Društvo upokojencev Polzela,
Društvo upokojencev Andraž,
Prostovoljno gasilsko društvo Polzela,
Prostovoljno gasilsko društvo Ločica ob Savinji,
Prostovoljno gasilsko društvo Andraž,
Čebelarsko društvo Polzela,
Lovska družina Polzela,
Gobarsko mikološko društvo Polzela,
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̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Malteška konjenica Polzela,
Hortikulturno društvo Polzela,
Planinsko društvo Polzela,
Društvo podeželske mladine SSD, Odbor Polzela,
Društvo prijateljev mladine Andraž,
Glasbeno instrumentalno društvo Polzela,
Karitas Polzela,
Karitas Andraž,
Medgeneracijsko društvo Oljka Polzela,
Rdeči križ Andraž,
Rdeči križ Polzela,
ZB NOB k. o. Andraž,
ZB NOB k. o. Polzela,
Društvo Malteška pomoč Slovenija,
Ustanova Malteški križ,
ZŠAM Spodnje Savinjske doline.

ZKTŠ Polzela je sodeloval z društvi z vseh treh dejavnosti – s področja turizma, kulture in
športa na splošnih sestankih, ki smo jih sklicevali občasno, ter na sestankih glede organizacije
skupnih dogodkov oz. prireditev. Splošni sestanki so namenjeni medsebojnemu informiranju
in idejah za skupno sodelovanje.
Vsa društva smo v jesenskem času pozvali k oddaji terminskih planov prireditev in projektov,
ki jih bodo organizirali v naslednjem koledarskem letu za namen izdaje brezplačne letne
publikacije - knjižice prireditev. Tako ne pride več do terminskih podvajanj prireditev in lažje
načrtujemo dodatne prireditve.
Za zaključek uspešnega leta smo organizirali letno srečanje predsednikov vseh društev
Občine Polzela v planinskem domu na Gori Oljki, kjer smo pripravili animacijsko družabno
srečanje s pogostitvijo in z obdaritvijo.
ZKTŠ Polzela vsem društvom brezplačno ponuja 500 fotokopij letno ter brezplačen najem VIT
točke – Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva na gradu Komenda Polzela, dvakrat letno.
V letu 2014 smo tako za društva opravili 10.533 brezplačnih fotokopij. Brezplačen najem
poslovnega prostora so izkoristila štiri društva, vsako društvo enkrat.
ZKTŠ Polzela je v letu 2014 aktivno sodeloval na prireditvah in projektih s turističnim
društvom, kulturnimi društvi, športnimi društvi ter z ostalimi društvi Občine Polzela.

16

Tabela 3: Sodelovanje z društvi v občini Polzela na prireditvah v organizaciji ZKTŠ Polzela
Zap. št.

Naziv prireditve

Sodelujoča društva Občine Polzela

1

Izbor županovega vina za leto 2014

sodelovanje s Savinjskimi vinogradniki

2

Kulturni praznik (KD Polzela)

sodelovanje s KUD Polzela in OŠ Polzela

3

Valentinov koncert

sodelovanje z GŠ Risto Savin Žalec

4

Športnik leta 2013

sodelovanje z Zvezo športnih društev Polzela in
GŠ Risto Savin Žalec

5

Maškarada

sodelovanje s TD Občine Polzela in OŠ Polzela

6

Dobrodelni koncert

sodelovanje s KORK Polzela in Andraž, Karitas
Polzela in Andraž, s športnimi društvi, z OŠ
Polzela

7

Spomin na odkritje obeležja ameriških
letalcev v Andražu

sodelovanje z vsemi društvi (praporščaki) in
gasilskimi društvi ter ZB NOB Andraž

8

Salamijada

sodelovanje s KD Andraž

9

Dan Zemlje

-

10

Sprejem novorojencev

sodelovanje z GŠ Risto Savin Žalec

11

Malteški bal vitezov in princesk

sodelovanje z GŠ Risto Savin Žalec in OŠ Polzela

12

Sprejem odličnjakov pri županu

sodelovanje s KGD Cecilija

13

Malteški pozdrav poletju - MPP

sodelovanje z GMD, s TD Občine Polzela, z
Hortikulturnim društvom, OŠ Polzela ter s KUD
Polzela

14

Poletni večeri na gradu Komenda

sodelovanje s KGD Cecilija

15

Dan državnosti (Dom krajanov
Andraž)

sodelovanje s KD Andraž, sodelovanje z vsemi
društvi (praporščaki) in POŠ Andraž

16

Malteški tek po hmeljski poti

sodelovanje s športnimi društvi, KORK Polzela, z
OŠ Polzela in POŠ Andraž ter s TD Občine
Polzela

17

Vzpon na Goro Oljko (tek, hoja,
kolesarjenje)

sodelovanje s športnimi društvi

18

Slavnostna seja občinskega sveta

sodelovanje z GŠ RS Žalec

19

Miklavž na Komendi

sodelovanje z OŠ Polzela, s KORK Polzela in
Andraž, Karitas Polzela in Andraž ter z GMD
Polzela

20

Grajsko martinovanje

sodelovanje s Savinjskimi vinogradniki

21

Ta veseli dan kulture

sodelovanje z RK Žalec, s KORK Polzela, KD
Andraž, KUD Polzela

22

Božično-novoletni koncert

sodelovanje s KGD Cecilija

23

Silvestrovanje na prostem

sodelovanje z gasilskimi društvi v občini Polzela
in s TD Občine Polzela
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6.8. Sodelovanje z ostalimi javnimi in zasebnimi organizacijami
Dobro sodelujemo z ustanoviteljico - Občino Polzela, z Osnovno šolo Polzela in podružnico
Andraž ter z obema vrtcema, z Glasbeno šolo »Risto Savin« Žalec, Medobčinsko splošno
knjižnico - Občinsko knjižnico Polzela ter z javnimi in zasebnimi podjetji v lokalnem in širšem
okolju.
Zgledno sodelujemo tudi s pristojnimi organi in institucijami s področja dejavnosti: ZKŠT
Žalec, JSKD (Javni sklad za kulturne dejavnosti), območna izpostava Žalec, ZKTŠ Vransko, RAS
(Razvojna agencija Savinja) Žalec, Zavod Celeia Celje ter z mnogimi drugimi.

6.9. Tržne prireditve in projekti

TRŽNE

̶
̶

PRIREDITVE
IN PROJEKTI

̶
̶

̶
̶

̶
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Za mesečni poročevalec – Polzelan smo tržili
oglasni prostor;
za OŠ Polzela ter za njuni obe enoti vrtca smo
organizirali otroško gledališko predstavo v
dopoldanskem času med tednom;
organizirali smo številne popularne glasbene
koncerte, poroke, tečaje, delavnice ipd. ;
tržili smo poslovne prostore gradu Komenda
(poslanska pisarna, konferenčna dvorana,
poročna dvorana, avla ter ostali);
tržili smo “Pravljične rojstnodnevnice” na gradu Komenda. V letu 2014 jih je bilo
izvedenih trinajst (v letu 2013: 22, v letu 2012: 11);
tržili smo poroke in “Sončno poroko”– organizacija celotne poroke na enem mestu.
V letu 2014 jih je bilo 17, od tega dve sončni poroki (v letu 2013: 7, od tega ena
sončna poroka, ter v letu 2012: 11 porok);
organizirali smo smučarska izleta v Nassfeld in Katschberg.

V letu 2014 smo nadaljevali z aktivnostmi organizacije otroškega gledališkega abonmaja iz
gledališke sezone 2013/2014 ter v letu 2014 izvedli naslednje predstave:
̶
̶

Peripetije čarovnice Hudibabe, Burekteater (lutkovna predstava), 18. 1. 2014;
Zaljubljeni zmaj, Mavrično gledališče Jane Stržinar (lutkovna pravljica), 15. 3. 2014;
Metuljček cekinček, Lutkovno gledališče Velenje (interaktivna lutkovna predstava),
12. 4. 2014.
̶

Za sezono 2014/15 smo vzpostavili novo blagovno znamko otroškega abonmaja, ki smo ga
poimenovali Abonma »Levček«. V ta namen smo abonentom po ugodnejši ceni ponudili
paket petih predstav. Možen pa je bil seveda tudi nakup vstopnic za izven. Predstave se
odvijajo tako v kulturnem domu kot na gradu Komenda.
V letu 2014 so bile iz naslova abonmaja »Levček« 2014/15 odigrane naslednje predstave:
̶
̶
̶

Balon velikon, Andrej Rozman Roza (lutkovna predstava), 18. 10. 2014;
Janko in Metka, Lutkovno gledališče Kranj (lutkovna predstava), 15. 11. 2014;
Trije prašički, Lutkovno gledališče Velenje (interaktivna lutkovna predstava), 13. 12.
2014.

Za dogodke/projekte, ki smo jih organizirali, smo pridobili številne donatorje:
IGIZ d. o. o. (Corner caffe)

Filter tisk d. o. o.

Keja d. o. o.

Radio Antena Štajerska

Dat con d. o. o.

PPS Prizma d. o. o.

PP
S

Prizma
d. o. o.

AVTOHIŠA KOS d. o. o. Polzela
…in mnogi drugi.
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6.10. Statistika obiskovalcev na prireditvah
ZKTŠ POLZELA je v letu 2014 organiziral oz. soorganiziral planirane in dodatne javne
prireditve ter organiziral ostale javne in tržne prireditve in dejavnosti. Na vseh prireditvah
skupaj je bilo v letu 2014 9.199 obiskovalcev .
V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bilo v letu 2014 na vseh prireditvah
skupaj 2.158 obiskovalcev več oz. za 23,46 % več kot v letu 2013.
Na vodenih turističnih ogledih Komende smo zabeležili 753 obiskovalcev, na ogledu
turističnih znamenitosti celotne Polzele po programu pa 476 obiskovalcev, torej skupno
1.229 obiskovalcev.
Tabela 4 : Planirane javne prireditve po številu obiskovalcev v letu 2014
Zap. št.

Naziv prireditve

1

Kulturni praznik – 8. februar

240

2

Valentinov koncert

120

3

Maškarada

700

4

Izbor županovega vina (izvedeno februarja 2014 ter
novembra 2014)

94

5

Podelitev športnih priznanj občine Polzela za leto 2013

100

6

Dan Zemlje (predavanje)

15

7

Salamijada

50

8

Poletni večeri na gradu Komenda (KGD Cecilija)

100

9

Malteški bal vitezov in princesk

600

10

Malteški pozdrav poletju

500

11

Dobrodelni koncert v športni dvorani

900

12

Dan državnosti

200

13

Dobrodelni malteški tek po hmeljski poti (tekači – odrasli,
otroci OŠ Polzela)

670

14

Dobrodelni vzpon na Goro Oljko (akcija 100 koles za 100
nasmehov)

74

15

Slavnostna akademija

150

16

Čarobučijada

200

17

Grajsko martinovanje

30

18

Miklavževanje

200

19

Božično-novoletni koncert

600

20

Silvestrovanje na prostem

200

Skupaj obiskovalcev na javnih prireditvah v letu 2014

20

Št. obiskovalcev 2014

5.743

Tabela 5: Dodatne javne (finančno neplanirane) prireditve po številu obiskovalcev v letu 2014
Zap. št.

Naziv prireditve

Št. obiskovalcev

1

Sejem Cok n pok (1x) – soorganizacija

30

2

Odprtje spominskega obeležja padlim ameriškim letalcem

300

3

Sprejem odličnjakov

27

4

Odprtje kapelice, zidu in parkirišča na polzelskem pokopališču

200

5

Ta veseli dan kulture

50

6

Likovne razstave na Komendi (10 razstav) – soorganizacija

250

7

Malteška čajanka (3 x)

100

Skupaj obiskovalcev na finančno neplaniranih prireditvah v letu 2014

957

Tabela 6: Tržne prireditve po številu obiskovalcev v letu 2014
Zap. št.

Naziv prireditve

Št. obiskovalcev

1

Enodnevni smučarski izlet – 2 x (Nassfeld – 2 avtobusa,
Katschberg)

109

2

Koncert na dvorišču gradu Komenda – DAN D

374

3

Koncert glasbene skupine M.J.A.V. in Kvatropirci

240

4

Stand up predstavi za izven – 2 x (Boštjan Gorenc Pižama – 50
odtenkov njive ter Bojan Emeršič – Mulc vas gleda)

190

5

Predstave otroškega abonmaja – 5 x ( prodanih) za sezono
2014/2015 (za abonma in izven)

258*

6

Ustvarjalne počitnice – Poletna šola angleščine na Komendi – 2 x

26

7

Halloween party na gradu Komenda

38

8

Rojstnodnevnice (praznovanje otroških rojstnih dni) – 13 x

156

9

Poroke (15 klasičnih in 2 sončni poroki) – 17 x

820

10

Začetni tečaj šivanja
Skupaj obiskovalcev na tržnih prireditvah v letu 2014

8
2.219

* Všteti tudi obiskovalci, ki so kupili abonma za sezono 2014–2015.
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Tabela 7: Tržni najemi prostorov v Komendi po številu obiskovalcev v letu 2014
(kjer je beleženje bilo mogoče)
Zap. št.

Naziv prireditve

Št. obiskovalcev

1

Brezplačne delavnice in tečaji

180

2

Gong terapije

100

Skupaj

280

Tabela 8: Turistični ogledi (občina Polzela/Komenda) po številu obiskovalcev (vstopnina)
v letu 2014
Zap. št.

Naziv prireditve

Št. obiskovalcev

1

Znamenitosti občine Polzela po programu

476

2

Grad Komenda

753

Skupaj

1.229

V letu 2014 je bilo opravljenih 30 turističnih vodenj, od tega 29 vodenj po gradu Komenda
ter 16 vodenj tudi po vseh večjih turističnih znamenitostih občine Polzela – po programu.

Tabela 9: Turistični ogledi (občina Polzela / Komenda) po številu obiskovalcev (vstopnina)
v letu 2013
Zap. št.

Naziv prireditve

Št. obiskovalcev

1

Znamenitosti občine Polzela po programu

724

2

Grad Komenda

1.033

Skupaj

1.757

Tabela 10: Turistični ogledi (občina Polzela/Komenda) po številu obiskovalcev (vstopnina)
v letu 2012
Zap. št.
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Naziv prireditve

Št. obiskovalcev

1

Znamenitosti občine Polzela po programu

239

2

Grad Komenda

370

Skupaj

609

Tabela 11: Grafični prikaz primerjave števila obiskovalcev na turističnih ogledih v letih 2012,
2013 in 2014 – grad Komenda

Tabela 12: Grafični prikaz primerjave števila obiskovalcev na turističnih ogledih v letih 2012,
2013 in 2014 – ostale turistične znamenitosti občine Polzela – po programu

V letu 2014 je število turističnih ogledov, glede na leto 2013, upadlo. K upadu turističnih
ogledov sta pripomogla tako slabša ekonomska situacija na trgu - manj povpraševanja, slabo
označene cestne usmeritve – kot to, da ni vzpostavljena optimalna turistična signalizacija. V
prihodnje pa bo potrebno tudi več truda vložiti v pospeševanje trženja turističnih
aranžmajev.
Tabela 13: Število nočitev v Občini Polzela v letu 2013
Zap. št.
1

Nastanitvene kapacitete
Planinski dom na Gori Oljki

Št. nočitev
300

Tabela 14: Število nočitev v Občini Polzela v letu 2014
Zap. št.
1

Nastanitvene kapacitete
Planinski dom na Gori Oljki

Št. nočitev
250
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7. ZAKLJUČEK
Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela s svojo ponudbo vsem prebivalcem lokalnega in
širšega okolja, ne glede na raso, starost, spol ali ekonomski položaj, omogoča dostop do
javnih in tržnih vsebin, ki bogatijo njegovo življenje in izboljšujejo kvaliteto življenja v kraju.
Močno si želimo ohraniti kvaliteto vsebin, jih vsako leto še nadgraditi, ob zavedanju, da na
uresničitev teh ciljev nimamo neposrednega vpliva.
Kazalci uspešnosti potrjujejo, da je v zavodu vzpostavljena organizacija dela, ki zahteva od
vseh zaposlenih veliko napora, natančnega načrtovanja in dogovarjanja.
Svoje programe približujemo vedno širšemu krogu uporabnikov, in sicer z načrtno promocijo
in s stalnim obveščanjem v medijih, na naši spletni strani in na družbenem omrežju.
Prepričani smo, da zelo močno prispevamo h kakovosti življenja občanov ter širše okolice.
Pomembno je spoznanje, da je prosti čas vedno bolj redka in zato vedno bolj dragocena
dobrina, zato ga je lepo preživeti tam, kjer vam je lepo: na gledališki predstavi, na koncertu,
morda na pravljični »rojstnodnevnici«, na lepi razgledni točki ob turistični znamenitosti, ob
številnih športnih aktivnostih ali v čudoviti naravi, s katero smo obkroženi.
Mi skrbimo za to, da se ljudje pri vsebinah, ki jih ponujamo, dobro počutijo in nadvse
kakovostno preživijo svoj prosti čas. Njihova odločitev pa je, da izberejo svoje »doživetje«,
kar pa v obilici ponudbe verjetno ni težko najti.
Poslovno poročilo je del letnega poročila za leto 2014, ki ga je obravnaval in potrdil svet
zavoda na seji, ki je bila 11.3.2015.
Direktorica:
Klavdija L. Tomažič

Priloga:
-
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