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1. UVOD
1.1. Predstavitev in poslanstvo Javnega zavoda Splošna knjiţnica Slovenske Konjice
Zavod za kulturo, ki ga je leta 1999 ustanovila Občina Slovenske Konjice, je bil na podlagi Zakona
o knjiţničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), z Odlokom o ustanovitvi (Uradni
list RS, št. 124/2003) reorganiziran v Javni zavod Splošna knjiţnica Slovenske Konjice (v
nadaljevanju JZ SK), z notranjo organizacijsko enoto - Center za kulturne prireditve. Leta 2009 je
bil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ SK (Uradni list RS, št.
10/2009) zavodu priključen še Turistično informacijski center.
Danes je JZ SK zavod, v okviru katerega deluje:
- Osrednja knjiţnica Slovenske Konjice (z enotami Loče, Vitanje in Zreče),
- Center za kulturne prireditve (v nadaljevanju : CKP) in
- Turistično informacijski center (v nadaljevanju: TIC).
JZ SK pokriva dejavnosti knjiţničarstva, prireditvenih dejavnosti, muzejsko in galerijsko dejavnost,
kinematografsko dejavnost, skrb za ljubiteljska kulturna društva ter upravljanje s kulturnimi objekti
in z bogato kulturno dediščino ter dejavnosti s področja promocije turističnih in kulturnih
znamenitosti.
Smo ljudem prijazna, ustreţljiva, dostopna in kakovostna kulturna ustanova, druţabni prostor za
vse generacije in socialne skupine. Vzgajamo, izobraţujemo, informiramo, svetujemo in
organiziramo kulturne prireditve. Spodbujamo bralno kulturo in vseţivljenjsko učenje.
Postajamo multikulturno, multimedijsko in informacijsko središče. Sodelujemo pri projektih za
doseganje skupnih ciljev v dobrobit lokalnega in širšega okolja.
JZ SK je uvrščen med posredne uporabnike proračuna in se preteţno financira iz občinskih
proračunov. Na podlagi 27. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), so posredni
uporabniki proračuna dolţni pripraviti finančne načrte za leto 2019 z obrazloţitvami na podlagi
izhodišč, ki veljajo za sestavo drţavnega in občinskih proračunov ter skladno z Navodilom o
pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov (Uradni list
RS, št. 91/00 in 122/00).
Z letnim načrtom za 2019 si zastavljamo kot najpomembnejši cilje:
 zagotavljanje kakovostnih storitev za naše uporabnike,
 uvajanje novih inovativnih metod dela ter produktov in
 racionalno ter učinkovito poslovanje zavoda.
V preteklem letu smo poslovanje zaključili pozitivno, kar je naš primarni cilj tudi za leto
2019. Obenem ţelimo opozoriti na probleme, s katerimi se srečujemo pri delovanju in
skupaj z ustanoviteljem poiskati rešitve in časovno opredelitev le-teh.
1.2. Osnovni podatki o zavodu
Celotni naziv: Javni zavod Splošna knjiţnica Slovenske Konjice (JZ SK)
Skrajšan naziv: SK Slovenske Konjice
Matična številka: 1451758000
ID za DDV: SI42397294
Telefon: 03 758 04 30, 03 758 04 33, 03 759 31 10
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e-pošta: info@knjiznicakonjice.si
Uradna spletna stran: http://www.knjiznica-slovenskekonjice.si/
Šifra dejavnosti: 92.011 Dejavnost knjiţnic
Vodstvo zavoda: mag. Renata Klančnik, direktorica
Svet zavoda:
 Predstavniki ustanovitelja:
o Maja Furman, predsednica
o Tjaša Kukovič
o Irena Vozlič
o Marija Helena Lojen
 Predstavnik delavcev zavoda:
o Ana Miličević
 Predstavnik uporabnikov knjiţnice:
o Andreja Kukovič Obrul
 Predstavnik kulturnih društev Občine Slovenske Konjice:
o Stanko Kolar
Slika 1: Organizacijska struktura JZ SK:

4

LETNI PROGRAM DELA SPLOŠNE KNJIŽNICE SLOVENSKE KONJICE ZA LETO 2019

1.3. Zakonske podlage
Zakonske podlage za pripravo delovnega in finančnega načrta posrednega uporabnika:
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjiţnica Slovenske Konjice (Uradni list RS, št.
124/2003);
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjiţnica
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 10/2009);
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjiţnica Slovenske Konjice (uradno
prečiščeno besedilo – UPB1, Uradni list RS, št. 35/2009);
 Zakon o knjiţničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15);
 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
 Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00);
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10,
60/10 - popr., 104/10 in 104/11);
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in
100/15);
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 –
ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15);
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13);
 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjiţnične dejavnosti kot javne sluţbe (Uradni list RS, št.
73/03, 70/08 in 80/12);
 Uredba o osnovnih storitvah knjiţnic (Uradni list RS, št. 29/03);
 Pravilnik o določanju skupnih stroškov osrednjih knjiţnic, ki zagotavljajo knjiţnično
dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjiţnic (Ur.l. RS št.,19/03);
 Pravilnik o osrednjih in območnih knjiţnicah (Ur.l. RS, št. 88/03);
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Ur.l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 104/10,104/11,97/12,
108/2013 in 100/15);
 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št.
71/17);
1.4. Kadrovski načrt zavoda
V Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v JZ SK je sistemizirano 27 delovnih mest, ob začetku
leta 2019 je bilo redno zaposlenih 17 javnih usluţbencev in dve zaposleni preko javnih del. Od 17
redno zaposlenih javnih usluţbencev sta dve zaposleni za polovični delovni čas na podlagi Zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (enota TIC) in ena zaposlena javna usluţbenka za čas
30 ur tedensko (Knjiţnica Zreče). Na podlagi delovnih ur je v zavodu zaposlenih 15,75 oseb.
Kadrovska struktura redno zaposlenih:
- direktorica zavoda - 1
- vodja knjiţnice - 1
- vodja TIC - 1
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bibliotekarka – 2
strokovni delavec V - kulturni animator / računovodja - 1
knjiţničarka - 4 za polni delovni čas in 1 za 30 urni delovni čas tedensko
tehnični koordinator – 1
turistični informator I- 1
turistični informator III - 1 za polni delovni čas in 2 za polovični delovni čas
čistilka - 1

V letu 2019 s kadrovskim načrtom ne načrtujemo povečanja števila redno zaposlenih, zaradi
upokojitve javne usluţbenke na delovnem mestu Strokovni delavec V, bomo zaposlili drugo osebo,
ki bo poleg teh del opravljala tudi dela računovodje.
V okviru potrjenih programov javnih del bomo v delovni proces vključili 4 osebe in sicer:
- dve osebi v program javnih del za knjiţnico - pomoč pri izvajanju knjiţničnih dejavnosti za
obdobje enega leta in
- dve osebi v program javnih del za TIC - vodenje in informiranje obiskovalcev za obdobje 7
mesecev.
Na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kulturo za sofinanciranje zaposlovanja brezposelnih
oseb iz sredstev EU in drţavnega proračuna, smo se prijavili na razpis za zaposlitev dveh oseb, ki
bi v zavodu pomagali na področju izvajanja kulturnih prireditev in turistične dejavnosti. Zaposlitev
za eno leto bo sofinancirana v višini 75 % stroškov za vključeno osebo, v kolikor bo projekt
odobren, bo zavod financiranje tega projekta opredelil z rebalansom finančnega načrta zavoda.
Za potrebe informiranja v TIC-u bomo v delovni proces po potrebi vključevali tudi lokalne in
destinacijske turistične vodnike in omogočili izvajanje praktičnega usposabljanja dijakom in
študentom s področja turizma, ki morajo opraviti praktično usposabljanje z delom (PUD) pri
delodajalcu. V letu 2018 smo s strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije postali tudi verificirano
učno okolje za dijake in študente, ki lahko PUD opravljajo na lokaciji Slovenske Konjice ali Ţička
kartuzija.
Izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih je za kvalitetno opravljanje del in nalog zelo pomembno,
zato bomo glede na finančne moţnosti, tudi v letu 2019 omogočali izobraţevanje zaposlenih:
• v permanentnem izobraţevanju v knjiţničarskem sistemu COBISS,
• z udeleţbo na tečajih in seminarjih, ki so nujni za nemoteno delo in delovanje v skladu z
zakonodajo,
• z udeleţbo na strokovnih posvetih in konferencah v Sloveniji in najpomembnejših knjiţnih ter
turističnih sejmih,
• izvajali bomo redno interno izobraţevanje s področja izposoje, iskanja informacij, različnih
postopkov obdelave gradiva, s področja dela z uporabniki, medsebojne komunikacije in vodenja.
1.5. Prostorski pogoji za delovanje zavoda
Zavod deluje na različnih lokacijah in ima v upravljanju na podlagi Odloka o ustanovitvi sledečo
infrastrukturo:
- Kulturni dom Slovenske Konjice,
- Kulturni dom Loče,
- Mestna galerija Riemer,
- Ţička kartuzija,
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Spominska hiša »Pustova hiša« in
Konjiški Stari grad.

Zavod upravlja z navedenimi nepremičninami na področju kulture in skrbi za tekoče investicijsko
vzdrţevanje le-teh.
 Investicije v nepremičnine in opremo
V letnem poročilu za 2018 smo podrobneje opredelili prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti
zavoda in opozorili na teţave, s katerimi se soočamo.
Občina Slovenske Konjice kot lastnik nepremičnin, s katerimi zavod upravlja, je s proračunom za
leto 2019 začrtala program investicij za leto 2019 in sicer se na področju kulture in turizma načrtuje
izvedba dveh projektov:
- Obnova dvorane Doma kulture Loče (dvoletni projekt).
- Obnova prostorov TIC-a.
Za leto 2019 (in 2020) se načrtuje tudi nadaljnja obnova Ţičke kartuzije, ki je odvisna od rezultatov
razpisa Ministrstva za kulturo (MK), kamor smo prijavili projekt. Projekt zajema Zgornje
gospodarsko poslopje (t.im. Kašča) in sicer popolno obnovo fasade, elektro-instalacijska dela,
vgradnja stavbnega pohištva in ureditev kletnih prostorov.
V okviru nakupa osnovnih sredstev bo zavod v letu 2019:
- Zamenjal sluţbeno vozilo,
- zamenjal dotrajano IKT opremo,
- kupil 5 AR očal za Ţički kartuzijo za izvajanje programa »Obogatena resničnost«.
 Tekoče vzdrţevanje nepremičnin in opreme
V okviru upravljanja z nepremičninami in opremo zavod v posameznih letih izvaja sprotna
vzdrţevalna dela, ki pa so zaradi starosti objektov in opreme vedno pogostejša in finančno
zahtevnejša.
V okviru tega načrtujemo letna vzdrţevalna dela:
- redna letna obnova odra v DK Sl. Konjice,
- košnja in urejanje površin kulturne dediščine (Ţička kartuzija, Grad, Pustova hiša),
- letni servis klimatskih naprav v knjiţnici, servis hladilnega agregata,
- beljenje male in velike galerije DK Sl. Konjice,
- meritve električne napeljave v DK Sl. Konjice in DK Loče,
- ureditev stopnic na ploščadi pri DK Sl. Konjice.
Poleg navedenih letnih vzdrţevalnih del se praviloma med letom pojavijo še nepredvidena dela, ki
jih ob pripravi programa dela ne moremo predvideti in jih sprotno rešujemo v skladu s finančnimi
zmoţnostmi. V primeru, da se med letom pojavi potreba po vzdrţevanju, ki je stroškovno gledano
večje, se o moţnostih izvedbe in financiranja dogovorimo z lastnikom ali dela preloţimo na
kasnejše obdobje v kolikor izvedba ni nujna, manjša nenačrtovana vzdrţevalna dela pa izvedemo
sproti.
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2. LETNI DELOVNI NAČRT JZ SK
Program dela je sestavljen v okviru posameznih notranjih organizacijskih enot, ki jih zavod opravlja
v skladu z dejavnostmi, opredeljenimi v Odloku o ustanovitvi zavoda (Ur.l. 35/2009 - UPB 1). Te
dejavnosti so:
- knjiţničarska dejavnost,
- organizacija in prirejanje kulturnih prireditev,
- muzejsko-galerijska dejavnost,
- skrb za ohranjanje kulturne dediščine,
- turistično informativna dejavnost ter
- investicijsko in tekoče vzdrţevanje objektov.
2.1. KNJIŢNIČNA DEJAVNOST
Splošna knjiţnica Slovenske Konjice je osrednja knjiţnica za območje občin Slovenske
Konjice, Zreče in Vitanje, je javna kulturna in izobraţevalna ustanova. Knjiţnica in njene
enote predstavljajo informacijsko, izobraţevalno, socialno in kulturno stičišče prebivalcev v
našem okolju. S svojo ponudbo in številnimi ob knjiţničnimi dejavnostmi širi znanje,
izobrazbo in bralno kulturo ter nudi razvedrilo, raziskovanje, ustvarjalnost in informacije
vsem kategorijam prebivalcev.
S knjiţničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo
in bralno kulturo ter nudi informacije vsem kategorijam prebivalstva. Namenjena je
informiranju, izobraţevanju, raziskovanju, razvedrilu, duhovnim potrebam in razvijanju
pismenosti.
2.1.1. Cilji knjiţnice za leto 2019
• Ohraniti mreţo knjiţnic, enakomeren razvoj vseh knjiţnic v mreţi ter doseganje
ustreznega financiranja lokalnih nalog v vseh občinah (v skladu z zakonodajo), še
posebej tam, kjer so bili finančni načrti doslej podcenjeni in neustrezni.
• Promocija knjiţnične mreţe z oglaševanjem knjiţnice in enot v lokalnih medijih, z
različnimi propagandnimi akcijami, z bibliopedagoškim delom, z obveščanjem uporabnikov o vseh
novostih ...
• Zagotavljati kakovostno knjiţnično gradivo v skladu z letnim načrtom nakupa gradiva.
• Povečati število aktivnih članov knjiţnice.
• Posodabljati informacijsko ponudbo knjiţnice.
• Izobraţevati knjiţničarski kader.
• Intenzivno sodelovanje z izobraţevalnimi in drugimi institucijami z območja občine.
• Izvajati storitve za uporabnike knjiţnice: rezervacija gradiva, medknjiţnična izposoja,
pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv in informacij …
• Skrbeti za uporabnike s posebnimi potrebami (starostniki, slabovidni in drugi …).
• Zagotoviti primerno odprtost knjiţnice.
• Izvajati kvalitetne obknjiţnične dejavnosti.
• Nadgrajevati zbirko na domoznanskem oddelku.
• Intenzivno povezovanje s šolami in vrtci.
• Promocija knjiţnice.
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2.1.2. Ponudba storitev za različne ciljne skupine uporabnikov
Z bibliopedagoškim delom, ki po knjiţnični zakonodaji sodi med osnovne storitve splošnih knjiţnic,
knjiţnica skrbi za promocijo branja, pri različnih ciljnih skupinah razvija odnos do knjige in
predstavlja svojo zbirko, zato so vse oblike prireditev povezane s knjigo in knjiţnico. Z
organiziranjem in izvajanjem prireditev, dejavnosti in različnih vrst storitev za uporabnike, knjiţnica
izvaja kulturno, informacijsko, socialno funkcijo in funkcijo vseţivljenjskega učenja.
Dejavnosti in storitve bomo izvedli v okviru zagotovljenih finančnih in kadrovskih virov. Prednost
bomo dali tistim, ki jih lahko izpeljemo z lastnim znanjem ali v sodelovanju z zaloţniki oziroma
drugimi partnerji, za realizacijo večjih projektov in aktivnosti se bomo prijavljali na lokalne in
drţavne projektne razpise.
2.1.3. Knjiţnično gradivo
Cilji:
• Povečevanje obsega nabave knjiţničnega gradiva s čimer se ţelimo ohranjati standarde
glede dosega zbirke gradiva.
• Izvajanje Zakona o obveznem izvodu publikacij: publikacije, izdane z javnimi
sredstvi in publikacije, katerih zaloţnik ali sozaloţnik je domača pravna oseba
javnega prava.
• Strokovna obdelava knjiţničnega gradiva, vnos v lokalni in vzajemni katalog,
oprema z zaščitno folijo in ustreznimi oznakami, distribucija gradiva po enotah.
• Obveščanje uporabnikov o knjiţnih novostih in o dogodkih preko lastne spletne strani, socialnih
omreţij in spletne strani Moja občina.
• Izločanje in odpisovanje starega in poškodovanega gradiva v skladu s pravilnikom
Narodne in univerzitetne knjiţnice in internimi predpisi.
2.1.4. Avtomatizacija poslovanja, komunikacijske povezave, digitalizacija
Cilji:







Nadaljevanje dobrih komunikacijskih povezav med enotami knjiţnice.
Posodobitev spletne strani z interaktivnimi vsebinami.
Nadgradnja vzpostavljanja e-knjiţnic.
Zagotavljanje in vzdrţevanje učinkovite in varne administracije sistema (nadzor in
posodabljenja streţniškega sistema).
Posodabljanje računalniške in komunikacijske opreme.
Vzpostavitev sistema za nadzor nad uporabo delovnih postaj za uporabnike.

V preteklih letih je bil velik poudarek na prizadevanjih po dobri komunikacijski povezanosti celotne
mreţe in avtomatizaciji vseh postopkov v knjiţnici. Danes so vse naše enote komunikacijsko
povezane, povsod je izposoja avtomatizirana in bralci imajo dostop do svetovnega spleta.
2.1.5. Obknjiţnične dejavnosti
 Cilji izvajanja obknjiţničnih dejavnosti
Knjiţnica postaja vse zanimivejša tudi kot prostor, ne le zaradi številnih in raznolikih programov
bralnega in informacijskega opismenjevanja. Vsi naši uporabniki – ne glede na starost, narodnost
in interese – najdejo v njej nešteto moţnosti za preţivljanje prostega časa, pogovore, ustvarjanje
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ter širjenje obzorij in besednega zaklada. Tako ostaja knjiţnica povezana z ljudmi in okolico, svet v
malem za velike in male vedoţeljneţe.
Glede obknjiţničnih dejavnosti imamo v knjiţnici jasen cilj »Knjiţnica v vsak dom«. S knjigo in
dogodki, ţelimo biti prisotni v vsakem domu, v občinah, ki jih knjiţnica pokriva.
Dogodki bodo tematsko raznoliki, razdeljeni na starostne skupine in tematske sklope:
-

s pravljicami, uganko meseca, predšolsko bralno značko in dnevom knjige bomo povezovali
najmlajše (predšolske in osnovnošolske otroke) in starše, jim pribliţali pisano besedo v njim
namenjenih skupnih projektih: delavnice, skupna branja, skupni obiski knjiţnice. Cilj je
dvigniti zanimanje za knjigo pri otrocih in posledično starših, v smeri starš – otrok ali v smeri
otrok – starš.

-

z Literarnimi večeri, Čajankami, Ţanrskim festivalom, Festivalom Spirala, Knjiţnica
priporoča, Najstniškimi haiku popotovanji, priporočili za zahtevnejše bralce in kvalitetnejšo
literaturo, bomo knjiţnico pribliţali tako starejšim generacijam kot tudi najstniški mladini. Z
vpeljevanji v nastanek literarne vsebine posredno nagovarjamo k branju in literarnemu
raziskovanju. Širše občinstvo nagovarjamo v tematskih predstavitvah knjig z različnih
področij. S tem uporabniki knjiţnice in ostali sprejmejo knjiţnico kot ustanovo za vir
informacij. Zaradi digitalizacije zapisa vsebin se posebno pozornost posveča elektronskim
knjigam in informacijam na spletu (izposoja e-knjig, zbiranje podatkov preko e-virov).

Obisk knjiţnice in njenih prireditev se iz leta v leto povečuje, še zlasti je viden porast obiskovanja
obknjiţničnih dejavnosti, ki jih vsako leto poskušamo nadgraditi z novimi, zanimivimi in inovativnimi
prireditvami. Tudi v letu 2019 bomo poleg ţe utečenih obknjiţničnih prireditev organizirali kar nekaj
novosti, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju letnega programa.
Za otroke in mladino bomo med letom pripravljali:
 ure pravljic (1 x tedensko Slovenske Konjice, 1 x tedensko Zreče, 1 x tedensko Vitanje in 1 x
tedensko izmenično Gorenje in Stranice),
 srečanja z ustvarjalci,
 vodene obiske za otroke iz vrtcev in šol,
 naj knjiga po izboru osnovnošolske mladine »Preberi jih še ti … meni so bile všeč«,
 Rastem s knjigo,
 knjiţne razstave,
 poletne Kresničke,
 knjiţno uganko meseca,
 Prevetravanja - predšolska bralna značka.
Odraslim bomo namenjali:
 knjiţne čajanke in literarne večere,
 Literarni festival Spirala,
 Ţanrski literarni festival,
 potopisne večere,
 pogovore z ustvarjalci,
 ustvarjalne delavnice,
 izobraţevanja na področju informacijskih virov,
 pozabljene platnice poletja,
 razstave med knjigami,
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Prevetravanja - Bralna značka.

Obrazloţitev najpomembnejših projektov:
 PRAVLJIČNE URE
Od januarja do aprila in od oktobra do decembra bodo v prostorih knjiţnice v Slovenskih Konjicah, v Zreče ter na
Gorenju in na Stranicah, potekale pravljične ure za najmlajše. Pravljice, pod vodstvom knjiţničark - pravljičark, bodo v
Zrečah in Slovenskih Konjicah potekale ob ponedeljkih in ob torkih na Gorenju in na Stranicah. Pravljice so namenjene
otrokom od 3 do 7 leta starosti. Otroci se pogovarjajo o pravljicah in na temo pravljice ustvarjajo različne izdelke.
 KNJIŢNE ČAJANKE
V letu 2019 bomo nadaljevali s t.i. Knjiţnimi čajankami, ki so postale stalnica v knjiţnici in so izjemno dobro obiskane. Na
Knjiţnih čajankah, ki potekajo predvidoma enkrat mesečno od januarja do aprila in od oktobra do decembra,
obravnavamo zanimive, aktualne vsebine, z zanimivim gosti. Gostje za prvo polletje so ţe znani: Miša Pušenjak, Silvo
Karo, Sanja Veličković, Matevţ Lenarčič. Organizirali bomo tudi pravljični večer za odrasle.
 PREVETRAVANJA
Letošnja Prevetravanja bodo v celoti obarvana literarno.
1. Bralna značka za odrasle: Bralna značka za odrasle je dejavnost, s katero ţelimo v knjiţnici promovirati in
spodbujati branje in bralno kulturo pri odraslih. V ta namen ponujamo bralcem kvaliteten izbor aktualnih in zanimivih
knjig, ki smo ga sestavili v Splošni knjiţnici Slovenske Konjice.
Udeleţenci bodo morali prebrati najmanj pet knjig iz seznama in izpolniti zloţenko »Bralna značka za odrasle«. Do 20.
marca 2020 morajo udeleţenci seznam oddati v Splošno knjiţnico Slovenske Konjice. Bralno značko bomo zaključili s
prireditvijo, na kateri bomo udeleţencem podelili knjiţne nagrade in priznanja za sodelovanje. O najbolje ocenjenih delih
se bomo pogovarjali v Bralnem klubu. (novost!)
2. Predšolska bralna značka: vsakodnevno branje in pripovedovanje predšolskemu otroku prispeva k razvoju
predbralnih sposobnosti. S poslušanjem zgodb se otrok uči novih besed in bogati besedni zaklad. Pravljična bralna
značka bo torej namenjena druţinskemu branju in ustvarjanju stika s knjigo. Otroci bodo skupaj z odraslimi prebrali
najmanj pet knjig iz seznama in izpolnili zloţenko »Pravljična bralna značka«. Do 20. marca 2020 bodo udeleţenci
seznam oddali v Splošno knjiţnico Slovenske Konjice.
Pravljično bralno značko bomo zaključili s prireditvijo, na kateri bomo udeleţencem podelili knjiţne nagrade in priznanja
za sodelovanje. O najbolje ocenjenih delih se bomo pogovarjali na pravljičnih uricah. (novost!)
 LITERARNI VEČERI
V letu 2019 bomo organizirali več srečanj z literati oziroma pogovorov z zanimivimi ustvarjalci, ki so namenjeni
predstavitvi knjiţnih uspešnic, novostim in drugim poučnim vsebinam s področja poezije in proze. Seveda bomo še
posebej pozorni na sveţe, lokalne ustvarjalce in druge aktualne avtorje.
 ŢANRSKI FESTIVAL
2019 – Festival kriminalk: Do sedaj smo v knjiţnici predstavljali posamezne avtorje, posamezne knjige ... Naša ţelja v
prihodnje je pokazati oziroma predstaviti našim bralcem ţanrsko pestrost slovenskega pisateljskega prostora, zato
ţelimo z ţanrskimi festivali nadaljevati tudi v prihodnje.
Gostje letošnjega festivala so trije slovenski najbolj brani avtorji kriminalk: Tadej Golob, Mojca Širok in Avgust Demšar.
(novost!)
 NAJSTNIŠKA HAIKU POPOTOVANJA
Natečaj Najstniška haiku popotovanja je namenjen dijakom Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče.
Haikuji so v današnjem času mladim zelo blizu. V svobodnejši obliki jih velikokrat uporabljajo v kratkih zapisih na
druţbenih omreţjih, saj kot ubesedeni trenutki velikokrat delujejo kot SMS-sporočila, tvit ali instagram zapis. Oblika jim
omogoča ubesediti čustva, trenutna razpoloţenja, ob tem, da pišejo poezijo.
Z natečajem jih ţelimo nagovoriti in jih spodbuditi, da se izrazijo v pesniški ustvarjalnosti, k razmisleku o pisani umetniški
besedi ter jim dati moţnost, da izrazijo svoj pogled. Z javno objavo v Literarni reviji bodo dobili moţnost, da predstavijo
njihov svet širši javnosti.
Vsi prejeti haikuji bodo razstavljeni v čitalnici Splošne knjiţnice Slovenske Konjice.
Posebna ţirija v sestavi bibliotekarjev in profesorjev bo izbrala najboljše, 10 najboljših haikujev bo objavljeno v peti
številki Literarne revije Spirala. Za zmagovalni haiku je predvidena nagrada, e-bralnik. (novost!)
 DAN KNJIGE
Leta 1996 je UNESCO razglasil 23. april za svetovni dan knjige. Slovenski dnevi knjige od leta 1997 potekajo po vsej
Sloveniji. Namen prireditve je širjenje in populariziranje bralne kulture med Slovenci. Na ploščadi pred kulturnim domom
bo potekal tradicionalni sejem rabljenih knjig »Knjiţnica pred knjiţnico«.
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Na ta dan načrtujemo sklop prireditev za vse starostne skupine uporabnikov, prireditve so izključno namenjene promociji
knjig, knjiţnice in branju.
 FESTIVAL SPIRALA OB DNEVU SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŢNIC
20. novembra, ob Dnevu splošnih knjiţnic, bomo v naši knjiţnici pripravili program prireditev v sklopu dvodnevnega
festivala Spirala. Izšla bo tudi 5. številka Literarne revije Spirala.

 Dogodki v številkah

Dogodki za
odrasle
Dogodki za otroke

Real.
2017

Real.
2018

Plan
2019

16
220

44
233

50
270

Slika 2: Načrt števila dogodkov glede na leto 2017 in 2018

 Obiskovalci dogodkov v številkah
Real.
2017
Obiskovalci dogodkov za odrasle 2.070
Obiskovalci dogodkov za otroke 12.430

Real.
2018
4.300
13.610

Plan
2019
5.000
14.000

Slika 3: Načrt števila obiskovalcev glede na leto 2017 in 2018

Slika 4: Načrt novih, večjih dejavnosti v Splošni knjiţnici Slovenske Konjice 2019
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2.1.6. Informacijska ponudba knjiţnice
V knjiţnici uporabniki poleg leposlovnega branja iščejo tudi informacije z različnih strokovnih
področij, zato poleg zagotavljanja gradiva, iščemo vedno nove poti do hitrega in učinkovitega
posredovanja informacij in pri tem vedno bolj vključujemo nove nosilce oziroma sodobno
tehnologijo. V letu 2019 bomo pripravili vrsto informacijskih opismenjevanj, namenjenih skupinam
osnovnošolcev in srednješolcev ter ostali zainteresirani javnosti, vodstva po knjiţnici, predstavljali
bomo načine iskanja gradiva in seznanjali uporabnike z našo spletno stranjo. Predstavljali bomo
elektronske vire, do katerih lahko dostopajo v knjiţnici ali na daljavo oziroma od doma.
Veliko je zanimanja za informacije iz različnih elektronskih virov, na pohodu so tudi elektronske
knjige … Po svojih zmoţnostih bomo sledili tudi tem trendom.
V rubriki elektronski viri so v knjiţnici na voljo kvalitetni elektronski viri.
Nekateri med njimi so elektronske zbirke, za katere knjiţnica plačuje naročnino, ostalo pa so
prosto dostopni viri na internetu, vendar skrbno izbrani, preverjeno zanesljivi in kvalitetni.
Naš cilj je obdrţati nivo ponudbe.
Digitalni viri za katere knjiţnica plačuje naročnino:
EBSCO HOST (baza izvlečkov in polnih besedil strokovnih člankov iz
mednarodno priznanih serijskih publikacij. Servis EBSCO omogoča iskanje,
pregledovanje, tiskanje in shranjevanje polnih besedil člankov);
GVIN (omogoča dostop do različnih podatkovnih sklopov in modulov,
nudi vpogled v finančne podatke, poslovne tiske, v slovenski trg, icarde, registre stečajev, izbrisov, »on –line« borzo,
slovenski trg, dnevno aţurirane devizne tečajnice
slovenskih bank in menjalnic, deklarirane obrestne mere
slovenskih bank in ostalih obrestnih mer …),
IUS – INFO (baza podatkov s področja pravne zakonodaje
in poslovnih sistemov),
E - PUBLIC LIBRARY (leposlovno, strokovno knjiţno gradivo v e
obliki).

Splošna

knjiţnica Slovenske Konjice je aktivno vključena v pomembne
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slovenske elektronske vire, ki jih pomaga tudi vsebinsko graditi:
-

BIOGRAFSKI LEKSIKON CELJSKEGA OBMOČJA IN
ZASAVJA
Biografski leksikon Celjskega območja in Zasavja
predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom
pomembno zaznamovale različna področja ţivljenja
v svojem okolju. Zbirka imen in podatkov raste
ter se dopolnjuje, tako da nikoli ni
dokončna. V dopolnjevanju sodeluje tudi
Splošna knjiţnica Slovenske Konjice.
Prispevali smo ţe preko 30 novih gesel.
V letošnjem letu je cilj vključiti vsaj šest
novih gesel v leksikon.

-

Portal KAMRA
Digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin.
Do sedaj je Splošna knjiţnica Slovenske Konjice
prispevala bogate zgodbe: Furmanstvo na Konjiškem,
Razvoj Godbe na pihala Slovenske Konjice,
Konjice – z legendo skozi zgodovino, Spomini na Konjičana,
Albin Pem (1923-2001), medvojna leta, Vrt druţine Pipuš.
V letošnjem letu je cilj prispevati vsaj dve novi zgodbi.

-

PRIPOROČAMO
Je skupen projekt splošnih knjiţničarjev Celjske in Zasavske regije, v sklopu katerega vsak mesec
druga knjiţnica priporoča izbrano gradivo v branje. Tudi Splošna knjiţnica Slovenske Konjice s
svojimi priporočili sodeluje v projektu Priporočamo.

-

DOBRE KNJIGE.SI
Dobre knjige.si je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo. Njegovo zanesljivost,
nepristranskost in aţurnost vzajemno zagotavljamo vse slovenske splošne knjiţnice, saj portal
nastaja sproti; predstaviti skuša dobro literaturo, na način, da je teţišče izbora pri sodobnem,
najnovejšem romanu. Namenjen je vsem, ki v poplavi literature iščete nekaj »res dobrega« zase.
Tudi Splošna knjiţnica Slovenske Konjice s svojimi priporočili sodeluje v projektu Dobre knjige.si.

Uporabnikom nudimo e-storitve, ki omogočajo, da velik del knjiţničnih storitev opravimo »od
doma«, ko nam čas to dopušča. Člani lahko preko spleta samostojno podaljšajo rok izposoje,
rezervirajo gradivo, prekličejo rezervacije, naročijo prosto gradivo ali se naročijo na prejemanje eobvestil o prispelem rezerviranem gradivu in e-obvestil pred potekom izposojevalnega roka.
V načrtu imamo nadaljnje posodabljanje informacijske in komunikacijske opreme, ki je v veliki meri
dotrajana, za kar nam bodo sredstva zagotovile občine Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. V
kolikor bo v letu 2019 Ministrstvo za kulturo ponovno namenilo sredstva za nakup IKT opreme z
javnim razpisom, bomo del sredstev za nakup poskušali pridobiti s prijavo na javni razpis.
Uporabnikom je na voljo brezţično omreţje Wireless in s tem proste vstopne točke in uporabo
brezţičnega interneta.
Zakupljeno imamo enoletno licenco za EZproxy, ki omogoča oddaljen dostop uporabnikov do evirov in moţnost dostopa preko spletne strani knjiţnice.
2.1.7. Promocija dejavnosti knjiţnice
Aktivnosti in dogodki knjiţnice bomo še naprej objavljali na spletni strani Splošne knjiţnice
Slovenske Konjice, na druţbenih omreţjih: Facebook, Instagram, Twiter, spletni strani Občine
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Slovenske Konjice, plakatih, tiskanih medijih, z radijskim oglaševanjem…V načrtu imamo izdajo
nove brošure »Kaj, kje, kdaj« za sezono 2019/2020 in z nadaljnjim sistematičnim pristopom k
objavam na druţbenih omreţjih, še povečati prepoznavnost knjiţnice in njenega poslanstva.
2.1.8. Viri financiranja knjiţnice
Dejavnost knjiţnice je financirana iz:

o
o
o
o
o
o

o
o
o


o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Javnih virov: proračunov občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče:
sredstva za plače,
tekoče investicijsko vzdrţevanje,
materialni stroški,
del nabave knjiţničnega gradiva,
osnovna sredstva,
investicije;
Javnih virov: drţavnega proračuna preko razpisov Ministrstva za kulturo:
sofinanciranje nabave knjiţničnega gradiva,
sofinanciranje nabave IKT opreme in
drugih razpisov za dejavnost knjiţnic;
Javnih virov: iz sredstev drţavnega proračuna in evropskih sredstev, pridobljenih na
javnih razpisih;
Nejavnih virov za izvajanje javne sluţbe:
kotizacije za seminarje, tečaje, predavanja, konference,
članarine, vpisnine, zamudnine, povračila za izgubljene knjige,
vstopnine;
prodaja publikacij;
sredstva sponzorjev in donatorjev,
najemnine za prostore in opremo,
fotokopiranje, pristop do zbirk knjiţnega gradiva,
sredstva mednarodnih institucij za projekte,
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - trţni prihodki (prihodki, ki niso povezani
z izvajanjem javne sluţbe):
najemnine za prostore in opremo;

2.2. CENTER ZA KULTURNE PRIREDITVE
CKP skrbi za kulturni utrip v občini, organizira različne proslave in slavnostna obeleţja,
koncerte na različnih prizoriščih, gledališke predstave, predstave za predšolske otroke,
kulturno - izobraţevalne vsebine za mladino, kino predstave, likovne in fotografske
razstave, tradicionalne prireditve kot so Jurjevanje, Naznanitev trgatve in Martinovanje,
decembrske dogodke s silvestrovanjem ... Pomembno področje je sodelovanje s kulturnimi
društvi v občini. CKP skrbi tudi za obnovo in oţivljanje Ţičke kartuzije, Starega gradu,
upravlja pa tudi z Mestno galerijo Riemer, spominsko hišo na Tolstem vrhu (t.im. Pustova
hiša) in Kulturnim domom Loče.
2.2.1. Cilji in naloge Centra za kulturne prireditve za leto 2019
-

Zagotavljati kvalitetne kulturne prireditve, ki bodo vsebinsko raznolike in primerne za
različne starostne skupine uporabnikov;
Pribliţevati programske vsebine kulturnih prireditev ciljnim skupinam;
Nadaljevanje sodelovanja in koordinacije z drugimi organizatorji, povezovanje in
sodelovanje z drugimi zavodi, kulturnimi društvi, lokalnimi mediji …;
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-

-

-

Sodelovanja z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami. S sodelovanjem z različnimi akterji na
področju kulture in šolstva lahko bistveno obogatimo kakovost nekaterih projektov, ki
nagovarjajo posebne ciljne skupine ter hkrati zagotavljajo vzgojo mladih za kulturno
udejstvovanje in vzgojo bodočih potencialnih porabnikov kulturnih prireditev;
Vključevanje in sodelovanje v mednarodnih projektih ter iskanje novih finančnih virov iz
strukturnih skladov, programov Evropske unije, Ministrstva za kulturo, sponzorstev in
donatorstev;
Vključevanje kulturnih programov v promocijo Občine Slovenske Konjice in tako prispevati k
prepoznavnosti Slovenskih Konjic v širšem slovenskem prostoru;
Vključevanje kulturnih dejavnosti k oţivljanju starega mestnega jedra, Ţičke kartuzije in
drugih pomembnih spomenikov kulturne dediščine;
Zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin in pogojev za ustvarjalnost vsem, ki izrazijo
interes;
Podpora investicijam in zagotavljanje prostorov za delovanje javnih kulturnih dobrin;
Kulturna vzgoja kot splošna vzgoja za kreativnost, spodbujanje programov in projektov, ki
povezujejo kulturno, izobraţevalno in znanstveno sfero s ciljem, da ne ustvarjamo samo
kulturnih potrošnikov ampak tudi kulturne deleţnike in ustvarjalce.

2.2.2. Kulturne prireditve
Kulturne prireditve so eden izmed načinov druţenja ljudi, organiziranje in izvajanje kulturnih
prireditev pa je ena osrednjih nalog enote zavoda - Centra za kulturne prireditve. S programom za
leto 2019 načrtujemo pestro in raznoliko ponudbo kulturnih prireditev, ki poleg tradicionalnih
prireditev kot so Jurjevanje, Martinovanje, Festival lepopisja, decembrske prireditve (večdnevno
dogajanje) zajema koncerte, gledališke predstave, likovne razstave, različne prireditve za
najmlajše, priloţnostne prireditve ob praznikih in odprtjih, tradicionalni gledališki abonma za
odrasle, otroke, Poletne glasbene večere v Ţički kartuziji, »Poletnice« - poletni koncerti na Starem
trgu, prireditve pod naslovom Nekaj vmes, ki vsebujejo kvalitetne glasbeno-gledališke predstave.
Tudi v prihodnje se bomo intenzivno povezovali s šolami in organizirali programe za mladino z
izobraţevalnimi vsebinami. Novost je ponovna oţivitev kina. Enkrat mesečno bomo med vikendom
predvajali dve filmski predstavi, ena bo namenjena otrokom, druga ostali populaciji.
Izdali bomo brošuro prireditev oz. aktivnosti našega zavoda »Kaj, kje in kdaj?«, ki je vodnik po
naših prireditvah. Vsebuje nazoren pregled našega dela in aktivnosti na področju prireditev hkrati
pa so v njej še druge pomembne informacije o našem zavodu. Tudi v prihodnje bo na voljo v
tiskani in v e-obliki.
V letu 2019 bomo skladno z zastavljenim programom organizirali 44 javnih prireditev oz.
aktivnosti, ki se bodo financirale iz nejavnih virov (vstopnine, sponzorska sredstva) ter
okvirno 30 javnih prireditev, ki se bodo financirale iz javnih virov (proračunska sredstva).
Tehnično/programsko podporo bomo nudili pri vseh prireditvah, ki jih bodo v naših
kulturnih ustanovah organizirale druge institucije.
1. JAVNE PRIREDITVE V ORGANIZACIJI CKP, FINANCIRANE IZ NEJAVNIH VIROV:
- 9 x gledališke predstave,
- 5 x otroške gledališke in lutkovne predstave,
- 3 x mladina (8 predstav - ponovitev),
- 7 x glasbeni koncerti,
- 20 x filmske predstave.

16

LETNI PROGRAM DELA SPLOŠNE KNJIŽNICE SLOVENSKE KONJICE ZA LETO 2019

2. JAVNE PRIREDITVE V ORGANIZACIJI CKP, FINANCIRANE IZ JAVNIH VIROV:
- Svečana akademija ob Slovenskem kulturnem prazniku,
- Tradicionalno Jurjevanje pod naslovom »Jurjevanje in Jurijev festival kulinarike in domačih
obrti«,
- Prireditev ob Svetovnem dnevu zemlje,
- Prireditev ob Dnevu voda,
- Proslava ob Dnevu boja proti okupatorju, 27. april na Tolstem vrhu,
- Prireditev Naj mladi,
- Osrednja prireditev ob občinskem prazniku,
- 5 x »Poletnice« - brezplačni, poletni glasbeni koncerti na Starem trgu,
- Festival lepopisja v Ţički kartuziji,
- Martinovanje,
- Decembrske prireditve – več dnevno dogajanje (Koncerti, otroške predstave, Silvestrovanje
za otroke, kino predstave, Silvestrovanje na prostem),
- 8 x razstav v Veliki galeriji Doma kulture Slovenske Konjice.
3. PROGRAMSKA IN TEHNIČNA PODPORA DRUGIM PRIREDITVAM:
- Dogodki v okviru Festivala podvodnega filma,
- Dogodki OŠ Pod goro,
- Dogodki OŠ Ob Dravinji,
- Dogodki Gimnazije,
- Dogodki Vrtca Slovenske Konjice,
- Dogodki Glasbene šole,
- Dogodki JSKD,
- Dogodki kulturnih in drugih društev,
- Dogodki DPM,
- Konjiški maraton,
- Likovni natečaj »Tečem« v soorganizaciji s ŠD Konjiški maraton,
- Dan gasilca,
- Trgatev potomke z Lenta,
- Prireditev ob Mednarodnem dnevu bele palice,
- Komemoracija ob Dnevu spomina na mrtve,
- Mednarodni dan prostovoljcev in invalidov,
- Dan podjetnikov,
- Boţično - novoletna seja občinskega sveta,
- Mednarodni festival podvodnega filma,
- Odprtja novih pridobitev,
- drugi dogodki …
Vsem organizatorjem bomo kot doslej nudili uporabo prostorov tudi za izvajanje vaj, pred nastopi.
Najodmevnejše prireditve oziroma sklopi prireditev:
SVEČANA AKADEMIJA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU, 7. februar 2019
Na osrednji prireditvi ob kulturnem prazniku poskrbimo za kulturni program z domačimi kulturnimi ustvarjalci
ali izjemnimi ustvarjalci z naših krajev. Na osnovi razpisa in s pomočjo strokovne komisije izberemo
nagrajence ter podelimo priznanja -»Prešernove srebrnike« za posebne doseţke na področju kulturnih
dejavnosti za preteklo leto. Nagrajence predstavimo s predstavitvenimi filmi.
DAN BOJA PROTI OKUPATORJU, april 2019
Na Spominskem domu na Tolstem vrhu tradicionalno pripravljamo osrednjo občinsko proslavo ob 27. aprilu,
Dnevu boja proti okupatorju. Namen prireditve je ohranjanje spoštljivega spomina na narodnoosvobodilni boj
in počastitev obletnice boja proti fašizmu ter smrti Milenka Kneţeviča, komandirja Bračičeve brigade.
Prireditev je zanimiva tudi zaradi moţnosti ogleda etnološke zbirke v spominski hiši in muzeja NOB, ki na ta
dan zaţivi še prav posebej slovesno.
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TRADICIONALNO JURJEVANJE IN JURIJEV FESTVAL KULINARIKE IN DOMAČIH OBRTI, 5. maj 2019
Tradicija Jurjevanja je v Slovenskih Konjicah stara vsaj toliko, če ne celo več, kot naše mesto samo. Na ta
dan se nam bodo pridruţili predstavniki občin Destinacije Rogla - Pohorje, ki nam bodo pomagali spletati
legendo o vitezu Juriju. Prireditev popestrijo domača kulturna društva in gostje iz sosednjih občin in celotne
Slovenije, ki bodo v vlogi pouličnih glasbenikov, ustvarjalcev prepevali in igrali med stojnicami na Jurijevem
festivalu kulinarike in domačih obrti (letos ga bomo organizirali ţe tretjič). Za zaključek se bomo posladkali z
najdaljšim konjiškim štrudlom, ki ga ţe nekaj let sestavljamo s pomočjo krajanov, društev in organizacij ter
prisluhnili koncertu skupine Faušdur.
PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU, junij 2019
V okviru občinskega praznika (30. 6.) organiziramo več prireditev, s katerimi obeleţujemo osrednji občinski
praznik. Za zaključek šolskega leta bomo podelili nagrade za najboljše raziskovalne naloge in t. i. »Naj
mladim« v občini in organizirali primeren koncert kot nagrado za njihove uspehe. Izvedli bomo program
odprtij, vodenje in tehnično podporo na odprtjih novih pridobitev… Vrhunec dogajanja bo slavnostna seja
občinskega sveta s prireditvijo ob občinskem prazniku, 30. 6., kjer bomo poskrbeli za pripravo filmov o
nagrajencih in program (nastopila bosta uveljavljena slovenska umetnika, harmonikar Marko Brdnik in
plesalka Vlasta Veselko). Na Mestnem trgu bo v popoldanskem času koncert Godbe na pihala Slovenske
Konjice, na predvečer občinskega praznika pa koncert skupine Take off za mlade.
POLETNI GLASBENI VEČERI V ŢIČKI KARTUZIJI, junij, julij, avgust 2019
Cilj Poletnih glasbenih večerov v Ţički kartuziji je konjiško poletno kulturno ponudbo oplemenititi s
kvalitetnimi prireditvami, ki so vezane na naš ponos, na izjemen prostor kulturne dediščine ter s tem
vsesplošno pospešiti kulturni in turistični razvoj.
V preteklih letih smo na Centru za kulturne prireditve Slovenske Konjice, v okviru večerov gostil izjemne
goste, v letošnjem letu pa nas bodo obiskali: 14. 6., Nina Strnad trio, 5. 7., Siddharta, 19. 7., Klapa Cambi,
9. 8., Katalena.
POLETNICE, julij in avgust 2019
Gre za večerne, brezplačne, kvalitetnejše koncerte na Starem trgu v Slovenskih Konjicah, katerih namen je
oţivljanje starega trga. Koncerti so izjemno dobro obiskani in sprejeti. V letošnjem letu bomo izvedli pet
koncertov v okviru Poletnic (29. 6., Take off, 13. 7., Zbijazz band, 27. 7. The power für den bauer, 10. 8.,
Julija Lubej & co, 24. 8., Jeannette.
FESTIVAL LEPOPISJA, oktober 2019
V Ţički kartuziji bomo pripravili zaključno prireditev natečaja za lepopisje. Na natečaj bomo povabili vse šole
naše občine, vse eko šole sosednjih občin in mariborske ter celjske regije. Komisija bo izbrala najlepše in
najboljše lepopise.
Najboljši bodo nagrajeni s plaketami in praktičnimi nagradami. Za vse finaliste bomo pripravili še pokušino
ekoloških ţivil, EKO kviz in lepopisno delavnico.
MARTINOVANJE, november 2019
Martinovanje slavi preobrazbo mošta v vino, saj je ţlahtna kapljica iz domačih vinorodnih gričev tisto, kar
našemu mestu daje prav posebno barvo, aromo in zlat lesk. Konjičani bomo martinovali v Škalcah, pri Vinski
kleti Zlati grič, ki bo na ta dan na široko odprla svoja vrata. Skupaj z vinogradniki Dravinjske doline bo
predstavljena strokovna ocena letnika, blagoslovljeno mlado vino, vse skupaj pa bo pospremil bogat kulturni
program.
GLEDALIŠKI ABONMA, oktober – april
V letu 2019 bomo v okviru gledališkega abonmaja izvedenih šest gledaliških komedij (abonma je zasnovan
sezonsko). Kvalitetne gledališke komedije, razprodana dvorana ter veliko število zadovoljnih obiskovalcev je
cilj tudi za prihodnje.
GLASBENO - GLEDALIŠKI ABONMA ZA MLADINO, oktober - april
Abonma za mladino je namenjen izobraţevanju mladih, tako učencev osnovnih šol kot dijakov. V letu 2019
bomo organizirali tri predstave za tri starostna obdobja otrok oziroma mladine.
Zelo smo zadovoljni nad odzivom osnovnih in srednjih šol. Tudi letošnje leto bomo sodelovali z vsemi šolami
v kraju in bliţnji okolici (Slovenske Konjice, Loče, Vitanje, Zreče, Oplotnica in Slovenska Bistrica).
GLEDALIŠKE PREDSTAVE ZA OTROKE, oktober - februar
V okviru predstav za otroke smo v sezoni 2019 izvedli 4 otroške gledališke predstave. Obiskala nas bodo
otroška gledališča iz različnih koncev Slovenije.
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DECEMBRSKE PRIREDITVE, Silvestrovanje na prostem, december 2019
Praznični december nas bo tudi letos povezal na prav poseben način. Pod sloganom »Srečno pot … v
novo leto« bomo ohranjali spomin na nekdanji vlak »Konjičan«, ki je sedemdeset let vozil po ozkotirni
ţelezniški progi Poljčane – Slovenske Konjice – Zreče. Njegova ţlahtna zgodba nas bo povezala tako pri
krašenju mesta, kot tudi pri pripravi decembrskega dogajanja. Stojnice se bodo spremenile v ţelezniške
postaje z dišečo in mamljivo ponudbo …
Z različnimi dogodki bomo razveseljevali majhne in velike in konec meseca decembra ponujali pester kulturni
program. Gostili smo Dedka Mraza, ki bo obdaril s knjiţnimi darili prav vse otroke, ki so ga obiskali.
Načrtujemo tri odmevnejše koncerte znanih slovenskih glasbenih izvajalcev. V Domu kulture bodo
brezplačno na ogled celovečerni druţinski filmi. Po mestu bo vozil vlak »Konjičan«.
LIKOVNE RAZSTAVE 2019
V veliki galeriji Doma kulture Slovenske Konjice bo postavljenih 8 različnih tematskih razstav. Tudi razstave
organiziramo sezonsko (januar, februar, Mednarodni festival podvodnega filma; marec, april: Milan Lamovec
- Didi in Mojca Cerjak; maj - junij: Lucija Stramec; junij - september, osnovnošolski natečaj na temo
Konjiškega maratona, oktober: Plakat miru, Lions klub Konjice, november: Franci Ratej, december: Konjiški
likovniki).
NEKAJ VMES
Nekaj vmes smo poimenovali izbor gledaliških predstav in koncertov, ki jih nismo uvrstili v druge abonmaje.
Gre za sklop prireditev za zahtevnejše uporabnike.
KINO
Kino Slovenske Konjice pribliţuje film ljudem in spodbuja filmsko kulturo v mestu vsem generacijam. Do
nedavnega smo filme predvajali v sodelovanju s KD Drava. V letu 2019 bomo filme predvajali sami
(predvajamo jih preko blu-raya) in sicer enkrat mesečno med vikendom, eno filmsko predstavo za otroke in
eno filmsko predstavo za ostale uporabnike. Po predhodnem naročilu se bomo dogovorili tudi za oglede
filmov s šolami in drugimi organizacijami.

2.2.3. Izvajanje drugih aktivnosti
 Izbira in promocija dogodkov
V zavodu za posamezno sezono skrbno načrtujemo raznolike in primerne kakovostne programske
vsebine in izvajalce iz različnih ţanrskih področij, te naloge zajemajo med drugim:
- izbor programa, oblikovanje in priprava materialov za tisk letne zloţenke prireditev zavoda »Kaj, kje in kdaj?«,
- izbor programa, zbiranje prireditev, oblikovanje in priprava materialov za tisk decembrskih
prireditev v občini,
- razpis abonmajev, dogovarjanje s šolskimi ustanovami za obisk programov za mladino;
- iskanje pokroviteljev, donatorjev (pogodbe o poslovnem sodelovanju);
- oblikovanje reklamnih materialov, letakov, plakatov, vstopnic;
- reklamiranje prireditev (FB, spletna stran, lokalni in drugi mediji, radijsko oglaševanje,
reklamni materiali v obliki letakov, zloţenk, plakatov,…);
- priprava prostorov za izvedbo prireditev, priprava veznih tekstov, povezovanje, ozvočenje
prireditev v lastni organizaciji in drugih občinskih prireditev;
- sodelovanje z lokalnimi društvi pri organizaciji in izvedbi dogodkov (povezovanje, priprava
prostorov, ozvočenje …).
 Oddajanje prostorov v uporabo
Ena izmed dejavnosti zavoda je tudi oddajanje prostorov in opreme v uporabo in najem za
izvajanje kulturnih in drugih dogodkov v organizaciji drugih institucij. Na eni strani gre za oddajanje
prostorov v javnem interesu (za dejavnosti povezane z javno sluţbo), katerih prihodki se prištevajo
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med nejavne vire, in na drugi strani za oddajanje prostorov za dejavnosti, ki niso povezane z javno
sluţbo, ti prihodki pa se prištevajo med trţne prihodke. Največkrat se za oddajajo prostori DK
Slovenske Konjice in Ţička kartuzija.
 Koordinacija in spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti
Ena izmed pomembnih aktivnosti zavoda je pomoč, koordinacija, izvedba obdobnih sestankov v
sklopu delovanja ljubiteljskih kulturnih društev v občini. Na osnovi vsakoletnih razpisov za
sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja kulturnih dejavnosti bomo sofinancirali
dejavnost društev, spremljali program dela društev in nudili svetovanje ter pomoč pri izvedbi
dogodkov posameznih društev, v kolikor bodo društva za to izkazala ţeljo.
Kulturna društva pa med letom prav tako vključujemo pri pripravi in organiziranju kulturnih
prireditev zavoda, največkrat pri izvedbi tradicionalnih prireditve.
V letu 2019 bo za društveno dejavnost na voljo 34.000 €, za katera se bodo društva prijavila na
javni razpis. Kulturna društva bodo dodatna sredstva za izvajanje projektov lahko pridobila tudi
preko drugih razpisov Občine Slovenske Konjice ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.
 Razpisna dejavnost
Spremljali bomo ustrezne razpise in nanje prijavljali naše aktivnosti ter s tem pridobili kar največ
sredstev za izvajanje dejavnosti zavoda (razpis za Nakup knjiţničnega gradiva, Razpis Zavoda za
zaposlovanje RS - Javna dela, Ministrstva za kulturo - Podporno okolje kulturi, Evropa za
drţavljane, …), sodelovali pri pripravi razpisnih dokumentacij in pri izvajanju investicijskih projektov
občine za področje kulture (nadaljnja obnova Ţičke kartuzije).
Izvedli bomo razpis za sofinanciranje kulturnih društev v občini Slovenske Konjice in razpis za
priznanja ob slovenskem kulturnem prazniku.
 Promocija dejavnosti CKP
Aktivnosti in dogodke CKP-ja bomo še naprej objavljali na spletni strani JZ SK, na druţbenih
omreţjih: Facebook, spletni strani Občine Slovenske Konjice, plakatih, tiskanih medijih, z radijskim
oglaševanjem… V načrtu imamo izdajo nove brošure »Kaj, kje, kdaj« za sezono 2019/2020.
Tudi pri tej dejavnosti zavoda se je izkazalo, da se je s sistematičnim pristopom k objavam na
druţbenih omreţjih, zagotovo precej povečala prepoznavnost CKP, zato bomo s tem načinom
oglaševanja nadaljevali tudi letos.
 Upravljanje z nepremičninami in varovanje ter obnova kulturne dediščine
Z odlokom opredeljena dejavnost je tudi organiziranje in izvajanje ohranjanja naravne in kulturne
dediščine na območju občine, skrb za obnovo naravnih znamenitosti, kulturnih in zgodovinskih
spomenikov, upravljanje z nepremičninami na področju kulture, dajanje le-teh v najem in skrb za
tekoče investicijsko vzdrţevanje nepremičnin s področja kulture.
V sklop rednih nalog zavoda tako sodi izvajanje tekočega investicijskega vzdrţevanja na objektih,
ki jih ima zavod v upravljanju, skrbno gospodarjenje z objekti, razna popravila, skrb za urejenost
okolice objektov in druga opravila, ki so potrebna za nemoteno izvajanje dejavnosti.
Prav tako je naloga zaposlenih pomoč pri pripravi strokovnih podlag za prijavo na drţavne in
evropske razpise.
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 Prodaja vstopnic
Za prireditve v naši organizaciji in prireditve, ki jih organizirajo drugi izvajalci v naših prostorih
bomo prodajali abonmaje in vstopnice za plačljive prireditve.
2.2.4. Viri financiranja Centra za kulturne prireditve
Dejavnost CKP je financirana iz:
 Javnih virov: proračuna Občine Slovenske Konjice:
o programski stroški - za prireditve javnega značaja,
o sredstva za financiranje delovanja kulturnih društev, dodeljena le-tem na podlagi letnega
razpisa,
o tekoče investicijsko vzdrţevanje,
o materialni stroški,
o osnovna sredstva,
o investicije;
 Javnih virov: iz sredstev drţavnega proračuna in evropskih sredstev, pridobljenih na
javnih razpisih;
 Nejavnih virov za izvajanje javne sluţbe:
o vstopnine,
o najemnine za prostore in opremo,
o sredstva sponzorjev in donatorjev,
o kotizacije za seminarje, tečaje, predavanja, konference,
o sredstva mednarodnih institucij za projekte;
o Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - trţni prihodki (prihodki, ki niso povezani
z izvajanjem javne sluţbe):
o tehnična pomoč pri organizaciji prireditev drugih izvajalcev,
o svetovalna dejavnost,
o najemnine za prostore in opremo;
2.3. TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER
Poslanstvo TIC-a je strokovno koordiniranje turističnih aktivnosti v občini Slovenske
Konjice ter usklajeno in sistematično pospeševanje razvoja turistične dejavnosti. Ena izmed
ključnih nalog TIC-a je, da v občini nastopa kot povezovalni člen med vsemi turističnimi
ponudniki, jih zdruţuje, povezuje in aktivno vključuje v lokalno in širše dogajanje. Zavzema
se za skupno turistično promocijo, v sodelovanju z ostalimi akterji pripravlja atraktivno
turistično ponudbo ter trţi doţivetja na Konjiškem. Podaja in pripravlja tudi strateške
predloge in vizijo razvoja turizma. Sodeluje pri organizaciji in izvedbi kulturno-turističnih
prireditev ter je v prvi vrsti informacijski center, kjer lahko ljudje pridobijo številne
informacije o dogajanju, ponudbi in ostalih zanimivostih Konjiškega.
Osnovna naloga TIC-a, ki deluje na turističnem območju Občine Slovenske Konjice, je celovito
informiranje turistov in obiskovalcev.
Z Načrtom razvoja in trţenja turizma v Občini Slovenske Konjice 2017-20211, ki smo ga javnosti
predstavili v letu 2016, so bili zastavljeni strateški razvojni, trţenjski kvalitativni in trţenjski
kvantitativni cilji na področju turizma v naši občini in iz tega izhajajoče naloge TIC-a, ki jim sledimo
v zastavljenem petletnem obdobju.
Finančna sredstva za zagotavljanje izvajanja akcijskega načrta posameznih centrov, ki delujejo v
okviru TDRP, so delno zagotovljena v okviru proračunov posameznih občin v destinaciji, določena
1

Načrt razvoja in trţenja turizma v Občini Slovenske Konjice 2017-2021
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sredstva pa se načrtujejo iz naslova prijave na različne razpise (CLLD, Ministrstvo za
gospodarstvo) in bo zato izvedba teh nalog odvisna od pridobljenih sredstev.
V času priprave načrtov razvoja in trţenja turizma posameznih občin in destinacije, so bili pri
njihovem snovanju najbolj aktivno vključeni dosedanji zaposleni iz TIC-ev, ki so te naloge opravljali
poleg rednega dela.
Naloge iz Akcijskega načrta izvajanja aktivnosti DRP za leto 2018, kot tudi naloge iz Načrta razvoja
in trţenja turizma Občine Slovenske Konjice 2017-2021, so izvajali ti zaposleni in načrtujemo, da
jih bodo izvajali tudi v prihodnje.
2.3.1. Cilji in naloge TIC-a za leto 2019
Med najpomembnejše naloge in cilje za leto 2019 smo so zastavili:
1. Povečanje števila obiskovalcev in prodaje vstopnic v Ţički kartuziji za 9 % glede na
doseţen rezultat v letu 2018;
2. Povečanje števila organiziranih izletov za skupine za 10 % v primerjavi z letom 2018 (iz 230
na 250 izletov);
3. Prodaja trgovskega blaga za 10%;
4. Zaključek projekta »Zelena digitalna doţivetja v TDRP« iz naslova javnega razpisa MGRT:
Sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v
Sloveniji – izvedba vseh zastavljenih aktivnosti (spletna stran, rezervacijski sistem,
oblikovanje ITP-jev, itd.); deleţ sofinanciranja: 90%; skupna vrednost projekta (brez DDV):
230.007,50 €; skupna vrednost upravičenih stroškov (brez DDV): 225.000 €;
5. Izdaja digitalnega in tiskanega časopisa TDRP- 2 x letno (maj, december);
6. Skupna prijava TDRP za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION – oddaja v
mesecu marcu 2019; cilj je pridobitev znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION GOLD za
celotno destinacijo;
7. Nadaljevanje projekta »Heart Made/Narejeno s srcem« kot nadgradnje projekta »Poletna
doţivetja« iz leta 2017 (Dnevi odprtih vrat pri ponudnikih TDRP);
8. Zaključek projekta TUR infomat – TUR infomat , ki je bil postavljen k Fontani za dve ptici in
uradno predan v uporabo septembra 2018;
9. Nadaljevanje izvajanja projekta »Okusi Rogle« tudi v 2018, v okviru odobrenih sredstev za
razpis (dvoletni projekt);
10. Partnerstvo v projektu Odprto učno okolje za vse generacije v sodelovanju z Vrtcem
Slovenske Konjice – izvedba v 2019 in 2020;
11. Promocija turistične ponudbe in v povezavi s tem prijava na javni razpis MGRT: Dvig
kompetenc in promocija vodilnih turističnih destinacij 2020-2021 (predvidena objava v juniju
2019; prijava kot TDRP);
12. Prijava na razpis Horizon 2020 v sodelovanju s SAZU – mednarodno povezovanje in
prenos dobrih praks s področja kulturnega turizma, pri čemer bo občina Slovenske Konjice
predstavljala referenčno območje Slovenije, se učila od drţav partneric in se zavezala k
implementaciji pilotnega projekta na svojem območju – prijava do konca marca 2019,
izvedba odvisna od odobritve projekta; projekt za občino Slovenske Konjice predvideva
300.000 €;
13. Sodelovanje TIC Slovenske Konjice pri projektu CeloVITA! - Celovite prostorske zasnove
dolgoročnega razvoja rekreativno-turistične infrastrukture za Občino Slovenske Konjice na
pobudo Občine Slovenske Konjice (razpis Javnega štipendijskega, razvojnega,
invalidskega in preţivninskega sklada RS Po kreativni poti do znanja – vrednost razpisa
20.785 €);
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14. Nadaljevanje priprav na projekt »Kmečki punt 2020« - obeleţitev 505 obletnice v letu 2020;
priprava moţnih scenarijev in finančnih konstrukcij;
15. Priprava Tedenskega napovednika dogodkov - 52 napovednikov;
16. Organizacija in izvedba natečaja in prireditve 15. Festival lepopisja;
Posamezni cilji so v nadaljevanju tega plana podrobneje vsebinsko razdelani, razloţeni in
ovrednoteni, predstavljena pa je tudi pot za njihovo doseganje.
2.3.2. Obisk in ponudba kulturno - turističnih znamenitosti

Ţička kartuzija
Iz evidence TIC-a o številu obiskovalcev skupne turistične infrastrukture območja Občine
Slovenske Konjice (kulturno-zgodovinske znamenitosti), so razvidni sledeči podatki o obiskovalcih
Ţičke kartuzije, kot najpomembnejše turistične točke:
Število vstopnic
Plačljive
Brezplačen ogled

2015
12.381
3.727

2016
10.683
1.773

2017
12.255
1.529

2018
12.841
1.768

Plan 2019
14.000
1.500

Iz predstavljenega je razvidno, da se obisk Ţičke kartuzije sicer konstantno povečuje, da pa so
naše ţelje zastavljene višje. Z uresničitvijo ciljev, ki smo si jih zastavili z Načrtom razvoja in trţenja
turizma v DRP in v naši občini, bomo v prihodnje posledično zagotovo beleţili vse večji obisk naše
kulturne dediščine, pri čemer navajam kot enega najbolj pomembnih ciljev načrta - izvajanje
promocije in marketinških aktivnosti. Glede na intenzivno in raznoliko digitalno promocijo, ki smo jo
v letu 2018 vršili za celotno območje TDRP in posledično tudi za Ţičko kartuzijo, za leto 2019
načrtujemo 9% porast prodaje vstopnic za Ţičko kartuzijo.
Iz podrobnejših analiz prodaje, ki so na voljo v arhivu TIC Slovenske Konjice je vidno, da je obisk
naših turističnih znamenitosti največji v času od aprila do oktobra, še posebej ob koncih tedna in v
času poletja, razmerje med domačimi in tujimi obiskovalci pa je 70:30 v prid domačih obiskovalcev.
Eden od vzrokov, ki imajo vpliv na to, da je obisk v posameznih obdobjih večji ali manjši, je
zagotovo vremenski faktor oz. vremenske razmere, saj je opazno, da v deţevnih dneh tudi obiska
ni. Tudi v zimskem času e obisk zelo majhen, vendar poskušamo z dodatnimi vsebinami odpraviti
sezonskost in celotno Dolino svetega Janeza napraviti privlačno za obiskovalce skozi vse leto. Za
enkrat v zimskem času ob vikendih ponujamo sprehod skozi kartuzijo v snegu, večerni obisk z
baklami in ponudbo Gostilne Gastuţ.
Cilj za leto 2019 je, da vzpostavimo vodene oglede po energetskih točkah Ţičke kartuzije (v
sodelovanju z Dragom Iršičem) in posebna otroška rojstnodnevna praznovanja (v sodelovanju z
Majo Furman in Gostilno Gastuţ). Dolgoročnejša ţelja pa je, da v okolici Ţičke kartuzije uredimo
zanimive tematske poti (kartuzijanski vodnjak, skale »trije menihi«, vintgar, itd.), kar pa bo v veliki
meri odvisno od razpisnih priloţnosti. Idej je veliko.
Ţička kartuzija je spomenik drţavnega pomena, zato moramo tam najmanj dvakrat letno
organizirati dneve odprtih vrat. Vrata Ţičke kartuzije bomo tako za obiskovalce brezplačno odprli
na Mednarodni muzejski dan (sobota, 18. 5. 2019) in ob Svetovnem dnevu turizma (petek, 27. 9.
2019). V okviru dni odprtih vrat bomo organizirali tudi vodene oglede Ţičke kartuzije ter
kartuzijansko trţnico lokalnih izdelkov in pridelkov. Na omenjena dneva bodo v Ţički kartuziji
prisotni tudi vsi ponudniki, ki soustvarjajo njeno zgodbo (Zelišča iz Ţičke kartuzije, lončar Rok
Komel, peninska klet Zlati grič, Gostilna Gastuţ).
Ţička kartuzija bo tudi v prihodnje prizorišče edinstvenih Poletnih glasbenih večerov in v okviru teh
prireditev bomo organizirali štiri koncerte različnega glasbenega ţanra, ki bodo po okusu
najrazličnejših obiskovalcev (podrobneje o teh koncertih pri poglavju CKP).
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Kartuzijanska konjenica tudi v letu 2019 načrtuje organizacijo Janezove nedelje v Ţički kartuziji, ki
bo letos v sodelovanju z Dragom Iršičem nadgrajena s srečanjem zeliščarjev Slovenije. Prireditev
bo predvidoma v nedeljo, 23. 6., podprli pa jo bomo tudi v našem Zavodu in pomagali pri
promocijskih, organizacijskih ter ostalih potrebnih aktivnostih. Na območju Ţičke kartuzije se
predvideva uradni del prireditve (blagoslov konj in srečanje zeliščarjev), medtem ko se zabavni del
načrtuje pri Šoli v Špitaliču.
Ob 20-letnici Duhovnih taborov v Ţički kartuziji pripravljajo organizatorji dva odmevna dogodka, ki
bosta svoje mesto našla v Ţički kartuziji in sicer: 1. Slavnostna akademija z okroglo mizo ter
koncert gregorijanskega korala v izvedbi Koralnega zbora Akademije za glasbo iz Ljubljane pod
vodstvom Toneta Potočnika in 2. Drama Tanje Rebula: Odprta vrata (na odprtem odru) in maša za
vse osebe, ki so v letu 2018 storile samomor v počastitev mednarodnega boja proti samomoru.
V juliju in avgustu bodo izvedeni ţe tradicionalni Duhovni tabori in Poetični tabor, ki ga bo prav tako
ţe tradicionalno organiziralo KD Gnezdo.
V letu 2019 bomo nabavili 5 dodatnih avdiovodnikov, s pomočjo katerih bomo lahko zagotavljali
kakovosten ogled 20 posameznim obiskovalcem naenkrat (do sedaj 15). Za skupine nad 15 oseb
bomo še vedno izvajali vodenja v »ţivo«.
Izpostaviti velja še dobro sodelovanje vseh deleţnikov v Ţički kartuziji, povezovanje s Centrom
Noordung in trţenje skupne vstopnice, trţenje skupnega paketa za celovito doţivetje kartuzije (ŢK,
Zlati grič, Gastuţ), trţenje vstopnic s 25 % popustom za skupine nad 30 oseb in upokojence ter
25% popust na različne vstopnine za imetnike SPAR Plus kartice. Poseben 10% popust ponujamo
tudi imetnikom kartice OVEN in Hostelling International.
V sklopu nadaljevanja promocijskih aktivnosti za imetnike SPAR Plus kartice je bila Ţička kartuzija
deleţna tudi obseţnih promocijskih akcij v Sparovih katalogih in vključena v obseţne mailing liste
(cca 230.000 prejemnikov). Zanimiv je podatek, da smo v letu 2018 prodali skoraj 35% vseh
prodanih vstopnic za Ţičko kartuzijo prav imetnikom SPAR Plus kartice, zato bomo to sodelovanje
nadaljevali tudi v letu 2019.
S projektom revitalizacije Špitaliča »Odprto učno okolje za vse generacije«, ki se ga je intenzivno
lotil Vrtec Slovenske Konjice skupaj s številnimi partnerji z namenom ohranitve tamkajšnje šole in
vrtca, se bodo vzpostavile vsebine, ki bodo v Dolino svetega Janeza privabile nove obiskovalce,
obenem pa omogočile boljšo kakovost bivanja za lokalno prebivalstvo. Pri tem projektu bo s svojim
znanjem in izkušnjami intenzivno sodeloval tudi TIC Slovenske Konjice kot partner v projektu in
predvsem delal na promociji projektnih aktivnosti (izdaja zloţenke) ter izobraţevanju lokalnih
turističnih vodnikov.
V letu 2019 v sklopu projekta »Zelena digitalna doţivetja v turistični destinaciji Rogla-Pohorje«
načrtujemo izdelavo mobilne aplikacije za ogled Ţičke kartuzije s pomočjo obogatene resničnosti
(AR) in sicer s programom Maya 3D. V okviru projekta ţe od leta 2018 potekajo delavnice za
lokalno prebivalstvo, saj ţelimo, da bodo lokalni ljudje pridobili znanje za delo s sodobnimi
tehnologijami in morda v tem v prihodnosti našli svojo poslovno priloţnost, kot rezultat projekta pa
bo nastala tudi AR aplikacija za Ţičko kartuzijo. Kot nadgradnja temu projektu pa smo s podjetjem
EPSON podpisali tudi pismo o nameri, s katerim smo se zavezali k sodelovanju pri njihovi študiji
primera kulturne dediščine (EPSON Moverio for Cultural Heritage) in načrtujemo tudi nakup 5 AR
očal, ki bodo omogočala posebno doţivetje Ţičke kartuzije, zvokovno podprto z vsebinami ţe
obstoječih audiovodnikov.
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Slovenske Konjice z okolico
V TIC-u Slovenske Konjice pripravljamo doţivetja naše destinacije za potencialne obiskovalce, tudi
izlete za posameznike ali skupine in v letu 2018 smo pripravili krajše ali daljše izlete po našem
območju za 230 skupin. Na podlagi celotne Turistične ponudbe Občine Slovenske Konjice, ki jo
sproti dopolnjujemo in posodabljamo, pripravljamo izlete po meri naročnika in vanje vključujemo
lokalne ponudnike. V letu 2019 načrtujemo vsaj 10% rast in nameravamo po naši občini popeljati
okoli 250 skupin. Povečanje načrtujemo kot posledico dobre promocije preteklega leta, s
poudarkom na digitalnem marketingu na tujih trgih.
Vsa leta od 2016, ko so Slovenske Konjice praznovale 870-letnico prve pisne omembe in ko smo
pričeli s projektom oţivljanja starega mestnega jedra z naslovom Konjice imajo srce, smo skrbeli
za konstantno poletno dogajanje v mestnem jedru in tako bo tudi v letu 2019. Stari in Mestni trg sta
postala priljubljeni prizorišči dogodkov, ki jih pripravljajo številne lokalne organizacije. Posebej gre
izpostaviti projekt Poletnice in Kresničke, ki ju organizira naš zavod (podrobneje o teh projektih pri
poglavju CKP).
Tudi v letošnjem letu bomo pripravili tradicionalno konjiško prireditev Jurjevanje (nedelja, 5. 5.
2019) s 3. Jurijevim festival kulinarike in domačih obrti. Prireditev bo etno narave, gostinska
ponudba bo lokalno obarvana in bo potekala v stilu »Odprte kuhne«, nastopajoči bodo v vlogi
uličnih umetnikov in glasbenikov, za zaključek pa bo sledil koncert skupine FaušDur band.
Zaenkrat v našem upravljanju ostaja tudi Mestna galerija Riemer, se pa zanjo v prihodnje snujejo
nove vsebine in spremembe, saj je njen obisk zanemarljiv in uporaba prostorov za izvedbo raznih
razstav in literarnih večerov s strani društev, vedno redkejša. Četudi je bil sicer obisk v letu 2018
skoraj dvakrat višji kot v letu 2017, pa je še vedno praktično zanemarljiv (133 prodanih vstopnic,
187 brezplačnih vstopnic – šole&vrtci).
 Obratovalni čas Ţičke kartuzije
Ţička kartuzija bo v letu 2019 odprta po naslednjem urniku:
APRIL - MAJ / SEPTEMBER OKTOBER
JUNIJ - AVGUST
NOVEMBER

Torek - Nedelja: 10.00 – 18.00

Torek - Nedelja: 10.00 – 20.00
Torek - Nedelja: 10.00 – 16.00
Sobota, nedelja, prazniki
DECEMBER – FEBRUAR*
(razen 1.1. in 25. 12.): 10.00 – 16.00
MAREC**
Petek – Nedelja: 10.00 – 16.00
*V času zimskih počitnic (ljubljanske in mariborske) je ŢK odprta od četrtka do nedelje, od 10. do
16. ure. Za najavljene skupine smo odprti tudi izven uradnega delovnega časa. **V času
jesenskega in spomladanskega tedna restavracij, bomo svoj delovni čas prilagajali delovnemu
času Gostilne Gastuţ.
2.3.3. Ključne promocijske aktivnosti
Če ţelimo, da bo naša turistična ponudba postala še bolj prepoznavna, bo potrebno še veliko
naporov in sredstev vlagati v promocijo, tako na domačem kot tujih trgih. V letu 2018 smo
promocijo, tako Ţičke kartuzije kot tudi ostalih znamenitosti naših krajev, vršili po več kanalih –
preko Slovenske turistične organizacije (STO) v smislu izvajanja študijskih tur, sejemskih nastopov
ter vključenosti v projekt EDEN, preko številnih aktivnosti Turistične destinacije Rogla-Pohorje
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(digitalni marketing, brezplačni vodeni ogledi po Turistični destinaciji Rogla-Pohorje, projekt
Narejeno s srcem/Heart Made - dnevi odprtih vrat pri ponudnikih, izdaja dveh številk
destinacijskega časopisa – poletje, zima, sejemski nastopi, drugi promocijski dogodki, skupni
jumbo plakati, publikacije, oglasi v medijih, itd.), preko Zdruţenja zgodovinskih mest Slovenije,
Deţele Celjske in številnih drugih. (Ključne promocijske aktivnosti so navedene v naslednjem
poglavju tega poročila).
Izjemno pozornost bomo tudi letos namenjali digitalnemu marketingu, ki ga od lanskega leta
intenzivno in sistematično izvajamo v sklopu odobrenih sredstev iz javnega razpisa MGRT
»Sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji«,
namenjenega za vodilne destinacije. Razpis je usmerjen izključno na tuje trge, kjer do sedaj nismo
izvajali pomembnejše promocije. Na razpis smo se uspešno prijavili v lanskem letu s projektom
»Zelena digitalna doţivetja v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje«, vse zastavljene aktivnosti pa
moramo zaključiti do septembra 2019. Kot nadgradnjo temu projektu v mesecu juniju načrtujemo
prijavo na nov razpis MGRT, namenjen vodilnim destinacijam – »Dvig kompetenc in promocija
vodilnih turističnih destinacij 2020-2021«.
V nadaljevanju so navedene ključne promocijske aktivnosti za leto 2019, tako na nivoju Turistične
destinacije Rogla-Pohorje kot tudi TIC-a Slovenske Konjice, ki so v skladu z zastavljenimi cilji,
predstavljenimi na začetku tega poglavja.
1. Osredotočenost na celovit digitalni marketing v skladu z izdelano Digitalno komunikacijsko
strategijo Turistične destinacije Rogla-Pohorje 2018-2021 (določitev glavnih produktov destinacije,
ključnih person slovenskega turizma – ciljnih skupin in ključnih trgov, spletno oglaševanje preko
Googla, druţbenih omreţij, sejmi, tiskovine, paketi za ciljne skupine, itd.) – uspešen zaključek
dvoletnega projekta a) »Zelena digitalna doţivetja v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje« z
vsemi izvedenimi aktivnostmi ter prijava na nov razpis MGRT b) »Dvig kompetenc in promocija
vodilnih turističnih destinacij 2020-2021« (Cilj 5,6).
a) V okviru projekta »Zelena digitalna doţivetja v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje« bomo
oblikovali nove integralne turistične produkte in 5-zvezdična doţivetja glede na smernice
Slovenske turistične organizacije; izvajali bomo spletno oglaševanje na slovenskem in
ključnih tujih trgih (hrvaški, avstrijski, nemški, italijanski) preko Googla in oglaševanje ter
redne objave na druţbenih omreţjih; izdelali bomo novo interaktivno spletno stran ter dve
aplikaciji za obogateno resničnost – AR (Ţička kartuzija, Škratova gozdna učna pot na
Rogli); pridobili in na spletno stran integrirali bomo rezervacijski sistem za prodajo
namestitvenih kapacitet in turističnih produktov (Fobs); izdelali bomo obseţno fototeko in
videoteko destinacije ter virtualne 360° sprehode po določenih objektih (Center Noordung,
itd.); sodelovali bomo z blogerji in influencerji za promocijo na druţbenih omreţjih; izvedli in
organizirali bomo usposabljanja za turistične ponudnike na področju digitala; izdelali bomo
dve številki spletnega destinacijskega časopisa (maj, december); izobraţevali bomo kadre
destinacije ter vzpostavili informacijski sistem destinacije. Aktivnosti so v veliki meri ţe v
teku od leta 2018, v letu 2019 pa jih moramo zaključiti.
o Trajanje projekta - 8. 1. 2018 do 30. 9. 2019.
o Deleţ sofinanciranja: 90%.
o Skupna vrednost projekta (brez DDV): 230.007,50 €.
o Skupna vrednost upravičenih stroškov (brez DDV): 225.000 €.
b) S prijavo na javni razpis MGRT»Dvig kompetenc in promocija vodilnih turističnih destinacij
2020-2021«, ki bo predvidoma objavljen v mesecu juniju 2019, namenjen pa bo vodilnim
turističnim destinacijam v Sloveniji, bomo lahko nadaljevali zastavljene promocijske
aktivnosti na področju digitalnega marketinga, predstavljene v točki a). S prijavo na prvi
razpis MGRT smo se namreč zavezali, da bomo zastavljene aktivnosti v določeni meri
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izvajali vsaj naslednjih 5 let. V okviru drugega razpisa bo za vse vodilne destinacije v
Sloveniji na voljo 3.800.000 € (kar je slabih 20% manj kot pri prejšnjem razpisu). Za leto
2019 se izplačila ne načrtujejo. Vsa sredstva se bodo lahko počrpala v obdobju 2020-2021,
v letu 2019 pa se moramo na razpis prijaviti. Verjamemo, da bomo glede na zastavljene
aktivnosti na razpisu lahko uspešni.
2. Skupna promocija preko povezovanja z drugimi organizacijami in članstva v zdruţenjih
(udeleţba na sejmih, turističnih borzah in drugih promocijskih dogodkih doma in v tujini):
a.) ZDRUŢENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE (ZZMS) – kot članica ZZMS bo Občina
Slovenske Konjice del vseh promocijskih aktivnosti, ki zdruţuje 17 mest v Sloveniji, Zdruţenje
pa je tudi relevanten sogovornik s STO, saj ta od leta 2018 vse aktivnosti ZZMS sofinancira v
višini 50%; promocijske aktivnosti so natančneje opisane v programu dela ZZMS za leto 2019,
ključne pa so: udeleţba pod okriljem osrednje stojnice STO na mednarodno odmevnih
turističnih sejmih kot so Ferrienmesse Dunaj, Vakantiessalon Bruselj, F.RE.E. München in
MOS Celje; v letu 2019 načrtujemo odmevno image kampanjo z jumbo plakati po vsej Sloveniji
(april, junij); organizacijo dveh 4-dnevnih študijskih tur za avstrijske ter srbske in češke
novinarje v mesecu aprilu – v turi za avstrijske novinarje sodelujejo mesta iz vzhodne Slovenije
(tudi Slovenske Konjice), vsebinski poudarek bo na vinu. Zgodovinska mesta vršijo tudi
vzajemno promocijo na svojih prireditvah in tako v letu 2019 skupaj načrtujemo 120 gostovanj
mest in ponudnikov na prireditvah mest – v Slovenskih Konjicah bomo predstavnike ZZMS
lahko srečali na Jurjevanju in Martinovanju; zdruţenje bo organiziralo tudi različne posvete,
izvajalo se bo nadaljevanje Šole prenove in nagrajevanje najboljših obnov starih zgradb,
vzpostavitev Facebook in Instagram promocije ter interaktivna spletna stran.
b.) DEŢELA CELJSKA (DC) - Občina Slovenske Konjice je ena od 18 občin, ki sodeluje v DC.
Deţela Celjska je nastala kot RDO (regionalna destinacijska organizacija), ustanovitev katerih
je takrat s sofinanciranjem podprla drţava, sedaj pa nadaljnje delo podpirajo občine, ki
sodelujejo v DC. Aktivnosti so osredotočene predvsem na skupne nastope na sejmih, tako
doma kot v tujini, s čimer so seveda bistveno optimalnejši stroški teh aktivnosti. Promocijske
aktivnosti - med ključnimi lahko izpostavimo: okoli 8 sejemskih dogodkov doma in okoli 7 v
tujini, in sicer: Slovenija - NaTour Alpe-Adria, Sladka Istra, Primorski sejem, Festival 3ŢO,
Odprta Kuhna Ljubljana, Odprta Kuhna Celje, Ribiški sejem, dogodki na Primorskem in po
dogovoru občasne prireditve v Ljubljani; Tujina – Hrvaška: Place2Go, Zagreb, Dnevi
slovenskega turizma, Zagreb ali Split, Italija: Okusi ob meji, Barcolana - Trst, Avstrija: Freizeit
Messe - Celovec, Graz Aufsteiern; Francija: Colmar – sodelovanje na večjem festivalu še v
pomladi 2019 in SITV sejem.
C) EDEN NETWORK IN EUROPEAN BEST DESTINATIONS – ker smo se v letu 2011 z Ţičko
kartuzijo prijavili na razpis STO za EDEN destinacije in se uvrstili v finale in ker smo se v letu
2017 v finale uvrstili s Slovenskimi Konjicami kot primerom dobre prakse razvoja kulturnega
turizma, smo pridobili tudi pravico za včlanitev v mednarodno mreţo EDEN destinacij in v letu
2017 k temu tudi pristopili. Mreţa EDEN destinacij nudi podporno okolje za promocijo in
nadaljnji razvoj manjših, še neodkritih destinacij v Evropi. Predstavitev naše destinacije je tako
dostopna
na
mednarodnih
portalih
www.europeanbestdestinations.com
in
http://youredenexperience.com.
3. Izdaja dvojezičnega destinacijskega časopisa SLO-ANG (maj in december 2019) – poleg
digitalne verzije, ki je stroškovno del razpisa za vodilne destinacije (prevodi, oblikovanje, spletna
postavitev), pa bomo časopis izdali tudi v tiskani obliki v nakladi 10.000 izvodov in ga distribuirali
vsem gostinskim in turističnim ponudnikom v destinaciji, predvsem tistim z nastanitvenimi
kapacitetami; časopis je uradni turistični vodnik po Turistični destinaciji Rogla-Pohorje.
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4. Nadaljevanje izvajanja projekta »Uţij Okuse Rogle« (Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeţelja - sredstva LEADER/CLLD; LAS Od Pohorja do Bohorja, vključene vse občine DRP):
namen projekta je:
- nadgraditi dosedanje stanje blagovne znamke in ponovno obuditi aktivnosti v zvezi z njenim
delovanjem,
- kot tudi ocenjevanje za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle,
- povezovanje ponudnikov s pomočjo vzpostavitve in nadgradnje sistema ocenjevanja produktov
ter vzpostavitvijo mreţe ponudnikov,
- vzpostavitev dobaviteljske verige ter mreţe prodajnih mest na območju destinacije RoglaPohorje;
V sklopu projekta je bila oblikovana tudi celostna grafična podoba blagovne znamke Okusi Rogle,
izdelan bo kulinarični vodnik in promocijska brošura, tekom projekta izvajamo promocijo blagovne
znamke s kulinaričnimi prireditvami v vseh štirih občinah ter z jumbo plakati in obveščamo javnost
preko socialnih omreţij. Na koncu projekta bo izvedena tudi novinarska konferenca, na kateri
bomo podali celotno poročilo o izvedenih aktivnostih in rezultatih projekta.
o Trajanje projekta - 1. 3. 2018 do 31. 7. 2019.
o Vlaganje zahtevka na LAS – 14. 8. 2019.
o Vlaganje zahtevka na AKSKTRP - 20. 8. 2019.
o Deleţ sofinanciranja: 85%.
5. Zaključek projekta »Tur infomat« (Evropski sklad za regionalni razvoj | Operacija v okviru
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost | Sodelujoče občine: Zreče, Vitanje, Slovenske
Konjice (vse iz DRP) ter Dobrna in Šentjur); namen projekta je bil vzpostaviti 24-urni servis
turističnih informacij območja med Pohorjem in Bohorjem. Rezultat projekta za občino Slovenske
Konjice je postavitev turističnega infomata v mestnem jedru. Infomat pripomore k boljši
informiranosti obiskovalcev, turistov in domačinov, dostopen je 24 ur, sledi pa tudi smernicam
dostopnega turizma - turizma za vse (gibalno ovirane osebe, starejše osebe, mame z vozički, itd.).
Obiskovalce seznanja, inovativno izobraţuje in jim omogoča celovito informacijo o turistični,
kulturni in naravni ponudbi destinacije LAS od Pohorja do Bohorja. Gre za trajnostno vzdrţen
model informiranja, promocije turistične ponudbe destinacije.
o Trajanje projekta - 1. 10. 2017 do 31. 10. 2018.
o Vlaganje zahtevka na LAS – marec 2019.
o Vlaganje zahtevka na AKSKTRP – april 2019.
o Deleţ sofinanciranja: 80% (6.320 €).
o Skupna vrednost projekta: 9.638 €.
2.3.2. Ostale aktivnosti TIC
 Priprava in prodaja turističnih programov
o Sprejemanje, priprava in oblikovanje izletov »po meri naročnika« (vključuje usklajevanje
glede prihodov, ogledov in odhodov skupin, pisno komunikacijo po elektronskih medijih,
faksu ali pošti, osebne obiske in razgovore s potencialnimi strankami, pripravo in
oblikovanje ponudb, končno naročilo izleta ali obiska, vključno z izvedbo, tudi v različnih
svetovnih jezikih);
o Priprava programov za specifične ciljne skupine (šole, vrtci, društva upokojencev, kulturna
društva, itd.) in posredovanje ponudb na obseţne mailing liste;
o Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja;
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o Sodelovanje z lokalnimi ponudniki gostinskih storitev, izdelkov domače obrti, muzejev in
zasebnih zbirk;
o Sodelovanje z lokalno in destinacijsko vodniško sluţbo;
o Sodelovanje s turističnimi agencijami, zdruţenji in organizacijami glede trţenja lokalnih
turističnih programov;
o Vzpostavitev sodelovanja s Turistično agencijo Pohorje turizem glede oblikovanja, trţenja in
izvajanja turističnih programov v Destinaciji Rogla-Pohorje.
 Prodaja izdelkov in storitev
o Prodaja lokalnih spominkov in izdelkov (v TIC-u in v ŢK in na tradicionalnih prireditvah)
o Prodaja vstopnic za ogled Ţičke kartuzije in Mestne galerije Riemer, prodaja skupnih
vstopnic za ogled Ţičke kartuzije in KSEVT-a, prodaja paketov za ogled Ţičke kartuzije in
trţenje ponudnikov v ŢK;
o Prodaja vstopnic za ogled dogodkov po Sloveniji – TIC je prodajno mesto EVENTIM in
MOJEKARTE.SI;
o Vodenje blagajne, tedenski obračuni in mesečna priprava poročil o prodaji izdelkov in
storitev.
 Oglaševanje in promocija
o Celoletne aktivnosti v okviru izdelave Načrta razvoja in trţenja turizma v Občini Slovenske
Konjice in TD Rogla-Pohorje 2017-2021 in nadaljevanje uresničevanja začrtanih aktivnosti;
o Izdajanje spletnega Tedenskega napovednika dogodkov v Občini Slovenske Konjice;
o Skrb za aţurno posodabljanje vsebin na občinskih plakatnih mestih in pomoč pri
oblikovanju in pripravi vsebin, skrb za aţurno posodabljanje vsebin v promocijskih vitrinah v
trgu;
o Promocija na medmreţju (FB, Napovednik, spletne strani, Twitter, itd.);
o Aktivno članstvo v Zdruţenju zgodovinskih mest Slovenije, Deţela Celjska (skupna
promocija);
o Izvajanje in priprava sejemskih nastopov (v sodelovanju z občino, Deţelo Celjsko, TD
Rogla – Pohorje, Zdruţenjem zgodovinskih mest Slovenije, STO);
o Izvajanje skupnih sestankov deleţnikov v Ţički kartuziji za laţje načrtovanje aktivnosti;
o Trţenje skupnega paketa za ogled Ţičke kartuzije kot enovitega doţivetja: Ţička kartuzija –
Zlati grič – Gastuţ; trţenje skupne vstopnice s Centrom Noordung;
o SPAR PLUS, vključitev v kataloge in mailinge trgovske verige SPAR.
 Izobraţevanja, strokovni obiski, prijateljska mesta
o Udeleţba na turistično zanimivih izobraţevanjih, strokovnih ekskurzijah in sodelovanje pri
projektih;
o Sodelovanje z lokalnimi šolami – smer turizem (udeleţba na informativnih dneh, izvedba
delavnic, itd.);
o Mentorstvo dijakom in študentom pri izvajanju obvezne prakse na TIC Slovenske Konjice in
TIC Ţička kartuzija;
o Mentorstvo dijakom in študentom pri pripravi diplomskih nalog s področja turizma;
o Sodelovanje pri projektih, prireditvah in aktivnostih vezanih na prijateljska mesta (po
dogovoru z Občino).
 Posredovanje informacij
o Priprava in izdajanje spletnega obveščevalca Tedenski napovednik dogodkov v Občini
Slovenske Konjice;
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o Skrb za aţuriranje spletne strani http://tic.konjice.si, redne objave na Facebooku in ostalih
spletnih portalih (Napovednik, Mojekarte.si, itd.);
o Posredovanje informacij o lokalnih dogodkih, odpiralnih časih, kulturno-zgodovinskih
znamenitostih in posredovanje ostalih informacij javnega značaja (v slovenskem ali tujem
jeziku);
o Informacije o dogodkih po Sloveniji, za katere je mogoče vstopnice kupiti preko EVENTIM-a
in Mojekarte.si;
o Zbiranje raznovrstnih podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev.
 Pomoč pri organizaciji in izvedbi lokalnih prireditev
o Sodelovanje pri izvajanju tradicionalnih prireditev (idejne zasnove, promocija, organizacija,
itd.): Jurjevanje in 3. Jurijev festival kulinarike in domačih obrti, Martinovanje in priprava
boţično-novoletnega sejma v okviru Prazničnega decembra; sodelovanje pri ostalih
dogodkih zavoda.
o Pomoč pri izvedbi 7. Konjiškega maratona – organizacija turističnih ponudnikov na
stojnicah v času prireditve, moderiranje prireditve, sodelovanje z lokalnimi turističnimi
ponudniki ta izvajanje FB in spletnih akcij, organizacija, itd.
o Soorganizacija razstav in literarnih večerov v Mestni galeriji Riemer (SSKHD SrečanjeSretenje, Literarno društvo Gnezdo, Občina Slovenske Konjice, Zgodovinsko društvo
Konjice).
o Priprava veznih tekstov in moderiranje nekaterih občinskih prireditev (Ţalna slovesnost v
počastitev Frankolovskih ţrtev, Dan upora proti okupatorju, Dan gasilca, Martinovanje,
okroglih miz ter drugih priloţnostnih dogodkov.

o
o
o
o
o

Sodelovanje s turističnimi društvi v občini
Obveščanje o aktualnih razpisih;
Izvedba sestankov po potrebi glede izvajanja programa TD;
Dnevno nudenje pomoči turističnim društvom za izvajanje njihovih aktivnosti;
Trţenje programov TD (npr. Hiša dediščine Mlače);
Pomoč pri izvedbi nekaterih prireditev.

 Samostojni in drugi večji projekti
o Celoletne aktivnosti v okviru izvajanja Načrta razvoja in trţenja turizma (arhiv aktivnosti se
nahaja na TIC Slovenske Konjice);
o Obnova TIC Slovenske Konjice v sodelovanju z Občino Slovenske Konjice – pomlad 2019;
o Izposojevalnica električnih koles: 2 kolesi preko Občine SK in 6 koles OVeNtura (City
Bike);
o Mednarodni muzejski dan v Ţički kartuziji - brezplačen ogled Ţičke kartuzije;
o Organizacija 15. Festivala lepopisja v Ţički kartuziji;
o Svetovni dan turizma v Ţički kartuziji - brezplačni ogledi Ţičke kartuzije;
o Sodelovanje pri izvedbi projektov: Odprto učno okolje za vse (v sodelovanju z Vrtcem
Slovenske Konjice); celoVITA! (v sodelovanju z Občino Slovenske Konjice); Okusi Rogle
(Razpis LAS – CLLD); Horizon 2020 (v sodelovanju z Občino in SAZU);
o Redna komunikacija z gostinci v Starem trgu za oţivljanje mestnega jedra;
o Skrb za oglasne table v mestu:
o Uvajanje novih spominkov in izdelkov za prodajo na TIC Slovenske Konjice in Ţička
kartuzija;
o Redno posodabljanje Facebook in Twitter profilov.
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2.3.4. Viri financiranja TIC-a
Dejavnost TIC je financirana iz:
 Javnih virov: proračuna Občine Slovenske Konjice:
o sredstva za plače - delno,
o sredstva za izvajanje dejavnosti po zakonu,
o tekoče investicijsko vzdrţevanje,
o materialni stroški,
o osnovna sredstva,
o investicije;
 Javnih virov: iz sredstev drţavnega proračuna in evropskih sredstev, pridobljenih na javnih
razpisih;
 Nejavnih virov za izvajanje javne sluţbe:
o vstopnine,
o najemnine za prostore in opremo,
o sredstva sponzorjev in donatorjev,
o kotizacije za seminarje, tečaje, predavanja, konference,
o snemanja,
o delavnice, vodenja;
o Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - trţni prihodki (prihodki, ki niso povezani z
izvajanjem javne sluţbe):
o najemnine in organizacija prireditev;
o prodaja trgovskega blaga,

2.4. DRUGE DEJAVNOSTI ZAVODA
Pomembno področje delovanja zavoda je gospodarjenje s kulturnimi objekti, ki jih ima zavod na
podlagi odloka v upravljanju, s tem pa tudi njihovo tekoče investicijsko vzdrţevanje.
V okviru tekočega vzdrţevanja bomo izvajali potrebna popravila in sanacije na objektih in opremi,
ki jih financiramo iz sredstev za materialne stroške.
2.4.1. Investicije v nepremičnine in opremo
Občina Slovenske Konjice kot lastnik nepremičnin, s katerimi zavod upravlja, je s proračunom za
leto 2019 začrtala program investicij za leto 2019 in sicer se na področju kulture in turizma načrtuje
izvedba dveh projektov:
- Obnova dvorane Doma kulture Loče (dvoletni projekt)
- Obnova prostorov TIC-a z opremo:
Drugo zelo pomembno področje je ohranjanje ter obnova kulturne dediščine. Na tem področju
sodelujemo z Občino Slovenske Konjice in Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine
Celje (ZVKD Celje), kot tudi z Ministrstvom za kulturo (MK). Za leto 2019 (in 2020) se načrtuje tudi
nadaljnja obnova Ţičke kartuzije, ki pa je odvisna od rezultatov razpisa Ministrstva za kulturo (MK),
kamor smo projekt prijavili. Projekt zajema Zgornje gospodarsko poslopje (t.im. Kašča) in sicer
popolno obnovo fasade, elektro instalacijska dela, vgradnja stavbnega pohištva in ureditev kletnih
prostorov. Predračunska vrednost projekta je ocenjena na 148.000 €, pri čemer smo načrtovali
49% deleţ sofinanciranja s strani MK.
V okviru nakupa osnovnih sredstev bo zavod v letu 2019:
- Zamenjal sluţbeno vozilo, ki ga bo odplačal z dolgoročnim financiranjem (5 let)
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zamenjal dotrajano IKT opremo: 2 računalnika za enoto knjiţnica in podpisno tablico, dva
računalnika za enoto CKP, 2 računalnika za TIC/ŢK, multifunkcijsko napravo za knjiţnico
Loče, in nadgradili 4 obstoječe računalnike.
Za potrebe v ŢK bomo nabavili 5 novih avdiovodnikov in 5 AR očal za vodenje po ŢK v
sklopu nove mobilne aplikacije »Obogatena resničnost«.

2.4.2. Tekoče vzdrţevanje nepremičnin in opreme
V okviru upravljanja z nepremičninami in opremo zavod v posameznih letih izvaja sprotna
vzdrţevalna dela, ki pa so zaradi starosti objektov in opreme vedno pogostejša in finančno
zahtevnejša.
V okviru tega načrtujemo:
- redna letna obnova odra v DK Sl. Konjice,
- košnja in urejanje površin kulturne dediščine (Ţička kartuzija, Grad, Pustova hiša),
- letni servis klimatskih naprav v knjiţnici, servis hladilnega agregata,
- beljenje male in velike galerije DK Sl. Konjice,
- meritve električne napeljave v DK SL. Konjice in DK Loče,
- ureditev stopnic na ploščadi pri DK Sl. Konjice in
- druga nepredvidena vzdrţevalna dela.
Ocena predvidenih stroškov za tekoča vzdrţevalna dela je 36.000 €, sredstva za tekoča
vzdrţevalna dela so v okviru proračunskih sredstev vključena pri postavki - materialni stroški.

3. FINANČNI NAČRT JZ SK ZA LETO 2019
JZ SK je posredni proračunski uporabnik in kot takšen dolţan pri pripravi finančnih načrtov
upoštevati Navodilo za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00). V skladu s 6. členom omenjenega navodila mora
zavod pripraviti Finančni načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki mora zajemati
vse predvidene prejemke in izdatke, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme zavoda v
koledarskem letu. V finančnem načrtu po denarnem toku morajo biti ločeno prikazani vsi prihodki in
izdatki, ki jih posredni uporabnik pridobi in izplača iz naslova opravljanja javne sluţbe in iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu (trţna dejavnost). Razmejitev med javnimi viri, nejavnimi viri in
prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (trţna dejavnost) je opredeljena v točki 2. Letni
delovni načrt JZ SK in sicer pri vsaki od dejavnosti zavoda.
Glede na to, da javni zavodi poslujejo po načelu fakturirane realizacije, je finančni načrt zavoda za
leto 2019 pripravljen tudi po načelu fakturirane realizacije.
Finančni načrt po načelu denarnega toka je skupen za celoten zavod, finančni načrt po načelu
fakturirane realizacije pa je pripravljen tudi po posameznih stroškovnih mestih: knjiţnica, CKP in
TIC.
Pri pripravi tabel finančnega načrta smo upoštevali obvezno členitev prihodkov in odhodkov, ki jih
določa Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 48/00, 8/01 in
106/01), tako kot je predvideno v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.
Zavod, ki je preteklo poslovno leto zaključil pozitivno, si je tudi v letu 2019 zastavil tri
najpomembnejše finančne cilje:
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povečanje prihodkovne učinkovitosti,
optimiziranje stroškov poslovanja in
pozitiven poslovni rezultat ob koncu leta.

3.1. Načrt prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji
Finančni načrt JZ SK - prihodkovna stran, je pripravljen na osnovi sprejetih proračunov
ustanovitelja in pogodbenih partneric, na osnovi programsko zastavljenih ciljev dejavnosti, na
osnovi ţe odobrenih sredstev iz javnih razpisov (javna dela) ter na podlagi ocene prihodkov iz
naslova prijav na javne razpise, ki še niso odobreni ali zavrnjeni (Ministrstvo za kulturo - nakup
knjiţničnega gradiva, obnova Ţičke kartuzije, ipd.).
Odhodkovna stran je pripravljena na osnovi realizacije 2018, ob upoštevanju:
- finančnega ovrednotenja vsebinskega dela letnega programa dela,
- zakonsko določenih povišanj stroškov dela ter upoštevanje napredovanj zaposlenih ter
- načrtovanih investicij in tekočega vzdrţevanja objektov in opreme.
Zavod bo pri poslovanju pri porabi finančnih sredstev, kot vsa leta doslej, ravnal gospodarno in
racionalno.
JZ SK je kot posredni uporabnik proračuna Občine Slovenske Konjice izdelal finančni načrt na
izkazanih izhodiščih in ob tem upošteval tudi s kadrovskim načrtom predvidene spremembe
gibanja števila zaposlenih v letu 2019.
Zavod ločeno vodi prihodke in odhodke za posamezna stroškovna mesta: knjiţnica, CKP in
TIC in ločeno po virih financiranja.
Tabela 1: Plan prihodkov in odhodkov zavoda po načelu fakturirane realizacije 2019

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
II.
1.

2.

Vrsta prihodka oz. odhodka

Plan 2018

Realizacija
2018

Plan 2019

Ind.
4:2

Ind.
4:3

1

2

3

4

5

6

PRIHODKI
Občina Slovenske Konjice
Občina Vitanje
Občina Zreče
Ministrstvo za kulturo
Zavod RS za zaposlovanje
Lastni prihodki
- nejavni viri
- trţni prihodki
Projekt »Okusi Rogle« (trţni prihodki)
Uporabnina za električna kolesa (trţni pr.)
Prodaja vstopnic Eventim * (trţni prih.)
Prevrednotovalni prihodki
Odškodnine
PRIHODKI SKUPAJ
ODHODKI
Stroški dela
- Plače in nadomestila
- Prispevki in davki od plač
- Drugi stroški dela
Stroški materiala in storitev

473.894
27.290
40.232
22.037
27.311
195.500

6.000
310
792.574

473.860
27.280
40.215
22.037
27.983
205.395
174.465
33.930
275
2.835
3.782
2.737
806.399

498.607
26.737
40.185
22.500
28.610
218.500
183.500
35.000
5.867
1.000
400
842.406

105
98
100
102
105
112
7
106

105
98
100
102
102
106
105
103
364
14
104

413.580
310.200
50.850
52.530
143.000

408.792
306.807
50.152
51.833
141.608

448.159
334.909
54.566
58.684
143.000

108
108
107
112
100

110
109
109
113
101

33

LETNI PROGRAM DELA SPLOŠNE KNJIŽNICE SLOVENSKE KONJICE ZA LETO 2019
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stroški organizacije javnih prireditev
Sofinanciranje delovanja kulturnih društev
Nakup knjiţničnega gradiva
Zmanjšanje zalog trgovskega blaga
Stroški organizacije izletov
Stroški projekta »Okusi Rogle«
Prevrednotovalni odhodki
Prodaja vstopnic Eventim *
Finančni in drugi odhodki
ODHODKI SKUPAJ

112.000
34.000
65.000
11.000
4.000
6.500
2.000
791.080

122.642
33.313
68.740
14.181
4.252
8.524
2.566
1.037
805.655

120.500
34.000
68.360
16.400
5.200
4.790
822
841.231

108
100
105
149
130
41
106

98
102
99
116
122
79
104

*op. Od leta 2019 dalje se knjiţi samo s prodajo vstopnic pridobljena provizija in ne celotni prihodki od prodaje vstopnic.

Podroben pregled posameznih vrst prihodkov in odhodkov je izkazan v prilogi letnega programa v
Tabela 1: Plan prihodkov in odhodkov Splošne knjiţnice Slovenske Konjice po načelu
fakturirane realizacije za leto 2019 in v Tabela 2: Plan prihodkov in odhodkov po
stroškovnih mestih po načelu fakturirane realizacije za leto 2019.
V letu 2019 načrtujemo prihodke v višini 842.406 €, kar je za 4 % več kot je znašala realizacija
prihodkov v letu 2018 in za 840.409 € odhodkov, kar je prav tako za 4 % več kot leto poprej.
Skupni preseţek prihodkov nad odhodki je načrtovan v višini 1.175 €.
Povečanje prihodkov je predvsem posledica: povečanja sredstev s strani občine Slovenske
Konjice, ki bo v letu 2019 več sredstev namenila za postavke: plače (povečanje zaradi sprememb
Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti in zaradi rednih napredovanj delavcev v plačne razrede
in v nazive), za sofinanciranje javnih del in na postavki drugi programi, (sredstva za organizacijo
javnih prireditev) ter načrtovanega povečanja lastnih prihodkov, tako prihodkov iz nejavnih virov
(za 5 %) kot tudi trţnih prihodkov (za 13%) na podlagi zastavljenega programa dela.
Iz naslova izvajanja projekta »Okusi Rogle« v okviru TIC-a, načrtujemo prihodke v višini 5.867 €,
prav tako načrtujemo, da bomo nekoliko več sredstev pridobili iz naslova izposoje električnih koles.
V letu 2019 smo prodajo vstopnic preko Eventima pričeli izkazovati na drugačen način in sicer se
izkazuje le provizija, ki ob prodaji vstopnic ostane zavodu, medtem ko smo v preteklih letih
izkazovali celotne prihodke od prodaje in na drugi strani tudi odhodke, ki so bili nakazani na
Eventim.
Načrtovano povečanje odhodkov je najvišje pri postavki plače in drugi prejemki, povečanje pa
je skladno s predpisano zakonodajo (povišanje izhodiščnih plačnih razredov, napredovanje
zaposlenih, odpravnina ob upokojitvi). Za plače in druge prejemke redno zaposlenih delavcev in
zaposlenih v programu javnih del tako načrtujemo porabo v višini 448.159 €, kar je za 10% več kot
leto poprej.
Programski stroški za izvajanje javne sluţbe bi se naj nekoliko zmanjšali - za 2 % oz. za cca
7.000 €, kot posledica racionalnosti pri izvedbi dogodkov.
Nakup knjiţničnega gradiva načrtujemo na skoraj enaki ravni iz leta 2018, prav tako
sofinanciranje delovanja kulturnih društev. V okviru dejavnosti TIC- se načrtujejo višji stroški pri
organizaciji izletov (stroški za vodenja skupin z lokalnimi vodniki), ter stroški projekta »Okusi
Rogle«. Med finančne odhodke smo prišteli letne obresti za leasing sluţbenega vozila.
Skupni materialni stroški, ki predstavljajo eno največjih postavk zavoda, bodo predvidoma višji
za 1 % glede na leto 2018.
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 Plače in drugi osebni prejemki zaposlenih
V začetku leta 2019 je v zavodu redno zaposlenih 17 javnih usluţbencev in dve zaposleni preko
javnih del (knjiţnica). Od 17 redno zaposlenih javnih usluţbencev sta dve zaposleni za polovični
delovni čas na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (enota TIC) in ena
zaposlena javna usluţbenka za čas 30 ur tedensko (Knjiţnica Zreče). Na podlagi delovnih ur je v
zavodu zaposlenih 15,75 oseb.
V letu 2019 s kadrovskim načrtom ne načrtujemo povečanja števila redno zaposlenih, zaradi
upokojitve javne usluţbenke na delovnem mestu Strokovni delavec V, pa bomo zaposlili
nadomestno osebo, ki bo poleg teh del opravljala tudi dela računovodje. Sicer zavod na področju
kadrov ne dosega določenih normativov in standardov za področje knjiţničarstva.
V okviru potrjenih programov javnih del bomo v delovni proces vključili 4 osebe in sicer:
- dve osebi v program javnih del za knjiţnico - pomoč pri izvajanju knjiţničnih dejavnosti za
obdobje enega leta in
- dve osebi v program javnih del za TIC - vodenje in informiranje obiskovalcev za obdobje 7
mesecev.
Za plače in druge prejemke redno zaposlenih delavcev načrtujemo porabo v višini 401.972 €, kar
je za 10% več kot leto poprej. Povečanje potrebnih sredstev na tej postavki je posledica
spremenjene zakonodaje oz. povečanja izhodiščnih plačnih razredov za posamezna delovna
mesta, doseţenih napredovanj zaposlenih in izplačila odpravnine za zaposleno. Plače za redno
zaposleni kader se bodo financirale iz javnih virov (237.239 €) in lastnih prihodkov - nejavnih virov
(164.733 €). Sredstva, ki jih bomo v letu 2019 porabili za plače redno zaposlenih in javnih
delavcev, predstavljajo v skupnih odhodkih 53,3 %, če upoštevamo le redno zaposleni kader, pa je
ta deleţ 47,8%.
Za plače in druge osebne prejemke v programih javnih del načrtujemo porabo v višini 46.187 €,
sredstva bodo v celoti zagotovljena s strani Občine Slovenske Konjice in Zavoda RS za
zaposlovanje.
Za potrebe informiranja v TIC-u bomo v delovni proces po potrebi vključevali tudi lokalne in
destinacijske turistične vodnike, za kar načrtujemo porabo v višini 5.200 €. Dijakom in študentom
s področja turizma, bomo omogočali izvajanje praktičnega usposabljanja.
 Materialni stroški zavoda
Zavod se pri porabi sredstev za materialne stroške in stroške storitev vsa leta ravna zelo
racionalno, kljub temu se materialni stroški v posamičnih letih gibljejo dokaj različno. Obratovalni
stroški, ki pomenijo stalen strošek, se načeloma povečujejo zaradi povišanja cen in delno tudi
zaradi večjega števila dogodkov, ki tako posredno vplivajo tudi na povečanje teh stroškov. Višina
materialnih stroškov je v posamičnih letih zelo odvisna od izvedenega tekočega in investicijskega
vzdrţevanja objektov in opreme v upravljanju, saj velikokrat vseh načrtovanih vzdrţevanj ne
moremo predvideti vnaprej zaradi nepredvidenih medletnih okvar, ki so posledica starosti objektov
in dotrajanosti opreme. V letu 2019 bodo v okviru te postavke večji stroške predstavljala naslednja
dela:
- redna letna obnova odra v Domu kulture (DK) Sl. Konjice,
- košnja in urejanje površin kulturne dediščine (Ţička kartuzija, Grad, Pustova hiša),
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letni servis klimatskih naprav v knjiţnici, servis hladilnega agregata,
beljenje male in velike galerije DK Sl. Konjice,
beljenje galerije DK Loče,
meritve električne napeljave v DK SL. Konjice in DK Loče,
ureditev prostorov arhiva za potrebe knjiţnice in računovodstva,
ureditev stopnic na ploščadi pri DK Sl. Konjice in
po potrebi druga vzdrţevalna dela na objektih in opremi.

Tudi drugi materialni stroški in storitve, ki nastajajo pri poslovanju zavoda, praviloma naraščajo
predvsem zaradi višjih cen materiala in storitev na kar pa zavod nima nikakršnega vpliva.
Tudi v letu 2019 bomo racionalni pri porabi sredstev za te namene, za kar načrtujemo porabo v
višini 143.000 €, kar predstavlja 17 % vseh stroškov.
 Programski stroški za izvajanje javne sluţbe
Zavod v okviru izvajanja javne sluţbe organizira in izvaja prireditve s področja knjiţničnih in
obknjiţničnih dejavnosti ter kulturno turističnih prireditev, V letu 2019 za te namene načrtujemo
porabo 120.500 €. V okviru knjiţnice se bo zvrstilo okoli 50 dogodkov za odrasle in okoli 270
dogodkov za otroke in mladino. V okviru Centra za kulturne prireditve, skupaj z dejavnostmi TIC-a,
načrtujemo v okviru celoletnih aktivnosti 44 javnih prireditev, ki se bodo financirale iz nejavnih virov
(vstopnine, sponzorska sredstva) ter okvirno 30 javnih prireditev, ki se bodo financirale iz javnih
virov (proračunska sredstva). Ti dogodki so podrobneje opisani v poglavjih 2.1.5. Obknjiţnične
dejavnosti (stran 9) in 2.2.2. Kulturne prireditve (stran 16).
Zaposleni bomo tako kot doslej, tudi v letu 2019 nudili tehnično/programsko podporo pri vseh
prireditvah, ki jih bodo v naših kulturnih ustanovah organizirale druge institucije ali pri prireditvah na
drugih lokacijah, kjer bo naša tehnično programska podpora potrebna.
 Plan investicij v prostore in opremo
Občina Slovenske Konjice kot lastnik nepremičnin, s katerimi zavod upravlja, je s proračunom za
leto 2019 začrtala program investicij za leto 2019 in sicer se na področju kulture in turizma načrtuje
izvedba dveh projektov:
- obnova dvorane Doma kulture Loče (dvoletni projekt) v predračunski vrednosti 180.000 € in
- obnova prostorov TIC-a, predračunska vrednost 20.000 €.
Za leto 2019 (in 2020) se načrtuje tudi nadaljnja obnova Ţičke kartuzije, ki pa je odvisna od
rezultatov razpisa Ministrstva za kulturo (MK), kamor smo projekt prijavili. Projekt zajema Zgornje
gospodarsko poslopje (t.im. Kašča) in sicer popolno obnovo fasade z vključenimi restavratorskimi
posegi, elektro instalacijska dela, vgradnja stavbnega pohištva in sanacijo kletnih prostorov.
Projektantski predračun dvoletnega projekta znaša 140.000 €, pri čemer bi naj pristojno ministrstvo
sofinanciralo 50 % investicije.
V okviru nakupa osnovnih sredstev bo zavod v letu 2019:
- Zamenjal sluţbeno vozilo - z leasing financiranjem za dobo 5 let - vrednost investicije z
obrestmi 15.624 € - zavod bo investicijo odplačeval z lastnimi prihodki (nejavni viri);
- zamenjal dotrajano IKT opremo, okvirna vrednost 9.800 € - sredstva iz proračuna Občine
Slov. Konjice;
- kupil 5 AR očal za Ţičko kartuzijo za izvajanje programa »Obogatena resničnost«, okvirna
vrednost 3.000 € - nakup z lastnimi prihodki (nejavni viri) in
- dokupil 5 avdiovodnikov - okvirna vrednost 1.100 € - nakup z lastnimi prihodki (nejavni viri).
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Skupno se za investicije v objekte in opremo za potrebe kulture in turizma v letu 2019 namenja
197.025 €, od tega so viri financiranja sledeči:
1. Občina Slovenske Konjice 154.800 € (v kolikor bo Ministrstvo za kulturo na podlagi dogovora
sofinanciralo obnovo dvorane DK Loče, bo se bo občinski deleţ financiranja investicij zmanjšal za
odobreni znesek sofinanciranja).
2. Ministrstvo za kulturo 35.000 €.
3. JZ SK 7.225 €.
 Nakup knjiţničnega gradiva
Zavod načrtuje za leto 2019 nakup knjiţničnega gradiva v višini 68.360 €, kar je na nivoju iz leta
2018. Sofinanciranje nakupa s strani občin, katerih področje pokrivamo ostaja enako kot leto
poprej in sicer je nakup sofinanciran sledeče:
- Občina Slovenske Konjice 27.500 €,
- Občina Vitanje 6.760 € in
- Občina Zreče 8.600 €.
Sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo v času pripravljanja letnega programa dela še ni
znano, predvideli smo pribliţno enaka sredstva kot leto poprej - 22.500 €.
V skladu z nabavno politiko in normativi za nakup knjiţničnega gradiva bomo v letu 2019 nabavili
40 % leposlovnega gradiva in 60 % strokovnega gradiva in v okviru tega 70% za odrasle in 30% za
mladino.
Načrt nabave knjiţničnega gradiva je objavljen na spletni strani Splošne knjiţnice Slovenske
Konjice.
 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev
Sredstva za delovanje kulturnih društev so v proračunu zajeta v postavki Drugi programi, v
finančnem načrtu zavoda pa v postavki odhodkov: Sofinanciranje kulturnih društev.
V letu 2019 se bo, na podlagi javnega razpisa, med društva razdelilo 34.000 €.
Društvom bomo pri njihovem delovanju in organizaciji prireditev, brez nadomestila za uporabo,
nudili tudi prostore, razpoloţljivo tehniko in pomoč zaposlenih v zavodu.
3.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
V letu 2019 načrtujemo tako povečanje prihodkov iz naslova javne sluţbe (za 4 %) kot tudi
trţne prihodke (za 25%). Povečanje javnih prihodkov temelji na večjih prihodkih za izvajanje javne
sluţbe, ki jih za ta namen daje Občina Slovenske Konjice in na večjih prihodkih, ki jih načrtujemo iz
naslova nejavnih virov (vstopnine, sponzorska sredstva, …).
Dokaj visoko povečanje trţnih prihodkov je posledica načrtovane povečane prodaje spominkov v
TIC-u, povečanih prihodkov iz naslova uporabnine električnih koles pa tudi zaradi povrnitve
stroškov za projekt »Okusi Rogle.
V zavodu načrtujemo, da bomo v letu 2019 iz naslova izvajanja javne sluţbe ustvarili preseţek v
višini 1.175 €, pri čemer načrtujemo, da bo iz naslova izvajanja trţne dejavnosti preseţek 1.403 €
in iz naslova izvajanja javne sluţbe primanjkljaj v višini 228 €.
Med prihodke iz naslova izvajanja trţne dejavnosti prištevamo:
-

prihodke od najemnin in oddajanja prostorov v uporabo za nejavne prireditve,
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prihodke od prodaje trgovskega blaga v Ţički kartuziji, v prostorih TIC-a in na prireditvah,
prihodke od provizije od prodanih pijač in prigrizkov iz avtomata v Kulturnem domu,
prihodke (provizijo) od prodaje vstopnic za druge organizatorje (Eventim, ipd.);
prihodke od organizacije drugih nejavnih prireditev in
prihodki od uporabnine električnih koles.

Na drugi strani se prav tako povečujejo odhodki iz naslova javne sluţbe (za 4 %) kot tudi trţni
odhodki (za 21 %).
Največje povečanje je pri postavki plač, ki se povečujejo na podlagi zakonskih določil in zaradi
napredovanj zaposlenih, večji so tudi drugi prejemki zaposlenih (odpravnina, jubilejne nagrade),
nekoliko višji pa bodo tudi stroški blaga, materiala in storitev.
Tabela 2: Plan prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto
2019 (v €)
Vrsta prihodka oz. odhodka
1. Prihodki od poslovanja
- prihodki od prodaje proizvodov in
storitev
-prihodki od prodaje blaga
2. Finančni prihodki
3. Drugi prihodki
4. Prevrednotovalni prihodki
CELOTNI PRIHODKI (1 - 4)
1. Stroški blaga, materiala in
storitev
-nabavna vred. prodanega blaga
-stroški materiala
-stroški storitev
2. Stroški dela
-plače in nadomestila plač
-prispevki za soc.varnost delodajal.
-drugi stroški dela
3. Amortizacija (knjiţn.gradivo)
4. Drugi stroški (kult.društva.,idr.)
5. Finančni odhodki
6. Prevrednot. posl. odhodki
CELOTNI ODHODKI (1 - 6)

JAVNA SLUŢBA
Real. 2018
Plan 2019
753.488
785.139

Indeks
104

TRŢNA DEJAVNOST
Real. 2018
Plan 2019
Indeks
33.930
42.267
125

753.488
2
15.197
3.782
772.469

785.139
15.000
800.139

104
99
104

13.867
20.063
33.930

20.267
22.000
42.267

146
110
125

265.474

271.180

102

18.235

18.710

103

65.907
199.567
393.311
295.220
48.277
49.814
69.406
35.113
111
8.524
771.939

67.690
203.490
426.827
309.174
58.969
58.684
68.360
34.000
800.367

103
102
109
105
122
118
98
97
104

14.181
2.038
2.016
15.481
11.587
1.875
2.019
33.716

16.400
1.110
1.200
21.332
18.735
2.597
822
40.864

116
55
60
138
162
139
121

530

-228

214

1.403

PRESEŢEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

3.3. Načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku
Zavod pri tem načrtu izkazuje plan vseh prihodkov in prejemkov, ki bodo vplačani na podračun ter
odhodkov in izdatkov, ki bodo izplačani iz podračuna v obdobju od 1.1. do 31.12.2019 v primerjavi
z realizacijo v letu 2018.
 Prihodki po denarnem toku
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V letu 2019 načrtujemo po denarnem toku skupne prihodke oz. prilive v višini 887.206 €, kar je
za 0,2 % več kot je bilo realizirano v letu 2018. V okviru le-teh so načrtovani:
I. Prihodki za izvajanje javne sluţbe v višini 844.939 €, kar je za 1 % manj kot je bilo realizirano v
letu 2018. V okviru teh prihodkov so načrtovani:
1. Prihodki iz sredstev javnih financ v višini 661.439 €:
- 68.610 € iz drţavnega proračuna in sicer za: 17.500 € za projekt obnove ŢK, v kolikor bo
potrjen, 22.500 € za nakup knjiţničnega gradiva in 28.610 € za potrebe sofinanciranja
javnih del s strani Zavoda RS za zaposlovanje ter
- 592.829 € iz občinskih proračunov, od tega za redno dejavnost 565.529 € in 27.300 € za
investicije (9.800 za nakup IKT opreme in 17.500 za projekt obnove v ŢK.
2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne sluţbe v višini 183.500 €, kar je za 9% več kot
leto poprej.
in
II. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 42.267 €, kar je za 38 % več kot leta
2018. Takšno povečanje je posledica večjih prihodkov, ki jih načrtujemo iz naslova povrnitve
stroškov za projekt »Okusi Rogle, povečane prodaje spominkov v TIC-u in povečanih prilivov iz
naslova uporabnine električnih koles.
Primerjava prihodkov s planom za leto 2018 ni smotrna, saj se je notranja razčlenitev teh
prihodkov v primerjavi z letom 2018 spremenila. Zavod je v letu 2018 lastne prihodke namreč
pričel razporejati po merilih, ki jih je za tovrstne dejavnosti opredelilo Ministrstvo za kulturo in sicer:
- prihodki za izvajanje javne sluţbe oz. nejavni prihodki, kamor po večini štejemo vstopnine,
najemnine, sponzorska in donatorska sredstva, članarine ipd., in
- prihodki od prodaje blaga in storitev oz. trţni prihodki, kamor po večini štejemo prodajo
trgovskega blaga, najemnine prostorov za izvajanje nejavne sluţbe, tehnično pomoč pri
izvajanju prireditev, ki niso vezane na javno sluţbo).
 Odhodki po denarnem toku
Skupni odhodki oz. odlivi po denarnem toku v letu 2019 so načrtovani v višini 886.031 €, kar
je za 0,8 % več kot leto poprej.
V okviru le-teh so načrtovani:
I. Odhodki za izvajanje javne sluţbe v višini 845.989 €, kar je za 0,6% manj kot leto poprej.
V okviru teh odhodkov so načrtovani:
1. Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 367.858 €, kar je za 9 % več kot leto
poprej - povečanje plač in prejemkov zaradi zakonskih sprememb in napredovanj zaposlenih;
2. Odhodki za prispevke delodajalcev v višini 58.969 €;
3. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne sluţbe v višini 272.002 € kar je za 4,3 % več
kot leto poprej;
4. Transferi neprofitnim organizacijam (kulturnim društvom) v višini 34.000 €, kar je za 0,7 %
več kot leto poprej in
5. Investicijski odhodki v višini 113.160 €, kar je za 31,4 % manj kot predhodno leto. V okviru leteh načrtujemo porabo za: Nakup IKT opreme v višini 9.800 €, 35.000 za projekt v ŢK (če bo
odobren) in 68.360 za nakup knjiţničnega gradiva.
in
II. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev v višini 40.042 €, kar je za 41 % več kot leto
poprej. Takšno povečanje je posledica stroškov izvedbe projekta »Okusi Rogle«, stroškov
organizacije izletov v enoti TIC in večje vrednosti zmanjšanja zalog prodanega blaga.
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Op. (V skladu s Pravilnikom o računovodstvu Splošne knjiţnice Slovenske Konjice se odhodki javne in trţne
dejavnosti delijo na podlagi dejanskih podatkov, če pa taka delitev ni moţna, se uporabi primerno sodilo. Če
ni ustreznejšega, se kot sodilo uporabi razmerje med prihodki od opravljanja javne sluţbe in trţne dejavnosti.
Zavod uporablja kot sodilo razmerje med prihodki od opravljanja javne sluţbe in trţne dejavnosti.)

Tabela 3: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v €)
Vrsta priliva oz. odliva

Plan 2018

1
I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŢBE (1+2)
1. Prihodki iz sredstev javnih financ
a. Prejeta sred. iz drţavnega proračuna
b. Prejeta sred. iz občinskih proračunov
2. Drugi prih. za izvajanje dejavnosti
javne sluţbe
a. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz
naslova izvajanja javne sluţbe
b. Drugi tekoči prihodki iz naslova
izvajanja javne sluţbe
c. Prejete donacije iz domačih virov

2

II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU
a. Prihodki od prodaje blaga in storitev
na trgu
SKUPAJ PRIHODKI (I+II)
I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŢBE
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim
2. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
3. Izdatki za blago in storitve za izv.
javne sluţbe
4. Transferi neprofitnim organiz.
5. Investicijski odhodki
II. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE
BLAGA IN STORITEV
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim
2. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
3. Izdatki za blago in storitve
SKUPAJ ODHODKI (I+II)
PRESEŢEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

Realizacija
2018
3

Plan 2019

Ind. 4:2

Ind. 4:3

4

5

6

684.773
660.273
75.847
584.426

855.257
686.388
63.707
622.681

844.939
661.439
68.610
592.829

123
100
90
101

99
96
108
95

24.500

168.869

183.500

749

109

22.000

-

-

-

-

2.500

167.199
1.670

181.500
2.000

80

109
120

177.000

30.531

42.267

24

138

177.000

30.531

42.267

24

139

861.773

885.788

887.206

107

100

707.774
277.853

850.945
336.809

845.989
367.858

120
132

99
109

40.384

54.114

58.969

146

109

218.854
34.000
136.683

260.872
33.763
164.987

272.002
34.000
113.160

124
100
83

104
101
69

152.016
78.633

28.400
14.803

40.042
18.735

26
24

141
127

11.439
61.944

2.132
11.465

2.597
18.710

23
30

122
163

859.790

879.345

886.031

103

101

1.983

6.443

1.175

59

18

Kot je izkazano v gornji tabeli, načrtujemo ob koncu leta pozitiven poslovni rezultat in sicer
preseţek prilivov nad odlivi v višini 1.175 € bruto.
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4. ZAKLJUČEK
V letnem programu dela so opredeljeni cilji in naloge, ki smo si jih v zavodu na posameznih
področjih delovanja zastavili za leto 2019. S kadrovskim načrtom so določeni potrebni kadri za
izvajanje zastavljenih ciljev in nalog, s finančnim načrtom pa smo celoten program dela tudi
finančno ovrednotili.
Skozi celotno poslovno leto bomo spremljali uresničevanje zastavljenih ciljev in nalog ob
skrbnem spremljanju finančnega poslovanja ter med letom odgovorne seznanjali s
poslovanjem zavoda.
Ocenjujemo, da je program dela in finančni načrt zastavljen realno ob predpostavki, da bodo
pogoji poslovanja konstantni.
Letni program dela, kadrovski načrt in finančni načrt zavoda za leto 2019 je bil sprejet na seji
Sveta zavoda dne 2.4.2019.

Letni program dela pripravile:
mag. Renata Klančnik, direktorica
Jerneja Ristič Levart, vodja knjiţnice
mag. Tjaša Kangler, vodja TIC
Ana Miličević, bibliotekarka
Simona Zorko, računovodja

Splošna knjiţnica Slovenske Konjice
Mag. Renata Klančnik, direktorica

PRILOGE K LETNEMU PROGRAMU DELA JZ SK:
Priloga 1: Finančni načrt Splošne knjiţnice Slovenske Konice za leto 2019 - po načelu fakturirane
realizacije
Priloga 2: Finančni načrt po stroškovnih mestih za leto 2019 - po načelu fakturirane realizacije
Priloga 3: Plan materialnih stroškov splošne knjiţnice Slovenske Konjice za leto 2019
Priloga 4: Plan materialnih stroškov po stroškovnih mestih za leto 2019
Priloga 5: Kadrovski načrt Splošne knjiţnice Slovenske Konjice za leto 2019
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Priloga 1: FINANČNI NAČRT SPLOŠNE KNJIŢNICE SLOVENSKE KONJICE ZA LETO 2019
PO NAČELU FAKTURIRANE REALIZACIJE
Zneski v
€
Z.št.
1

Postavka

Plan
2018

Realizacija
2018

Plan
2019

Ind. 5:3

Ind 5:4

2

3

4

5

6

7

PRIHODKI

1.

Občina Slovenske Konjice
Občina Vitanje
Občina Zreče
Plače, prispevki in drugi oseb.pr.

176.380
16.400
24.600
217.380

176.375
16.390
24.586
217.351

194.530
17.580
25.129
237.239

110
107
102
109

110
107
102
109

2.

Občina Slovenske Konjice
Občina Vitanje
Občina Zreče
Materialni stroški

143.000
4.130
7.032
154.162

143.000
4.130
7.029
154.159

143.000
2.397
6.456
151.853

100
68
92
99

100
58
92
99

3.

Ministrstvo za kulturo
Občina Slovenske Konjice
Občina Vitanje
Občina Zreče, Vitanje
Sredstva za knjiţnično gradivo

22.037
27.500
6.760
8.600
64.897

22.037
27.500
6.760
8.600
64.897

22.500
27.500
6.760
8.600
65.360

102
100
100
100
101

102
100
100
100
101

4.

Sofinanciranje dejavnosti TIC
Občina Slovenske Konjice

24.000
24.000

24.000
24.000

24.000
24.000

100
100

100
100

5.

Drugi programi - CKP
Sredstva za sof.dej.kulturnih društev
Občina Slovenske Konjice

57.000
33.000
90.000

57.000
33.000
90.000

59.000
33.000
92.000

104
100
102

104
100
102
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Z.št.
1

Postavka

Plan
2018

Realizacija
2018

Plan
2019

2

3

4

5

Občina Sl. Konjice - jav. dela knj.
Občina Sl. Konjice - jav. dela TIC

Ind. 5:3

Ind 5:4

6

7

8.219
4.795

8.301
4.684

11.102
6.475

135
135

134
138

13.014
17.249
10.062
27.311

12.985
17.276
10.707
27.983

17.577
18.070
10.540
28.610

135
105
105
105

135
105
98
102

78.000
16.000
9.500
500
104.000

116

105
106
102
59
105

7.

Občina Slovenske Konjice
Zavod za zaposlovanje- jav. dela knj.
Zavod za zaposlovanje- jav. dela TIC
Zavod za zaposlovanje-javna dela

8.

Organizacija kulturnih prireditev
Sponzorstva, donacije
Najem prostorov in drugi prihodki
Drugi prihodki
Lastni prihodki - CKP

90.000

74.142
15.089
9.341
841
99.413

9.

Članarine in drugi prihodki knjiţnice
Lastni prihodki - SK

22.000
22.000

24.436
24.436

25.500
25.500

116
116

104
104

10.

Prodaja vstopnic in org. izletov
Prodaja trgovskega blaga
Lastni prihodki - TIC

67.000
16.500
83.500

61.483
20.063
81.546

67.000
22.000
89.000

100
133
107

109
110
109

11.

Projekt "Okusi Rogle"

-

-

5.867

-

-

12.

Uporabnina za e-kolesa

-

275

1.000

-

364

13.

Prodaja vstopnic Eventim provizija

6.000

2.835

400

6.

7

14
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Z.št.
1

Postavka

Plan
2018

2

3

14

Prevrednotovalni prihodki

15.

Odškodnine
SKUPAJ PRIHODKI

Realizacija
2018

Plan
2019

4

5

Ind. 5:3

Ind 5:4

6

7

-

3.782

-

-

-

310

2.737

-

-

-

792.574

806.399

106

104

842.406
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Zap.št.

Postavka

Plan 2018

Realizacija 2018

Plan 2019

Ind 5:3

Ind 5:4

2

3

4

5

6

7

162.270
67.815
99.500

162.294
60.782
101.043

181.465
79.696
105.019

112
113
105

112
126
104

1

ODHODKI
Knjiţnica Slovenske Konjice, Loče
CKP
TIC
Knjiţnica Zreče, Vitanje

41.000

40.976

35.792

87

87

370.585

365.095

401.972

108

110

Knjiţnica
KD Sl. Konjice in CKP

43.000
53.000

46.087
55.689

45.120
56.035

105
106

98
101

KD Loče
Mestna galerija Riemer

7.000
6.200

6.127
5.380

6.244
5.781

89
93

102
107

13.000

11.147

13.795

106

124

800
800

704

800
-

100
-

-

Pustova hiša, Grad
TIC

5.000
14.200

3.279
13.195

4.200
11.025

84
78

128
84

2.

Materialni stroški

143.000

141.608

143.000

100

101

3.

Knjiţnično gradivo

65.000

68.740

68.360

105

99

4.

Organizacija obknjiţničnih dejav.-knj.
Organizacija kult.prireditev - CKP
Organizacija kulturnih prireditev

21.000
91.000
112.000

20.557
102.085
122.642

23.000
97.500
120.500

110
107
108

112
96
98

1.

Plače, regres in drugi osebni prej.

Ţička kartuzija
KD Ţiče
KD Tepanje
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Zap.št.
1

Postavka

Plan 2018

Realizacija 2018

Plan 2019

2

3

4

5

Ind 5:3

Ind 5:4

6

7

Sofinanciranje kulturnih društev

34.000

33.313

34.000

100

102

Občina Slov. Konjice- JD
Zavod za zaposlovanje - JD
SK Slov. Konjice - JD

13.014
27.311
2.670

13.985
27.983
1.729

17.577
28.610
-

135
105
-

126
102
-

6.

Javna dela - splošna knjiţnica

42.995

43.697

46.187

107

106

7.

Stroški organizacije izletov

4.000

4.252

5.200

130

122

8.

Prodaja vstopnic za druge
organiz.

6.500

2.566

-

-

-

9.

Zmanjšanje zalog trgovskega
blaga

11.000

14.181

16.400

149

116

10.

Projekt "Okusi Rogle"

-

-

4.790

-

-

11.

Prevrednotovalni odhodki

-

8.524

-

-

-

12.

Finančni in drugi odhodki

2.000

1.037

822

41

79

791.080

805.655

841.231

106

104

5.

ODHODKI SKUPAJ ZAVOD

LETNI PROGRAM DELA SPLOŠNE KNJIŽNICE SLOVENSKE KONJICE ZA LETO 2019

Priloga 2: FINANČNI NAČRT PO STROŠKOVNIH MESTIH ZA LETO 2019
PO NAČELU FAKTURIRANE REALIZACIJE
Zneski v €

Z.št.

Postavka

Plan 2018

Realizacija 2018

Plan 2019

Ind. 5:3

Ind 5:4

2

3

4

5

6

7

1

I.

PRIHODKI SK

1.

Občina Slovenske Konjice
Občina Vitanje
Občina Zreče
Plače, prispevki in drugi oseb.pr.

162.270
16.400
24.600
203.270

162.270
16.390
24.586
203.246

177.606
17.580
25.129
220.315

109
107
102
108

109
107
102
108

2.

Občina Slovenske Konjice
Občina Vitanje
Občina Zreče
Materialni stroški

43.000
4.130
7.032
54.162

43.000
4.130
7.029
54.159

45.000
2.397
6.456
53.853

105
58
92
99

105
58
92
99

3.

Ministrstvo za kulturo
Občina Slovenske Konjice
Občina Vitanje
Občina Zreče
Sredstva za knjiţnično gradivo

22.037
27.500
6.760
8.600
64.897

22.037
27.500
6.760
8.600
64.897

22.500
27.500
6.760
8.600
65.360

102
100
100
100
101

102
100
100
100
101

4.

Članarine in drugi prihodki knjiţnice
Lastni prihodki - SK

22.000
22.000

24.436
24.436

25.500
25.500

116
116

104
104

344.329

346.738

365.028

106

105

8.219
17.249

8.301
17.276

11.102
18.070

135
105

134
105

PRIHODKI SK (1- 4)
Občina Slovenske Konjice - jav. dela
Zavod za zaposlovanje - javna dela
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Z.št.

Postavka

Plan 2018

Realizacija 2018

Plan 2019

Ind. 5:3

Ind 5:4

1

2

3

4

5

6

7

5.

Sredstva za javna dela

SKUPAJ PRIHODKI SK (1- 5)

25.468

25.577

29.172

115

114

369.797

372.315

394.200

107

106

85.800
57.000

85.800
57.000

87.000
58.000

101
102

101
102

33.000
175.800

33.000
175.800

34.000
179.000

103
102

103
102

78.000
16.000
9.500
500
104.000

116

105
106
102
59
105

II.

PRIHODKI CKP

1.

Materialni stroški
Drugi programi
Sredstva za sof.dej.kulturnih
društev
Občina Slovenske Konjice

2.

Organizacija kulturnih prireditev
Sponzorstva, donacije
Najem prostorov in drugi prihodki
Drugi prihodki
Lastni prihodki - CKP

90.000

74.142
15.089
9.341
841
99.413

SKUPAJ PRIHODKI CKP (1 2)

265.800

275.213

283.000

106

103

24.000
14.110
14.200
52.310

24.000
14.105
14.200
52.305

24.000
16.924
11.000
51.924

100
120
77
99

100
120
77
99

III.

PRIHODKI TIC

1.

Sofinanciranje dejavnosti
Plače, prispevki in drugi prejemki
Materialni stroški
Občina Slovenske Konjice
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Z.št.

Postavka

Plan 2018

Realizacija 2018

Plan 2019

Ind. 5:3

Ind 5:4

1

2

3

4

5

6

7

2.

Prodaja vstopnic in org. izletov
Prodaja trgovskega blaga
Lastni prihodki - TIC

67.000
16.500
83.500

61.483
20.063
81.546

67.000
22.000
89.000

100
133
107

109
122
109

135.810

133.851

140.924

104

105

Občina Slovenske Konjice- jav. dela
Zavod za zaposlovanje- javna dela
Javna dela
Prodaja vstopnic Eventimprovizija
Projekt "Okusi Rogle"
Uporabnina za elektr. kolesa

4.795
10.062
14.857

4.684
10.707
15.391

6.475
10.540
17.015

135
105
115

138
98
111

6.000
-

2.835
275

400
5.867
1.000

7
-

14
364

SKUPAJ PRIHODKI TIC (1 - 6)

156.667

152.352

165.206

105

108

310

3.782
2.737

-

-

792.574

806.399

106

102

PRIHODKI TIC (1 - 2)

3.
4.
5.
6.

IV.
V.

PREVRED.POSL.PRIH.
ODŠKODNINE
SKUPAJ PRIHODKI (I-III)

842.406
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Zap.št.

Postavka

Plan 2018

Realizacija
2018

Plan 2019

Ind 5:3

Ind 5:4

1

2

3

4

5

6

7

I.

ODHODKI SK

1.

Knjiţnica Slovenske Konjice, Loče
Knjiţnica Zreče, Vitanje
Plače, regres in drugi osebni
prej.

2.

162.270
41.000

162.294
40.976

181.465
35.792

112
87

112
87

203.270

203.270

217.257

107

107

Materialni stroški

43.000

46.087

45.120

105

98

3.

Knjiţnično gradivo

65.000

68.740

68.360

105

99

4.

Organizacija obknjiţničnih
dejav.

21.000

20.557

23.000

110

112

ODHODKI SKUPAJ SK (1 - 4)

332.270

338.654

353.737

106

104

Občina Slov. Konjice- JD
Zavod za zaposlovanje - JD
SK Slov. Konjice - JD
Javna dela - splošna knjiţnica

8.219
17.249
1.686
27.154

9.301
17.276
778
27.355

11.102
18.070
29.172

135
105
107

119
105
107

ODHODKI SKUPAJ SK (1 - 5)

359.424

366.009

382.909

107

105

5.

II.

ODHODKI CKP

1.
2.
3.

Plače in drugi osebni prejemki
Sofinanciranje kulturnih društev
Stroški organizacije kult.prired.

67.815
34.000
91.000

60.782
33.313
102.085

79.696
34.000
97.500

118
100
107

131
102
96

KD Sl. Konjice in CKP
KD Loče
Mestna galerija Riemer

53.000
7.000
6.200

55.689
6.127
5.380

56.035
6.244
5.781

106
89
93

117
102
107
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Zap.št.

Postavka

Plan 2018

Realizacija
2018

Plan 2019

Ind 5:3

1

2

3

4

5

6

7

4.

Ţička kartuzija
KD Ţiče
KD Tepanje
Pustova hiša, Grad
Materialni stroški
ODHODKI SKUPAJ CKP (1 - 4)

Ind 5:4

13.000
800
800
5.000
85.800

11.147
704
3.279
82.326

13.795
800
4.200
86.855

106
100
84
101

124
128
106

278.615

278.506

298.051

107

107

III.

ODHODKI TIC

1.
2.
3.
4.

Plače in drugi osebni prejemki
Materialni stroški
Stroški organizacije izletov
Zmanjšanje zalog trg. blaga
ODHODKI SKUPAJ TIC (1 - 4)

99.500
14.200
4.000
11.000
128.700

101.043
13.195
4.252
14.181
132.671

105.019
11.025
5.200
16.400
137.644

106
78
130
149
107

104
84
122
116
104

Občina Slovenske Konjice- JD
Zavod za zaposlovanje - JD
SK - TIC- JD
Javna dela
Prodaja vstopnic za druge org.
Mater.str. Projekta "Okusi
Rogle"
ODHODKI SKUPAJ TIC (1 - 8)
Prevrednotovalni odhodki
ODHODKI SKUPAJ ZAVOD

4.795
10.062
984
15.841
6.500

4.684
10.707
951
16.342
2.566

6.475
10.540
17.015
-

135
105
107
-

138
98
104
-

2.000
153.041
791.080

1.037
152.616
8.524
805.655

4.790
159.449
840.409

239
104
106

462
98
104

6.
7.
8.
9.
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