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Na podlagi 31. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (UVG 
št. 36/04) občinski svet Občine Žirovnica ugotavlja skladnost strateškega načrta in letnega programa 
javnega zavoda z razvojnimi programi občine in spremlja skladnost porabe sredstev, ki jih pridobi javni 
zavod z letnim programom in finančnim načrtom. 
 
Osnovni namen ustanovitve javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (v nadaljevanju 
ZTK) je bi izvajanje dejavnosti v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, turistične 
dejavnosti in izvajane dejavnosti na področju kulture. 
 
 
Leto 2006 je bilo v bistvu prvo leto, ko je zavod posloval celih 12 mesecev in ob načrtovani kadrovski 
zasedbi. Poslovno poročilo za leto 2006 bo občinski svet obravnaval na seji v aprilu 2007. 
 
V Predlogu proračuna občine za leto 2007 so za dejavnost ZTK na postavki 1413 zagotovljena 
sredstva v višini 69.235 EUR (16.591.000,00 SIT) in sicer za sledeče namene: 

• stroški dela 49.618 EUR 11.890.000 SIT 
• stroški materiala in storitev 5.012 EUR 1.201.000 SIT 
• programski stroški 14.605 EUR 3.500.000 SIT 

Na postavki 1801 Janšev čebelnjak so zagotovljena sredstva za 
• tekoče vzdrževanje 500 EUR 120.000 SIT 

Na postavki 1851 Kulturna dvorana pa sredstva za 
• stroške obratovanja dvorane 9.953 EUR 2.835.000 SIT 

 
Svet zavoda je dopolnjen program potrdil na svoji 13. seji dne 1.3.2007. Na predloženo gradivo 
uprava nima pripomb. 
 
Glede na navedeno predlagam, da Občinski svet občine Žirovnica v skladu s določili 18. člena Statuta 
občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05, Ur. list RS, št. 
39/06) in 68. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS št. 23/99, UVG št. 13/02, 31/03 in 10/05, 
Ur. list RS št. 101/06) obravnava predloženo gradivo in po razpravi sprejme naslednji 
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PROGRAM DELA ZA LETO 2007  
 

Uvod 
 
Zavod za turizem in kulturo je v letu 2006 organiziral oziroma sodeloval pri organizaciji in 
izvedbi 46 prireditev (gledališke igre, koncerti, dalvnice, izobraževanja …). S področja 
turizma smo sodelovali v Odboru za turizem, šport in kulturo Gorenjske, kjer smo postali 
nosilec Integralnega turističnega produkta (ITP) Gorenjske – Lov, ribolov in fotohunting. Ta 
ITP omogoča pridobitev dodatnih sredstev Evropske skupnosti in dogovori o prvem projektu 
že tečejo z LTO Bohinj in italijansko skupnostjo Raveno. Višina sredstev in uspeh na razpisu 
sta odvisna predvsem od politike vlade RS in vlade Italije. Aktivno sodelujemo tudi pri ITP-jih 
»Dediščina«, »Pohodništvo«, »Konjeniške poti« in »Kolesarjenje«. 
 
Poleg sodelovanja na prej omenjenem odboru smo tudi predstavnik Združenja občin 
Slovenije v skupini za uresničevanje Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma 
2007 -2011. 
 
Dosegli smo, da za naše predstavitve večinoma ne plačujemo, saj imajo novinarji sami 
interes, glede na pestra dogajanja v naših krajih, do brezplačnih objav prispevkov iz naših 
krajev. Naše delo se kaže tudi v povečanju števila gostov v naših krajih. Samo v Čopovi 
rojstni hiši se je število obiskovalcev v obdobju I – IX 2006 glede na isto obdobje prejšnjega 
leta povečalo za indeks 134, kar nas med vsemi muzeji v Sloveniji uvršča na drugo mesto 
glede na povečanje obiska. 
 
V prihodnosti se bomo bolj usmerili v enodnevni turizem, saj imamo za to idealne pogoje 
medtem ko nam za večdnevne obiske turistov primankuje namestitvenih zmogljivosti.  Še 
bolj se bomo usmerili v pridobivanje gostov iz okoliških turističnih krajev, saj smo prav za njih 
pripravili programe, ki jih bomo, po opravljenem prevodu, ponudili vsem hotelskim in 
turističnim podjetjem Gorenjske. Prav tako bomo do konca leta naše programe ponudili na 
letališču Brnik in sicer v sklopu receptivne turistične enote (DMC – destination management 
company), ki bo svoja vrata odprla predvidoma konec leta 2007.  
 
V okviru enodnevnega turizma smo za naše goste pripravili več različnih programov, ki si jih 
lahko ogledate na priloženi zloženki.  
 
Še bolj bomo delali na povezovanju med našimi društvi, posamezniki in organizacijami, saj 
kulturo in turizem v naših krajih dvignemo na višji nivo samo z ustreznim sodelovanjem več 
različnih subjektov, s tem da že sedaj z določenimi društvi in posamezniki odlično 
sodelujemo. 
 
 
1. Priprava aktov zavoda in ostale dejavnosti, neposredno 

povezane z organizacijo zavoda  
 
V naslednjem letu bomo še naprej plačevali pokojninske premije za zaposlene. Zavod je 
zavezanec za plačilo pokojninskih premij za svoje zaposlene. Predviden letni strošek za 
nakazila v zaprti vzajemni sklad za javne uslužbence bo približno 709,84 € (170.105,00 SIT).  
 
Na zavodu sva zaposlena dva, s tem da je sodelavka za turizem in kulturo opravlja delo 6 ur, 
saj ima status invalida. Trenutno sodelavka opravlja tudi vodenje po hiši Matije Čopa in 
ostala vodenja v sklopu poti kulturne dediščine, kar tedensko vzame v povprečju 10 ur in če 
računamo da je tedensko zaposlena 30 ur, ostane na ostalo razpolago zavodu le še po 20 ur 
na teden od katerih jih za opravljanje računovodskih opravil porabi še nadaljnjih 10, kar je 
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občutno premalo za resnejše delo. Delavka ima pogodbo do 11.11.2007. Predlagam da se v 
mesecu avgustu izvede javni razpis za zaposlitev svetovalca(-ke) za turizem VI. stopnja z 
naslednjimi pogoji: 

- najmanj 3 leta delovnih izkušenj 
- priporoča se znanje računovodstva s področja javnih zavodov 
- znanje najmanj enega tujega jezika (angleščina, nemščina ali italijanščina) 
- najmanj višja izobrazba iz smeri turizma, računovodstva ali družboslovnih ved 

povezanih z dejavnostmi ZTK Žirovnica 
- znanje uporabe računalnika in naslednjih programov (Office, Internet, WASCO). 

Svetovalec bi bil zaposlen na zavodu od oktobra dalje in bi kasneje zamenjal trenutno 
zaposleno delavko, saj je potrebno na zavodu povečati delež lastnega računovodstva tako 
da bi zmanjšali sredstva, ki jih sedaj namenjamo za to delo računovodskemu servisu. Z 
menjavo zaposlenega bi pridobili dodatni dve uri časa na dan, tako da bi se še bolj lahko 
usmerili na dejavnosti, ki so ključne za zavod, to je na pospeševanje razvoja kulture in 
turizma v naši občini, poleg tega bi se lahko bolj usmerili tudi na pridobivanje gostov iz tujine. 
Poleg prej navedenega se bo zavod aktivno vključil v pridobivanje sredstev iz Evropske 
Skupnosti. V letu 2007 bo potrebno izpeljati tudi sistematske preglede za zaposlene in izpit iz 
varstva pri delu. 
 
V letu 2006 je bil za stroške dela iz proračuna občine namenjeno 34.969,12 € (8.380.000 
SIT), dejansko pa so bili stroški iz tega naslova cca 40.477,38 € (9.700.000 SIT) saj ni bil 
upoštevan davek na izplačane plače in povečanje sredstev za plačo sodelavke, saj ne 
dobivamo več povrnjenih 75% njene plače kot je bilo to prej. 
 
Stroški dela v nadaljevanju programa niso navedeni saj so natančno določeni v razpredelnici 
finančnega plana. 
 
 
2. Promocija »Poti kulturne dediščine Žirovnica« 
 
V letu 2007 bomo nadaljevali s trženjem »Poti kulturne dediščine Žirovnica« (ime poti je v 
postopku zaščite). Skozi vse leto bomo sodelovali z vsemi, ki so na kakršenkoli način 
povezani s potjo in za katere je le-ta zanimiva. Potrebno bo še več dogovarjanj z društvi in 
posamezniki, da bomo dosegli želene rezultate. Društvom bomo ponudili prevzem 
organizacije in izpeljave posameznih prireditev ali pa celotnih sklopov prireditev, saj nam to 
sedaj vzame preveč časa poleg tega pa nimamo dovolj ljudi za pripravo prireditev (montaža 
miz, stolov, priprava dvorane …). Društva, ki bodo prevzela to delo, bodo dobila od zavoda 
ustrezna finančna sredstva.  
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Projekt enotne vstopnice  
Vse moči bomo napeli, da dosežemo dogovor z Gorenjskim muzejem iz Kranja in g. 
Mulejem, za uvedbo enotne vstopnice v vse hiše na Poti kulturne dediščine Žirovnica. 
 
Enotna vstopnica bi bila v obliki razglednice s štirimi kuponi, za vsako hišo na Poti eden. 
Cena enotne vstopnice bi bila za cca. 20% nižja (odvisno od dogovora z ostalimi upravitelji) 
kot če bi obiskovalec kupil vstopnico v vsaki hiši posebej. Vstopnica bi bila naprodaj v vseh 
štirih hišah in ob koncu vsakega meseca bi se upravitelji teh hiš med seboj obveščali o 
prometu oz. o številu prodanih enotnih vstopnic. Glede na število prodanih enotnih vstopnic, 
bi se vsak mesec opravila delitev vstopnin med upravitelji.  
 
Prav tako bomo poskušali doseči dogovor vsaj z enim od gostincev iz naše občine, da bi 
nudil malice po znižani ceni za naše obiskovalce. Plačilo bi bil bon, ki se nahaja na enotni 
vstopnici. Bon bi veljal samo na dan nakupa vstopnice in bi bil opremljen z datumskim žigom 
in žigom kraja kjer je obiskovalec bon kupil. Malica bi bila všteta v ceno enotne vstopnice. V 

primeru da obiskovalec ne bi želel 
malice, bi mu prodajalec vstopnice bon 
ob nakupu odtrgal in preluknjal. V 
prihodnosti bi vstopnice opremili z 
dodatnimi boni npr. za nakup čebeljih 
pridelkov, šolo jahanja, obisk tehnične 
dediščine … in poskušali pridobiti 
dodatne popuste raznih naših 
ponudnikov. 
Stroški oblikovanja in tiska se bi 
porazdelili med upravitelje hiš, s tem 
da bi ZTK lahko nosil večji delež, saj bi 
z enotno vstopnico lahko povečali 
obisk v vseh hišah. 
 
 

Slika 1: Predlog enotne vstopnice 
Stroški priprave 250,38 € (60.000 SIT) – programski stroški 
Stroški tiskanja 1.001,50 € (240.000 SIT) - programski 

stroški 
 
Projekt zloženka s programi 
Osnovnim šolam po Sloveniji in društvom upokojencev smo poslali ponudbo naših 
programov, saj s tem želimo povečati število obiskovalcev v naših krajih. Ponudbo bomo v 
naslednjih letih še dopolnili. Prav tako bomo v letu 2007 izdali prevod zloženke o Žirovnici 
(angleški in nemški), katero bomo ponudili vsem hotelom in tour operaterjem iz naše bližnje 
okolice. V pripravi pa je tudi zloženka o programih, ki jih nudimo obiskovalcem. 

 Slika 2: Zloženka s programi za obiskovalce 
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Stroški postavitve in tiska zloženke v tujih 
jezikih 

1.669,17 € (400.000 SIT) - programski 
stroški 

Stroški postavitve in tiska zloženke o 
programih 

934,59 € (200.000 SIT) - programski 
stroški 

 
CŠOD 
Tudi v naslednjih letih bomo sodelovali s Centrom za šolske in obšolske dejavnosti (v 
nadaljevanju CŠOD). CŠOD ima v Čopovi hiši v najemu pisarno, za katero plačuje letno 
najemnino. Približno dvakrat tedensko v Čopovo hišo sprejema šolske skupine, ki si ogledajo 
multivizijo in se udeležijo različnih delavnic.   
 
Projekt javnega natečaja za turistični spominek občine Žirovnica 
V letu 2007 pripravljamo razpis javnega natečaja za najboljši turistični spominek Občine 
Žirovnica. Z javnim natečajem želimo pridobiti čimveč predlogov in na koncu tudi izbrati (s 
pomočjo strokovne komisije) spominek, ki bo predtsvljal našo občino navzven. 
 
Stroški nagrad 667,67 € (160.000 SIT) - programski stroški 

(iz dodatne dejavnosti) 
 
Projekt razpisa za domače jedi 
V letu 2007 bomo pripravili razpis za turistični spominek občine in razpis za jedilnik, ki bo 
vseboval značilne domače jedi iz naših krajev. Naknadno se bomo dogovorili vsaj z enim 
gostincem, da ta jedilnik oz. jedi vključi v svojo ponudbo. V letu 2006 smo že pridobili 
nekatere podake o jedeh, ki so bile značilne za naše kraje. Uspešen javni razpis bo 
pripomogel k večji prepoznavnosti naših krajev. 
 
Stroški nagrad 600 € (143.784 SIT) – programski stroški JS 
 
Tehnična dediščina 
V sklop vodenja po Poti kulturne dediščine Žirovnica sodi tudi vodenje po tehniški dediščini 
(HE Moste, HE Završnica in Predilnica Moste). Z lastniki se bomo do konca januarja 2007 
domenili glede tarife vodenja in ogledov ter izplačevanja sorazmernih deležev vstopnin. Z HE 
Moste smo že dosegli dogovor. 

ZADEVA 2006 € - SIT 2007 € - SIT DD € - SIT 
PRIHODKI VODENJA PO POTI KULT. DEDIŠČINE 2.795,86 -670.000 835.000  

VODENJE 625,94  - 150.000 730,26 – 175.000  
VSTOPNINE IN PLAČILA IZVEN ČOPOVE HIŠE 1.251,88 - 300.000 1.251,88 - 300.000  
HRANA (ORGANIZIRANE MALICE IN KOSILA) 918,04 - 220.000 1.502,25 - 360.000  
STROŠKI VODENJA PO POTI KULT. DEDIŠČINE 1.126,69 - 270.000 3.880,82 - 930.000  
VODENJE 125,19 - 30.000 312,97 - 75.000 312,97 – 75.000 
VSTOPNINE IN PLAČILA IZVEN ČOPOVE HIŠE 250,38 - 60.000 625,94 - 150.000 625,94 – 150.000 
HRANA 751,13 - 180.000 1.272,74 - 305.000 1.272,74 - 305.000 

 
 
Čebelarstvo 
Zavod bo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Zgornje Gorenjske še naprej izvajal tudi 
čebelarski turizem. Oglede zanimivosti s področja čebelarstva bomo še naprej združevali z 
ostalimi znamenitostmi občine, poleg tega bomo obiskovalcem ponudili tudi hrano in pijačo (v 
gostiščih na območju naše občine, poleti pa na prostoru za piknike v Završnici vkolikor bo 
stanje v Završnici urejano). Čebelarski turizem je trenutno v domeni ČZZG (cca. 1200 
obiskovalcev), ki sama opravlja vodenje po čebelarskih poteh, s tem da tudi zavodu pošilja 
vedno več »čebelarskih turistov« (cca. 200 obiskovalcev).  

 
Čebelarske poti za otroke in mladostnike smo že in tudi bomo še naprej predstavljali po 
šolah, mladinskih centrih in preko spletne strani zavoda. Odrasle bomo poskusili pritegniti s 
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ponudbami, ki jih bomo objavljali v lokalnih publikacijah, na radijskih postajah in jih pošiljali 
društvom upokojencev. Povečanje števila obiskovalcev na čebelarski poti hkrati pomeni tudi 
dodatni zaslužek za gostince, čebelarje, ponudnike nočitev in izdelovalce spominkov iz naše 
občine. 
 
 
Projekt postavitve informacijske table 
V letu 2007 bo zavod izvedel postavitev informacijske table. Natančne lokacije še ni v igri pa 
so štiri in sicer v Mostah na križišču ob Mediumu, na steni Mercatorja v Žirovnici, na steni 
gospodarske zgradbe nasproti gostilne Kašar, v Vrbi na parkirišču. Tabla bo prikazovala 
panoramo občine in sosednjih krajev in po možnosti še natančne zemljevide posameznih 

vasi. Poleg tega bo del table namenjen za 
oglaševanje, s katerim bomo pokrili večji del 
stroškov priprave in postavitve  table. V primeru 
da bo dovolj interesa za oglaševanje, bomo 
postavili dve tabli in sicer eno v Žirovnici ali 
Mostah in eno v Vrbi..  
 
 
Stroški priprave in postavitve table: 2.503,76 € 
(600.000 SIT) 
Prihodki od zakupa oglaševanja: 2.503,76 € 
(600.000 SIT) 

 
Slika 3: Predlog info table 
Stroški priprave in postavitve table 2.503,76 € (600.000 SIT) – krije se iz 

predvidenih prihodkov oglaševanja 
Prihodki od zakupa prostora za oglaševanje 2.503,76 € (600.000 SIT)  
 
Projekt obnovitve table pred gostiščem Osvald na Selu 
V letu 2007 predvidevamo obnovitev info table pred Osvaldom. Dogovori z umetnikom, ki naj 
bi jo obnovil že tečejo. Trenutno se dogovarjamo za povsem drugačno obliko table, ki bi 
prikazovala panoramo naših krajev in ne bi bila v obliki načrta kot je trenutna. 

Slika 4: Predlog table pred Osvaldom 
 
Stroški priprave in postavitve 625,94 € (150.000 SIT) – programski stroški 
 
 
3. Povezovanje ponudnikov s področja turizma in kulture 
 
Samo povezovanje je rakova rana našega turizma in zajema celotno Slovenijo. Zavod se že 
povezuje znotraj Gorenjske in znotraj Zgornje Gorenjske, saj aktivno sodelujemo v raznih 
odborih s področja turizma, kulture in športa. Obenem tečejo dogovori s hotelskimi podjetji in 
tour operaterji, da vključijo naše kraje v svoje programe za enodnevne izlete. Poudarek je tu 
na posrednih prihodkih, ki zadevajo celotno občino, saj povečanje števila obiskovalcev 
pomeni tudi povečanje prihodka za vse, ki nastopajo na trgu turizma in kulture iz naše občine 
(gostinci, ponudniki nočitev, trgovine, ponudniki raznih domačih izdelkov …). 
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Projekt srečanja turističnih delavcev Gorenjske 
V letu 2007 bomo organizirali neformalno srečanje turističnih delavcev Gorenjske, saj želimo 
na ta način predstaviti našo ponudbo. V okviru srečanja jih bomo popeljali po Poti kulturne 
dediščine, predstavili naše znamenitosti in jih pogostili v izbranem gostišču. Srečanje je 
enkratna priložnost, da se predstavimo navzven in pokažemo celotni Gorenjski kaj imamo in 
kaj zmoremo. 
 
Stroški vodenja in vstopnin 250,38 € (60.000 SIT) – programski stroški 
Stroški za spominke 166,92 € (40.000 SIT) - programski stroški 
Stroški pogostitve 625,94 € (150.000 SIT) – programski stroški 
 
Projekt Fotografska zveza Slovenije 
Nudili bomo pomoč pri delovanju fotografske zveze Slovenije, saj je fotoklub z Jesenic za 
naslednje leto izbran kot nosilec te zveze. Fotoklubu oz. zvezi bi tako lahko ponudili prostor v 
Čopovi hiši (za sestanke). V letu 2007 bomo pripravili javni natečaj za najboljše fotografije 
naših krajev. Avtorji bodo lahko poslali do pet fotografij na določeno temo (narava, ljudje, 
kraji …).  Fotografije bi prešle v trajno last Zavoda, najboljšim fotografom pa bi podelili 
nagrade. 
 
Stroški nagrad razpisa 834,59 € (200.000 SIT) – programski stroški 
Stroški odkupa določenih fotografij 417,29 € (100.000 SIT) - programski stroški 
 
 
ZADEVA 2006 2007 JS 
SKUPNI STROŠKI POVEZOVANJA PON. S PODR. TURIZMA IN KULTURE 125,19 € -  

30.000 SIT 
2.295,11 € -  
550.000 SIT 

2.295,11 € -  
550.000 SIT  

 
 
4. Projekt Šola Antona Janše – enota Zavod za turizem in kulturo 

Žirovnica 
 
Zavod se bo še naprej prijavljal na javni razpis Čebelarske zveze Slovenije za izobraževanje 
čebelarjev. 
 
Izobraževanja bodo potekala od sredine januarja do konca julija, in sicer na večih lokacijah: 
Radovljica, Škofja Loka, Cerklje, Žirovnica, Zelenica in Begunje. Zavod bo v skladu s 
pogodbo poskrbel za celotno organizacijo, izvedbo in dokumentacijo omenjenih 
izobraževanj. 
 
Stroški izobraževanja čebelarjev se večajo, s tem da je denarja predvidenega za samo 
organizacijo vedno manj. V ta namen bomo pričeli s predavanji v Čopovi rojstni hiši, saj s 
tem zmanjšamo stroške in pridobimo sredstva zaradi uporabe učilnice v Čopovi hiši. Kljub 
povečanim stroškom, pa je ravno ta segment dela Zavoda tisti, ki prinaša največ sredstev za 
dodatne programe. 
 
ZADEVA 2006 2007 - DD 
PRIHODKI POVEZANI Z IZOBRAŽEVANJEM ČEBELARJEV 14.187,95 € - 3.400.000 15.999 € - 3.834.000 
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA ČEBELARJEV 6.676,68 € - 1.600.000 1.870.000 
AVTORSKI HONORARJI 5.424,80 € - 1.300.000 6.259,39 € - 1.500.000 
PISARNIŠKI MATERIAL IN GRADIVO 83,46 € - 20.000 292,10 € -70.000 
NAJEMNINE 1.126,69 € - 270.000 1.043,23 € - 250.000 
POTNI STROŠKI 41,73 € - 10.000 208,65 € - 50.000 
 
 

H:\Občinski svet 3. mandat\gradivo za seje\5.SEJA\ztk--program dela 2007.doc 



5. Izvajanje delavnic  
 
Zavod v letu 2007 načrtuje izvedbo štirih delavnic. Teme teh delavnic bodo določene sproti. 
Delavnice bomo izvajali v Čopovi hiši in na terenu. Delavnice bodo brezplačne za vse 
udeležence. V tem letu smo se uspešno povezali z DPM Žirovnica s katerimi sedaj usklajeno 
soorganiziramo delavnice za otroke. Izdelke bomo poskušali predstaviti na posameznih 
razstavah in prireditvah. 
 
ZADEVA 2006 2007 - JS 
STROŠKI PRIPRAVE IN IZVEDBE DELAVNIC 333,83 € - 80.000 500,75 € - 120.000 
 
 
6. Organizacija lutkovnih predstav 
 
V naslednjem letu načrtujemo izvedbo štirih lutkovnih predstav, ki bodo namenjene 
predvsem predšolski mladini. Predstave bomo organizirali s sodelovanjem OŠ Žirovnica in 
ostalimi zainteresiranimi. Za predstave, ki bodo v kulturni dvorani na Breznici bomo 
zaračunavali simbolično vstopnino, saj je treba približati kulturo mladostnikom in z večjo ceno 
vstopnic, bi obisk padel ter s tem ne bi izpolnili našega poslanstva. Za lutkovne predstave je 
bil že izrazen interes posameznika iz naše občine za soorganiziranje teh predstav. Preučili 
bomo možnost obiska naših občanov Lutkovnega gledališča v Ljubljani in razpisati abonma 
za te predstave. 
 
ZADEVA 2006 2007 JS DD 
PRIHODKI LUTKOVNIH 
PREDSTAV 208,65 € - 50.000 0   

STROŠKI LUTKOVNIH 
PREDSTAV 

1.251,88 € - 300.000 1.460,52 € - 350.000 417,29 € - 100.000 1.043,23 € -250.000 

 
 
7. Organizacija gledaliških predstav in koncertov 
 
Organizacija gledaliških predstav 
Zavod v letu 2007 načrtuje izvedbo večje gostujoče gledališke predstave z naslovom Pod 
svobodnim soncem, ki se bo odvijala na prostem in sicer predvidoma na parceli nad 
Smokučem. Organizirali jo bomo skupaj s KD dr. France Prešeren, Občino Žirovnica, PGD 
Smokuč, Konjeniškim klubom Stol, Skavti, Agrarno skupnostjo Smokuč …  
 
Še naprej bomo sodelovali s kulturnimi društvi iz naše občine in jih spodbujali k izvedbi 
čimveč domačih predstav. Želja nam je, da društva pripravijo vsaj eno predstavo domačih 
avtorjev (npr. Verigo), s katero bi potem tudi gostovala izven naših krajev. Že v letu 2006 
smo dali pobudo KD France Prešeren Breznica, da bi pripravilo vsaj skeč ali dva tudi v tujem 
jeziku (angleščina ali nemščina), saj menimo da bi s tem popestrili našo turistično ponudbo. 
Podobno ponudbo bomo poslali tudi ostalim društvom iz naše občine, tako da ni dvoma o 
tem da nam ne bi uspelo poživiti pot.  
 
V kulturni dvorani na Breznici bomo v letu 2007 izvedli oz. organizirali vsaj tri gledališke 
predstave. 
 
Organizacija koncertov 
Zavod v naslednjem letu načrtuje organizacijo treh koncertov. Zvrst koncertov bo določena 
naknadno. Ker nam kulturna dvorana ne omogoča izvedbo večjih koncertov, bomo še vedno 
prisiljeni gostovati v farni cerkvi dokler bo to mogoče, saj je iz ljubljanske nadškofije prišla 
želja, da za koncerte v cerkvah ne smemo pobirati vstopnine. Želja nam je, da bi vsaj en 
koncert priredili na prostem. 
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ZADEVA 2006 2007 JS DD 
PRIHODKI PRODAJE VSTOPNIC ZA 
GLEDALIŠKE PREDSTAVE 

2.503,76 € - 
600.000 

6.676,68 € - 
1.600.000 

  

PRIHODKI PRODAJE VSTOPNIC ZA 
KONCERTE 

3.964,28 € - 
950.000 

2.921,05 € - 
700.000 

  

STROŠKI GLEDALIŠKIH PREDSTAV 4.256,38 € -
1.020.000 

6.801,87 € -
1.630.000 

625,94 € - 
150.000 

6.175,93 € - 
1.480.000 

STROŠKI ORGANIZACIJE IN IZVEDBE 
KONCERTOV 

4.381,57 € -
1.050.000 

4.006,01 € - 
960.000 

500,75 € - 
120.000 

3.505,26 € - 
840.000 

 
 
8. Označevanje in trženje poti 
 
V letu 2006 smo pripravili zemljevid s potmi po naši občini. V letih 2007 in 2008 bo potrebno 
te poti ustrezno označiti in jih seveda tudi vzdrževati. Za vzdrževanje poti bomo pritegnili 
društva, saj so nekatera že izrazila interes (PD Žirovnica, KK Stol). Poleg označevanja je 
pomembno, da te poti tudi ustrezno tržimo. Trenutno tržimo le »čebelarsko pot« in Pot 
kulturne dediščine Žirovnica, v nadaljevanju pa bomo tržili še planinske, pohodniške in ostale 
poti, seveda v sodelovanju z društvi, ki te poti vzdržujejo in uporabljajo. 
 
Projekt neprometne turistične signalizacije 
V ta sklop sodi tudi označevanje poti, torej neprometna turistična signalizacija. V oktobru 
2006 smo že pripravili prvi predlog postavitve usmerjevalnih tabel, katerega smo posredovali 
na občino, ki je tudi odgovorna in pristojna za ureditev te signalizacije. Predvidevamo, da 
nam bo skupno z občino uspelo pripraviti in postaviti signalizacijo do oktobra 2007. Čeprav je 
neprometna turistična siganlizacija v domeni občine bo zavod pripravil projekt postavitve 
(predlog je že narejen) in izpeljal vse potrebno za izpeljavo tega segmenta.  
 
Ker se kažejo možnosti sofinanciranja države ali EU, bomo z neprometno turistično 
signalizacijo počakali do sredine leta, saj bi občini na tak način lahko prihranili cca. 10.432,32 
€ (2.500.000 SIT). 
 
Stroški v tem primeru niso na strani zavoda temveč Občine. 
 
Še vedno pa potekajo dogovori o služnosti na nekaterih delih poti, ki vodijo po privatnih 
zemljiščih. Problem so tu konjeniške in pohodniške poti, ki vodijo po ravninskem delu naše 
občine, saj vodijo preko polj. 
 
Kolesarske poti 
Ker že potekajo priprave za daljinsko kolesarsko pot, ki naj bi vodila od Rateč do Bleda oz. 
Radovlljice, se bomo skupaj z občino še aktivnejše vključili v te priprave. Skozi našo občino 
naj bi potekale tri veje te kolesarske poti, s tem da se vse začnejo na meji z Jeseniško 
občino v Kavčkah. Prva naj bi vodila skozi vasi pod stolom do Begunj oz. Lesc, druga bi 
vodila skozi Moste in Breg do Piškovce in naprej do Bleda, tretjo pa moramo speljati po 
sedanji makadamski poti ob avtocesti vse do golfa in potem naprej proti Lescam, Šobcu in 
Bledu. V ta namen bomo postavili ustrezne usmerjevalne table.   
 
Stroški postavitev tabel so vključeni v stroške neprometne turistične signalizacije. 
 
Tekaške in sankaške poti 
Tako kot smo že v letu 2006 sodelovali pri pripravi sankaških in tekaških poti v naši občini, 
bomo s tem delom nadaljevali tudi v letu 2007. Stroški so močno odvisni od vremenskih 
razmer. Vložek v to dejavnost, je glede na povečano število obiskovalcev naših krajev, 
zanemarljiv.  
Stroški: 834,59 € (200.000 SIT) – programski stroški iz JS 
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9. Raziskava o ustreznosti turistične in kulturne ponudbe v      
         občini 
 
V naslednih letih bomo nadaljevali z raziskavo o ustreznosti turistične in kulturne ponudbe v 
občini. V ta namen je že izdelan anketni list za naše tuje goste in je trenutno v prevajanju. V 
letu 2006 smo že izvedli anketo med našimi občani. Rezultate smo objavili v mesečni 
zloženki. 
 
ZADEVA 2006 2007 (JS) 
STROŠKI RAZISKAVE 417,29 € - 100.000 166,92 € - 40.000 
 
 
10. Spodbujanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
 
V naslednjih letih bo zavod moral prevzeti tako sredstva kot pristojnosti, za spodbujanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Zaradi povečanja turistične ponudbe in s tem raznolikosti 
programov, je potrebno pritegniti vsaj enega ali dva občana, ki bi bila pripravljena skupinam 
prikazati delo na kmetiji, jim ponuditi domačo hrano in pijačo ter s tem povečati tudi svoj 
prihodek. Težavo vidimo v neinteresu občanov za opravljanje te dejavnosti in v neprimernih 
zahtevah, ki jih nalagajo predpisi, za opravljenje te dejavnosti.  V letu 2007 se bomo povezali 
z RAGOR-jem, tako da se bo ta del programa reševal v sklopu celotne Zgornje Gorenjske. V 
letu 2007 bomo pripravili predavanje uspešnega nosilca dodatne dejavnosti na kmetiji, ki bo 
prikazal način dela in pravo pot do uspeha. Prav tako nameravamo v letu 2007 organizirati 
strokovni izlet za vse zainteresirane v Škofjeloški konec, kjer je večje število uspešnih 
turističnih kmetij. 
 
ZADEVA 2006 2007 (JS) 
STROŠKI SPODBUJANJA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI 166,92 € - 40.000 625,94 € - 150.000 
 
 
11. Včlanitev v različne organizacije in zveze, naročnine, 

izobraževanje in podobno 
 
V letu 2007 se bomo udeležili izobraževanja za pripravo in vodenje projektov, saj je v letih 
2007 – 2013 predvideno kar nekaj evropskega denarja  za razvoj turistične in kulturne 
ponudbe s področja razvoja podeželja.  
V letu 2007 bomo tudi pripravili izobraževanja s področja turističnega vodenja, podrobneje s 
področja čebelarstva in konjereje, predvidevamo pa tudi izobraževanje s področja ljudskega 
izročila. Turistični vodniki iz naše občine trenutni nimajo dovolj znanja s teh področij, tako da 
je vodenje večkrat suhoparno in ne zadovoljuje vse večjih zahtev naših gostov. 
 
Zavod bo še naprej naročnik na Delo, Dnevnik in Gorenjski glas. 
 
ZADEVA 2006 2007 (JS – materialni) 
STROŠKI ZA REVIJE, KNJIGE IN STR. LITERATURO 792,86 € - 190.000 792,86 € - 190.000 
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA 2.295,11 € - 550.000 1.460,52 € - 350.000 
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12. Oglaševanje in založniške in tiskarske storitve,  
 
Zavod bo skrbel za promocijo svojega dela v množičnih medijih. Sodelovali bomo z Radiom 
Triglav Jesenice, Radiom Belvi, Gorenjsko televizijo, Gorenjskim Glasom in drugimi mediji. Z 
Občino bomo sodelovali tudi  pri izdaji njenega občinskega glasila in upamo da bo to 
sodelovanje še uspešnejše kot do sedaj. Prireditve iz naše Občine bomo še naprej 
oglaševali v javnih medijih. 
 
Stroški oglaševanja: 2.086,46 €  (500.000 SIT)938,91 € -  225.000 SIT – programski stroški 
iz JS 
 
 
Projekt zloženka 
Zavod bo še naprej mesecno obveščal občane o načrtovanih prireditvah in dogodkih v 
občini. Obveščanje bo potekalo tako kot do sedaj, torej preko zloženke in po novem preko 
lastne internetne strani zavoda. Z zakupom oglasnega prostora bomo pridobili sponzorska 
sredstva za izdelavo in razdeljevanje mesečnega programa ter za vzdrževanje internetne 
strani. Ker tečejo dogovori z Občino Žirovnica o skupnem mesečniku, se nam bodo znižali 
stroški tiska in raznosa zloženke. 
 
Stroški: 2.086,46 € (500.000 SIT) 
Prihodki od trženja: 1.001,50 € (240.000 SIT) 
 
Projekt koledarja s starimi fotografijami iz naših krajev 
V letu 2007 pripravljamo tudi založbo stenskega koledarja z motivi starih razglednic iz naših 
krajev, ki bo realiziran v letu 2007 ali 2008, kar je odvisno od možnosti prodaje teh 
koledarjev.  Koledar bomo ponudlili v nakup vsem organizacijam, društvom in posameznikom 
iz naših krajev, kot enkratno poslovno darilo ob koncu leta.  
 
Stroški priprave in manjše naklade koledarja: 625,94 € (150.000 SIT) 
 
Aktivno sodelujemo pri pripravi turističnega vodnika Zgornje Gorenjske in vodnika po 
Gorenjski.  
 
ZADEVA 2006 (€ - SIT) 2007 (€ - SIT) DD (€ - SIT) 
PRIHODKI OD SPONZORSTVA PROMOCIJE ZAVODA 667,67 - 160.000 1.418,79 - 340.000  
INTERNETNA STRAN 0 417,29 - 100.000  
ZLOŽENKA 667,67 – 160.000 1.001,50 - 240.000  
STROŠKI OGLAŠEVANJA 2.879,32 – 690.000 834,59 - 200.000 834,59 - 200.000 
STROŠKI TISKARSKIH IN ZALOŽNIŠKIH STORITEV 3.993,49 - 957.000 2.503,76 - 600.000 2.503,76 - 600.000 
Razpredelnica št. 13: Prihodki in stroški od sponzorstev, oglaševanja in založniških storitev    
 
Oglaševanje na stojnicah 
V naslednjem letu bomo aktivneje oglaševali na kraju samem t.j. na stojnicah po turističnih 
krajih (npr. Bled) in v času raznih sejmov. Za to delo bomo angažirali študenta ali 
upokojenca.. 
 
Stroški najema stojnic: 1.251,88 € (300.000 SIT) 
 
Projekt - Razglednice naših krajev 
Pripravili bomo tudi razglednice iz naših krajev, ki jih bomo ponudili po frekventnih krajih 
naše občine. 
 
Stroški priprave in tiska razglednic: 417,29 € (100.000 SIT) 
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Projekt Zbornik 2008 
V letu 2007 bomo dali pobudo za formiranje uredniškega odbora za pripravo in izdajo 
Zbornika Občine Žirovnice, predvsem s področja turizma in kulture, ob njeni 10 obletnici 
ustanovitve. V letu 2007 bomo že pričeli z zbiranjem in pripravo gradiv. Predlagam da bi 
zbornik vseboval zgodovino naših krajev od prve poselitve do sredine prejšnjega stoletja.  
 
Stroški: 2.086,46 € (500.000 SIT) 
 
13. Organizacija razstav 
 
Zavod v letu 2007 in 2008 pripravlja oziroma sodeluje pri pripravi 10 razstav na leto, v 
fotogaleriji Jaka Čop na Selu in po potrebi tudi na drugih krajih. Razstave pripravljamo skupaj 
z društvom DOLIK, Fotografskim društvom Jesenice in Osnovno šolo Žirovnica. Samostojno 
bomo pripravili štiri razstave oz. dve na leto. 
 
ZADEVA 2006 2007 (JS) 
STROŠKI ORGANIZACIJE RAZSTAV 625,94 € - 150.000 208,65 € - 50.000 
 
14. So-organizacija ostalih prireditev 
 
Že v letu 2006 smo sodelovali kot soorganizator kar nekaj prireditev in to prakso bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje. Želimo da bi v bodoče Zavod pripravil javne razpise za 
organizacijo prireditev. Najprej bi pripravili program prireditev in nato ponudili organizacijo le 
teh našim društvom ali posameznikom. Društvo, ki bi organiziralo prireditev bi bilo 
upravičeno do sredstev v višini, ki bi bila za vsako posamezno prireditev določena (tako kot 
je trenutno za Vesele dneve in Markov semenj). zato bomo na občino v letu 2007 podali 
predlog drugačne organiziranosti delitve sredstev za prireditve. Menimo, da je Zavod kot 
nosilec kulturne in turistične dejavnosti v občini, edina primerna oseba, ki naj bi skrbela za 
delitev sredtev iz naslova organizacije prireditev oz. iz naslova kulture in turizma na splošno.  
 
Zavod bo v letu 2007 in glede na razplet našega predloga iz prejšnjega odstavka, tudi v letu 
2008 organiziral in sodeloval pri organizaciji spodaj navedenih prireditev, ki v ostalih točkah 
niso zajete, naštete pa so samo nekatere, saj programi društev še niso znani: 

- Prireditev ob kulturnem prazniku (trenutno v organizaciji občine), 
- Pustna zabava (trenutno v organizaciji ZTK), 
- Sprevod Pusta ali pustovanje za najmlajše (trenutno v organizaciji ZTK), 
- Županov tek, 
- Pohod po mejah ravninskega dela občine, 
- Markov semenj (trenutno v organizaciji Vasovalcev), 
- Večeri na vasi (v izvedbi ostalih društev in skupin ali posameznikov), 
- Veseli dnevi 2007 in 2008 (soorganizacija Veselih kmečkih iger), 
- Prireditev ob sv. Štefanu (trenutno v organizaciji KK Stol), 
- Obisk Božička (trenutno v organizaciji ZTK), 
- najfotografija 
- Otroške matineje  
- So-organizacija pohodov, npr.: 

- Pohod na Ajdno, 
- Pohod po razglednih točkah občine (sončna pot), 
- Občinski pohod na Stol, 

 
Zavod se bo povezal z lokalnimi društvi, in nudil pomoč pri so-organizaciji in so-izvedbi 
prireditev. 
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V letih 2007 in 2008 bo zavod organiziral dva izleta za naše občane. Destinacija bo določena 
naknadno in bo primerljiva z Žirovnico oziroma bolje turistično razvita.  

 

ZADEVA 2006 
(€ - SIT) 

2007 (€ - SIT) JS (€ - SIT) DD (€ - SIT) 

PRIHODKI OD SOORGANIZACIJE PRIREDITEV 1.251,88 - 300.000 1.669,17 - 
400.000 

  

STROŠKI SOORGANIZACIJE PRIREDITEV 2.921,05 - 700.000 3.447,74  - 
826.218,29 

3.343,42  – 
801.218,19  

104,32 - 
25.000,00 

Projekt tekmovanja mladih čebelarjev 
V letu 2007 bomo skupaj s Čebelarsko zvezo Zgornje Gorenjske pripravili in izvedli 
tekmovanje mladih čebelarjev. Predvidoma bo to v mesecu maju v Osnovni šoli. Ob 
tekmovanju bomo izdali poseben bilten o znamenitostih naše občine, katerega bomo lahko 
uporabili pri nadaljni promociji, poleg tega pa tečejo tudi dogovori o izdaji okoljevarstvene 
knjigice, katero bi izdali ravno pred tekmovanjem, tako da bi bila primerno darilo 
tekmovalcem. 
Polet biltena pa bomo pripravili še knjižico z naravovarstveno vsebino (v obliki stripa) skupaj 
z delovnimi listi. To knjižico bomo ponudili osnovnim šolam po Sloveniji. Izdana naj bi bila 
ravno za čas tekmovanja mladih čebelarjev, kar bi bila odlična promocija za Žirovnico. 
 
Stroški: 2.921,05 € (700.000 SIT)  
 
 
 
15. Formiranje TIC-a 
Žirovnica potrebuje dostopno vhodno točko za vse naše obiskovalce, saj le ti težko 
pridobivajo informacije o naših krajih. Ker je Čopova rojstna hiša na mestu, ki ne nudi 
ustreznega parkirišča in ker je oddaljena od poti skozi Žirovnico bomo v tem letu pripravili 
podrobno analizo kam in kdaj naj se umesti TIC. Trenutno najboljša lokacija je prostor v 
pritličju Mediuma, vendar bi bil tam TIC samo za nekaj let, saj bi poskušali pridobiti v nekaj 
letih lastne prostore, možen pa je tudi prostor v stavbi Elektra v Mostah.  
 
Potrebno bo doseči dogovor z enim od društev (najprimernejše je društvo upokojencev) za 
delo v tem TIC-u. Tako bi minimirali strošek dela obenem pa ponudili društvu ali 
posameznikom dodaten zaslužek. Želja nam je, da do TIC-a pridemo najkasneje v dveh letih. 
 
V primeru, da bo možnost pridobiti sredstva države oz. države ali EU za formiranje TIC-a, pa 
bomo poskušali TIC ustanoviti že letos. Dogovori o pridobitvi sredstev že tečejo, vendar še ni 
bilo podanega jasnega odgovora s strani BSC in Odbora za turizem, kulturo in šport 
Gorenjske. 
 
V prvih dveh letih bi z delom TIC-a najprej pokrili stroške najemnine, v nadaljevanju, ko bi se 
TIC uveljavil, pa bi s prodajo v TIC-u krili celotne stroške tako najemnine kot dela. 
 
 
16. Upravljanje s Kulturno dvorano na Breznici in 

Janševim čebelnjakom 
 
Zavod je že podpisal pogodbo z Občino Žirovnica o upravljanju z Janševim čebelnjakom. 
Čez celo leto bo tako zavod skrbel tudi za okolico čebelnjaka (košnja trave, vzdrževanje poti, 
vzdrževanje čebelnjaka …) za kar bo potreboval ustrezna sredstva v višini 1000 €. 
Prav tako je v pripravi pogodba za upravljanje s Kulturno dvorano na Breznici. Zavod bi kot 
upravljalec skrbel za uporabnost dvorane, torej za kurjavo in električno energijo ter za nujna 
vzdrževalna dela za kar naj bi prejel sredstva iz proračuna občine v višini 9.453 €. 
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Stroški: Janšev čebelnjak 1.000 €                Kulturna dvorana 6.780 € stroški obratovanja,  

3.173 € tekoče vzdrževanje 
Prihodki: 500 € oddaja dvorane 
 
17. Predvidene investicije in nakupi ter promet z osnovnimi 

sredstvi 
V letu 2007 ne načrtujemo večjih investicijskih vlaganj. Vsa vlaganja v investicije in nakupi so 
prikazani v spodnjih tabelah. 
- NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME (računalniki in 
rač. programi)   

  Naziv Količina Vrednost (€) Način pridobitve * 
Višina financiranja 

občine  
1 Rač. Komplet 1 918,04 nakup 0 

 
4. DRUGA OPREMA     

  Naziv Količina Vrednost (€) Način pridobitve * 
Višina financiranja 

občine  
1 Info tabla 1 2.503,76 nakup 0 

 
 
 
ZAKLJUČEK 
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica je v letu 2006 (do konca septembra) opravil večji del 
nalog, ki si jih je zadal v svojem letnem programu. Da smo opravili te naloge je bilo potrebno 
kar nekaj prostovoljnega dela obeh zaposlenih, tudi izven delovnega časa in preko polnih 
mesečnih ur. Prvi rezultati dela so že vidni: 

• zadovoljstvo nad kulturnim življenjem v občini se je, na podlagi ankete opravljene že 
v juniju 2006, povečalo 

• obisk gostov v naši občini se je povečal za 26%, s tem da so tu šteti le obiskovalci, ki 
jih je v Žirovnico pripeljal ZTK. Točnega podatka o obiskovalcih, ki so prišli v 
Žirovnico preko drugih posrednikov žal nimamo, a številka oz. rast napram letu 2005 
bi bila s celotnimi podatki še večja.  

Leto 2005 Leto 2006 
Število obiskovalcev  3773  4768 
 

• ZTK je poskrbel tudi, da imajo ostali ponudniki s področja kulture in turizma večje 
prihodke, saj vse bolj uspešno tržimo tako gostinsko ponudbo, kot tudi nočitvene in 
trgovinske dejavnosti. Primer: 

Leto 2005 Leto 2006 
Število kosil v org. ZTK  120  395 

 
Zavedamo se, da na področju turizma še ni dovolj storjenega in da bo potrebno še veliko 
dela, da bo naša občina postala prepoznavna ne le na Gorenjskem in Sloveniji, temveč tudi 
navzven. Tudi tu imamo že prve vzpodbudne rezultate, saj smo letos imeli na obisku prvi dve 
vzorčni skupini tujih gostov (nizozemski tour operater in skupina gostov iz hotela Lovec na 
Bledu), katerim smo za razliko od ostalih okoliških ponudnikov, ponudili spoznavanje naše 
bogate kulturne in naravne dediščine  ter čebelarstva in konjereje. Glede na podana mnenja 
teh obiskovalcev, lahko rečemo da smo na pravi poti in da že v naslednjem letu lahko 
pričakujemo še povečan obisk. Seveda pa bo za pestrejšo ponudbo potrebno motivirati tudi 
ostale občane, saj Zavod sam ni zmožen nuditi bogatih programov brez podpore društev in 
posameznikov. Le želimo si lahko, da bi tako kot HE Moste in čebelarji, tudi ostali pristopili k 
ponudbi na takšen način in tako uspešno. 
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Število kulturnih prireditev se je na račun Zavoda večkratno povečalo, tako da lahko rečemo, 
da je Zavod, kar se področja kulturne dejavnosti, prinesel v naše kraje veliko popestritev.  
 
Kljub nazivu zavoda (turizem in kultura) pa skrbimo tudi za rekreacijo občanov, saj smo in 
bomo še naprej sodelovali pri: 

• urejanju tekaških in sankaških poti,  
• organizaciji plesnih tečajev, 
• organizaciji raznih športno-družabnih prireditev,  
• spodbujanju k aktivnejšem življenju naših občanov. 

 
Delo Zavoda bodo seveda še naprej v prvi meri ocenjevali občani in obiskovalci, glede na 
prošnje javnih medijev po obveščanju o prireditvah v naših krajih pa lahko trdim, da se z 
delom zavoda povečuje tudi prepoznavnost naših krajev. V letu 2006 smo tako opravili 10 
intervjujev za radio Triglav (neplačljivih), pet intervjujev na GTV (neplačljivih), naši članki so 
bili večkrat objavljeni v vseh večjih časopisih v Sloveniji (Delo, Dnevnik, Večer, Gorenjski 
glas), prav tako pa so bile pripravljene in objavljene tri reportaže iz naših krajev za RTV 
Slovenijo. Če štejemo, da drugi kraji plačujejo za takšno medijsko pozornost, nam je lahko 
samo v ponos, da javni mediji sami od sebe želijo delati prispevke iz naših krajev. 
 
Glede na program in načrtovane aktivnosti, ki naj bi jih izvedli v letu 2007, se nam v naši 
občini obeta še veliko dela in s tem tudi možnosti za povečanje kakovosti življenja naših 
občanov.  
 
Želimo da bi zavod postal edina vhodna točka za goste v naši običini. Trenutno je stanje na 
tem področju neurejeno, saj razna društva po svoje vodijo skupine in jim to vodenje tudi 
različno zaračunavajo. Na tem segmentu bomo poskušali narediti red, saj menimo da je za 
isto delo potrebno isto plačilo in da le ustrezno izobraženi vodiči lahko nudijo primerno 
vodenje skupin. 
 
Moj dodatni predlog je, da zavod konec ali začetek leta pripravi javno povabilo za izvajanje 
kulturnih dejavnosti v naši občini. Sredstva, ki jih ima zavod namenjena za kulturne prireditve 
bi ponudili društvom, organizacijam in posameznikom iz naše občine, seveda pod pogoji ki bi 
jih določili na zavodu. 
 
Primer: 
Organizacija in izpeljava lutkovnih predstav v letu 2007 – 400.000 SIT. Organizator je 
dolžan v letu 2007 s temi sredstvi izpeljati vsaj 4 lutkovne predstave, od katerih vsaj dve 
sodita v višji rang (npr. Mini teater). Vstopnina ne sme biti večja od 750 SIT oz. 3 EUR. 
Predstave morajo biti razporejene čez celo leto. Organizator dobi sredstva (400.000 SIT) na 
svoj račun v roku enega meseca po podbisu pogodbe z zavodom. Ob prijavi mora 
organizator prdložiti plan dela za obdobje navedeno v pogodbi. Na koncu leta je organizator 
dolžan zavodu predložiti finančno poročilo. V primeru, da gre za društvo ali javni zavod  
morata dobiček uporabiti za izpeljavo svojega programa. 
 
Zgornji primer besedila razpisa je le približen. Mislim, da bi tako dejansko lahko izpeljali 
večino prireditev v naši občini. S tem bi razbremenili delo zavoda in povečali delo društvom, 
ki bi na takšen način prišla do dodatnih sredstev za svoje delovanje, zavod pa bi se lahko 
bolj usmeril na področje turizma in priprave prijav na razne javne razpise in projekte, s čimer 
bi v našo občino lahko prišlo več dodatnih sredstev. 
 

 
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica 

Direktor: Janez Dolžan, l.r. 
 

 
Žirovnica: 21. februarja 2007 
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Stroški dela 49618 
Stroški materiala in storitev 5012 
programski 14605 
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