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DELOVANJE CENTRA V OBDOBJU OD 1. JANUARJ DO 30. SEPTEMBER 2013 
 
 
 

KULTURNI CENTER LAŠKO 
 

V Kulturnem centru Laško so bile v prvem polletju leta 2013 izvedene vse prireditve načrtovane v 
programskem planu za sezono 2012/13. V navedenem obdobju je bilo izvedenih 86 prireditev 
različnega značaja. Poleg abonmajskih prireditev (Abonma Laško, Gledališki abonma in abonma 
Mavrica polk in valčkov) so se v dvorani odvijali še  interni in letni nastopi Glasbene šole Laško 
Radeče, območne in medobmočne revije v organizaciji JSKD OI Laško, seminarji, občinske in 
državne proslave, obletnice raznih društev, letni koncerti društev, obletnice in skupščine podjetij, 
razstave, dobrodelne in ostale prireditve. Dvorana je bila precej zasedena, saj je v njej poleg prireditev 
potekalo veliko število vaj Glasbene šole Laško – Radeče, predvsem plesnega oddelka, ki je dvorano 
koristil tudi za učne ure. V tem obdobju se je na omenjenih prireditvah zvrstilo približno 17.200 
obiskovalcev. 
V sklopu festivala Pivo in cvetje so bili v Kulturnem centru izvedeni trije koncerti lahkotnejše klasične 
glasbe s priznanimi slovenskimi glasbenimi poustvarjalci. 
 
V razstavišču Kulturnega centra Laško so bile v tem obdobju na ogled dve slikarski razstavi.  
 
Pripravili smo tudi program prireditev za sezono 2013/14 ter ga izdali v zloženki Abonmaji 2013/14. 
Program zajema tri abonmaje: Gledališki abonma (5 komedij), Abonma Laško vključuje (3 koncerti) 
in abonma Mavrica polk in valčkov(5 koncertov narodno zabavnih ansamblov). Od začetka septembra 
je potekal vpis abonmajev. Trenuten vpis: Gledališki abonma – 171 abonentov, Abonma Laško – 15 
abonentov in Mavrica polk in valčkov – 57 abonentov 
 
Sodelovali smo pri dobrodelnih prireditvah v organizaciji društva Vesele nogice – dobrodelni tek in 
Pisani balon.  
 
Enota Kulturnega centra je v prvem polletju 2013 skrbela za enotno medijsko obveščanje. Mediji so 
ažurno poročali o dogodkih v Laškem. Prav tako je bilo v prvem polletju 2013 veliko pozornosti 
namenjene tudi elektronskemu obveščanju o prireditvah in drugih dogodkih. Redno je bilo pojavljanje 
s prispevki tudi v Laškem biltenu in časopisu Moja Thermana ter ostalih medijih. 
 
Urejanje, posodabljanje  in vzdrževanje spletnih strani: 

 STIK spletna stran www.stik-lasko.si in druge, s spletom povezane naloge 
o Vsakodnevno ažuriranje podatkov, posodobitve, popravki in vzdrževanje 
o Mesečni vnosi prireditev, dogodkov …. 
o Priprava novih vnosov na splet (novi ponudniki, nove zanimivosti… 
o Priprava, urejanje in pošiljanje STIK e-novic 
o Priprava banerjev (tudi za Občino Laško, Thermano Laško, Rimske terme in STIK FB 

 Posodobitev spletne strani STIK-a (www.stik-lasko.si), optimizacija ter nadgradnja 
urejevalnika 

 Zasnova in priprava nove spletne strani Kulturnega društva Anton Aškerc Rimske Toplice, 
pomoč pri izdelavi ter prevzem skrbništva in urejanja (administriranja) strani. Istočasno tudi 
pomoč pri administraciji FB strani društva (vnos aktualnih dogodkov in ažuriranje podatkov) 

 Letno skrbništvo nad spletno stranjo Krajevna skupnost Laško (vnos aktualnih dogodkov in 
ažuriranje podatkov) 

 Zasnova nove spletne strani turistične ponudbe območja Laškega www.lasko.info, pomoč pri 
pripravi in izdelavi ter letno urejanje strani (administiranje) 
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DVORANA TRI LILIJE 
 
Poleg redne košarkaške dejavnosti, treningov in tekem je bila v obdobju od 1. 1. do 30. 9. 2013 
dvorana precej zasedena s  pripravami in tekmovanji, ki niso povezana s košarkarskim klubom. V kar 
sedmih vikendih so bile na pripravah ekipe v FUTSALu, rokometu in že tradicionalni športniki 
invalidi. Posebej pa je potrebno poudariti, da je bila dvorana Tri lilije trening dvorana reprezentancam 
EuroBasketa 2013 v času od 2. do 9. 9. 2013 
 
Gostili smo dvodnevno tekmovanje v malem nogometu, pa dvodnevno mednarodno tekmovanje v 
karateju, ki je imelo letos značaj svetovnega pokala, že tradicionalno tekmovanje invalidov v 
namiznem tenisu z udeležbo več kot 30 držav in kot največje tekmovanj, ter ne nazadnje zaključni 
turnir slovenskega rokometnega pokala. 
 
Ob športnih tekmovanjih pa smo gostili tudi Party za baybe v organizaciji NT&RC, koncert malih 
zborčkov ter koncert z Iskricami in Modrijani. 

 
V tem obdobju je bilo je bilo v članski konkurenci 16 v mlajših konkurencah pa 42 košarkarskih 
tekem. 
 
 
Za obdobje 1. 1. do 30. 6. je bilo zasedenih kar 22 vikendov. Povprečna dnevna zasedenost pa je bila 
8,5 ur. 
 
Mesec julij je bil po običaju neprimeren mesec za izvedbo česarkoli, zaradi vročine. V sredini avgusta  
so se v dvorano že vrnili košarkarji in športniki invalidi. 
 
 
 
MUZEJ LAŠKO 

 
V obdobju januar - september 2013 so bile izvedene vse razstavne dejavnosti planirane v letnem 
načrtu dela. Poleg tega pa tudi tematski večeri, delavnice in dnevi odprtih vrat ob posebnih 
priložnostih povezanih s posameznimi dogodki. 
 
Muzej Laško v tekočem letu nadaljuje z opravljanjem dela in poslanstva kot ustanova javnega značaja 
– v odpiralnem času in vse leto je Muzej odprt za posamezne obiskovalce in skupine, katerim se nudi 
strokovno vodenje po razstavnih prostorih. V času odsotnosti zaposlenega je Muzej poskrbel za 
primerno nadomeščanje tako za odpiralni čas kot za razlago. Letni obseg obiskovalcev ostaja na ravni 
preteklih let. 
 
Muzej še nadalje služi kot »servis« za občane in njihove potrebe po zgodovinskem ali drugem 
arhivskem gradivu, ki ga hrani ustanova, nudi strokovno pomoč pri izdelavi študentskih in ostalih 
šolskih projektih in nalogah ter po potrebi izposoja material na reverz. 
 
Muzej sodeluje s Turistično informativnim centrom s strokovnim vodenjem prijavljenih skupin po 
Laškem - v tekočem letu so  bila opravljena vsa vodenja v angleškem jeziku in večino vodenj v 
slovenskem jeziku. 
 
Muzej skozi vse leto v različnih oblikah sodeluje z lokalnimi izobraževalnimi in kulturnimi 
ustanovami ter društvi (šolske ure spoznavanja domačega kraja ob različnih naravoslovnih in kulturnih 
dneh, sodelovanje pri dnevu bibliotekarjev in skupna razstava s Knjižnico Laško, pomoč pri materialu 
za Etno odbor Možnar in drugo). 
 
V okviru možnosti je poskrbljeno za vzdrževanje objekta v katerem Muzej domuje ter za potrebno 
zaščito razstavljenih in arhivskih eksponatov. V letošnjem letu je bilo opravljeno popravilo tesnjenja 
nekaterih oken, beljenje zidu ob stopnišču, popravilo nekaterih svetil, odvoz materiala … 
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Muzej aktivno sodeluje pri obeležitvah raznih republiških in svetovnih dogodkov, ki tako ali drugače 
zadevajo tudi muzejsko dejavnost: Poletna muzejska noč, Svetovni dan turizma … 
 
Muzej skrbi za čim celovitejše zbiranje, beleženje in arhiviranje sprotnega relevantnega tiskovnega in 
knjižnega materiala, ki se nanaša bodisi na konkretno muzejsko dejavnost ali na Laško kot mesto in 
občino. 
 
Muzej še nadalje opravlja vse naloge, ki niso neposredno povezane z muzejsko dejavnostjo, so pa 
povezane s prizadevanji za povečanje prepoznavnosti občine Laško in turistične ponudbe (skrb za 
internetne strežnike s področja turizma in internetne napovednike prireditev, priprava in odprema 
mesečnega napovednika STIK, prevajanje iz tujih jezikov…). 
 
Muzej Laško je v okviru svoje razstavne dejavnosti v tem letu in do tega dne organiziral in v svojih 
prostorih izpeljal pet »občasnih« razstav. Te so nastale bodisi skozi sodelovanje z ustanovami ali 
celotno avtorsko: 

 Februar: »Ptujske maske rajamo, v goste vam prihajamo«, v sodelovanju s Pokrajinskim 
muzejem Ptuj 

 April: »Nov začetek« - 9. Fotografska razstava Klak, v sodelovanju z Laškim akademskim 
klubom 

 Maj: »Kaj sem se naučil/a od dedka, babice« - razstava učencev v sodelovanju z OŠ Primož 
Trubar Laško 

 Junij: »Naravoslovje v Vrtcu Laško« - razstava v sodelovanju z Vrtcem Laško in 
podružnicami 

 Julij: »Zdravilišče nove dobe – 60 let Zavoda za medicinsko rehabilitacijo« - osrednja letna 
muzejska razstava z odprtjem na Dan Laščanov, na ogled v drugi polovici leta. 

 
Do konca tekočega leta ima Muzej v načrtu še sodelovanje pri izpeljavi kulturnega dne petih razredov 
matične osnovne šole in PŠ Debro, v sodelovanju s Knjižnico Laško priprava slikarske umetnostne 
razstave za okt/nov ter vzdrževalna dela v spodnjih kletnih prostorih – ureditev prezračevanja. 
 
 
 
TIC LAŠKO 
 
V enoti TIC so v prvem polletju 2013 potekale dejavnosti informiranja turistov in obiskovalcev 
Laškega, prodaje vstopnic in spominkov ter dobrot lokalnih pridelovalcev občine Laško, izposoje 
koles, organizacije izletov, ogledov in vodenj ter lastne promocije in promocijskih aktivnosti v okviru 
destinacije "Dežela celjska" na sejmih in borzah v Sloveniji in tujini. Prisotni smo bili tudi v številnih 
radijskih in televizijskih poročilih in turističnih oddajah. 
V prvem polletju 2013 se je TIC preselil na novo lokacijo, v objekt Savinja, kjer je poleg 
informacijskega dela bila urejena tudi prodajalna dobrot lokalnih pridelovalcev z območja LAS 
Raznolikost podeželja. 
V sodelovanju z Občino Laško je mesečno bil koordiniran in voden Laški sejem. 
Zastavljena je bila pohodna akcija Po laških poteh, v okviru katere so bili izvedeni tudi že prvi 
planirani pohodi po tematskih in pohodnih poteh. V sodelovanju s Kolesarskih klubom Laško je bilo 
izvedeno kolesarsko druženje. 
Pripravljeni so bili novi promocijski materiali, sejemski letaki, plakati in nova podoba mesečnega 
napovednika. 
 
Vzpostavitev in ureditev novih prostorov TIC-a 
- sodelovanje pri pripravi izhodišč (vzpostavitev in ureditev prostorov) 
- idejna zasnova postavitve in predstavitve spominkov, domačih dobrot in izdelkov domače in 

umetnostne obrti v prodajalni v okviru TIC-a 
- organiziranje ponudnikov in razvoj koncepta skupne predstavitve  
- prispevek k promociji ponudnikov z izdelavo promocijskega materiala ter predstavitvijo na 

spletnih straneh in prireditvah 
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- priprava odprtega dneva za posredne in neposredne ciljne skupine 
- podaljšanje delovnega časa na 10 ur dnevno in pet ur ob sobotah 
 
 
Informiranje  
- zabeleženih 7.400 domačih in tujih obiskovalcev (brez izletnikov), od tega največ v poletnih 

mesecih 
 

Vstopnice in spominki 
- prodaja vstopnic za prireditve v občini Laško v organizaciji STIK-a ter ostalih prirediteljev ter 

vstopnic preko mreže Eventim  
- vzpostavitev mreže ponudnikov na območju LAS Raznolikost podeželja in njihova vključitev v 

ponudbo prodajalne  
- razširitev in dopolnitev obstoječe ponudbe spominkov in daril  
- promet s prodajo spominkov v obdobju od 1. 1. 2013 do 8. 10. 2013 znaša 18.180,00 EUR 
 
Izleti  
- zabeleženih 3.743 dnevnih obiskovalcev oz. izletnikov  
- promet v obdobju od 1. 1. 2013 do 8. 10. 2013 znaša 20.557,00 EUR 
- priprava novih programov izletov po Laškem in okolici ter priprava in izdelava novega letaka v 

slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, hrvaškem in ruskem jeziku 
 
Promocija 
1. Sejmi in borze v Sloveniji 

 Alpe-Adria: Turizem in prosti čas (24. 1. – 27. 1 .2013, Ljubljana) 
 16. SIW - Slowenian Incoming Workshop (18. 4. – 20. 4. 2013, Portorož) 
 ApiSlovenija (16. 3. – 17. 3. 2013, Celje) 
 Primorski sejem (30. 5. – 2. 6. 2013, Koper) 
 Lunin festival (15. 6. 2013, Ljubljana) 
 Ljubljanska vinska pot (22. 6. 2013, Ljubljana) 
 Otroški bazar (12. 9 – 15. 9. 2013, Ljubljana) 
 MOS (11.9. – 17. 9. 2013, Celje) 
 Sladka Istra (21. 9. – 22. 9. 2013, Koper) 

 
2. Sejmi in borze v tujini 

 BIT Milano (14. 2 – 17. 2. 2013, Milano, Italija) 
 Freizeitmesse Klagenfurt (5. 4. – 7. 4. 2013, Celovec, Avstrija) 
 RDA Köln (23. 7. – 25. 7. 2013, Köln, Nemčija), EDEN predstavitev in animacija v okviru 

SPIRIT Slovenija 
 predstavitev z letaki na številnih drugih promocijskih dogodkih in aktivnostih v tujini v 

sodelovanju s Thermano Laško in Rimskimi termami  
 
3. Promocijski material 
- sodelovanje pri pripravi kolesarske in pohodne karte Dežele Celjske  
 
4. Oglaševanje 
- oddaja »Na lepše« na Radiu SI – poletna ponudba v destinaciji Laško - sotočje dobrega 
- redne objave člankov o ponudbi destinacije v časopisu Moja Thermana 
 
4. Razne predstavitve 
- promocija na pohodih v okviru akcije Po laških poteh (Pohod na Hum, Aškerčev pohod, pohod po 

Orionovi poti) 
- splošna predstavitev turistične ponudbe in prodaja spominkov na pohodu in kolesarskem vzponu 

Pivovarne Laško na Šmohor  
- predstavitev destinacije v okviru prireditve Rekreatur – ekipnega kolesarjenja po Sloveniji 
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Ostalo / razno 
 
Pivo in cvetje 
- izvedba delitve brezplačnih vstopnic za prebivalce občine Laško (3000 kom) 
- pomoč pri izvedbi promocijskih aktivnosti v okviru prireditve  
- podaljšan delovni čas v času prireditve do 21. ure 
- organizacija dodatnih aktivnosti za obiskovalce prireditve (ogledi, izleti) 
- prodaja promocijskih artiklov in spominkov na dveh prodajnih mestih 
 
Projekt EDEN 

 sodelovanje pri pripravi programov po EDEN destinacijah (udeležba na delavnicah, vključitev 
ponudnikov, priprava besedil in kalkulacij) 

 priprava programa in izvedba dvodnevnega novinarskega obiska v destinaciji 
 sodelovanje pri fotografiranju v okviru EDEN  
 

Obvezna šolska praksa  
 dijakinja Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje  
 dijakinja Srednje ekonomske šole Celje 
 študentka Fakultete za komercialne in poslovne vede 
 študent Fakultete za turistične študije - Turistica   
 udeležba dveh oseb na usposabljanju za mentorje praktičnega pouka 

 
Laški sejem  
- komunikacija s ponudniki  
- razporeditev ponudnikov in ureditev prostora za sejem   

 
Spletna stran lasko.info 
- pomoč pri pripravi zasnove, strukture in vsebine spletne strani  
- priprava besedil, lektoriranje in prevodi v angleški jezik 
 
Turistični portal slovenia.info 
- udeležba na motivacijskem srečanju za skrbnike uradnega slovenskega turističnega portala 
- vnos novosti in posodobitev vsebin  
 
 
 
DRUGE DEJAVNOSTI STIK IZVEDENE V OBDOBJU JANUAR – SEPTEMBER 2013 
 
 Sodelovanje v Odboru za ocenjevanje razvojnih projektov v okviru uresničevanja Lokalne 

razvojne strategije občin Celje, Laško, Štore, Vojnik za obdobje 2007-2013 v sklopu Društva 
»Raznolikost podeželja« ter sodelovanje pri pripravi in predstavitvi nabora projektnih idej 

 Priprava letnega poročila o doseganju ciljev projekta ter obveznem označevanju projekta Ureditev 
pohodne poti Pot treh cerkva skladno z odločbo o pravici do sredstev (Obrazec PRP-07, številka 
zadeva: 33124-23/2009, št. dokumenta: 33124-23/2009/16, z dne 25.2.2010) 

 Priprava letnega poročila o doseganju ciljev projekta ter obveznem označevanju projekta Ureditev 
tematsko-turistične pohodne poti Pot po nekdanjih trških mejah Laškega skladno z odločbo o 
pravici do sredstev (Obrazec PRP-07, številka zadeva: 33124-47/2010, št. dokumenta: 33124-
47/2010-9, z dne 19.1.2011) 

 Priprava letnega poročila o doseganju ciljev projekta ter obveznem označevanju projekta Ureditev 
pohodne poti Aškerčeva pot skladno z odločbo o pravici do sredstev (Obrazec PRP-07, številka 
zadeva: 33124-13/2011, št. dokumenta: 33124-13/2011/7, z dne 6.3.2012) 

 Zasnova, priprava in nadzor izvedbe projekta Priprava in nadzor izvedbe projekta Ureditev 
naravoslovne pohodne poti Orionova pot (tudi izvedba javnih naročil) 

 Zasnova, priprava in nadzor izvedbe projekta Ureditev športno-rekreativne pohodne poti Hum 3 
(Pot na Hum; ureditev trase poti Grad Tabor - vrh) ter izvedba (tudi izvedba javnih naročil) 
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 Priprava Letnega načrta izvedbe vzdrževalnih del tematskih pohodnih poti na območju občine 
Laško 2013. Priprava osnutka pogodbe za izvajanje skrbništva nad tematskimi pohodnimi potmi 
na območju občine Laško. 

 Nabor in zasnova programa izvedbe vsakoletnih organiziranih pohodov po tematskih pohodnih 
poteh na območju občine Laško – PO LAŠKIH POTEH ter priprava letakov, plakatov, 
transparentov, kartončkov, priponk … 

 Organizacija in izvedba Pohoda na Hum z uradno otvoritvijo posodobljene športno-rekreativne 
pohodne poti Pot na Hum, 23. marec 2013 

 Sodelovanje pri pripravi in pomoč pri organizaciji 1. Pohoda po Orionovi poti z uradno otvoritvijo 
 Organizacija in izvedba Pohoda po poti treh cerkva, 14. september 2013 
 Sodelovanje pri pripravi in pomoč pri organizaciji (Planinsko društvo Laško) 15. Pohod po 

nekdanjih trških mejah Laškega 
 Organizacija in vodenje pohodov zaposlenih v STIK-u, Občini Laško …, kot druženje in 

informativni ogled izvedenih projektov tematskih poti 
 Priprava objav/ člankov za Laški bilten, Moja Thermana, Novi tednik, spletne regionalne novice, 

Vodnik pohodnišva po Sloveniji ter objava dogodkov na spletnih urejevalnikih dogodkov 
(Napovednik.com …) 

 Nabava programske in strojne računalniške opreme, arhiviranje podatkov, odpis rabljene 
računalniške opreme ter skrbništvo nad brezhibnim delovanjem (obveščanje skrbnika in 
posredovanje podatkov o napakah, motnjah ter ostalih nepravilnostih). 

 sodelovanje pri natečaju za spominek LAS in prejem 1. nagrade za kolekciji Škapulir - prehranska 
samooskrbost in Škapulir - samostanska lekarna  

 sodelovanje z Galerijo Maleš pri pripravi prireditev in njihovi promociji ob praznovanju 110-
letnice rojstva Mihe Maleša - Ženske v opusu Mihe Maleša z dr. Jožefom Muhovičem, 
predstavitev knjige MAJ v sodelovanju s Češkim veleposlaništvom, organizacija priprave in 
postavitev razstave Umetnost na sotočju odličnosti v sodelovanju z Medobčinskim društvom 
slepih in slabovidnih  

 EDEN - priprava vloge, koordinacija predstavitve komisiji, sodelovanje pripripravi skupnih 
programov EDEN Slovenija, fotografiranje ... 

 projekt USTVARJAJMO - vodenje projekta, koordinacija pri pripravi odprtih dni, predavanj, 
delavnic, priprava in organizacija promocijskih materialov, označitev poti do Galerije Maleš, 
priprava poročil ... 

 priprava in organizacija promocijskih materialov STIK - mesečni napovedniki prireditev, 
abonmajska knjižica in kartice, vabila, letaki, plakati ... 

 sodelovanje pri pripravi promocijskih materialov za Prodajalno dobrot v TIC-u Laško - priprava 
materialov, organizacija fotografiranja, priprava letakov in plakatov 

 priprava in organizacija promocijskih materialov za Občino Laško - vabila na praznovanja 
občinskega in državnih praznikov, jubilejne listine, celostna grafična podoba, oglasi za časopise ... 

 priprava in organizacija izdelave promocijskih materialov Odkrijte in užijte medene zaklade 
Laškega ter koordinacija predstavitve na sejmu ApiSlovenija  

 sodelovanje pri projektu Moja dežela - lepa in gostoljubna - delo v komisiji za ocenjevanje, 
priprava priznanj in bonov ter organizacija njihove izdelave  

 sodelovanje pri projektu Praznik pregrete smetane - fotografiranje, priprava predloga izvedbe  
 sodelovanje pri projektu Friderik&Veronika - priprava materialov, sodelovanje pri fotografiranju 
 sodelovanje pri pripravi vloge za projekt Naravna in kulturna dediščina v Pristavi kartuzije 

Jurklošter 
 koordiniranje etnološkega dela festivala Pivo in cvetje v sodelovanju s Hortikulturnim društvom 

Laško, Zvezo društev Občine Laško "Možnar" in Turističnim društvom Laško. 
 Koordiniranje prireditev v občini Laško in sosednjih partnerskih ustanovah v projektu Dnevi 

evropske kulturne dediščine 
 V prvem polletju 2013 so bili zaključeni projekti Ustvarjajmo (Po poteh umetnosti in umetne obrti), 

Perkmandeljc in Z Brihto na počitnice, julija projekt Orionova pot, avgusta pa projekt Prodajalna 
dobrot območja LAS. 
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STIK Laško je v letošnjem letu (maj 2013) prejel nagrado Evropske komisije Evropska destinacija 
odličnosti (EDEN), kar nam je omogočilo sodelovanje na mednarodnih sejmih in borzah. SPIRIT 
Slovenija pa je iz tega naslova financiral tudi izdajo posebnih propagandnih materialov v petih 
svetovnih jezikih in nakladi 10.000 izvodov, ki jih uporabljamo v namene promocije nove destinacije 
Laško – sotočje dobrega, ki je rezultat našega dela v prvem polletju 2013. Evropska komisija je iz 
istega naslova financirala profesionalno fotografiranje posameznih delov destinacije in snemanje dveh 
propagandnih filmov. Vse navedeno lahko uporabljamo v lastne promocijske namene. Posledično je 
Laško – sotočje dobrega obiskala tudi že ekipa novinarjev iz ZDA, ki pripravljajo članek za svoje 
bralce. 
 
 
OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
Zastavljeni cilji so bili v vseh enotah STIK-a do konca junija izpeljani po planu. V Kulturnem centru 
so bile izvedene vse abonmajske in izvenabonmajske prireditve. V Muzeju Laško smo izvedli vse 
zastavljene cilje vezane na organizacijo prireditev, razstav, redne dejavnosti, vodenja po muzeju in 
mestu. V dvorani Tri lilije smo v obdobju januar - september 2013 izvedli planirane prireditve in 
dosegli planirano tržno dejavnost z oddajanjem dvorane. Na področju turizma smo aktivnosti usmerili 
na projekte vezane na povečevanje turistične ponudbe in trženje (izleti, vodenja, promocije na sejmih 
in borzah, prodaja spominkov, prodaja dobrot lokalnih pridelovalcev …). Turizem postaja vse bolj 
pomembna dejavnost in zato je bilo tudi v obdobju januar - september leta 2013 veliko aktivnosti 
usmerjeno prav v te projekte in aktivnost. 
Zelo dejavno je bilo tudi informacijsko področje povezano s turistično promocijsko dejavnostjo. 
Zastavljeni cilji glede pozicioniranja, obdržanja tržnega deleža in prepoznavnosti so bili izpolnjeni z 
veliko mero truda ohranjanja obiskovalcev in sponzorjev. STIK postaja na širšem prostoru vse bolj 
pomemben javni zavod, kar se odraža tudi v povečanju števila objav v mediji o naši aktivnosti ter 
raznolikosti dejavnosti (kultura, šport, informiranje, turizem, muzejska dejavnost). Kljub temu, da 
dejavnost STIK-a zadovoljuje sekundarne potrebe, katerim se potrošniki v recesije naprej odpovedo, 
lahko poslovanje oz. oceno uspeha pri doseganju ciljev v obdobju januar - september 2013 
ovrednotimo kot zelo dobro. 
 
 
OPIS MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 
 
V prvem polletju 2013 ni bilo nedopustnih posledic kar se tiče poslovanja.  
 
 
OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 
 
STIK je v obdobju januar - september 2013 posloval in gospodaril učinkovito in skladno s pravili 
poslovanja ter strategijo centra. Kljub recesiji smo si zastavili smele cilje, ki smo jih tudi izpolnili. 
Skupni prihodki STIK-a v obdobju januar - september 2013 so znašali 475.656,45 EURO 
Celotni stroški delovanja STIK-a v istem obdobju so znašali 462.776,91 EURO. 
Razlika med prihodki in stroški je 12.879,54 EURO. 
V mesecu juliju sta bila zaključena projekta Ustvarjamo in Perkmandeljc, julija projekt Orionova pot, 
avgusta pa projekt Prodajalna dobrot območja LAS. Sredstva za izvedbo omenjenih projektov, ki smo 
jih založili iz lastnih virov so v finančnem poročilu na odhodkovni strani že upoštevana, na 
prihodkovni strani ta sredstva (v višini cirka 49.000 EURO) niso prikazana, saj še ni izračuna s strani 
za posamezne projekte pristojnih ministrstev. 
 
 

Tomaž Majcen 
v.d. direktor 
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OPOMBA 
k POSLOVNEM POROČILU za obdobje oktober – december 2013 

 

Poročilo je dopolnilo poročila, ki je bilo pripravljeno za obdobje januar – september  

in ga je pripravil Tomaž Majcen.  

Vsebuje podatke za obdobje oktober – december in nekaj končnih številk, ki se nanašajo na 

celotno obdobje januar – december. Redne naloge, ki se opravljajo vsakodnevno  

skozi celo leto in so navedene v poročilu januar – september, niso zajete v tem poročilu. 

 

Janja Urankar Berčon 

Direktorica 
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1. OSNOVNI PODATKI 
 

Javni zavod Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, krajše STIK, je bil 

ustanovljen z odlokom Občine Laško o ustanovitvi javnega zavoda dne 9. 10. 2006 (Ur. List RS 

št. 104/2006) ter sklepom  Okrožnega  sodišča  v  Celju  o  vpisu  firme  v  sodni  register  z  

dne  6. 2. 2007.  Z  združitvijo Prireditvenega  centra  Laško,  Agencije  Aprilije in Tic-a  Laško  

je  nastal  nov  zavod,  ki  združuje  in koordinira delo  štirih enot:  Kulturni  center  Laško,  

Turistično informacijski  center (TIC) Laško, dvorana Tri lilije in  Muzej Laško. Zavod je pričel z 

delovanjem 1. 3. 2007.  

  

Organi centra so: direktor, svet zavoda in dva programska odbora.  Direktor  vodi  poslovanje  

in strokovno delo centra, zastopa center brez omejitev in odgovarja za zakonitost in  

strokovnost dela centra. Svet centra sestavlja 7 članov in sicer: trije predstavniki  

ustanovitelja, en predstavnik delavcev, trije predstavniki zainteresirane javnosti. Programska 

odbora sta dva: programski odbor za prireditve, kulturo in šport ter programski odbor za 

razvoj in turizem.   

 

Svet zavoda sestavljajo:  

Dimitrij Gril, predsednik   

Mojca Leskovar, namestnica predsednika  

Darja Horjak, član  

Danijel Lapornik, član  

Dragica Čepin, član  

Anton Turnšek, član  

Aleš Antauer, član  

  

Kolegij zavoda sestavljajo: 

Janja Urankar Berčon, Direktorica (od 23. 10. 2013 dalje) 

Alenka Škorjanc, Samostojni strokovni delavec 

Marina Bezgovšek, Višji strokovni sodelavec 

Dean Muhovec, Strokovni sodelavec 

Aleš Antauer, Strokovni sodelavec 

Tomaž Majcen, Kustos (od 23. 10. 2013 dalje) 

Metka Mavri, Strokovni programski sodelavec 

 

 

 

 

 



4 
 

2. VIZIJA, POSLANSTVO in CILJI ZAVODA 
 

Center  ima  opredeljeno  svojo  vizijo:  s  posluhom  za  tradicijo, spodbujanjem  nenehnega  
razvoja in aktivnim  sodelovanjem  z  vsemi  zainteresiranimi,  postati  širom  države  in  izven  
njenih  meja prepoznavno turistično, športno in kulturno stičišče, kjer se bomo srečevali kot 
prijatelji.  
 
Poslanstvo centra je razvoj in trženje obstoječih in novih turističnih, športnih in kulturnih  
produktov in preko tega posledično omogočati bolj kakovostno življenje prebivalcev občine  
Laško. Aktivno sodelovanje s šolami s ciljem osveščanja otrok o vsebinah in pomenu  
dejavnosti na področju turizma, športa in kulture. Aktivno sodelovanje pri pripravi produktov 
s podeželja in njihovo trženje. Vključevanje vseh zainteresiranih v prepoznavno turistično 
destinacijo.  
 
Svojo vizijo zavod uresničuje v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz zakonskih določil, usmeritev  
ustanovitelja in dogovorov z gospodarstvom in neposrednimi uporabniki (civilno  družbo). V  
ta namen si zaposleni pridobivajo dodatna znanja na strokovnih področjih, ki jih obvladujejo 
in s področja strateškega in projektnega managementa. Zavod racionalno razporeja in ravna 
s sredstvi, pridobljenimi iz občinskega proračuna in stremi k vsakoletnemu čim večjemu 
pridobivanju deleža iz pridobitnih dejavnosti zavoda.  
 
Dolgoročni cilji delovanja zavoda so povezani z izpolnjevanjem vizije in poslanstva, kar 
pomeni, da so vezani na kvalitetno izvajanje kulturnih in ostalih projektov na posameznem 
delovnem področju centra: kultura, turizem, informiranje in šport. 
 
Kratkoročni cilji delovanja zavoda so: ostati osrednji prireditveni zavod na lokalnem območju 
in se pozicionirati tudi na območju izven lokalnih meja ter s tem obdržati/povečati tržni 
delež, omogočiti dostop do prireditev širokemu krogu obiskovalcev, ne glede na starost ali 
družbeno ekonomski položaj, zagotavljanje kvalitetnega programa različnih vsebin, 
pozicioniranje na tržišču z ohranjanjem deleža sredstev pridobljenega na trgu (sponzorji, 
donatorji, lastna dejavnost), dobra promocija za povečanje prepoznavnosti delovanja centra  
in pozicioniranje v širšem okolju, programska priprava turističnih projektov, turističnih 
produktov in ostalih turističnih vsebin in pridobivati programska evropska sredstva za 
projekte, usmeritev v združevanje in medsebojno sodelovanje turističnih in ostalih subjektov 
v celovito ponudbo območja in aktivno turistična informacijska dejavnost predstavljanja 
destinacije, spodbujati ozaveščenost ljudi in jih spodbujati k večjemu kulturnemu,  
turističnemu, športnemu ter ostalemu udejstvovanju, zagotoviti primerno delovanje 
posameznih enot centra s potrebnim/omogočenim vlaganjem v infrastrukturo, 
racionalizacija poslovanja z logistiko kadrov posameznih poslovnih enot, sodelovanje z  
ostalimi organizatorji prireditev in turističnimi subjekti v občini ter širše in z zainteresirano 
javnostjo oziroma podjetji. 
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3. POROČILO O DELOVANJU ZAVODA PO ORGANIZACIJSKIH 
ENOTAH 

 
V mesecu oktobru smo uvedli oddajanje mesečnih poročil s strani vsakega posameznika oz. s 
strani organizacijskih enot, ukinili smo letno naročnino za časnik Finance in Delo, zamenjali 
smo oblikovalca in tiskarja oz. način dela – odslej delamo po principu zbiranja dveh ali treh 
ponudb, preden se odločimo za tisk; cene tiska so tako tudi do 20% nižje, kvaliteta ostaja 
enaka. Opravili smo sestanek z gostinskimi ponudniki ter predstavniki obeh term in z vsemi 
začrtali tesnejše sodelovanje v prihodnje. Pridobili smo nekaj ponudb za uvedbo sistema 
registracije delovnega časa, kar bomo realizirali v letu 2014. Postavili smo nove predloge 
cenika najema dvoran (Kulturni center, Tri lilije) ter dogovorili aktivno trženje v prihajajočem 
letu. Sestali smo se na temo uvedbe FB strani (trenutno obstaja le profil, kar ni dovoljeno za 
pravno osebo), in sicer na ravni celotne destinacije, v več jezikih.  
 

3.1 KULTURNI CENTER LAŠKO 
V Kulturnem centru Laško je bilo v letu 2013 izvedenih 131 prireditev različnega značaja, te 

prireditve je obiskalo približno 26.700 obiskovalcev. Vpis v abonmaje je bil v primerjavi z 

lanskim letom boljši. V gledališki abonma se je vpisalo  171 abonentov (prejšnjo sezono 162), 

v abonma Laško 15 abonentov (prejšnjo sezono 9), v abonma Mavrica polk in valčkov 57 

abonentov (prejšnjo sezono 35), ABC abonmajček pa si je ogledalo 1300 otrok (lansko leto 

1320). Preostanek sedežev pri gledališkem abonmaju in Mavrici polk in valčkov smo uspeli 

zapolniti z izven abonmajsko prodajo. V sklopu gledališkega abonmaja smo do konca leta 

gostili predstave: »Mazi, m@il!«, »Sleparja v krilu«, »Gotovo je!«, v sklopu Mavrice so do 

konca leta nastopili: »Ansambel Toneta Rusa«, »Alpski kvintet«, »Ansambel Igor in Zlati zvoki 

ter Fantje s praprotna«, v sklopu abonmaja Laško pa so se do konca leta predstavili: 

»Policijski orkester«, »NPTrio«. Predvajali smo sinhroniziran animiran družinski film in 

doživeli več kot dober odziv, zato bomo v naslednjem letu pripravili več programa za otroke. 

Sodelovali smo pri proslavi v novembru ter pripravili program za vseslovenski dogodek Ta 

veseli dan kulture v decembru. V dvorani so se odvijali še seminarji, proslave, skupščine, 

obletnice, vaje Laške pihalne godbe in mažoret ter vaje KD Koral.  

 

V razstavišču Kulturnega centra so bile v letu 2013 na ogled štiri razstave slikarskih del: 

januar – razstava akademskega slikarja, izr. prof., Bogdana Čobala iz Maribora, april – 

razstava Likovnega društva Laško, oktober – razstave slikarke Barbare Jurkovšek in kiparja 

Anžeta Jurkovška, december – razstava Extempore Sladka Istra 2013. 

 

Sodelovali smo pri izvedbi prireditev Martinovanje, Žegnanje konj, Laško združuje dobre 

želje, kot novost v letu 2013 pa izpeljali več dogodkov v sklopu Veselega decembra. Poročilo 

o Veselem decembru je bilo pripravljeno posebej in je priloga temu poročilu. 

 

V sklopu prireditev smo vseskozi skrbeli za tekoče aktivnosti, vezane na organizacijo 

prireditev v Kulturnem centru in na prostem (promocijski material, administrativna 
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opravila…). Prav tako smo skrbeli za izdajo mesečnega napovednika prireditev celotne 

destinacije in opravljali razna pisarniška dela (pošta, mesečni obračun ur, priprava pogodb…). 

 

Udeležili smo se svečane prireditve v Bruslju, kjer smo prevzeli nagrado za naziv, ki ga je 

prejela destinacija Laško-sotočje dobrega, Evropska destinacija odličnosti 2013. 

 

3.2 TRI LILIJE 
V letu 2013 smo imeli 311 obratovalnih dni, torej dni, v katerih so se v dvorani Tri lilije 

odvijale aktivnosti (treningi, priprave, tekme, prireditve…). Dnevna zasedenost dvorane med 

tednom je bila v prvi polovici  leta 9 ur/dan, v drugi polovici 9,5 ur/dan, v veliki večini s 

košarkarskim  klubom Zlatorog. V tem času je bilo odigranih 97 tekem. Gostili smo polfinalno 

skupino »Liga prvakov« v futsalu na nivoju UEFA. Z oktobrom so se pričele redne rekreacije. 

Gostili smo tudi prireditve, ki niso športne narave: koncert Wernerja z gosti, koncert 

Gibonnija in Mi2, Božično-novoletni koncert Godbe na pihala Laško. Dogodkov, ki prinašajo 

večji tržni delež, je premalo, zato se osredotočamo na nove možnosti dodatnega zaslužka. 

Vzpostavili smo stik z nekaj šolami, v upanju na oddajo dvorane za maturantski ples, vendar 

so bile vse šole že dogovorjene za izvedbo plesa v letu 2014. 

 

Oktobra nas je obiskala sanitarna inšpekcija, ki nadzira vsebnost legionele v internem 

vodovodnem omrežju. Preiskave so pokazale, da legionela ni prisotna. Narejen je bil načrt 

kontrole temperature vode, po katerem odslej redno opravljamo meritve. 

 

Vse gasilne aparate, ki so viseli na stenah, smo morali premestiti na predpisano višino, 

posledično smo namestili dopolnjene požarne načrte. 

 

Poraba plina je bila v letu 2013 najnižja v zadnjih štirih letih (57.880 m3), kar je posledica 

višjih zunanjih temperatur. 

 

Na področju vzdrževanja se največje težave pojavljajo pri prezračevalnih napravah, strehi in v 

kurilnici, kjer v dogovoru s Pivovarno opravljamo manjše vzdrževalne posege. Večjih 

vzdrževalnih del v tem letu nismo imeli, imeli pa smo poseg na strehi in žlebovih. 

 

3.3 MUZEJ 
V muzeju je potekalo pregledovanje in arhiviranje tiskanega gradiva povezanega z mestom in 

občino Laško, pregledovanje, sortiranje in hranjenje fotografij Borisa Vrabca, sodelovanje pri 

pripravi in izvedbi razstave likovnih del Mira Zupančiča v Muzeju Laško ter priprava in 

izvedba programa ob odprtju razstave, izvedba dneva odprtih vrat v okviru dogodka Ta veseli 

dan kulture, organizacija in izvedba predstavitve knjige Glej jih, zvezde v Savinji Laško ter 

pogovor s prevajalcem, sodelovanje pri snemanju predstavitvenega filma o varovanju 

moderne arhitekture v okviru projekta MACC Modern Art Conservation Center - 



7 
 

(Konservatorski center sodobnih umetnosti), prevod in avdio snemanje manjkajočega teksta 

v slovenskem jeziku za EDEN film, izvedba dogovorov za razstavno dejavnost muzeja v letu 

2014 ("Rudarstvo v Trobnem dolu" – okvirni datum marec 2014; "40. let pohodništva v 

Laškem" – okvirni datum: februar 2014), izvedba dogovorov za likovno razstavno dejavnost v 

Kulturnem centru v letu 2014 (akademski slikar Gregor Pratneker – okvirni datum januar 

2014; akademski slikar Ratimir Pušelja – okvirni datum september 2014), sodelovanje z OŠ 

Primoža Trubarja Laško pri izvedbi kulturnega dne na temo Delovanje lokalnih ustanov z 

zgodovinskim ali domoznanskim značajem ter pri izvedbi kulturnega dne, obhod mimo 

pomembnih kulturno-zgodovinskih ter etnoloških spomenikov in točk sodelovanje z OŠ Frana 

Kranjca Celje pri izdelavi raziskovalne naloge Geološke in geografske značilnosti KS Zagrad, 

udeležba na muzeoforumih in strokovnih izobraževanjih za muzejske delavce v izvedbi 

Slovenskega muzejskega društva, udeležba na zaključnem srečanju DEKD 2013 in 

sodelovanje pri pripravah smernic in programa za DEKD 2014, udeležba na predstavitvi 

programa Ustvarjalna Evropa 2014, ogledi dobrih praks (Goričko, Vulkanija, Pokrajinski 

muzej Celje, Muzej novejše zgodovine Celje, Narodni muzej Slovenije). 

 

V obdobju oktober december smo gostili 1269 obiskovalcev, od tega 35 organiziranih skupin 

oz. 1069 obiskovalcev (preko TIC-a), 3 skupine oz. 40 otrok iz Vrtca Laško, 3 skupine oz. 68 

učencev 5. razredov OŠ Laško in Debro, 93 individualnih gostov. 

 

Poskrbeli smo za strokovno vodenje po muzejskih razstavah za vse skupine, ki so obiskale 

muzej ter za strokovno vodenje izven muzejskih prostorov (mesto, pivovarna, degustacija) za 

27 skupin. 

 

3.4 TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER (TIC) 
V letu 2013 je TIC zabeležil preko 9000 obiskovalcev, od tega 79% domačih in 21% tujih 

(največ nemško govorečih, sledijo Italijani, Rusi in angleško govoreči), največ v poletnih 

mesecih.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 1: Primerjava odstotka domačih in tujih obiskovalcev 

 

Zabeležili smo okoli 5400 izletnikov (15% več kot leto prej), od katerih se jih je za ogled 

Pivovarne odločilo kar 5355. Spodnji tabeli prikazujeta število obiskovalcev Pivovarne po 

mesecih v letu 2013 ter primerjavo obiska po letih, od 2008 do 2013. 
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Ogledi PL št. oseb št. skupin 

Januar 83 3 

Februar 97 5 

Marec 389 11 

April 657 19 

Maj 537 17 

Junij 681 20 

Julij 251 9 

Avgust 347 14 

September 328 14 

Oktober 831 28 

November 904 31 

December 250 11 

SKUPAJ 5355 182 
Tabela 1: Število obiskovalcev Pivovarne po mesecih 

 

Tabela 2: Primerjava števila obiskovalcev Pivovarne po letih 

 

 
Graf 2: Primerjava števila obiskovalcev Pivovarne po letih 

 

V decembru smo pripravili dodatno ponudbo izletov (prazničen ogled mesta, ogled razstave 

jaslic v Jurkloštru), v slovenskem in angleškem jeziku, prav tako smo podaljšali delovni čas. 

Izvedli smo študijsko turo za turistično agencijo Sonček, ki je pripravljala program za Sončkov 

klub v Rimskih termah. Pripravili in izvedli smo še celodnevni program ogledov za ameriško 

novinarko Jamie Cannon, ki je bila na študijski turi po Sloveniji in je reportažo objavila v: 

GROUP TOUR MAGAZINE, mesečnik, 15.000 izvodov, ciljna javnost tour operaterji/agencije 

ZDA in Kanada.  

 

LETO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

št. oseb 2963 4211 5971 6326 4753 5421 

št. skupin 87 171 194 194 144 185 
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Vseskozi širimo in dopolnjujemo ponudbo maloprodajnih izdelkov. V času praznikov in 

drugih priložnosti pripravljamo posebno ponudbo. Promet prodaje je v obdobju oktober – 

december znašal 11.223,90 EUR, skupaj v celem letu 29.403,90 EUR. Na zadnji dan v 

decembru smo opravili letni popis in predlog odpisa, saj smo imeli ogromno materiala, ki ni 

več aktualen. 

 

Kot novost v TIC-u smo uvedli Domači kotiček, v sklopu katerega se vsako sredo dopoldne 

predstavljajo ponudniki domačih dobrot. Ustvarili smo elektronski imenik, preko katerega 

redno obveščamo o ponudbi v Domačem kotičku. Novost je bila predstavljena na sestanku, 

na katerega smo sklicali vse ponudnike na območju LAS Raznolikost podeželja; poleg 

omenjenega smo jim predstavili še nekaj predlogov sodelovanja v prihodnje.  

 

Pohitrili smo internet, saj smo uredili brezžično povezavo med Kulturnim centrom in Savinjo. 

Izveden je bil prevzem novega programa za blagajniško poslovanje ter organizirano 

izobraževanje. S tem bo omogočeno hitrejše poslovanje v prihodnje. 

 

Sodelovali smo na Slovenskih regionalnih dnevih, izvedenih v Rimskih termah, 24. in 25. 

oktobra, in sicer s predstavitvijo projekta Spoznajmo čebelarsko dediščino in Ustvarjajmo ter 

kot z nastopom na okrogli mizi »Razvojni potenciali kulturne dediščine«, kjer smo predstavili 

vizijo nadaljnjega razvoja programov kulturnega in dostopnega turizma ter možnosti, ki se v 

novem programskem obdobju 2014 – 2020 odpirajo na področju sodelovanja naše 

destinacije z zasavsko pri oblikovanju skupnih projektov ter skupnega kandidiranja za 

sredstva EU. Oba dneva dogodka je bila na ogled razstava Umetnost na sotočju dobrega s 

promocijskimi gradivi Galerije Maleš. 

 

Udeležili smo se predavanj Regijske socialno podjetniške izobraževalne akademije ter 

spremljali 1. konferenco Nacionalnega foruma socialnega podjetništva z naslovom 

Investirajmo v neizkoriščene potenciale Slovenije, kjer so bile predstavljene aktualne 

zakonodajne pobude in spremembe ter programi in aktivnosti s področja spodbujanja 

razvoja socialnega podjetništva in zadružništva v Sloveniji.  

 

Prav tako smo se udeležili Dneva čebelarskega turizma na sedežu ČZS v Lukovici, kjer so bile 

podeljene nagrade in certifikati odličnosti za čebelarski turizem, medovite vrtove, čebelam 

prijazne občine in podjetja ter naj medenjake. Na predstavitvi so bile podane smernice 

nadaljnjega razvoja čebelarskega turizma in možnosti vključevanja ponudnikov čebelarskega 

turizma v skupne programe v okviru ApiRoutes Slovenia.  

 

Udeležili smo se študijske ture po Spodnje Savinjski dolini, ki jo je organiziral ZKŠT Žalec.  

 

Pregledali smo dobre prakse gastronomskega turizma na Krasu ter se dogovorili za 

sodelovanje pri pripravi lokalne gastronomske piramide v naslednjem letu. 
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V decembru smo se prvič sestali na temo projekta Živeti zdravo, skupaj s Knjižnico, Občino 

ter KGZS-Zavod CE. Zastavili smo plan za obdobje januar-junij 2014. 

 

Posodobili smo spletno stran STIK-a www.stik.lasko.si ter pričeli s prevajanjem nove spletne 

strani destinacije Laško-sotočje dobrega www.lasko.info, ki je pričela delovati v novembru. 

Stran bo na voljo v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem in ruskem jeziku, zajema 

pa informacije o celotni destinaciji. 

 

Dokončali smo projekt Obnova oz. ureditev pohodne poti Pot na Hum 3. Na novo smo 

oblikovali in grafično pripravili vpisno knjigo za vrhove in žiga Hum. 

 

Redno smo pripravljali članke za Laški bilten in Mojo Thermano. 

 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
Večji cilj, ki je bil zastavljen v obdobju oktober – december, je bila izvedla Veselega 

decembra, ki je uspela več kot odlično. Vse ostalo (delo po posameznih enotah) je prav tako 

doseglo svoj cilj, še posebej je bil dober promet prodaje v TIC-u. Malo večje razočaranje je 

dvorana Tri lilije, ki bi – glede na stroške – morala prinašati večje prihodke. Temu bomo v 

prihajajočem letu posvetili večjo pozornost. 

 

5. OPIS MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 
POSLEDIC 

V obdobju oktober-december ni bilo nedopustnih posledic glede poslovanja. 

 

6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 
Skupni prihodki STIK-a v obdobju januar – december so znašali 727.678,42 EUR, skupni 

stroški so znašali 709.530,18 EUR.  

 

Razlika med prihodki in stroški je znašala 18.148,24 EUR, kar pomeni, da je STIK gospodaril 

učinkovito in v skladu s strategijo zavoda. 
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Računovodski izkazi Zavoda STIK so pripravljeni v skladu z Zakonom o 
računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99), Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 
115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08) ter  Slovenskimi računovodskimi 
standardi.  
 
 
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE: 
 

1.  Priloge iz pravilnika: 
 

• Bilanca stanja 
 

• Izkaz prihodkov in odhodkov 
 

• Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 
 

• Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
 

• Izkaz računa financiranja 
 

• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 
 

• Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih        
osnovnih sredstev  

• Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil  
 

2 . Pojasnila k postavkam bilance stanja  in izkaza prihodkov in odhodkov 
 
 
 
 
1. Pojasnila k BILANCI STANJA 
 
Bilance stanja preteklega obračunskega leta nismo spreminjali.    
 
 
SREDSTVA 
 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 
 

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je v letu 2013 zmanjšala 
zaradi odpisov v višini 18.517 EUR. V enaki višini so se zmanjšali tudi popravki 
vrednosti. Sedanja vrednost znaša tako 4.932 EUR 
 
Nepremičnine 
 

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2013 ni spreminjala, amortizacija je znašala 
29.957 EUR, skupni popravek vrednosti znaša 508.869 EUR, tako da znaša sedanja 
vrednost objekta 1.458.222 EUR. 
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Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
 
STIK je v letu 2013 nabavil za 3.580 EUR nove opreme.  
Inventurna komisija za popis neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je 
pripravila predlog za odpis neuporabnih in uničenih osnovnih sredstev za leto 2013 v 
skupni nabavni vrednosti 6.041 EUR. Sedanja vrednost vseh odpisanih osnovnih 
sredstev je znašala 0 EUR. Amortizacija opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev je znašala 16.775 EUR.  Sedanja vrednost opreme znaša 47.872 EUR.  
 
Celotna amortizacija je bila obračunana po predpisanih stopnjah in je znašala  
47.844 EUR, od tega je v breme sredstev v upravljanju 33.027 EUR, razlika v višini  
14.817 EUR pa bremeni prihodke leta 2013.  

Kratkoročna sredstva 
 

Na dan 31. 12. 2013 je bilo stanje na transakcijskem računu 61.084,69 EUR, stanje 
blagajne pa je bilo 255,00 EUR 
 

Terjatve do kupcev so znašale 42.940 EUR, terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta (to so neposredni in posredni uporabniki državnega ali občinskih 
proračunov) pa so znašale 21.682 EUR. 
 
 

Drugih kratkoročnih terjatev pa predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 2.307 
EUR, ter terjatve do banke za poslovanje Aktive v višini 85,54 EUR. 
 
Zaloge 
 
Zaloge blaga so znašale 11.255 EUR, zaloge materiala pa 448 EUR. 
 

 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
 

Kratkoročne obveznosti so : 
- obveznosti do zaposlenih iz naslova plač za december 2013       20.958 EUR 
- obveznosti do dobaviteljev             50.492 EUR 
- kratkoročne obveznosti iz poslovanja            8.103 EUR 
- obveznost do drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta           2.759 EUR 
 
Pasivne časovne razmejitve predstavljajo kratkoročno odloženi prihodki v višini 
43.823,25 iz naslova vplačanih abonmajev za sezono 2013/2014 v višini 15.120,97 
EUR. za odpravo posledic poplave v višini 28.702,28 EUR. 
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 

93  - dolgoročne rezervacije zajemajo sredstva za nadomeščanje amortizacije 
opreme, ki je bila kupljena iz sredstev EU in znašajo na dan 31. 12. 2013 še  
za projekte tematskih poti v višini 42.099 EUR. 

980  - obveznost do ustanovitelja za sredstva v upravljanju znašajo na dan 31. 12. 
2013  1.460.949 EUR 

985  - v letu 2013 je znašal presežek prihodkov nad odhodki   18.148 EUR. 
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2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DRUGIH 
UPORABNIKOV  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov je narejen v skladu z zakonom o 
računovodstvu in računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje uporabnika. 
 

Členitev podatkov v obrazcu je po podskupinah kontov, ki so določeni z ekonomsko 
klasifikacijo javnofinančnih prihodkov in odhodkov.  Zbirni pregled je razviden iz 
spodnje tabele: 
 

    
(v eurih, brez 

centov) 

ČLENITEV   

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV 
ZNESEK 

KONTOV   

Oznaka 
za AOP 

Tekoče 
leto 

Predhodno 
leto 

1 2 3 4 5 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA  
(861+862-863+864) 860 727.363 701.095 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 693.717 682.484 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

862     

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863     

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  864 33.646 18.611 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 103 125 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 212 5.728 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 867 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868     

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869     

  
D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 870 727.678 706.948 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 871 451.314 446.854 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  872 26.092 12.135 

460 STROŠKI MATERIALA 873 128.864 153.203 

461 STROŠKI STORITEV 874 296.358 281.516 

  
F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 875 227.019 238.483 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 170.084 178.209 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 30.468 33.140 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 26.467 27.134 

462 G) AMORTIZACIJA 879 14.817 9.403 

463 H) REZERVACIJE 880     

465,00  J) DRUGI STROŠKI 881 80 550 

467 K) FINANČNI ODHODKI  882     

468 L) DRUGI ODHODKI 883 15.080 1.143 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 884 0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885     

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886     

  N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 708.310 696.433 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 888 19.368 10.515 
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P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 889     

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 1.220 1.537 

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(888-890) 

891 18.148 8.978 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892     

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 893     

  
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 894 12 12 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 

 
Prihodki skupaj so v letu 2013 znašali 727.678 EUR in so bili za 2,9 % višji od  leta 
2012. 
 

Odhodki skupaj znašajo 709.530 EUR in so bili za 1,7 % višji od leta 2012.  
 

 
 
Presežek odhodkov nad prihodki 
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni rezultat pred obdavčitvijo 
v višini 19.368 EUR.  

V letu 2009 je bila sprejeta sprememba Pravilnika o opredelitvi pridobitne in 
nepridobitne dejavnosti, ki je spremenila opredelitev o tem kaj se smatra kot 
pridobitna dejavnost. Tako se od 1. 1. 2009 dalje dotacije iz proračuna ponovno 
obravnavajo kot nepridobitna dejavnost. 

Po davčnem obračunu mora STIK za leto 2013  plačati 1.219,65 EUR davka od 
dobička.  

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2013 znaša tako  18.148,00 EUR. 

 

 

 
Pripravila:  
Bojana Kustura 
 
 
Laško, 27.  2. 2014 


