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1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU STIK 
 

Agencije  Aprilije in TIC-
center (TIC) 

Z 
Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center 

2015  
  
Organi zavoda so: direktor, svet zavoda in dva programska odbora.   
Direktor  vodi  poslovanje  in strokovno delo centra, zastopa center brez omejitev in 

sicer: trije predstavniki ustanovitelja, en predstavnik delavcev, trije predstavniki 
zainteresirane javnosti. Programska odbora sta dva: programski odbor za prireditve, 

 
 
Svet zavoda sestavljajo:  
 

1. Dimitrij Gril, predsednik 
2.  
3. nica 
4.  
5. N ica 
6. S ica 
7.  

 
Programski odbor Prireditve, kultura 

 sestavljajo: 
1. Tina Belej 
2.  
3. Ivan Medved 
4.  
5. Petra  
6. Nina Pader 
7. Miha Kundih 

Programski odbor Razvoj in turizem 
sestavljajo: 

1. Metka Mavri 
2.  
3. Nina Pader 
4. Marko Maze 
5.  
6. Dean Muhovec 
7. Samo Lah 
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2.1 Pojasnilo k sprejeti turist strategiji  
 

, v sodelovanju s 
. Dokument 

nosi naziv: Strategija razvoja  

Kljub temu, da gre za strategijo turizma, pa se je potrebno zavedati, da so prioritete 
  in da imajo 

(saj je temeljni razvojni koncept 
trajnostni razvoj) kot tudi na kakovost bivanja ljudi, ki . 

  ki bo pripomoglo k 

 
 

1. (= bolj urejeno okolje, nove vsebine in dvig kakovosti 
 

2. ljudje, ki tu delajo  
potrebujejo tudi urejeno destinacijo in ugodno podporno okolje za razvoj 
turizma) in  

3. o 
ponudba). 

 

razvojni, operativni, 
promocijski in distribucijski. petih enot (Kulturni 

 ) 
aktivno funkcijo destinacijske management organizacije. 
 

h, prioritetah, ki 
so temelj razvojnega modela: partnerstvo, trajnostni razvoj, produkt, promocija, 
podporno okolje, 
javnega, zasebnega in nevladnega sektorja (kot je tudi opredeljeno v prioriteti  
1: PARTNERSTVO). 
 

2.2 Kratka p strategije  
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 ob tem se je 

poslovnega turizma), 
javne turi  vendar 

, ki ima ob ponudbi 
-

stacionarnega gosta kot za dnevnega iz  

kako razvojni fokus v novem 

destinacijskih produktov, povezovanje, razlikovanje in implementacijo aktivnosti za 
trajnostni razvoj turizma. 

 
5 KROVNIH RAZVOJNIH SMERNIC 
Kako razvijamo destinacijo? Katerim razvojnim principom sledimo? 
 

1.  ki so hrbtenica ponudbe in 
glavni motiv prihoda na destinacijo, dodatno 

 
2. Aktivno udejanjamo trajnostni razvoj ponudbe in destinacije, 

 
3. Destinacijo razvijamo na temeljih dostopnega turizma  

produkt, ampak kot razvojni koncept. 
4. V razvoj in upravljanje turizma  in celotno 

 
5. dostop do aktualnih 

 
virov  

 
C 

 
 

1. Primarni motiv prihoda na destinacijo predstavlja 
produkt  ; ob tem imamo tudi 
nekaj produktov, ki nagovarjajo jasne ciljne skupine (poslovni turizem, 

 
2. 

prireditev in kulinarike v destinaciji je izredno pomembna dodatna 
ponudba,  

 
regijo in Slovenijo). 
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3. Ob primarnem motivu prihoda spodbujamo prihod enodnevnih gostov 

produktih. 
4. Posamezne atrakcije in ponudbe 

 (ki se jih gostje 

namig, da si nato sami oblikujejo svoj obisk). 
5. destinacijsko 

  
d  

 
5 PRIORITET DELOVANJA 

-ih 
 

 
1. PRIORITETA 1: PARTNERSTVO 

destinacije, medsektorsko in medinstitucionalno povezovanje. 
2. PRIORITETA 2: TRAJNOSTNI RAZVOJ = Integralni razvoj destinacije po 

e. 
3. PRIORITETA 3: PRODUKT 

 
4. PRIORITETA 4: PROMOCIJA = Povezana, ciljana in vsebinsko-kreativno 

dodelana promocija. 
5. PRIORITETA 5: PODPORNO OKOLJE = 
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3. 8  

3.1 Uvod  
 
Naj izpostavimo nekaj vsebinskih poudarkov: 

1. Leti 2018 in 2019 bosta predani kulturi  

okalnem kot tudi v nacionalnem in 
evropskem merilu. 

2. 

 ga bomo redno 

organizacije in predvideva tematiko po mesecih, seveda s poudarkom na 
 

a. JANUAR »Relax and get ready for 2018!« (termalna razvajanja, 
 

b. FEBRUAR »Food, drinks and culture!« (teme, povezane s hrano in 
 

c. MAREC »Let's go outside!« (aktivnosti v naravi, kolesarjenje, 
 

d. APRIL »Make your city adventures.« (mesta in kultura v njih, 

-turizem),  
e. MAJ »Hello summer!« (kje se je dobro nastavljati soncu in kje ohladiti; 

 
f. JUNIJ »Let's make a splash!« (teme, povezane z vodo, aqua fun za 

 
g. 

 
aktivnosti),  

h. 
 

i. SEPTEMBER »Cheers!« (Martinovanje, vina in kulinarika, tur
kmetije, jesenske zunanje aktivnosti),  

j. OKTOBER »Good things that makes us warm.« (aktivnosti, kjer se 
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k. NOVEMBER »Let's 
- jaslice, zimska aktivnosti, 

 
l. DECEMBER »2019 - It's going to be a great year!« (napoved novega 

te 
 

3. 

prireditev. Na naslovnicah slednjih 

pustno nedeljo, ocvirkovo potico, v uvodnih besedah o pustniku pa bomo 

-u ter nenazadnje na 
dogodek 
do konca leta. 

4. 

e, ki bo skladna s 

in prednostne trge. Podlaga za razpis bo digitalna strategija, ki smo jo 

slovenskem turizmu. Z digitalno strategijo smo opredelili osnovo za bolj 

destinacije in s tem krepitvi ekonomske vrednosti turi

projektom, hkrati pa nam bo nudil finance za pridobitev foto in video arhiva. 

te, vzpostavitev e-trgovine, 
vzpostavitev rezervacijskega sistema za oglede in izlete, vzpostavitev interne 
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5. 

prijavili 

e okolja in sobivanja z 
 Podrobneje so predstavljeni v 

nadaljevanju. 
6. 

 ki 

kot so Bled, Ljubljanski g

linarike, kulture in drugih 

novembra 2018, prikazala bo 19 izjemnih ponudnikov ter gostila 19 obiskov 
tujcev, ki bodo ponudbo preizkusili in ocenili. Kandidirali smo s programom 

zabavo v Escape room-a ob odkrivanju Pivovarjevega zlata v prvi sobi pobega 
na temo pivovarstva na svetu. Spoznavanje pivovarske tradicije lahko 

poskrbimo 

ni rezultati oziroma zmagovalci, ki si 
 

7. 

zasnovali 
otroki nepozabno zabavo. 

8. Pripravili bomo podroben 

 se bomo na namestitvene ponudnike v celotni 
panonsko termalni regiji, hkrati bomo nadaljevali s ponudbo izvedbe 

 
9. Planiramo 

sistemizacije. 
10. Odpovedali bomo pogodb
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e slikarskih del.  
 
Priprava programa za abonmaje 2018/19  

-zabavni abonma ter ABC 
  

 
Prireditve na prostem 
V sklopu dogodka Avgust pod zvezdami 
komedijo  
 
Skozi celo 
v so- talih organizatorjev. Nekaj teh prireditev je tudi 

 V letu 
2018 planiramo Pustno povorko, S , Zelenega Jurija, Dan odprtih 
vrat , D , 

Martinovo, P
(koncerti, slovo od st  
 

bomo izdali naslednje publikacije: 
latna KC, plakati. 

 
Vzdr  

nujno 
potrebna za nemoteno delo, in sicer: ureditev  z okni in vrati (tesnjenje, 
barvanje , beljenje avle in garderobnih prostorov, ureditev ogrevanja na plin, 
r   s sanitarijami 

.  
Glede na opravljen Kulturnega centra, je v stavbi 
potrebna energetska sanacija, in sicer menjava oken in vrat, izolacija zunanjih 

. Potrebna bi bila tudi nova 
osvetlitev prostorov za zagotavljanje optimalne osvetljenosti. 
 
Tehnika v Kulturnem centru 

razsvetljavo 
analogni tehnologiji. Morali bomo zamenjati 
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e mize za razsvetljavo in zvok  miza za razsvetljavo je iz leta 1996 
, monitorje in nizkotonske e, mikrofone, nabaviti 

 platno, opraviti s dvorani. 
 
Organizirali  , in sicer v mesecu oktobru. 
 

3.2.2 Dvorana Tri lilije 
 
V letu 2018 planiramo precej tekmovanj, ki niso vezana na KK Zlatorog. V 

Slo  posrednim s 
Svetovno prvenstvom v rokometu za fante U20, saj bodo reprezentance, ki jih je 

tekmovanje se bo odvijalo v drugi polovici meseca julija. 
o Svetovno prvenstvo za invalide v namiznem tenisu, kjer bo 

Treninge bomo gostili , tekme pa bodo 
potekale v Celju, v dvorani Zlatorog. 
 
V mesecu marcu bosta pri nas ponovno potekala mednarodna turnirja v karateju in 
speedmintonu, v mesecu maju pa tradicionalni turnir invalidov v namiznem 
tenisu. 
 

iroma tekme pod okriljem KZS in KK Zlatorog so 
predvidena v mesecih januar do maj ter oktober do december.  
 
V planu  

 Nekaj manj je 
 

 
 

- P evalnimi napravami, saj prihaja do 
 

- Popravilo oziroma krpanje kritin
kritina trga in jo odnese s strehe; 

- (lokacija nad lokalom Play 
off); 

- Zamenjava nekat  
- Zamenjav  
- Zamenjava ali popravilo nekaterih izplakovalnikov pisoarjev; 
- otranjih odtokov in kanalov (vodovodnih in fekalnih); 
- Popravilo ali zame  
- vzhodnem, zahodnem in 

delu parketa; 
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- Nabava novih gole; 
- Nabava avtomata za vhodna vrata. 

 
 

 
 

ustanove: zbiranje,  ohranjanje  in  prezentacija  zgodovinskega,  kulturno  

 in okolici, restavriranje  in  konservacija  na  

muzealij, klasifikacija, ovrednotenje in cenitev muzealij ter vodenje evidenc 
muzejskega inventarja, dopolnjevanje foto in diateke v tematske sklope, 
dopolnjevanje domoznanske literature in materialov, sodelovanje  z  muzeji  v  
Sloveniji  in  po  svetu  v  smislu  posredovanja  muzejskega  gradiva v obliki foto, 

 tematske 

osebam po predhodni najavi muzeju, v obliki vpogleda in razlage, evidentiranje 
in 

dokumentarnega muzejskega gradiva ter priprava gradiv za razstavno dejavnost in 
postavitev razstav ter organiza  
 
Ostale dejavnosti, ki bodo potekale skozi vse leto: strokovna vodenja po 

izvajanje ponujenih izbirnih vsebin za 

razstav in drugih muzejskih in galerijskih dogodkih sorodnih muzejev, sodelovanje 
na simpozijih, konferencah in strokovnih posvetih povezanih z muzejsko in 

h in 
. 

  
 

mesec datum prireditev  sodelovanje 

JANUAR 
 Razstava: 95 let planinci 

Razstava: Wirtual Mine 
ZAG, NTF 
Ljubljana 

FEBRUAR 
 
8. 2. 

Razstava: Wirtual Mine 
Slovenski kulturni p.  Dan odprtih 
vrat 

ZAG, NTF Ljubljana 
 

MAREC  Razstava: ESTA 
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Ostali predvideni dogodki: 

- nic, 
- predstavitev novih izdaj stroko  
- etnografska predavanja v so- , 
- 

muzeju (Rudarski muzej). 
  

potrebno urediti oblikovanje in tisk muzejskih vodnikov,  pripraviti nove podlage za 
vitrine na stalni razstavi L  

 
Razstava: Johann Gabriel Seidl 

 

APRIL  Razstava: 14. Klak (LAK) LAK 

MAJ 
17. 5. Svetovni dan muzejev  dan 

odprtih vrat 
Skupnost muzejev 
Slovenije 

JUNIJ 

 
8. 6. 
 
17. 6.  
25.  30. 
6.  

Razstava: Vrtec na ogled postavi 
(Vrtec) 

- Dan 
odprtih vrat (+ razstava) 

  
Festival Romanica Antiqua 

 

 
 
 
Skupnost muzejev 
Slovenije 

 

JULIJ 
12. 7. Razstava: Pivo in cvetje 

Razstava: Razglednice + Pelikan R. 
Toplice  

PL 
MNZCe 

AVGUST 
 Razstava: Pivo in cvetje 

Razstava: Razglednice + Josip 
Pelikan R. Toplice 

PL 
MNZCe 

SEPTEMBER 

 
22. 9. 6. 
10.  
27. 9. 

Razstava: Volna 
DEKD  
Svetovni dan turizma  dan 
odprtih vrat 

Klepec 
ZVKDS 

OKTOBER 
 Razstava: Volna  

Govce 

 
 

NOVEMBER 
11.11. 
16. 11. 

Razstava:  Konec I. svetovne vojne 
 

 
 

DECEMBER 
 
3.12. 

Razstava:  Konec I. svetovne vojne 
»Ta veseli dan kulture« - dan 
odprtih vrat 
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katere zamaka, pleskanje spodnjega razstavnega prostora. 
 
 

 in destinacijski management 
 
Redne naloge TIC-a potekajo skozi celo leto: 

- INFORMIRANJE turistov in vseh (tudi potencialnih) obiskovalcev; 
- Skrb za urejenost TIC-a ponudbo promocijskega materiala 

celotne Slovenije; 
- Prodaja vstopnic za prireditve v lastni ali tuji organizaciji; 
- Izposoja koles in pohodnih palic; 
-  
-  in  
- Sodelovanje pri organizaciji prireditev; 
- Izvajanje promocijskih aktivnosti, in sicer s poudarkom na predstavitvi 

destinacije kot celote; 
- P  (A5 

 
  

, prenovo - « v 
, pripravo e 

» « s programom dnevnih aktivnosti in izletov 
v destinaciji; 

- dvig kakovosti vodenja s 
polletnimi sestanki. 

Predvidevamo obisk sejma ApiSlovenija (17.-
Freizeit v Celovcu (6.-
destinacije na  (konec novembra 2018) na Ljubljanskem gradu. 
 

 
 
Preko radijske oddaje  e v letu 2018

ponudniki v destinaciji. 
 

 
»Veronika  
Interreg SI-HR. V kolikor da, bo sledila tiskovna konferenca, na kateri bodo 
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r

prostorih kartuzijanske Pristave 

ru projekta bo med drugim organiziran 

kulturno-literarne poti.) V kolikor projekt ne bo izbran, smo partnerji v projektu 
dogovorjeni, da organizacijo mednarodnega simpozija o literarnem turizmu in 

-literarnih poti z namenom dvigovanja zavesti o 

evropskemu prostoru prijavimo na ustrezen razpis v 2018. 
 
Nadaljevali bomo z izvajanjem ak
gastronomske piramide in razvoja gastronomskega turizma. Projekt OKUSI 

ije za 

ja dobaviteljev, kupcev in prodajnih mest pridelkov/izdelkov/storitev 

stalno razstavo in nove prodajne stojnice.  

rizma v 

2018 prispevala: 
- 

 ter 

 
- 

oblikovanje treh novih inovativnih produktov za goste term; priprava in 
 

 



Poslovni načrt STIK 2018 

  

Stran 17 od 22 

 

- oblikovan e-
 

-  
 
Nadaljevali bomo z izvajanjem aktivnosti 

 V okviru 

2017 odobrenega projekta V
 

- 

inovativni Tematski park  
(tipne table dostopne vsem, inovativni ugankars

 
-  

po -screen, 
multifunkcijski interpretacijski panoji). 

 

fresk, 
minulega dela planirane naslednje aktivnosti: 

- osrednja prireditev ob 50- , obnove 
rireditev 

bo soorganizirana s strani ZVKDS in Pokrajinskega muzeja Celje kot nosilcema 

 
- priprava in izvedba mobilne razstave o izjemnem pomenu tega 

kulturnega spomenika, 

 Mihael

 

 
V septembru in oktobru 2018 (v okviru DEKD) se bodo zgoraj navedene aktivnosti 

acije 

spodbujanjem nadaljnjega raziskovalnega dela (v ta namen se bomo povezali  s 
centri znanja) ter sodelovanja z drugimi primerljivimi destinacijami v okviru priprave 
projektov za pridobitev evropskih sredstev. 
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Tudi v prihodnje bomo redno skrbeli za -lasko.si 
ter www.lasko.info 
dokumentom) -novice, pripravljali bannerje za objavo aktualnih dogodkov 

Toplice in . 
 
Nadaljevali bomo z 
tematskih pohodnih poti 

h del tematskih pohodnih poti, priprava Letnega 
valnih del poti primernih za kolesarjenje, priprava osnutka 

odovanih tabel in stebrov, nabava 
 Pripravili in 

 
rega od razpisov za 

  
 
V sklopu tematskih poti predvidevamo naslednje projekte :  

- Priprava projekta ureditve tematske pohodne poti B4 - Pot iz Slog v Log. 
Predvidena je priprava in izvedba prvega dela projekta, ki zajema ureditev in 

 
- Ureditev nove tematske pohodne poti B6  . Predvidena 

je pri
. Projekt zajema 

delo v dveh fazah, in sicer FAZA I: ureditev 13 km dolge trase poti, postavitev 
pohodne prometne in neprometne signalizacije, ureditev okolice zanimivosti 
ob poti ter dostop do le-
urbane opreme, ureditev klopi ob poti ter FAZA II: ureditev vhodov/portalov v 

 
vodenja in oglede, ureditev muzejske sobe  stalne razstave na temo rudarske 

 
- 

strmoglavljenja bombnika B-24 v Kuretnem
 

- Nadaljevanje projekta ureditve tematske pohodne poti B5  Pot na sv. 
Trojico 

 
 
Izvedli bomo promocijsko akcijo organiziranih pohodov po tematskih pohodnih 
poteh  8 (priprava vsebine letakov, plakatov, transparentov, 

http://www.lasko.info/


Poslovni načrt STIK 2018 

  

Stran 19 od 22 

 

 po Orionovi poti, Pohod po poti 
in dopolnilnih pohodih akcije 

Pohod iz Slog v Log in Pohod po Anzekovih poteh). 
 
Redno bomo pripravljali objave oz. e 

tva po Sloveniji ter objavljali dogodke na spletnih 
. 

 

  
 
Potrebno bo pripraviti nov , 

Prostor je med tednom med 
11:00 in 16  Sicer pa se bodo v njem redno 
odvijale  sobote z ustvarjalnicami, koncerti, delavnice, robotika za otroke, 
predvajanje filmov  
 
V dela 
Potrebno bo beljenje dvorane, d
nefunkcionalnosti in izgleda), na  

, u -streha pri nadhodu, 
-les), m ih svetil na zunanji strani 

fasade, nakup dodatnih stolov za obiskovalce. 
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8 
 
V letu 2018 planir 761.198,00 EUR ter skupne odhodke 

760.760,00 EUR. Planirana razlika med prihodki in odhodki je 438,00 EUR. 
 
Spodnja tabela prikazuje planiranje odhodkov in prihodkov po posameznih 
postavkah.  
 

ODHODKI Plan 2018 

      23.900,00    
Tiskovine       16.000,00    

         4.500,00    

         1.200,00    
Ostali material         1.000,00    

Material za pripravo obrokov         1.200,00    

           400,00    
            200,00    

-delovna oprema            200,00    

      133.850,00    
energija      39.000,00    

      78.000,00    

RTV prispevek            650,00    
Voda in komunalne storitve       16.200,00    

            150,00    

literatura, knjige            150,00    
         2.300,00    

         2.300,00    

Storitev za opravljanje dejavnosti    218.000,00    
Storitev za organizacijo prireditev     124.000,00    

Escape room -         7.000,00    

Storitve varovanja zgradb in prostorov        6.500,00    
Tematske poti      20.000,00    

Vstopnice        2.000,00    

Moje karte            500,00    
Vodenje in ogledi       21.000,00    

        8.000,00    

        7.000,00    
       10.000,00    

            150,00    

            800,00    
Odvoz smeti         3.900,00    

Telefon,          5.700,00    

         1.450,00    
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        2.650,00    

            250,00    
         1.200,00    

         1.200,00    

       10.000,00    

       10.000,00    

       29.710,00    

       14.500,00    

Nagrade dijaki            500,00    
            400,00    

            800,00    
- provizija (Aciva, Amex)         2.300,00    

         1.200,00    

Varstvo pri delu        2.000,00    

        8.000,00    

Obresti Leasing              10,00    
Najemnine prostorov        6.000,00    

Najemnine prostorov        6.000,00    

Zavarovalne premije        2.800,00    
Zavarovalne premije         2.800,00    

Amortizacija       15.000,00    

Amortizacija       15.000,00    
    290.000,00    

Donacije                   -      

Donacije                   -      
Nabavna vrednost prod. zalog blaga in mater.      25.000,00    

Nabavna vrednost prod.zalog blaga in mater.      25.000,00    

Drugi izredni odhodki         1.000,00    
Drugi izredni odhodki         1.000,00    

     760.760,00    

 
 
 

PRIHODKI Plan 2018 

 329.338,00 

 

298.838,00 
-  

Dotacija -  

- sofinan. prireditev 

-  10.000,00 
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Pohodne/tematske poti 20.000,00 
Dotacija KS 500,00 

 120.000,00 

 120.000,00 
Najemnine, vstopnine, reklamiranje 132.600,00 
Najemnine  32.000,00 
Vstopnine 32.000,00 

 6.000,00 
Narodnozabavni abonma 1.500,00 

Glasbeni abonma 1000 

 12.000,00 
Reklamiranje 9.000,00 

 14.000,00 
Escape, Unlock 22.000,00 
Vstopnice JSKD 1.200,00 

 1.900,00 
Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev 138.760,00 
Prihodki od prodaje blaga in stor., ref. str. 84.500,00 
Izleti, ogledi pivovarne 31.000,00 
Eventim 1.400,00 

 200,00 
Najem koles 150,00 
Drugi prihodki (dostava TIC) 10,00 

 12.000,00 
Prehrana - EPM 0,00 
Moje karte 2.500,00 
Komptur 5.000,00 
Drugi prihodki   2.000,00 
Sofinanciranje sobe pobega 0,00 
Sofinanciranje sobe pobega   
Prihodki od prodaje blaga in materiala 40.000,00 

Prihodki od prodaje blaga in materiala 40.000,00 
Drugi izredni prihodki 500,00 

Drugi izredni prihodki 500,00 
SKUPAJ PRIHODKI 76 761.198,00 

 
  

RAZLIKA PRIHODKI - ODHODKI 438,00 

 



Prihodki po enotah STIK Laško - 2018

Kulturni center 225570,79

Muzej Laško 59586,13

Dvorana Tri lilije 158536,3

TIC 187851,44

Savinja 57420,80

Otročji Center 22244,74

Soba pobega 13252,61

Ostalo 109140,19

Projekt tur. destinacija 77278,00

SKUPAJ 910881,00


