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1 UVOD  
 
 
1.1 KRATKA PREDSTAVITEV  ZTK BELTINCI  
 
Zavod za turizem in kulturo Beltinci je ustanovila občina Beltinci na podlagi Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci (Ur. List RS, št. 
81/23.07.2004) za načrtovanje, organiziranje in izvajanje turistične in kulturne dejavnosti z 
namenom pospeševanja trženja turističnih storitev, promocije turizma in kulture ter 
informativne dejavnosti v občini Beltinci.  
Dejavnost Zavoda za turizem in kulturo Beltinci (v nadaljevanju: zavod) izhaja iz njegovih 
temeljnih usmeritev, ki poudarjajo razvoj trajnostnega turizma, ohranjanja naravne in kulturne 
dediščine ter povezovanje, razvoj in promocijo dejavnosti, ki so posredno in neposredno 
povezane s turizmom in kulturo.  
Posebno pozornost namenja zavod spodbujanju društvene dejavnosti (kulturna, turistična idr. 
s turizmom in kulturo povezana društva), ki s svojimi vsebinami soustvarjajo in sooblikujejo 
turistično in kulturno podobo občine Beltinci. 
Poleg uspešnega nadaljevanja izvajanja neprofitne oz. javne dejavnosti, se zavod aktivno 
udejstvuje tudi na trgu. Uspešno delovanje na trgu predstavlja velik izziv, saj so aktivnosti, ki 
jih zavod izvaja, usmerjene na področja javnega interesa in v zagotavljanje dostopnosti 
javnih kulturnih dobrin, njihovo nemoteno izvajanje pa je v današnji dobi izredno težavno.  
V skladu z zastavljenim programom dela je zavod uspešno izvedel načrtovane aktivnosti, 
hkrati pa še mnoge druge, saj zaradi narave dela v zavodu vseh aktivnosti ni možno vnaprej 
predvideti.  
 
V letu 2014 je zavod dopolnil deset let delovanja. V nadaljevanju tega poročila zato v 
posebnem poglavju na kratko povzemamo aktivnosti, ki jih je zavod izvedel oz. opravil v 
obdobju od 2004 do 2014.  
 
 
Glavna področja delovanja zavoda 
 

� Promocijska dejavnost (izdaja promocijskih materialov, oglaševanje, odnosi z  
            javnostmi, informiranje in informacijski sistem, pospeševanje prodaje).  

 
� Organizacija prireditev in dogodkov (lastne prireditve, dogodki ter sodelovanje pri 

prireditvah in dogodkih drugih organizatorjev).  
 

� Razvoj in kakovost ponudbe (snovanje, priprava in izvajanje projektov, upravljanje s 
ponudbo na izletniških točkah, spodbujanje investicij v turistično infrastrukturo). 

 
� Informiranje in agencijska dejavnost (informiranje v treh informacijskih pisarnah – 

grad Beltinci, Otok ljubezni v Ižakovcih, Prekmurska domačija v Lipi ter organizacija in 
prodaja turističnih aranžmajev – izletov). 

 
� Dostopnost javnih kulturnih dobrin (stalna razstava Zgodovina zdravstva v 

Pomurju, stalna razstava Büjraštvo na reki Muri, ohranjanje tradicije brodarstva in 
mlinarstva, stalna razstava posvečena Ivanu Jeriču v Dokležovju, Ekomuzej Mura, 
Prekmurska domačija v Lipi).  

 
� Področje društvene dejavnosti (spodbujanje društvene dejavnosti in pomoč pri 

izvajanju dejavnosti turističnih, kulturnih idr. društev). 
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Lokacije poslovanja zavoda   
 

� Grad Beltinci (sedež zavoda in informacijska pisarna, stalna razstava Zgodovina 
zdravstva v Pomurju)  

� »Otok ljubezni« Ižakovci, »Brežna hiša« (informacijska pisarna in prodajalna), brod, 
plavajoči mlin 

� Melinci (brod) 
� Prekmurska domačija v Lipi (informacijska  točka Ekomuzeja Mura v »Cimprani hiši« 

in »gümla«) 
  
Registrirana dejavnost zavoda 
 

� Javni zavod na področju turizma in kulture, varstvo kulturne dediščine 
� Turistično informativni center, dejavnost TIC-a 
� Turistična agencija, dejavnost organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev  
� Trgovina, prodajalna Tupilan  na Otoku ljubezni in prodajalna v Cimprani hiši  

 
 

Zaposleni  
 
Direktorica 
Ela HORVAT 
 
Pisarniški referent V 
Jožica SLAVINEC 
 
V Zavodu za turizem in kulturo Beltinci je bilo v letu 2014 zaposlenih skupaj pet (5) oseb:  
direktorica (1), pisarniški referent V. (1) in tri (3) osebe v  zaposlitvenih programih javnih del 
Zavoda RS za zaposlovanje. V sodelovanju s Turističnim društvom »Büjraš« Ižakovci in 
Turističnim društvom »Brod« Melinci so dodatno opravljale delo na Otoku ljubezni in v 
Ciglarskem naselju (brod) štiri (4) osebe v programih javnih del.   
 
Upravni odbor 
 
Dr. Nikolaj Szepessy - predsednik, Beltinci 
Elizabeta Zadravec, Beltinci 
Jožica Slavinec, Beltinci 
Mira Mesarič, Melinci 
Bojan Vereš, Ižakovci 
Janko Bezjak, Lipovci 
Jožef Ferčak, Lipa 
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1.2 ORGANIZIRANOST  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacijska shema Zavoda za turizem in kulturo Beltinci 
 
 
 
 

 

 

OBČINA  BELTINCI 

 
UPRAVNI ODBOR 

 
DIREKTOR 

ZUNANJI 
SODELAVCI 

FINANČNO 
RAČUNOVODSKA 

SLUŽBA 

TRŽENJE 
IN 

PRODAJA 

RAZVOJ 
IN 

PRODUKTI 

INFORMACIJSKI SISTEMI 
IN 

TRŽNO KOMUNICIRANJE 

OPRAVLJANJE FUNKCIJ  ZAVODA V SODELOVANJU Z RAZLIČNIMI 
SUBJEKTI NA PODROČJU TURIZMA, KULTURE IDR. IZVAJALCI 

KULTURNA, 
TURISTIČNA IDR. 

S TURIZMOM 
POVEZANA 
DRUŠTVA 

PONUDNIKI 
TURISTIČNIH 

STORITEV 
/ORGANIZACIJE, 

ZASEBNIKI/ 

OŠ BELTINCI, 
OŠ DOKLEŽOVJE, 
VRTEC BELTINCI, 
GLASBENA ŠOLA 

BELTINCI 

GOJITVENO 
LOVIŠČE 
FAZAN 

BELTINCI 
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1.3 DELOVANJE ZAVODA 2004 - 2014 
 
 
Promocijska dejavnost  
 
Založništvo – promocijski materiali (slovenski, angleški, nemški jezik) 
 
-Katalog Beltinci 100% PANONIA  
-Prospekt Otok ljubezni – dve izdaji s ponatisi  
-Turistična karta občine Beltinci  
-Prospekt Zakladi panonskega  podeželja 
-Razglednice – 9 različnih motivov 
-Katalog Beltinci s ponatisom  
-Prospekt, plakat in mape Dol po Muri  
-Prospekt o razstavi Zgodovina zdravstva v Pomurju 
-Brošura, mapa, plakat in zemljevid Mlinarska pot 
-Prospekt Büjraštvo na reki Muri 
-Koledar prireditev (po letnih časih) 
-Letni koledar prireditev (od 2008 naprej) 
-Stenski koledar za 12 mesecev (od 2009 naprej) 
-Turistični vodnik po občini Beltinci Zakladnica beltinskega podeželja 
-Prospekt Spominska soba Ivanu Jeriču – Pokončni rodoljub  
-Katalog, plakat in mape Ekomuzej Mura   
-Osebne znamke (70 let folklore v Beltincih, Vilko Novak-ponatis, Društvo Dimek Beltinci,  
 20. Büjraški dnevi,  
 
Založništvo – knjige, zborniki, monografije, študije 
 
-Zbornik Skrivnostni večeri pod gümlo 
-Monografija Ciglarstvo na Melincih  
-Vodnik po razstavi Zgodovina zdravstva v Pomurju 
-Tine Mlinarič, ponatis izbirke Dnika 
-Kinetična možnost izrabe energetskega potenciala reke Mure 
-Energetska izraba mlinskih koles  
 
Produkcija filmov  
 
-Trahom v Prekmurju 
-Büjraštvo na reki Muri  
-Mlinarstvo – mlin na reki Muri v Ižakovcih 
-Predstavitveni film Znamenitosti v občini Beltinci 
-Prekmurska cimprana hiša 
 
Strokovne ekskurzije 
 
-Spust po reki Muri za ponudnike turističnih storitev v Pomurju in novinarje (Dol po Muri) 
-Študijska tura za touroperaterje (Doživetje reke Mure) 
-Študijska ekskurzija po Pomurju za udeležence Slovenske turistične borze (Otok ljubezni)  
-Strokovna ekskurzija na Madžarsko za turistična in kulturna društva v občini Beltinci, ogled  
 dobrih praks (Zakladi panonskega podeželja) 
 
Pospeševanje prodaje  
 
-Predstavitev v večjih mestih v Sloveniji: Ljubljana, Maribor, Celje, Velenje,  
-Sejem Počitnice – Turizem in prosti čas, Ljubljana 
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-Mednarodni obrtni sejem Celje, 
-Diši po Prekmurju, Ljubljana 
-Festival za III. Življenjsko obdobje, Ljubljana,  
-Sejem Na to mlado leto, Čakovec, 
-Slovenska turistična borza, Radenci, 
-Predstavitev v Ilirski Bistrici 
-Jurjevanje v Zdolah, 
-1. sejem lokalne samouprave, Sarajevo 
-Sejem Naturo, Gornja Radgona   
-Predstavitve v Avstriji - Feldbach, Fehring, Fürstenfeld, 
-Dan Evropskega sodelovanja, Maribor, 
-Slamnikarski sejem, Domžale, 
-Sejem Bonaca Portorož, 
-Festival ljubljanskega in slovenskega podeželja, Ljubljana 
 
 
Organizacija prireditev in dogodkov 
 
Kulturni dogodki  
 
V grajskih prostorih, v cerkvi sv. Ladislava in v Kulturnem domu Beltinci smo pripravljali 
pestro ponudbo najrazličnejših kulturnih vsebin: gledališke predstave (Vlado Novak, Lado 
Bizovičar, Vid Valič, Denis Avdič, Marko Korenjak, Matjaž Javšnik, …), projekcije filmov, 
glasbene koncerte (božični koncerti: Pija Brodnik, Vladimir Mlinarič, Urška Arlič Golobič, 
Barbara Sorč, Henrik Šimunkovič, Mario Perestegi, koncert  Dalmatinske klape Kristofor, …), 
likovne razstave (Darja Bernik, Franc Poredoš), literarne večere in predstavitve knjig (Peter 
Šraj, Jože Bakan, Jože Hradil, Tine Mlinarič, Ines Cergol), etnološke prireditve in dogodke 
(Ftičje gostüvanje, koncert ljudske glasbe Od Goričkega do Mure, …) 
  
Turistične prireditve 
 
-Pustovanje v Beltincih (z organizacijo nadaljuje Turistično društvo Beltinci), 
-Silvestrovanje na prostem (postala tradicionalna prireditev), 
-Praznični sejem v Beltincih, 
-Odprtje lova s sokoli v Pomurju (postala tradicionalna prireditev), 
-Pohod ob Dnevu Zemlje (postala tradicionalna prireditev), 
-Spust po Mlinarski poti (z organizacijo nadaljuje Društvo čolnarjev Dokležovje), 
-Miklavževanje na Otoku ljubezni (z organizacijo nadaljuje Turistično društvo Büjraš Ižakovci) 
 
Sodelovanje pri organizaciji prireditev državnega in mednarodnega pomena v občini 
Beltinci 
 
- 1. Državna proslava Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, Beltinci 
-7. Svetovni festival praženega krompirja, Lipa, 
- 2. Državna proslava Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, Beltinci 
-Državno mladinsko gasilsko tekmovanje, Lipovci 
-Evropohod 
-Mednarodni spust murskih ladij  (vsako leto) 
 
Izobraževanje, delavnice, posveti  
 
-Strokovni seminarji (aktualna problematika društev, opravljanje gostinske dejavnosti v 
društvih) 
-Delavnice (osebno dopolnilno delo, dopolnilna dejavnost na kmetiji, oživljanje tradicionalnih 
obrti in poklicev, turistično vodenje, poklic turističnega vodnika) 
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-Tečaji Nordijske hoje 
-Letni posveti z društvi v občini Beltinci 
-Delavnice Skrivnostni večeri pod gümlo  
-Natečaji (izbor najboljših spominkov s področja Markovskega, izbor reprezentančnega 
spominka Občine Beltinci 
-Posvet o Ivanu Jeriču, Vaški dom , Dokležovje 
 
Svečana odprtja 
 
-Odprtje turistično-informativne pisarne v beltinskem gradu, 2005 
-Odprtje razstave Zgodovina zdravstva v Pomurju v beltinskem gradu, 2007 
-Odprtje Brežne hiše na Otoku ljubezni v Ižakovcih, 2007 
-Odprtje stalne razstave Büjraštvo na reki Muri v Brežni hiši na Otoku ljubezni, 2008 
-Odprtje obnovljenega vaškega vodnjaka v Lipovcih, 2008 
-Odprtje novega broda na Otoku ljubezni v Ižakovcih, 2009 
-Odprtje novega pokritega kurišča na Otoku ljubezni v Ižakovcih, 2010 
-Odprtje spominske sobe Ivanu Jeriču-Pokončni rodoljub v Vaškem domu Dokležovje, 2011 
-Odprtje novega brodišča z brodom v Melincih (Ciglarsko naselje), 2011 
-Odprtje nove Prekmurske cimprane hiše z gümlo v Lipi, 2012  
-Odprtje Tkalske delavnice na Otoku ljubezni v Ižakovcih, 2014  
 
Organizacija pomembnih obiskov   
 
-Obisk tujih diplomatov z ministrom Samuelom Žbogarjem, (župan Milan Kerman), 2009  
-Srečanje z njeno ekscelenco veleposlanico Kube Normo Giococheo Estenoz (župan Milan 
Kerman), 2009 
-Obisk predstavnikov Združenega poveljstva Sil Nata iz Neaplja -  major Anton Plazar in 
nadporočnica Vesna strah (župan Milan Kerman), 2009 
-Obisk ministra za lokalno samoupravo in regionalno politiko dr. Henrika Gjerkeša (župan 
Milan Kerman),210 
-Obisk predsednika RS dr. Danila Türka s soprogo na Otoku ljubezni, slavnostni govornik na 
Büjraških dnevih, 2012 (predsednik KS Ižakovci Marjan Zver) 
-Sprejemi delegacij iz Poljske, Fehringa, Koprivnice, Ilirske Bistrice  
 
Drugi dogodki 
 
-Zasaditev drevesa-glog Miss Slovenije (Tadeja Ternar) v parku pred beltinskim gradom  
-Vloga peticije za ohranitev beltinskega gradu s parkom v lasti Občine Beltinci na Ministrstvo 
za kulturo in na Direktorat za kulturno dediščino 
-Prevzem skrbništva za izjemna drevesa v občini Beltinci (jesen v beltinskem parku, platane 
v Ižakovcih) 
 
 
Področje društvene dejavnosti  
 
Administrativno tehnična in strokovno organizacijska pomoč: 
 
- vzpostavitev in vzdrževanje sodelovanja z društvi 
- koordinacija in povezovanje dejavnosti društev  
- posredovanje informacij društvom glede izobraževanj, prireditev, revij, razpisov, pozivov  
- pomoč društvom pri organizaciji izletov za člane društev 
- pomoč društvom pri organizaciji prireditev in projektov 
- pomoč društvom pri prijavi prireditev  
- pomoč društvom pri izvajanju projektov 
- pomoč pri oblikovanju vabil in fotokopiranju 
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- pomoč društvom pri pridobivanju sponzorskih sredstev 
- pomoč pri iskanju primernih, reprezentativnih daril za gostovanja društev  
- pomoč pri promociji dejavnosti društev in podpora vzpostavljanju spletnih strani 
- pomoč društvom pri prijavljanju na javne razpise in pozive 
- pomoč društvom pri izdaji promocijskih materialov 
- redno spremljanje dela in napredka društev 
- udeležba na sestankih in na zborih članov društev (na povabilo društev) 
- posredovanje v stiskah in konfliktih znotraj društev  
- navezovanje stikov z drugimi sorodnimi društvi izven domačega prostora  
 
 
Organizacija in razvoj ponudbe  
 
Priprava in izvajanje projektov  
 
-Zakladi panonskega podeželja, Program Phare, Skupni sklad za male projekte Slovenija- 
  Madžarska, 2005 
-Dol po Muri, Program Phare, Čezmejno sodelovanje Slovenija-Madžarska, 2006 
-Zgodovina zdravstva v Pomurju – I. in II. Faza, Ministrstvo za kulturo, 2008 
-Mlinarska pot, Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška, 2008 
-Oprema garderobe v Kulturnem domu Beltinci, Javni sklad za kulturne dejavnosti, 2008 
-Büjraštvo na reki Muri, Ministrstvo za kulturo, 2008 
-Obnova vaškega vodnjaka v Lipovcih, Heliosov sklad, 2008 
-Ekomuzej Mura, Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška, 2010 
-Zakladnica beltinskega podeželja, LAS Pri dobrih ljudeh, 2010  
-Pokončni rodoljub – razstavna zbirka Ivana Jeriča, Ministrstvo za kulturo,2011 
-Skrivnostni večeri po gümlo, LAS Pri dobrih ljudeh, 2012 
-Energije reke Mure, Fakulteta za strojništvo-Ljubljana in Dravske elektrarne, 2012 
 
Upravljanje objektov  
 
Otok ljubezni, Ižakovci (mlin, brod, Brežna hiša) 
Stalna razstava Zgodovina zdravstva v Pomurju v beltinskem gradu 
Prekmurska domačija v Lipi (cimprana hiša z gümlo) 
Brod na Melincih 
 
 
Agencijska dejavnost in trženje  
 
Licenco Gospodarske zbornice Slovenije za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje 
turističnih aranžmajev smo pridobili 25.10.2005.  
Organizacija in prodaja izletov – turističnih aranžmajev predstavlja za zavod pomembno 
dejavnost pri zagotavljanju lastnih prihodkov in jo izvajamo v okviru tržne dejavnosti.  
Programi izletov, ki jih zavod pripravlja vsebujejo ponudbo širše regije – Prekmurja in 
Prlekije. Razpisane programe izletov po občini Beltinci ponuja zavod v izletniški ponudbi, 
največ programov pa pripravi v dogovarjanju in željami naročnikov.    
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1.3 TURISTIČNI PROMET  
 
 
Obisk turističnih točk v upravljanju ZTK Beltinci v letih 2013 in 2014 
 

 
Turistična točka 

Število 
obiskovalcev 
po vstopninah 

 
2013 
brez vstopnine 

Število 
obiskovalcev 
po vstopninah 

 
2014 
brez vstopnine 

 
Otok ljubezni, 
Ižakovci 

 
22.835 

 
15.000 

 
23.573 

 
20.000 

 
Prekmurska domačija, 
Lipa 

 
684 

 
600 

 
627 

 
1.500 

 
Brod,  
Melinci 

 
402 

 
1.500 

 
657 

 
1.500 

 
Grad, cerkev,  
Beltinci 

 
726 

 
5.000 

 
709 

 
5.000 

 
 

SKUPAJ 

 
 

24.647 

 
 

22.100 

 
 

25.566 

 
 

28.000 
 
Vir: mesečna evidenca v ZTK Beltinci.  
 
 
Število nočitev in zbrana turistična taksa v letih 2013 in 2014 
 
 
Leto 2013 
 

Prenočitvene 
zmogljivosti 

Domače 
nočitve  

Tuje nočitve  
 

Nočitve 
skupaj 

Nakazana 
turistična taksa 

Okrepčevalnica 
Zvezda 

246 396 642 577,80 

Apartma 
Dokležovje 

66 16 82 8,08 

 
Skupaj  

 
312 

 
412 

 
724 

 
585,88 

 
Leto 2014 
 

Prenočitvene 
zmogljivosti 

Domače 
nočitve  

Tuje nočitve  
 

Nočitve 
skupaj 

Nakazana 
turistična taksa 

Okrepčevalnica 
Zvezda 

332 570 902 820,80 

 
Skupaj  

 
332 

 
570 

 
902 

 
820,80 

 
Vir: Občina Beltinci.  
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2  PREGLED IZVEDENIH AKTIVNOSTI V LETU 2014   
 
 
2.1  TRŽNO KOMUNICIRANJE    
 
2.1.1 Izdaja in sodelovanje pri izdaji  promocijskih materialov  
 

- Letni koledarja prireditev v občini Beltinci (brošura v nakladi 3.000 izvodov) 
- Objava ZTK Beltinci v Pirs-u 
- Stenski koledar (Indašnji Böltinci na razglednicaj), 160 izvodov    
- Brošura Namazi, Izbrani recepti Turističnega društva Lipovci 
- Priprave na izdajo knjige Vretine dnik, Tine Mlinarič  
- Priprave na izdajo knjige  »Beltinci nekoč in danes – Böltinci inda pa gnes den«, Lajči 

Penhofer 
- Sodelovanje pri izdaji knjige Jožef Baša – Miroslav, KUD Beltinci 
- Sodelovanje pri izdaji promocijskih gradiv Pomurske Turistične zveze, SPIRIT, 

Turistične zveze Slovenije, Term itd.  
- Newsletter Veleposlaništva Republike Slovenije v Washingtonu – publikacija s 

predstavitvijo občine Beltinci v angleškem jeziku  
 
 
 
LOGOTIPI (elementi celostne grafične podobe za komuniciranje z javnostjo ) 
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2.1.2 Pospeševanje prodaje  
 
Predstavitve turistične ponudbe občine Beltinci   
 
SLAMNIKARSKI SEJEM, DOMŽALE 
 
Na povabilo občine Domžale smo se v mesecu juniju udeležili 2. Slamnikarskega sejma v 
Domžalah. Sejem je bil enodneven in se je dogajal v Slamnikarskem parku. ZTK Beltinci je 
izvedel predstavitev v sodelovanju s Turističnim društvom Lipovci in nosilci domače obrti 
»Pletenje izdelkov iz slame« iz Lipovec (Nada Žižek in Brigita Smodiš). Skupno predstavitev 
je dodatno popestril »Prekmurski pozvačin«. 
 
14. SVETOVNI FESTIVAL PRAŽENEGA KROMPIRJA 
 
Prvo soboto v septembru je kot že tradicionalno potekal Svetovni festival praženega 
krompirja. Tokrat ob Tavčarjevem dvorcu na Visokem v Poljanski dolini. 
Organizator prireditve je Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi. Prav 
tako tradicionalno smo pražili krompir tudi predstavniki iz občine Beltinci. Krompir so pražile 
ekipe iz krajevnih skupnosti  Bratonci, Lipa in Lipovci. Pri predstavitvi  občine Beltinci so 
sodelovali še Zavod za turizem in kulturo Beltinci, prekmurski pozvačin in glasbena skupina 
Veški dečki. 
 

SEJEM BONACA, MARINA PORTOROŽ 
 
Zavod za turizem in kulturo Beltinci se je udeležil sejma Bonaca, ki je potekal v času od 25. 
do 28. septembra 2014 v Marini Portorož. Gre za osrednji dogodek za kamping in 
karavaning v JV delu Evrope, ki združuje še druge panoge kot so navtika, turizem, e-
mobilnost s skupnim imenovalcem zeleno in eko. 
Turistična ponudba je bila na sejmu predstavljena pod sloganoma Slovenija brez meja in 
(Ne)znano zamejstvo. V predstavitvi smo sodelovali nosilci čezmejnega sodelovanja iz. t.i. 
skupnega slovenskega kulturnega, etničnega, gospodarskega in turističnega prostora. Zavod 
za turizem in kulturo Beltinci je bil na sejem povabljen zaradi zglednega prizadevanja pri 
ohranjanju kulturne in naravne dediščine, za kar je v letu 2012 prejel tudi priznanje Naša 
Slovenija. 
 
FESTIVAL LJUBLJANSKEGA IN SLOVENSKEGA PODEŽELJA  
 
V soboto, 04. oktobra  2014 je v središču Ljubljane  ob Tromostovju  (na Stritarjevi ulici) 
potekal Festival ljubljanskega in slovenskega podeželja v organizaciji Mestne občine 
Ljubljana in Društva za razvoj slovenskega podeželja. 
Na festivalu je sodelovalo 27 razstavljalcev. V okviru predstavitve Lokalne akcijske skupine 
»Pri dobrih ljudeh« se je predstavil Zavod za turizem in kulturo Beltinci. Predstavitev občine 
Beltinci je bila zanimiva in bogata s promocijskim materialom, kulinaričnimi specialitetami, 
izdelki iz slame ter »Prekmurskim pozvačinom«, ki je kot že tradicionalno vabil v občino 
Beltinci.  
 

  
      Predstavitev v Ljubljani                Predstavitev v Domžalah                   Predstavitev v Portorožu 
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STROKOVNE EKSKURZIJE , DELAVNICE RDO  
 
V letu 2014 smo organizirali tri strokovne ekskurzije za touroperaterje in zainteresirano 
javnost. V sodelovanju z Društvom čolnarjev Dokležovje in Pomursko turistično zvezo smo 
izpeljali program s spustom po reki Muri in ponudbo na Otoku ljubezni.   
V okviru  projekta RDO, ki ga izvaja RRA Mura smo na Otoku ljubezni bili dva dni gostitelji 
delavnic, namenjenih pripravi integralnih turističnih produktov. Skupaj štiri delavnice, ki so 
bile namenjene kreiranju zgodb, so vključevale pet tematskih področij: kulturne znamenitosti, 
zdravje in dobro počutje, aktivni oddih, pristni okusi, naravne posebnosti.  
 
 
2.1.3 Odnosi z javnostmi in oglaševanje 
 
Skozi celo leto 2014 smo redno poročali medijem o aktivnostih, ki smo jih načrtovali in 
izvajali. Vsak pomembnejši dogodek oz. aktivnost smo medijem predstavili v t.i. 
»Informacijah«, organizirali pa smo tudi nekaj tiskovnih konferenc.  
Skozi celo leto smo pripravljali številne radijske in televizijske oddaje z namenom  promocije 
občine Beltinci.  
Oddaje smo snemali na povabilo radijskih in televizijskih hiš iz vse Slovenije: RTV Slovenija, 
POP TV, regionalne in lokalne radijske postaje, TV AS, IDEA TV, Madžarski program  RTV 
Slovenija, Radijske oddaje za Porabje, … 
Ponudbo Otoka ljubezni smo promovirali v  reviji Event magazin, ki izhaja v Avstriji. Naklada 
je bila 55.000 izvodov in so jo prebivalci Štajerske prejeli brezplačno na dom.   
 

  
 

Gostilna išče šefa – spust po Muri s čolnarji DČD in snemanje na Otoku ljubezni 
 
 
2.1.4  Informacijski sistem  
 
ZTK Beltinci skrbi za predstavitev na spletnih straneh www.beltinci.net in 
www.mlinarskapot.info. Skozi celo leto 2014 smo dopolnjevali in ažurirali posamezne 
vsebine na omenjenih straneh (z aktualnimi prireditvami, novicami, podatki na poslovnih 
straneh idr. vsebinami). Predstavitev smo v letu 2014 osvežili in obnovili z novimi 
fotografijami ter dodatnimi vsebinami. 
Prav tako smo na facebooku skozi celo leto predstavljali aktualne dogodke ter o njih poročali. 
Kot člani informacijske mreže pri Slovenski turistični organizaciji sooblikujemo slovenski 
turistični portal www.slovenia.info in dopolnjujemo spletne strani z vsebinami iz občine 
Beltinci.  
Ponudba ZTK Beltinci je predstavljena na številnih spletnih straneh organizacij, ki ponujajo 
najzanimivejše vsebine iz pokrajine ob reki Muri.  
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2.2 ORGANIZACIJA PRIREDITEV, DOGODKOV  
 
2.2.1 Organizacija prireditev in dogodkov     
 
PISMO O NAMERI ZA USTANOVITEV  
MREŽE POMURSKI GRADOVI IN DVORCI, 
14. marec 2015, grad Beltinci 
 
Mreža pomurskih gradov in dvorcev se  
ustanavlja  z namenom : 
-povezati delovanje in dejavnosti gradov in  
 dvorcev v Pomurju, 
-oblikovanja strategije ravnanja, rabe,  
 podobe in trženja kulturnih spomenikov,  
-nastopanja na javnih razpisih, 
-spodbujanja  razvoja podeželja in turizma.  
 
ODPRTJE LOVA S SOKOLI 
 

 

V soboto,  8. novembra je v parku pred 
beltinskim gradom potekalo svečano 7. 
Odprtje lova s sokoli v Pomurju.  
Zanimivi in enkratni dogodek organizira 
Zavod za turizem in kulturo Beltinci skupaj s 
Sokolarskim društvom Pomurja in Slovensko 
zvezo za sokolarstvo in zaščito ptic ujed. 
Na vsakoletni prireditvi sodelujejo še 
Prekmurski rogisti,  TD Beltinci s pripravo 
langaša in Vinogradniško društvo Beltinci s 
pogostitvijo s pijačo. 
 

 
 
ODPRTJE TKALSKE DELAVNICE 
 
Zavod za turizem in kulturo Beltinci je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Ižakovci 
Društvom za kulturo in ljudsko izročilo Ižakovci in Turističnim društvom Büjraš Ižakovci v 
soboto, 09. avgusta svečano odprl Tkalsko delavnico na Otoku ljubezni v Ižakovcih. 
Dogodek je potekal v sklopu programa  prireditve 23. Büjraški dnevi. Ižakovske tkalke že 
vrsto let promovirajo občino Beltinci s prikazom predelave lanu in tkanjem  lanenega platna  
po vsej Sloveniji. Skrbijo, da ostaja nekoč pomembna ekonomska dejavnost ohranjena. Pri 
tem je v današnjem času v ospredju ohranjanje tradicije in kulturne dediščine.  
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PRAZNOVANJE 10. OBLETNICE ZTK BELTINCI 
 
10. obletnico delovanja smo obeležili z dogodkom v Kulturnem domu Beltinci v petek, 
21.11.2014. V programu, ki gaje povezoval Milan Zrinski, so obiskovalce nagovorili  
dr. Nikolaj Szepessy, Elica Horvat in župan Milan Kerman. V zabavnem programu so 
nastopili Marko banda, Moira in Urh ter Tjaša Šimonka. 
Polna dvorana Kulturnega doma Beltinci je pokazala veliko povezanost ustvarjalcev na 
področju turizma in kulture v občini Beltinci.  
 
Ob prijetnem kramljanju in bogati pogostitvi so številni udeleženci dogodka obujali spomine 
na 10-letno delo tudi z ogledom projekcije fotografij na velikem platnu. 
 
 

  
 
Ob praznovanju 10. obletnice delovanja je direktorica zavoda Elica Horvat podelila zahvale 
za pomembno večletno pomoč, podporo in sodelovanje pri dejavnosti zavoda. Zahvale so 
prejeli: Milan Kerman, dr. Nikolaj Szepessy, Marjan Zver, Jožef Ferčak, Avgust Farkaš.  
Ob 10 jubileju je Zavodu za turizem in kulturo Beltinci, direktorici Elici Horvat s sodelavci 
čestital župan občine Beltinci Milan Kerman in ji podelil sliko »Reka Mura«, akril. 
V imenu Društva starodobnikov ljubiteljev starih koles Dimek Beltinci je Milan Zrinski izročil 
direktorici Elici Horvat priznanje zavodu za uspešno delo in vsestransko nesebično pomoč pri 
delu društva.  
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ODPRTJE RAZSTAVE SLIK FRANCA POREDOŠA 
 
Zavod za turizem in kulturo Beltinci je v 
sodelovanju z Društvom za umetnost in 
kolesarjenje Beltinci pripravil odprtje likovne 
razstave Franca Poredoša iz Beltinec, ki je  
postavil na ogled svoja novejša dela iz cikla 
»Primurje«. 
Avtorja slik je predstavil likovni kritik Mario 
Berdič, v programu pa je prisotne nagovoril 
župan Milan Kerman, glasbeni vložek je 
dodal Vlado Poredoš.   
Razstava je bila odprta do 31. Januarja 
2015.  
 
 
SILVESTROVANJE NA PROSTEM  
 

 

V skladu s tradicijo je zavod skupaj z 
Občino Beltinci, TD Beltinci in 
Vinogradniškim društvom Beltinci 
organiziral  Silvestrovanje na prostem v 
Beltincih. Prireditev se je dogajala na 
grajskem dvorišču v šotoru. Grajski 
ambient in notranjost šotora smo 
praznično okrasili, v šotoru pa uredili 
ogrevanje  (z grelniki). Za glasbo je 
skrbela glasbena skupina Horizont.  
Novo leto smo pričakali v veselem in 
plesnem vzdušju, pred polnočjo pa je 
zbrane nagovoril župan Milan Kerman. 

 
 
2.2.2 Sodelovanje pri organizaciji prireditev in dogodkov 
 

� Živimo zdravo (12. Obletnica na Otoku ljubezni) – Zavod za zdravstveno varstvo  
� Predstavitev knjige »Jožef Baša Miroslav«, ob 120 obletnici rojstva (KUD Beltinci) 
� 12. Rally s tariodobnimi kolesi in starodobnimi kolesi z motorjem (Društvo Dimek) 
� Velikonočni spust (Društvo čolnarjev Dokležovje) 
� 7. Langašijada v Lipi (TD Lipa) 
� 44. Mednarodni Folklorni festival Beltinci (KUD Beltinci) 
� 12. Mednarodni spust murskih ladij (ZEG Slovenije9 
� 23. Büjraški dnevi v Ižakovcih (KS Ižakovci in društva) 
� 12. Mednarodni praznik buč – Pozdrav jeseni v Lipovcih (TD Lipovci) 
� Društvena razstava malih živali, grad Beltinci (DGMŽ Beltinci) 
� Sprejem kolesarjev ob prihodu iz Barcelone v beltinskem parku 
� Dolga noč kolesarjenja (Zehnerhaus Bad Radkersburg, Avstrija), Društvo Dimek 
� Delavnice na otoku ljubezni v okviru projekta RDO Pomurje, RRA Mura 
� Organizacija posveta s predstavniki društev (za uskladitev terminov prireditev) 
� Mnoge druge prireditve različnih organizatorjev  
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KINO BELTINCI  
 

 

V programu »Kino Beltinci« smo v letu 2014 v zimskih mesecih 
predvajali naslednje filme: Gremo mi po svoje, Jimmyjev dom, 
Ledeno kraljestvo, Gozdovi so še vedno zeleni in Razredni 
sovražnik (za OŠ Beltinci). Ogled animiranega filma Ledeno 
kraljestvo je bil brezplačen (v času zimskih počitnic), za vse ostale 
filme pa je bila cena ogleda 3,00 EUR.  
S projekcijo filmov v Kulturnem domu Beltinci smo pričeli v letu 
2013 (v zimskih mesecih). Kino Beltinci je dobro »zaživel« in prejel 
zelo dobre kritike tudi s strani medijev.  

 

    
 
 
Projekcija fimov Prleki med Muro in Dravo 
 
V mesecu februarju smo v Kulturnem domu predstavili promocijske filme Prlekije z naslovom 
»Prleki med Muro in Dravo«. Filmi so na duhovit in humoren način prikazali posebnosti 
Prlekije, njene naravne lepote, odprtost ljudi in bogastvo govorice. 
V uvodu so se predstavili Künštni Prleki, ki so obiskovalce povabili na potep po Prlekiji.  
Po predstavi je sledila prleška pogostitev.  
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PREDSTAVE, RAZSTAVE, DOGODKI 
 
V sodelovanju z zborovodjem  Matijo  Horvatom smo v Kulturnem domu Beltinci predstavili 
projekt-prireditev s področja ohranjanja glasbene dediščine »Od Goričkega do Mure« ter 
pesmarico ljudskih pesmi. Nastopili so številni gostje iz občine Beltinci, Razkrižja, Črenšovec, 
Vučje Gomile, Budinec, Gornjega Senika in MePZ Vladimir Močan.  
Program je povezoval Milan Zrinski, v uvodu pa je vse prisotne nagovorila predstavnica DU 
Murska Sobota. 

 

  
 
S programom Špas teatra smo nadaljevali v letu 2014 s predstavo stand up komikov: 
Vid Valič & Denis Avdić – Udar po moško 2. Priljubljena domača komika sta z novimi in 
duhovitimi šalami v nadaljevanju »Udar po moško 2« do solz nasmejala polno dvorano 
Kulturnega doma Beltinci. 
 

  
 
V Kulturnem domu Beltinci smo  oktobra gostili gledališčnike KUD Štefan Kovač iz Murske 
Sobote. Predstavili so se s komedijo  »Tokrat res republika!«, režiserja Gorazda Žilavca. 
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2.3 PODROČJE DRUŠTVENE DEJAVNOSTI     
 
ZTK Beltinci je tudi v letu 2014 svoje delovanje usmerjal v spodbujanje in koordinacijo 
dejavnosti turističnih, kulturnih idr. s turizmom in kulturo povezanih društev. Društvom smo  
nudili administrativno-tehnično in strokovno organizacijsko pomoč. Društvom pri njihovi 
dejavnosti pomagamo na različne načine, največ pa pri pripravi večjih dogodkov in prireditev. 
Pri tem ne razlikujemo društev v občini  in dobro sodelujemo tudi z vsemi ostalimi društvi, kot 
so športna, gasilska  idr. društva.  
 

  
 

Postavitev 4. replike starega kolesa, park Beltinci              Udeleženci 12. rallyja 2015 
 

 

 
 

Predsednica in predsednika TD Lipovci z 
zahvalami ob 20. obletnici delovanja društva 

 
 

 
 

Člani TD Lipovci, ki so prejeli priznanja ob 
20. obletnici delovanja društva 

 
 

Kostanjev spust 
 Društva čolnarjev Dokležovje 

 
 

Svetovni dan zdravja, 
 Otok ljubezni, Ižakovci 
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2.4 RAZVOJ IN KAKOVOST TURISTIČNE IN KULTURNE PONUDBE  
 
2.4.1 Upravljanje izletniških točk  
 
Otok ljubezni, Ižakovci     
 
Zavod za turizem in kulturo Beltinci že osmo leto upravlja z izletniško točko Otok ljubezni, 
eno izmed najbolj prepoznavnih in zanimivih izletniških destinacij v SV- Sloveniji.   
Jedro ponudbe Otoka ljubezni predstavljajo plavajoči mlin, brod, Brežna hiša s stalno 
razstavno zbirko o büjraštvu, prodajalna, informacijska točka ter urejeni pokriti prostor za 
zaključene skupine.   
 
INFORMIRANJE OBISKOVALCEV   
Skozi celo leto smo s pomočjo zaposlenih v programih javnih del Zavoda za zaposlovanje 
skrbeli za sprejem in informiranje obiskovalcev otoka.   
 
MLIN, MLETJE V MLINU  
Ogled mlina je bil možen skozi celo leto 2014. Skrbeli smo za tekoče vzdrževanje mlina in 
potrebna popravila. Skozi celo leto smo v plavajočem mlinu izvajali mletje moke, na podlagi 
pogodbenega razmerja  z mlinarjem Ludvikom Kocetom.. Mleli smo različno moko (pšenična, 
ržena, ajdova, pirina, prosena, koruzna, polnozrnata), za kar smo nabavljali zrnje pri 
pridelovalcih zrnja na ekološki način.   
 
PRODAJALNA TULIPAN - BREŽNA HIŠA   
V prodajalni »Tulipan« v  Brežni hiši so lahko obiskovalci od meseca marca do meseca 
novembra 2014 kupovali različne izdelke domače obrti, spominke, moko iz mlina, 
razglednice, zemljevide, različne turistične vodiče .... Prav tako so se lahko okrepčali, saj 
smo v prodajalni »Tulipan« poleg naštetega nudili tudi različne vrste sladoledov in pijačo v 
izvirni embalaži. 
 
BROD  
Vožnjo z brodom smo od januarja do decembra 2014 izvajali s pomočjo zaposlenih oseb  
vključenih v javno delo. Brod je vozil  vse dni v letu, razen v primerih neugodnih vremenskih 
razmer. 
 
STALNA RAZSTAVA »BÜJRAŠTVO NA REKI MURI« - BREŽNA HIŠA 
Ogled stalne razstave sodi skupaj z ogledom plavajočega mlina v osnovno ponudbo Otoka 
ljubezni  in si jo je bilo možno ogledati skozi celo leto 2014. Vodenje po razstavi smo izvajali 
z informatorji, vključenimi v javno delo. V Brežni hiši smo organizirali različne dogodke in 
predstavitve ob večjih prireditvah, projektih ter obiskih strokovnih skupin.  
  
NAJEM PROSTORA  
Prostor z namenskimi objekti na 
Otoku ljubezni smo oddajali v 
koriščenje skozi celo leto različnim 
zaključenim skupinam.  
Najem prostora smo vključevali v 
turistične aranžmaje, izvajali catering 
in oddajali prostor za delavnice, 
konference ipd. 
V program redne ponudbe na Otoku 
ljubezni spada tudi organizacija 
poročnih obredov. 
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Poleg stalne ponudbe na Otoku ljubezni  smo v turistične aranžmaje v veliki meri vključevali 
tudi spuste po reki Muri, gostinsko ponudbo, prikaz običajev in opravil, glasbo, različna 
tekmovanja, igre idr.  
 
Beltinski grad   
 
ZTK Beltinci ima v beltinskem gradu sedež s turistično-informacijsko pisarno. Hkrati skrbi 
zavod za  stalno razstavno zbirko »Zgodovina zdravstva v Pomurju« (tekoči stroški,vodenje, 
trženje), ki je postavljena v treh pritličnih prostorih SV trakta. Strokovni nadzor in popravila 
opravlja za razstavno zbirko Pomurski muzej Murska Sobota.  
V letu 2014 je dodatno ponudbo za obiskovalce gradu predstavljala razstava starodobnih 
koles Društva Dimek Beltinci. Na ogled je bila postavljena od maja do novembra 2014.  
 
Brod v Melincih 
 
ZTK Beltinci upravlja z brodom na Melincih. Dela vključujejo: vožnja broda, vzdrževalna dela,  
urejanje in čiščenje okolice broda, promocija, trženje. Brod v Melincih od leta 2013 deluje na 
novi lokaciji v Ciglarskem naselju. Za nemoteno delovanje broda in čiščenje okolice so 
skrbeli brodarji zaposleni v programih Zavoda za zaposlovanje.         
 
 
Prekmurska domačija v Lipi  – info točka Ekomuzeja Mura  
 
ZTK Beltinci od leta 2013 upravlja z novo turistično točko v Lipi: »Prekmurska domačija«. 
Prve skupine in obiskovalce smo pričeli sprejemati od meseca marca 2013. Ponudbo smo v 
letu 2013 dopolnili s trgovskim programom PRO-BIT, čitalcem črtne kode in tiskalnikom za 
izpis računov, posneli smo film o prekmurskem stavbarstvu – prekmurska cimprana hiša 
(daljša in krajša verzija), izdelali in postavili smo vodnjak na ključ ter dopolnili zbirko opreme 
in orodij. V letu 2014 smo v sodelovanju s KS Lipa in TD Lipa ponudbo dopolnili s 
»kukurčnjakom«, zasaditvijo »lugaša« in štedilnikom v kuhinji cimprane hiše. 
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2.4.2 Priprava in izvajanje projektov  
 

� Projekt Energije reke Mure  
 
Delo skupine Zavoda za turizem in kulturo Beltinci 
(Tine Mlinarič – vodja, Franc Režonja, Robert Šušek, Milan Kerman, Danilo Krapec,  
prof. Brane Širok, Boštjan Zver, Elica Horvat) 

 

Skupina je ubrala nov model civilno-družbene aktivnosti, t.i.metodo dela od spodaj navzgor, 
ko se dejavnost civilne iniciative realizira na način navezovanja na stroko, v našem primeru 
na visokošolsko ustanovo, Fakulteto za strojništvo v Ljubljani; sama  skupina pa postane že 
od začetka naloge njen konstitutivni člen. Zadnjo aktivnost, ki se nanaša na projekt oz. 
financiranje projekta smo izvedli v letu 2014 s postavitvijo nove lesene hiške na Otoku 
ljubezni -  »Tkalske delavnice« in predstavitvenega panoja v notranjosti hiše.  
 

 
 
 

� Projekt Futur  (Regionalna razvojna agencija Mura) 
 
Projekt »Prekomejna turistična platforma«  z akronimom FUTUR povezuje deset partnerjev, 
2 iz Madžarske in 8 iz Slovenije. Vodilni partner je Urad samoupravne županije Vas iz 
Szobathelya, slovensko partnerstvo pa koordinira Regionalna razvojna agencija Mura 
(občine: Apače, Beltinci, Grad, Križevci, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice). Osrednja 
težnja v projektu je povečanje privlačnosti območja sodelovanja ter tako prispevati k razvoju 
turizma, ki temelji na skupnih virih obmejnega območja. Ključne projektne aktivnosti so: 
izdelava skupne regionalne turistične strategije, razvoj turističnih produktov, inventarizacija 
zgodovinskih gradov in dvorcev. Med drugim bo narejena trojezična spletna stran projekta, 
podprta s podatkovno bazo turistične ponudbe regije in sistemom za virtualni ogled.   
V letu 2013 smo pripravili potrebne vsebine za izvedbo virtualnega vodiča po stalni razstavi 
»Zgodovina zdravstva v Pomurju« v beltinskem gradu, ki je bil dokončan v letu 2014. 
 



Letno poročilo 2014  
__________________________________________________________________________  

Zavod  za turizem in kulturo Beltinci 
_______________________________________________________________________ 

23

2.5 INFORMIRANJE IN AGENCIJSKA DEJAVNOST  
 
V Informacijski pisarni ZTK Beltinci v gradu, na Otoku ljubezni v Ižakovcih  in na Prekmurski 
domačiji v Lipi smo skozi celo leto izvajali informativno dejavnost. Turistom, izletnikom, 
naključnim obiskovalcem smo nudili celovite informacije o znamenitostih, prireditvah in 
dogodkih, gostinski ponudbi, prenočitvenih zmogljivostih, naravnih in kulturnih znamenitostih, 
domači obrti, izletih idr. informacije o občini Beltinci ter širši pokrajini. 
 
Organizacija in prodaja turističnih aranžmajev  
 
V okviru agencijske dejavnosti smo opravljali organizacijo in prodajo turističnih aranžmajev,  
v katere smo v največji možni meri vključevali ponudbo iz občine Beltinci in ponudbo širše 
okolice. Nadaljevali smo s sodelovanjem s turističnimi agencijami, organizatorji izletov ter 
termami v Prekmurju in Prlekiji.  
V letu 2014 smo organizirali in prodali 30 turističnih aranžmajev. Sodelovanje smo 
nadaljevali  s centrom šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), ki je ponudbo našega zavoda 
uvrstil v redni letni program enodnevnih izletov z naslovom »Naše Prekmurje«. Prve skupine  
(OŠ) smo pričeli sprejemati v mesecu septembru 2013.  
 
Pripravili in izvedli smo še številne promocijske programe, strokovne ekskurzije in turistične 
aranžmaje (za touroperaterje, terme, novinarje, društva ipd.).  
 
 
 

 
 

Izletniki pred beltinskim gradom s turistično vodnico ZTK Beltinci (Jožica Slavinec). 
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2.6  DOSTOPNOST JAVNIH KULTURNIH DOBRIN  
 
 
2.6.1 Stalne razstavne zbirke   
 

� Stalna razstavna zbirka »Zgodovina zdravstva v Pomurju«, beltinski grad  
� Stalna razstavna zbirka »Büjraštvo na reki Muri«, Brežna hiša, Ižakovci 
� Spominska soba Ivana Jeriča  (»Pokončni rodoljub«, razstavna zbirka), Dokležovje  
� »Prekmurska domačija« v Lipi (Ekomuzej Mura)  

   
V okvir izvajanja dejavnosti na področju kulture in kulturne dediščine spadajo stalne 
razstavne zbirke »Büjraštvo na reki Muri« v Brežni hiši na »Otoku ljubezni«, stalna razstava 
»Zgodovina zdravstva v Pomurju« v beltinskem gradu, spominska soba Ivana Jeriča v 
Dokležovju in nova pridobitev »Prekmurska domačija« - informacijska točka Ekomuzeja 
Mura, katere vsebino še dopolnjujemo. Zavod skrbi za promocijo in trženje vseh razstav. 
Hkrati zagotavlja vodenje po razstavah. Vse razstavne zbirke sodijo pod strokovni nadzor 
Pomurskega muzeja Murska Sobota.   
 

 
 

Spominska soba 
Ivana Jeriča, Dokležovje 

 
 

Stalna razstava Zgodovina 
zdravstva v Pomurju, Beltinci 

 
 

Stalna razstava Büjraštvo na 
reki Muri, Ižakovci 

 
 
 
2.7 KADROVSKE IN PRAVNE ZADEVE   
 
 
Zaposlitveni programi  - Zavod RS za zaposlovanje - javno delo  
ZTK Beltinci je v letu 2014 izvajal  program javnega dela Pomoč pri razvoju in pospeševanju 
turizma v katerega so bile vključene skupaj 4 osebe. Po dve osebi sta bili vključeno v 
program javnih del pri Turističnem društvu Büjraš Ižakovci in Turističnem društvu Brod 
Melinci. 
 
Delovna praksa - delovno prakso v Zavodu za turizem in kulturo Beltinci je v letu 2014 
opravljalo skupaj  devet (9) dijakov in študentov. 
Mnogim študentom smo v ZTK Beltinci pomagali pri pripravi seminarskih, diplomskih in 
magistrskih del (izbor delovanja ZTK Beltinci). 
 

Opravljanje dela v splošno korist  
ZTK Beltinci ima podpisano izjavo o pristopu v mrežo izvajalskih organizacij za opravljanje 
nalog v splošno korist oz. v korist lokalne skupnosti. V letu 2014 je delo v splošno korist v 
ZTK Beltinci opravljala ena oseba.    
 

Seje upravnega odbora    
Upravni odbor Zavoda za turizem in kulturo Beltinci se je v letu 2014 sestal na štirih rednih 
sejah ter izvedel eno korespondenčno sejo.   
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO ZTK BELTINCI 2014 
 
3.1 Računovodski izkazi (prihodki in odhodki) 
 
Konto Prihodki Realizacija 

2013 
Realizacija 

2014 
Indeks 

 
1 2 3 4 4:3 
  

JAVNA SLUŽBA 
 

   

 
760 

 
OBČINA BELTINCI  
(dotacija za redno dejavnost)    

 
33.829,51 

 
35.000,00 

 
103,5 

760 SREDSTVA ZAVODA ZA 
ZAPOSLOVANJE 
(javna dela) 

40.497,88 29.192,87 72 

760 SREDSTVA OBČINE BELTINCI ZA 
JAVNA DELA (refundacija razlike do cele 
plače in regresa) 

9.408,49 6.254,33 66 

760 SREDSTVA OBČINE BELTINCI ZA 
KULTURNE PRIREDITVE IN DOGODKE 
- kulturni dogodki in prireditve  

 
10.000,00 

 

 
10.000,00 

 

 
100 

760 DRUGI IZREDNI PRIHODKI 
-refundacija stroškov za delo v javno korist 
-refundacija stroškov urejanja brodov  
-refundacija stroškov za silvestrovanje 

1.831,70 
236,11 

 
1.595,59 

6.303,94 
 

2.849,00 
3.454,94 

344 

  
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA 
 

 
95.567,58 

 
86.751,14 

 
91 

  
 TRŽNA DEJAVNOST 

 

   

760  
PRODAJA V PRODAJALNI  
»OTOK LJUBEZNI« IŽAKOVCI 

 
40.518,82 

 

 
40.513,53 

 
99,9 

760 PRODAJA V PRODAJALNI  
»PREKMURSKA DOMAČIJA«, LIPA 

535,80 
 

618,58 115 

760 PRIHODKI OD PRODAJE TURISTIČNIH 
ARANŽMAJEV (organizacija izletov) 

21.892,59 
 

18.669,62 85 

760 BROD MELINCI  619,59 
 

657,00 106 

760 PRIHODKI OD VSTOPNIN  
(razstavna zbirka, dogodki)  

3.453,20 
 

4.388,98 127 

760 PROJEKT  
ENERGIJE REKE MURE (UNI. LJ., DEM)   

15.765,80 
 

0,00 00 

760 NAJEMNINA  
(KAVOMAT) 

444,59 
 

345,25 78 

760 SPONZORSTVA 
 

1.571,40 3.876,77 247 

760 DRUDI PRIHODKI  
 

12,29 1.067,70 8.688 

  
SKUPAJ TRŽNA DEJAVNOST 
 

 
84.814,08 

 
70.137,43 

 
83 

  
 
CELOTNI  PRIHODKI  

 
 

180.381,66 

 
 

156.888,57 

 
 

87 
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Konto Odhodki Realizacija 
2013 

Realizacija 
2014 

Indeks 

1 2 3 4 4:3 
  

JAVNA SLUŽBA/TRŽNA DEJAVNOST 
   

 
46 

 
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 
Stroški električne energije  
Komunalne storitve 
Potrošni material 
Časopisi, revije, literatura 
Poštnina 
Pisarniški material 
Stroški telefona, faksa, e-pošte 
Stroški zdravniških pregledov 
Potni stroški, dnevnice 
Sejnine 
Zavarovalne premije 
Stroški plačilnega prometa 
Drugi stroški storitev (konference, simpoziji, 
članarine) 
Stroški ogrevanja in poraba kuriv  
Računalniške storitve 
Varnost Maribor 
Objava v Uradnem listu 
Druge storitve   

 
17.671,10 

 
3.110,15 

727,08 
3.113,98 

628,86 
899,23 
692,32 
868,60 
293,71 
988,37 

1.172,61 
787,13 
752,07 
111,78 

 
1.800,64 

924,80 
799,77 

0,00 
0,00 

 
14.887,19 

 
2.707,58 

469,55 
2.320,08 

336,49 
997,80 
504,28 
359,68 
253,94 

1.295,11 
545,04 
574,67 
758,30 
357,44 

 
2.339,74 

34,08 
429,54 
99,23 

504,64 

 
84 

 
87 

64,5 
74,5 
53,5 
111 
73 
41 
86 

131 
46 
73 

101 
320 

 
130 

4 
54 

461 INVESTICIJSKO IN TEKOČE 
VZDRŽEVANJE 

3.074,73 7.604,39 247 

461 STORITVE ZARAČUNANE DRUGIM  
(posredovanje storitev)    

14.746,14 8.841,90 60 

461 POGODBENO DELO 
Osebno dopolnilno delo  (mlinar)  
Študentski servis    

3.260,39 
3.260,39 

5.321,25 
4.670,81 

650,44 

143 

460 NABAVNA VREDNOST TRGOVSKEGA   
BLAGA  
(Prodajalna Tulipan)  

19.336,75 19.838,15 102,5 

461 STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI  
(oglaševanje, izdaja promocijskih  
  materialov, predstavitve)   

15.152,84 5.425,48 36 

461 STROŠKI IZVAJANJA PROJEKTA 
ENERGIJE REKE MURE  

3.491,21 4.915,82 
 

141 

461 STROŠKI IZVAJANJA PROJEKTA 
EKOMUZEJ MURA 

153,32 
 

0,00 00 

461 STROŠKI ORGANIZACIJE PRIREDITEV, 
DOGODKOV (lastna organizacija in 
sodelovanje pri drugih prireditvah) 

19.012,60 
 

16.597,31 
 

87 

464 STROŠKI DELA   
- ZTK Beltinci (2 zaposleni)  
- Javna dela (skupaj 8 zaposlenih) 
- Delo v javno  korist (2 osebi) 

 

96.438,81 
46.068,74 
50.142,48 

227,59 

74.802,18 
39.354,98 
35.447,20 

00,00 

78 
85 
71 

460 STROŠKI DROBNEGA INVENTARJA 
 

207,53 2.055,55 990 

  
 
ODHODKI SKUPAJ 

 
 

192.545,42 

 
 

160.289,22 

 
 

83 
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PRESEŽEK PRIHODKOV  

 
 

 
 

 

 
 

 
PRESEŽEK ODHODKOV  

12.163,76 3.400,65  

 
 

 
DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH 
OSEB  

 
0,00 

 
0,00 

 

 
 

 
NETO PRESEŽEK PRIHODKOV  

   

 
 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
(po obračunu davka) 

7.356,10 3.955,45  

 
 

Povprečno število zaposlenih na 
podlagi delovnih ur v obračunskem 
obdobju  

6,32 4,5  

 
 

 
Število mesecev poslovanja 

 
12 

 
12 

 

 
 
 
Razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 
 
 

 
Leto 2014 

 
Prihodki 

 
Odhodki 

 
Razlika 

 
Javna služba (55,3 %) 

 
86.751,14 

 
88.639,94 

 
1.888,80 

 
Tržna dejavnost (44,7 %) 

 
70.137,43 

 
71.649,28 

 
1.511,85 

 
SKUPAJ 

 
156.888,57 

 
160.289,22 

 
3.400,65 
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3.2 Pojasnila k računovodskim izkazom  
 
Prihodki 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov so posebej izkazani prihodki za izvajanje javne službe in 
posebej prihodki iz tržne dejavnosti (prodaja blaga in storitev na trgu). 
Prihodke za izvajanje javne službe predstavljajo: sredstva Občine Beltinci za sofinanciranje 
neprofitne dejavnosti, za kritje razlike do cele plače delavcem vključenim v javno delo in  
sofinanciranje prireditev in dogodkov, prihodki za izvajanje javnih del Zavoda RS za 
zaposlovanje ter povračilo stroškov za organizacijo Silvestrovanja na prostem in urejanja 
brodov v Ižakovcih in Melincih v skladu z zakonskimi podlagami.  
 
Prihodke iz naslova tržne dejavnosti predstavljajo prihodki od prodaje blaga in storitev na 
trgu. Tržno dejavnost predstavljajo prihodki od turističnih aranžmajev – izletov, prodaje v 
prodajalnah v Ižakovcih in Lipi, vstopnine, sponzorstva in donatorstva ter prihodki od 
kulturnih dogodkov in prireditev.  
Tržno dejavnost opravlja ZTK Beltinci kot dodatno dejavnost osnovni – neprofitni dejavnosti 
in njen cilj ni pridobivanje dobička. 
 
Odhodki  
 
Odhodki so izkazani po dejavnostih in razdeljeni na odhodke od izvajanja javne službe in na 
odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu. Odhodki so razvrščeni po ključu: dejavnost 
javne službe 55,3 % in tržna dejavnost 44,7 %. Ključ je izračunan na podlagi prihodkov iz 
naslova javne in tržne dejavnosti.   
Delež prihodkov in odhodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti je prikazan v tabeli 
Razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.  
__________________________________________________________________________  
  
Prihodki za izvajanje javne službe predstavljajo 86.751,14 EUR.   
Prihodki iz dejavnosti -  prodaja blaga in storitev na trgu predstavljajo 70.137,43 EUR. 
Skupaj prihodki: 156.888,57 EUR. 
 
Odhodki od izvajanja javne službe predstavljajo 88.639,94 EUR. 
Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu predstavljajo 71.649,28 EUR.  
Skupaj odhodki: 160.289,22 EUR. 
 
Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2014 predstavlja 3.400,65 EUR.  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let predstavlja znesek v višini 7.356,10 EUR.  
Skupni presežek prihodkov v letu 2014 znaša 3.955,45 EUR. 
 
Denarna sredstva na računu Zavoda za turizem in kulturo Beltinci na dan 31.12.2014 so 
znašala 5.477,10 EUR, terjatve do kupcev 10.237,55 EUR, obveznosti do dobaviteljev pa 
5.682,02 EUR.  
 
Zaloga trgovskega blaga predstavlja na dan 31.12.2014 vrednost v višini 1.375,32 EUR. 
Zaloge  so vrednotene po zadnji nabavni ceni.   
 


