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1. UVOD  
 
Zavod za turizem in kulturo Beltinci (v nadaljevanju: zavod) je krovna občinska organizacija 
na področju turizma in kulture. Dejavnosti zavoda so načrtovanje in spodbujanje razvoja 
turizma in kulture, zagotavljanje javnih kulturnih dobrin, informiranje, promocija in trženje 
turistične in kulturne ponudbe. Spodbujanje, koordinacija in povezovanje dejavnosti kulturnih 
in turističnih društev ostajajo stalnica in prioritetna dejavnost zavoda tudi v letu 2016. 
 
Zavod za turizem in kulturo Beltinci se pridružuje usmeritvam slovenskega turizma, ki 
poudarja »zeleni turizem«. Le-ta zaobjema vse poglede trajnostnega razvoja ter se v največji 
možni meri zavezuje k ohranjanju okolja (gozdov, voda, morja, kot tudi živalskih in rastlinskih 
habitatov) in drugega naravnega bogastva.  
 
V letu 2016 bo delovanje ZTK Beltinci usmerjeno predvsem v intenzivno delo na pripravah 
projektov, ki jih bomo prijavljali na razpise, objavljene v letu 2016. Pri tem bomo iskali 
predvsem možnosti za vlaganja v grad z namenom razvoja inovativnih turističnih proizvodov 
s ciljem povečati konkurenčnost, spodbuditi trajnostni razvoj in povečati turistični promet.  
 
 
Izhodišča delovanja v letu 2016 
� Statut ZTK Beltinci  
� Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) 
� Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) 
� Pobude, predlogi turističnih in kulturnih društev v občini Beltinci 
� Strategija razvoja slovenskega turizma     
� Zakon o varstvu kulturne dediščine  

Glavni cilji   
� Povečati konkurenčnost turistične in kulturne ponudbe občine Beltinci   
� Trajnostni razvoj turizma in varstvo kulturne dediščine (Ekomuzej Mura) 
� Povečati turistični promet  
 
Glavna področja delovanja ZTK Beltinci  
� Oblikovanje celovite turistične in kulturne ponudbe občine Beltinci.  
� Promocija občine Beltinci kot turistične destinacije, promocija turističnih območij, 

turističnih programov, integralnih turističnih proizvodov, promocija kulturne dediščine in 
kulturnih dogodkov.  

� Povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in spodbujanje kulturnega udejstvovanja na 
področju občine Beltinci. 

� Informiranje in agencijska dejavnost. 
� Razvoj in kakovost  turistične in kulturne ponudbe v občini Beltinci. 
� Spodbujanje ter pomoč pri dejavnosti kulturnih in turističnih društev. 
� Organizacija prireditev in kulturnih dogodkov. 
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OSEBNA IZKAZNICA  
 
 
Ime: 

 
Zavod za turizem in kulturo Beltinci 

 
Skrajšana oblika imena: 

 
ZTK Beltinci 

 
Naslov: 

 
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci 

 
Ustanovitelj: 

 
Občina Beltinci 

 
Ustanovitveni akt: 

 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo 
Beltinci 

 
Pravna oblika: 

 
Javni zavod 

 
Šifra dejavnosti: 

 
91.030  

 
Upravni odbor:  

 
Nikolaj Szepessy-predsednik, Elizabeta Zadravec, Jožica 
Slavinec, Mira Mesarič, Jože Ferčak, Janko Bezjak, Bojan 
Vereš.   

 
Direktor: 

 
Ela HORVAT, direktorica 

 
Matična številka: 

 
1994255 

 
Davčna številka: 

 
SI73508438 

 
Podračun pri UJP: 

 
01202-6000000069 

 
Telefon: 

 
02 541 35 80, 040 835 017, 040 505 170, 040 505 171, 
059 088 886 

 
Faks: 

 
02 541 35 85  

 
E-pošta: 

 
beltinci.info@siol.net , ztk@beltinci.si  

 
Spletne strani: 

 
www.beltinci.net  
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2. KONCEPT TRŽENJA TURISTIČNE IN KULTURNE PONUDBE  
    OBČINE BELTINCI  
  
ORGANIZIRANOSTI TURIZMA IN KULTURE V ZTK BELTINCI  
  
Naloge 
- povezava javnega sektorja, zasebnega sektorja in civilne družbe ter delovanje stalnega 

sistema komuniciranja 
 
Aktivnosti 

 
- v okviru ZTK Beltinci delovanje turistično-informativnih pisarn (v beltinskem gradu, na 

Otoku ljubezni v Ižakovcih, v Ciglarskem naselju v Melincih, v Cimprani hiši v Lipi) 
- povezovanje in sodelovanje s ponudniki turističnih in  kulturnih storitev ter drugimi s 

turizmom in kulturo povezanimi  dejavnostmi 
- sodelovanje z regijskimi in nacionalnimi organizacijami, združenji in zvezami na 

področju turizma in kulture  
 

 

OBLIKOVANJE CELOVITE TURISTIČNE IN KULTURNE PONUDBE OBČINE BELTINCI 
 
Naloge 
- oblikovanje atraktivne in izvirne ponudbe za določene ciljne skupine 
- oblikovanje novih privlačnih turističnih produktov  
- ustvarjanje zgodb 
 
Aktivnosti 

 
- združevanje delnih turističnih produktov v celovite in nove turistične produkte 
- sodelovanje s turističnimi agencijami in organizatorji potovanj pri vključevanju ponudbe 

občine Beltinci v izletniške aranžmaje 
- sooblikovanje in vključevanje ponudbe občine Beltinci v širšo ponudbo regije in 

Slovenije 
- ustvarjanje zgodb, ki bodo vplivale na fantazijo in sprožale zanimanje  potencialnih 

obiskovalcev   
 
 

RAZVOJ IN KAKOVOST TURISTIČNE IN KULTURNE PONUDBE OBČINE BELTINCI 
 
Naloge 
- pospeševanje kakovosti na vseh področjih turizma in kulture 
- organizacija prireditev in dogodkov 
- organizacija akcij za lepši izgled krajev v občini Beltinci 
- spodbujanje razvoja domače in umetnostne obrti 
- skrb za ohranjanje tradicije 
- priprava in izvajanje projektov na domačih in mednarodnih razpisih 
 
Aktivnosti 

 
- letno preverjanje kakovosti in nagrajevanje najboljših 
- izdelava programa letnih in mesečnih prireditev v občini Beltinci 
- organizacija atraktivnih dogodkov in prireditev, ki bodo privabile večje število 

obiskovalcev 
- spodbujanje prebivalstva za lepše  in prijazno ureditev okolja 
- sodelovanje s službami, ki so pristojne za urejanje okolja 
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- spodbujanje urejanja gradu in okolice gradu (parka)  
- objava javnih razpisov za pridobitev značilnih spominkov  
- oblikovanje programov in ponudb, ki vključujejo  stare običaje, navade in tradicijo 
- snovanje in priprava projektov za kandidiranje na domačih in mednarodnih razpisih na 

področju turizma in kulture 
 
 
SPODBUJANJE RAZVOJA TURISTIČNE INFRASTRUKTURE 
 
Naloge 
- ureditev atraktivnih infrastrukturnih znamenitosti 
- ureditev turistične signalizacije v občini Beltinci 
- povezovanje z drugimi občinami v skupnih turističnih in rekreacijskih projektih 
 
Aktivnosti 

 
- spodbujanje obnove beltinskega gradu 
- spodbujanje obnove kulturnih spomenikov 
- spodbujanje investicij v turistično infrastrukturo 
- spodbujanje enotne označbe spomenikov kulturne dediščine 
- spodbujanje ureditve primernih usmerjevalnih označb do najpomembnejših 

znamenitosti v občini Beltinci 
- postavitev turistično-informativnih tabel na izletniških točkah 
- ureditev in označba kolesarskih poti, tematskih peš poti idr. rekreativne ponudbe 
- spodbujanje investicij v prenočitvene kapacitete 
 
 
PROMOCIJA IN TRŽENJE CELOVITE TURISTIČNE IN KULTURNE PONUDBE OBČINE 
BELTINCI 
 
Naloge 
- izvajanje promocijskih aktivnosti za ciljne skupine in ciljne trge 
- doseganje prepoznavnosti z blagovno znamko občine Beltinci 
- PR – stiki z javnostmi  
 
Aktivnosti 

 
- uveljavljanje oz. implementacija celostne grafične podobe turizma in kulture občine 

Beltinci (blagovne znamke) 
- produkcija promocijskih gradiv 
- sejemski nastopi, predstavitve 
- urejanje spletnih strani  in delovanje informacijske mreže, ki povezuje vse ponudnike 

na področju turizma in kulture 
- uvajanje najsodobnejše IKT opreme in tehnologije za promocijo obstoječe ponudbe 

(virtualni vodiči, mobilne aplikacije ipd.) 
- seznanjanje javnih medijev o aktualni ponudbi, aktivnostih, projektih, novostih itd. 
 

INFORMIRANJE OBISKOVALCEV 
 
Naloge 
- informiranje turistov, izletnikov, naključnih obiskovalcev o ponudbi in dogajanju v občini in 

širši okolici 
- zbiranje podatkov za potrebe informiranja 
- ugotavljanje mnenj o kakovosti turistične ponudbe 
- distribucija promocijskih materialov 
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Aktivnosti 
 
- sprejemanje obiskovalcev v turistično-informativnih pisarnah in nudenje brezplačnih 

informacij 
- zbiranje in ažuriranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev 
- izvajanje anket o kakovosti turistične ponudbe 
- sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s  ponudbo 

pristojnim organom 
- pošiljanje promocijskih materialov vsem, ki jih ponudba občine Beltinci zanima in 

vsem, ki lahko občino Beltinci promovirajo 
 

 

AGENCIJSKA DEJAVNOST 
 
Naloge 
- organiziranje in izvajanje vodniške službe v občini Beltinci 
- organiziranje in prodaja turističnih aranžmajev 
- organiziranje in prodaja izletov 
 
Aktivnosti 

 
- organiziranje in koordiniranje vodniške službe v  občini Beltinci 
- vodenje registra turističnih vodnikov občine Beltinci 
- organizacija in prodaja turističnih aranžmajev, ki vključujejo storitve v občini Beltinci in 

okolici 
- organizacija in prodaja izletov, ki vsebujejo storitve v občini Beltinci in okolici 
 
 
POVEZOVANJE IN KOORDINACIJA DEJAVNOSTI TURISTIČNIH, KULTURNIH TER 
DRUGIH S TURIZMOM IN KULTURO POVEZANIH DRUŠTEV 
 
Naloge 
- koordinacija in povezovanje dejavnosti turističnih, kulturnih ter drugih s turizmom in 

kulturo povezanih društev  
- strokovno-organizacijska in administrativno-tehnična pomoč društvom 
 
Aktivnosti 

 
- vzpostavitev in vzdrževanje sodelovanja z društvi 
- koordinacija in povezovanje dejavnosti društev 
- programski posveti z društvi 
- posredovanje informacij društvom glede izobraževanj, prireditev, revij, razpisov ipd. 
- pomoč društvom pri organizaciji prireditev in pripravi projektov 
- pomoč pri promociji dejavnosti društev 
- pomoč društvom pri prijavljanju na javne razpise, pozive 
- navezovanje stikov z drugimi sorodnimi  društvi izven domačega prostora 
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3. PROGRAM DELA ZA LETO 2016  
 
 
3.1 TRŽNO KOMUNICIRANJE   
 
3.1.1 PRODUKCIJA INFORMATIVNO-PROMOCIJSKIH MATERIALOV 
 
Izdaja promocijskih materialov  
- izdaja letnega koledarja prireditev v občini Beltinci (brošura) 
- izdaja Novic ZTK Beltinci (vsaka dva meseca) 
- izdaja Božično-novoletne čestitke  
- izdaja stenskega koledarja za leto 2017 
 
S tiskanimi publikacijami želimo spodbuditi povpraševanje po informacijah in rezervacijah. V 
letu 2016 bomo nadaljevali z uveljavljanjem znamke Beltinci s pomočjo vseh tržno 
komunikacijskih orodij.  
 
Tiskane objave v drugih promocijskih materialih 
Objave v publikacijah, ki jih izdajajo:  
- SPIRIT  
- RDO Pomurje  
- Turistična zveza Slovenije  
- Pomurska turistična zveza  
- Tiskani mediji 
- Druge organizacije s področja kulture in turizma  
 
 
3.1.2 INFORMIRANJE IN INFORMACIJSKI SISTEM  
 
Zavod bo v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) izvajal informiranje oz. 
informacijsko turistično dejavnost v informacijski pisarni  v beltinskem gradu, v Brežni hiši na 
»Otoku ljubezni« in v Cimprani hiši v Lipi. Dejavnost bo vključevala: 
- informiranje turistov, 
- zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, 
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, 
- sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično 

ponudbo pristojnim organom. 
 
Internet in elektronski mediji predstavljajo pomembno orodje za promocijo in pospeševanje 
prodaje. V letu 2016 bomo dodajali in ažurirali vsebine na lastnih spletnih straneh 
www.beltinci.net  in na drugih brezplačnih straneh (Wikipedija …). S komuniciranjem bomo 
nadaljevali na družabnih omrežjih (Facebook, Twitter).  
Tudi v letu 2016 bomo kot lokalni skrbnik uradnega slovenskega turističnega informacijskega 
portala www.slovenia-tourism.si. skrbeli za predstavitev na tem portalu (z dodajanjem vsebin, 
novih fotografij, ...). 
 
 
3.1.3 ODNOSI Z JAVNOSTMI  
 
V okviru aktivnosti odnosov z javnostmi bomo komunicirali z vsemi relevantnimi ciljnimi 
javnostmi. Aktivnosti bodo vključevale: 
- organizacija tiskovnih konferenc ob pomembnejših dogodkih   
- izdajanje »Informacij«  (obveščanje o aktualnih dogodkih in aktivnostih zavoda) 
- organizacija študijskih tur za novinarje  
- sprotno odzivanje na povabila medijev.  
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3.1.4 OGLAŠEVANJE   
 
Aktivnosti oglaševanja bomo izvajali v tiskanih, radijskih, TV idr. elektronskih medijih. 
Oglaševanje bomo izvajali v partnerstvu z drugimi turističnimi ustanovami, ki jih bomo 
animirali k skupnim in usklajenim aktivnostim. Za sodelovanje bomo spodbujali tudi druga 
podjetja in ustanove, ki imajo od turizma posredno korist.  
 
Poglavitni cilji oglaševanja: 
- povečanje prepoznavnosti občine Beltinci 
- ustvarjanje želenega image-a ponudbe občine Beltinci  
- pospeševanje obiska občine Beltinci  
- prodaja ključnih produktov in programov  
 
 
3.1.5 POSPEŠEVANJE PRODAJE  
 
Načrtujemo intenzivnejše izvajanje aktivnosti pospeševanja prodaje s ciljnim in direktnim 
komuniciranjem z obstoječimi in potencialnimi turisti in še posebej s posredniki turističnih 
storitev (turističnimi agencijami, organizatorji potovanj, šolami). Posebno pozornost bomo 
namenili izvajanju strokovnih ekskurzij v sodelovanju s CŠOD.  
 
Promocijski nastopi na sejmih in predstavitve   
 
Promocijski nastopi in predstavitve vključujejo samostojne predstavitve celovite turistične in 
kulturne ponudbe občine Beltinci v Sloveniji in tujini ter nastope v okviru regijskih 
predstavitev.    
Samostojne predstavitve v letu 2016: 
- Domžale  
- Ljubljana  
- Bad Radkersburg/Avstrija 
- Maribor 
- Slovenska Istra  
- Mursko Središče/Hrvaška 
- Zagreb/Hrvaška  
- Portorož 
-    Drugi kraji (na povabilo) 
 
 
Predstavitve na sejmih v Sloveniji in tujini načrtujemo v okviru regijske turistične organizacije, 
Pomurske turistične zveze in v sodelovanju s termami v regiji. 
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3.2 RAZVOJ IN KAKOVOST PONUDBE  
 
3.2.1 UPRAVLJANJE S TURISTIČNIMI TOČKAMI  
 
Otok ljubezni v Ižakovcih  
Brežna hiša z informacijsko pisarno, prodajalno Tulipan in stalno razstavno zbirko »Büjraštvo 
na reki Muri« bo odprta:   
• april – november: od 09.00 do 18.00 (v poletnih mesecih do 20.00) 
• december – marec: po predhodni najavi  (brod stalno, ne vozi le v primeru neugodnih 

vremenskih razmer)  
Vožnja z brodom bo možna vsak dan v letu v enakem času kot bo odprta Brežna hiša.  
Izvajali bomo tudi vse druge aktivnosti, ki smo jih že doslej (mletje v mlinu, organizacija 
turističnih aranžmajev, ki vključujejo »Büjraško in Brodarsko malico«, prikaze domače obrti, 
opravil, šeg in navad, nastope glasbenih skupin, organizacija porok ipd.), skrbeli bomo za 
urejenost Otoka ljubezni, parkirišča in potk ter za tekoče vzdrževanje objektov. Delovanje 
ZTK Beltinci na Otoku ljubezni bo potekalo kot doslej - v dogovoru in stalnem komuniciranju 
s KS Ižakovci in Občino Beltinci.   
 
Stalna razstava »Zgodovina zdravstva v Pomurju« v beltinskem gradu 
ZTK Beltinci bo upravljal s stalno razstavno zbirko »Zgodovina zdravstva v Pomurju«. Skrbel 
bo za vodenje po razstavni zbirki, promocijo in trženje. Hkrati bo skupaj s Pomurskim  
muzejem Murska Sobota nadziral in vzdrževal razstavljene eksponate, prav tako pa kot 
doslej zbiral novo opremo in pohištvo za nadaljnjo postavitev.  
 
Brod v Melincih  
Za delovanje broda bomo skrbeli s pomočjo zaposlenih oseb v zaposlitvenih programih 
Zavoda za zaposlovanje. Aktivnosti v Ciglarskem naselju bomo izvajali v sodelovanju z 
Občino Beltinci, Krajevno skupnostjo Melinci in TD Brod Melinci. Aktivno se bomo vključevali 
v urejanje legalizacije objektov Turističnega društva Brod Melinci ter skupaj z društvom 
uredili stalno razstavo o ciglarstvu tudi v notranjih prostorih. S tem bomo zagotovili urejeno in 
zanimivo ponudbo, ki bo za obiskovalce dostopna skozi celo leto. 
 
Razstavna zbirka Ivana Jeriča (spominska soba) v Dokležovju  
ZTK Beltinci upravlja z razstavno zbirko Ivana Jeriča v Dokležovju. Skrbel bo za vodenje po 
razstavni zbirki, promocijo in trženje. Hkrati bo skupaj s Pomurskim muzejem Murska Sobota, 
KS Dokležovje in DPM Dokležovje nadziral in vzdrževal razstavljene eksponate. 
 
Razstava koles na prostem v Beltincih 
Projekt »Zgodba o kolesu« smo zastavili na daljše časovno obdobje in govori o razvoju 
kolesa preko postavljenih repik starih koles na prostem – ob sprehajalnih poteh v beltinskem 
parku. V parku so postavljene že štiri replike koles. V  letu 2016 bomo poskušali pomagati 
Društvu Dimek pri pridobivanju sredstev za postavitev zadnje replike kolesa oz. zadnjega 
elementa v razstavi koles na prostem. Ob zaključku postavitve razstave bomo na vhodih v 
park postavili informativna panoja z opisom razstave ter izdali promocijsko zloženko o 
razstavi.  
 
Prekmurska domačija v Lipi  
Zavod za turizem in kulturo Beltinci bo nadaljeval s promocijo in trženjem turistične točke v 
Lipi. S pomočjo projektov bo skupaj z Občino Beltinci in Krajevno skupnostjo Lipa  nadaljeval 
z delom na vsebini ponudbe in nadaljnjim urejanjem.   
Zavod bo skrbel za  sprejemanje turistov, obiskovalcev in šolskih skupin ter pripravljali 
zanimive dodatne aranžmaje za ciljne skupine.  
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3.2.2 SPODBUJANJE RAZVOJA TURISTIČNE IN KULTURNE PONUDBE   
 
 
Predlogi projektov ZTK Beltinci, programsko obdobje 20114-2020 
 

PROGRAMI 
2014-2020  

NASLOV  
PROJEKTA 

VODILNI 
PARTNER, 
PARTNERJI 

ZTK BELTINCI 
FINANČNI NAČRT  

 
Program sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija-
Madžarska 
2014-2020 
 
Prednostna os: 
Privlačna regija 
Rok oddaje: 12.02.2016 

 
e-documenta 
Pannonica 
 
Interdisciplinarna 
baza podatkov o 
kulturni dediščini 
območja za 
povečanje 
atraktivnosti krajev 

 
VP - Pomurski 
muzej M. Sobota 
Partnerji: 
-ZTK Beltinci 
-Pokrajinski arhiv 
MB 
-Savaria Muzej 
-Pokrajinski arhiv 
Vas 

 
Skupni znesek 
celotnega projekta:  
=428.883,50 
 
Delež ZTK Beltinci: 
61.462,00 

Program sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija-
Hrvaška 
2014-2020 
Prednostna os: 
Ohranjanje in trajnostna 
raba naravnih in 
kulturnih virov 
Rok oddaje: 11.03.2016  

Turistični produkt 
Ljudsko zdravilstvo 
ob Muri  
 

VP – ZTK Beltinci  
Partnerji: 
-Občina Beltinci 
-Občina Razkrižje 
-PRA 
-Občina Mursko 
Središće 
-Občina Sv. Martin 
na Muri 
-Muzej Međimurja 
Čakovec 

Skupni znesek 
celotnega projekta:  
= 750.000,00  
 
Delež ZTK Beltinci: 
108.000,00  

LAS Pri dobrih ljudeh  
 
 
 
 
Program CLLD 2014-
2020 

1.Beltinska grajska 
zgodba 
 
 
 
2.Pot beltinske 
grofije 
 
 

VP – ZTK Beltinci 
Partnerji: 
-Občina Beltinci 
-KUD Beltinci 
 
VP – Občina Beltinci 
Partnerji: 
-ZTK Beltinci 
- 
- 

Skupni znesek: 
=60.000,00 
Delež ZTK Beltinci: 
20.000,00 
 
Skupni znesek: 
=60.000,00 
Delež ZTK Beltinci: 
10.000,00 

 
Sodelovanje v projektih drugih organizacij  
 
Nadaljevali bomo tudi s sodelovanjem v projektih drugih organizacij, ki bodo predstavljali 
pomemben promocijski, razvojni ali drugi pozitivni učinek za občino Beltinci:  

� Sodelovanje mest  - Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020 
            Prednostna os: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij, vodilni  
            partner Razvojni center Murska Sobota 

� Biosferno območje Mura – nosilec projekta Občina Velika Polana (Regionalni projekt), 
sodeluje Občina Beltinci 

� Komarci - Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, partner 
občina Beltinci, vodilni partner REDEA Čakovec 
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3.3 AGENCIJSKA DEJAVNOST 
 
Organizacija in prodaja turističnih aranžmajev 
 
ZTK Beltinci bo tudi v letu 2016 opravljal vlogo destinacijske organizacije in bo deloval kot 
receptivna turistična agencija. 
Pripravljali bomo oglede posameznih znamenitosti ter zanimive enodnevne in večdnevne 
programe izletov po pokrajini ob Muri, v katere bomo v največji možni meri vključevali 
ponudbo občine Beltinci. Pripravili bomo tudi razpisane programe izletov in jih aktivno 
promovirali. Še posebej bomo dejavnost usmerili na pripravo strokovnih ekskurzij v 
sodelovanju s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). 
V letu 2016 bomo v izletniško ponudbo vključili novo turistično točko v Bratoncih s ponudbo v 
turistični hiši TD Bratonci.    
 
 
3.4 DEJAVNOST TRGOVINE    
 
V okvir dejavnosti ZTK Beltinci spada tudi trgovska dejavnost. V Prodajalni »Tulipan«, ki se 
nahaja v Brežni hiši bomo tudi v letu 2016 prodajali spominke, turistično literaturo, pijačo v 
izvirni embalaži, sladolede idr, blago.  
Za prodajo bomo kot že doslej, mleli moko v mlinu (po potrebi, ob koncu tedna). Zrnje bomo 
nabavljali pri ponudnikih, ki ga pridelujejo na ekološki način. V letu 2016 bomo moko pakirali 
v vrečke iz blaga (1/2 kg) in si namesto kvantitete prizadevali za večjo kvaliteto prodajnih 
artiklov.    
Dejavnost trgovine bomo izvajali tudi v pisarni zavoda – grad Beltinci. Zaradi večjega 
povpraševanja v Beltincih kot v Lipi, bomo trgovino preselili iz Lipe v Beltince. S pomočjo 
projektov, ki jih načrtujemo v letu 2016, želimo v beltinskem gradu izboljšati ponudbo storitev 
(z opremo TIC-a ) in ponudbo trgovskega blaga z grajsko trgovino.  
 
 
3.5 PRIREDITVENA DEJAVNOST   
 
3.5.1 ORGANIZACIJA  PRIREDITEV, DOGODKOV  
 
V letu 2016 bo zavod skrbel za povezovanje akterjev, predstavitev umetniških zvrsti, višanje 
kvalitete programskih vsebin in prepoznavnost kulturnega utripa občine Beltinci. Kulturne 
prireditve in dogodke bomo organizirali v beltinskem gradu, v kulturnem domu ter na drugih 
lokacijah, kjer zavod deluje.  
 
Organizirali bomo že tradicionalne prireditve: 
-Pohod ob dnevu Zemlje, 
-Odprtje lova s sokoli v Pomurju, 
-Silvestrovanje na prostem.  
  
Dodatno bomo organizirali: 
-prireditev ob Svetovnem dnevu zdravja, Otok ljubezni v Ižakovcih 
-prireditve ob počastitvi 20. obletnice praznovanja občinskega praznika 
 
V letu 2016 bomo nadaljevali z organizacijo kulturnih dogodkov, kot so: 
-projekcija filmov (Kino Beltinci), 
-gledališke predstave, 
-odprtje razstav, 
-literarni večeri, 
-etnološke prireditve, 
-zabavne in druge prireditve.  
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Z različnimi dogodki in dnevi odprtih vrat bomo obeležili: 
- Mednarodni dan muzejev (maj) 
- Poletna muzejska noč (junij) 
- Svetovni dan turizma (september) 
- Ta veseli dan kulture (december) 
- Dan evropskega sodelovanja (september) 
 
 
3.5.2 SODELOVANJE PRI PRIREDITVAH V OBČINI BELTINCI   
 
Zavod bo sodeloval in pomagal društvom pri organizaciji tradicionalnih prireditev in dogodkov 
ter  pri  prireditvah, ki jih bodo želeli organizatorji na novo vpeljati. Prav tako bo sodeloval pri  
prireditvah in dogodkih, ki jih bodo organizirale druge ustanove ali organizacije in se bodo 
odvijale v občini Beltinci. Zavod bo sodeloval tudi pri pripravah in organizaciji prireditev in 
dogodkov, ki jih bo izvajala Občina Beltinci.    
 
 
3.6 SPODBUJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNIH, KULTURNIH IDR. DRUŠTEV  
 
ZTK Beltinci bo spodbujal in koordiniral dejavnost turističnih, kulturnih idr. s turizmom in 
kulturo povezanih društev. Vsem društvom bomo nudili administrativno tehnično in 
strokovno-organizacijsko pomoč. 
 
 Naloge, ki jih bomo pri tem izvajali so naslednje: 
- vzpostavitev in vzdrževanje sodelovanja z društvi, 
- koordinacija in povezovanje dejavnosti društev,  
- programski posveti z društvi, 
- posredovanje informacij društvom glede izobraževanj, prireditev, revij, razpisov, pozivov,   
- pomoč društvom pri organizaciji prireditev in projektov, 
- pomoč pri oblikovanju vabil in fotokopiranju, 
- 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, 
- redno spremljanje dela in napredka društev, 
- udeležba na sestankih in zborih članov društev (na povabilo društev), 
- posredovanje v stiskah in konfliktih znotraj društev, 
- navezovanje stikov z drugimi sorodnimi društvi izven domačega prostora. 
 
 
3.7 DOSTOPNOST JAVNIH KULTURNIH DOBRIN  
 
 
Razstavna dejavnost   

• Stalna razstavna zbirka »Zgodovina zdravstva v Pomurju«, beltinski grad  
• Stalna razstavna zbirka »Büjraštvo na reki Muri«, Brežna hiša, Ižakovci 
• Spominska soba Ivana Jeriča  
• Prekmurska domačija v Lipi  

 
Zavod bo v letu 2016 skrbel za promocijo in trženje vseh razstavnih zbirk. Hkrati bo 
zagotavljal vodenje po razstavah. Vse razstavne zbirke sodijo pod strokovni nadzor 
Pomurskega muzeja Murska Sobota.   
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3.8 URESNIČEVANJE PROGRAMA DELA ZTK BELTINCI 2016  
 
 
Uresničevanje programa dela bo vezano z vsebino, organizacijo in načinom dela ZTK 
Beltinci in ga bodo usmerjali direktorica, zaposleni v zavodu, upravni odbor in komisije – 
stalne in občasne. Pri tem bo ZTK Beltinci sodeloval z Občino Beltinci, turističnimi, kulturnimi 
idr. s turizmom in kulturo povezanimi društvi, krajevnimi skupnostmi v občini Beltinci, partnerji 
v projektih, turističnimi in kulturnimi organizacijami v regiji in izven nje, Pomurskim muzejem 
Murska Sobota in drugimi.  
 
Načrtovani program dela predstavlja jedro delovanja zavoda in je rezultat dosedanje 
usmerjenosti in delovanja zavoda. Zaradi izrazite multiplikativnosti turistične in kulturne 
dejavnosti, ni možno vnaprej  natančno predvideti vseh aktivnosti. Program dela  se bo zato 
skozi leto spreminjal, predvsem z vključevanjem dodatnih in novih vsebin.    
  
Uresničevanje programa dela Zavoda za turizem in kulturo Beltinci bo usmerjeno v 
doseganje naslednjega cilja:  
 
Ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma.  
 
Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov predstavlja razvojno prioriteto, ki bo imela 
izrazito pozitivne učinke na nadaljnji razvoj turizma in ostalih storitev v občini Beltinci, kakor 
tudi na oživljanje in ohranjanje kulturne dediščine ter ohranjanje in trženje biotske 
raznovrstnosti.  
Učinki vlaganj v turistično gospodarstvo, kulturne spomenike oz. objekte kulturne dediščine 
so vidni predvsem preko razširitve, popestritve in dviga kakovosti turistične ponudbe, 
možnosti oblikovanja integralnih turističnih, kulturnih in naravnih proizvodov ter razvoju 
drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih delovnih mest in povečanju števila 
prihodov turistov in drugih obiskovalcev. Posredno pa so opazni tudi pozitivni vplivi na boljšo 
prepoznavnost občine Beltinci.  
  
K uresničevanju programa dela vabimo tudi druge organe, organizacije, ustanove in 
posameznike, ki delujejo na področju turizma in kulture v občini Beltinci. 
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4.  KADROVSKI NAČRT   
 
 
Zavod za turizem in kulturo Beltinci  
 
Vir financiranja Število zaposlenih 

na dan 1. januarja tekočega 
leta 

Dovoljeno ali ocenjeno število 
zaposlenih na dan 1. januarja 
naslednjega leta 

 
1.Proračun Občine Beltinci 

 
1 

 
2 

2.Sredstva EU in sredstva iz 
državnega proračuna 

 
0 

 
1 

3.Sredstva od prodaje blaga in 
storitev na trgu 

 
1 

 
1 

4.Sredstva za financiranje  
javnih del 

 
0 

 
2 

 
Skupno število vseh 
zaposlenih 

 
2 

 
6 

Skupno število zaposlenih pod 
točko 1 

 
1 

 
2 

Skupno število zaposlenih pod 
točkami 2,3,4 

 
1 

 
4 

 
PUP – posredni uporabnik proračuna 
NUP – neposredni uporabnik proračuna 
 
 
 
Obrazložitev Kadrovskega načrta 
 
Na dan 01.01.2016 sta v zavodu zaposleni dve osebi: direktorica (Ela Horvat) in pisarniški 
referent V. (Jožica Slavinec). Odobrena programa javnih del predvidevata vključitev oz. 
zaposlitev v mesecu februarju (ena oseba od 16.02.2016) in marcu (ena oseba od 
01.03.2016).  
V Zavodu za turizem in kulturo Beltinci načrtujemo v letu 2016 povečan delež sofinanciranja 
iz občinskega proračuna Občine Beltinci. Razlog za povečanje načrtovanih prihodkov iz 
občinskega proračuna predstavlja povečan obseg dela v zavodu in hkrati upoštevanje 
dejstva, da se bo z letom 2016 pričela nova finančna perspektiva in želimo v zavodu 
pripravljati projekte za pridobivanje sredstev na podlagi razpisov (EU in nacionalnih). V letu 
2016 želimo v drugi polovici leta zaposliti eno dodatno osebo zaradi povečanega obsega 
dela in eno osebo za 6 mesecev, za potrebe Otoka ljubezni. 
Za nadaljnje kakovostno izvajanje bogate in raznolike dejavnosti zavoda (na štirih lokacijah), 
kljub občasnim pogodbenim zaposlitvam in oddajanju določenih storitev drugim izvajalcem,  
dve zaposleni osebi ne zadostujeta. Prav tako so iz leta v leto bolj omejujoči pogoji za 
zaposlovanje oseb v javnih delih in se v zavodu soočamo z veliko težavo pri pridobivanju 
ustrezno usposobljenih oseb za delo na Otoku ljubezni (informatorji in brodarji v Ižakovcih in 
Melincih). 
V letu 2017 načrtujemo, da bo na dan 01. januarja v zavodu zaposlenih skupaj šest oseb. Za 
dve osebi načrtujemo financiranje iz proračuna Občine Beltinci, iz projektov EU načrtujemo 
sofinanciranje plače za eno osebo (2 x 0,50 %), ena oseba bo zaposlena na tržni dejavnosti, 
s pridobivanjem sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, dve osebi pa bosta nadaljevali 
delo v programu javnih del.    
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Zavod za turizem in kulturo Beltinci  
 
Vir 
financiranja 

Število 
zaposlenih 
po 
kadrovskem 
načrtu na dan 
1. januarja 
tekočega leta 

Število 
zaposlenih 
na dan  
1. aprila 
tekočega leta 

Število 
zaposlenih 
na dan  
1. julija 
tekočega leta 

Število 
zaposlenih 
na dan  
1. oktobra 
tekočega leta 

Število 
zaposlenih na 
dan  
1. januarja 
naslednjega 
leta 

1.Proračun 
Občine 
Beltinci 

 
1 
 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

2.Sredstva EU 
in sredstva iz 
državnega 
proračuna 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

3.Sredstva od 
prodaje blaga 
in storitev na 
trgu 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

4.Sredstva za 
financiranje  
javnih del 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Skupno 
število vseh 
zaposlenih 

 
2 

 
4 

 
5 

 
5 

 
6 

Skupno 
število 
zaposlenih 
pod točko 1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

Skupno 
število 
zaposlenih 
pod točkami 
2,3,4 

 
1 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
 
 
5. NAČRT NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV  IN INVESTICIJSKO  
    VZDRŽEVANJE 
 
Za leto 2016 načrtujemo nakup opreme in vlaganje v investicijsko vzdrževanje v višini 
12.200,00 EUR. Od tega za nakup opreme 3.200,00 EUR in za investicijsko vzdrževanje  
9.000,00 EUR. Viri financiranja za tekoče investicijsko vzdrževanje in nakup opreme so 
presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let ter pridobljena sredstva iz projektov.  
 
Načrt nabave opreme in investicijskega vzdrževanja 
 

 
Naziv 

 
Kol. 

 
Ocenjena vrednost z DDV 

Računalnik s programsko opremo 2 kom 2.000,00 
Oprema za davčne blagajne (komplet: 1 x 
prenosna, 2 x nadgradnja) 

1 kompl. 1.200,00 

Investicijsko vzdrževanje objektov na Otoku 
ljubezni 

 4.000,00 

Investicijsko vzdrževanje – grad Beltinci 
(sončna ura, grajski prostori)  

 5.000,00 



Program dela ZTK Beltinci 2016 

Zavod za turizem in kulturo Beltinci 17

6.  FINANČNI NAČRT ZTK BELTINCI  ZA LETO 2016 
 
 
ZAP.ŠT. A.  PRIHODKI  /  VIRI Plan 2016 
 

 JAVNA SLUŽBA ZNESEK V EUR 
 
1. 

OBČINA BELTINCI 
(sofinanciranje neprofitne dejavnosti) 

55.000,00 

2. OBČINA BELTINCI 
(sofinanciranje kulturnih dogodkov in prireditev) 

10.000,00 

3. OBČINA BELTINCI 
(sofinanciranje javnih del)  

5.000,00 

4. ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
(javna dela) 

20.000,00 

5. PRIHODKI OD IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
(prodaja blaga in storitev na trgu) 

43.000,00 

6. SPONZORSTVA, DONACIJE  
(za izvajanje javne službe)  

5.000,00 

  
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA 

 
138.000,00 

 TRŽNA DEJAVNOST  
7. TURISTIČNI ARANŽMAJI   

(organizacija in prodaja turističnih aranžmajev)  
4.000,00 

8. TRGOVSKA DEJAVNOST  
(prodajalna »Tulipan«) 

40.000,00 

9. KAVOMAT 
(Brežna hiša, Otok ljubezni) 

300,00 

 
 

 
SKUPAJ TRŽNA DEJAVNOST 

 
44.300,00 

  
SKUPAJ  

 
182.300,00 

  
 
ZAP.ŠT. B.  ODHODKI Plan 2016 
 

 JAVNA / TRŽNA DEJAVNOST ZNESEK V EUR 
1. STROŠKI MATERIALA IN  

STORITEV  
16.000,00 

2. STROŠKI INVESTICIJSKEGA   
VZDRŽEVANJA IN OPREMA   

12.200,00 

3. OSEBNI DOHODKI 
(redne zaposlitve, javna dela) 

81.500,00 
 

4. STROŠKI NABAVE TRGOVSKEGA BLAGA 
(trgovska dejavnost)  

16.000,00 

5. STORITVE ZARAČUNANE DRUGIM 
(posredovanje storitev)   

14.500,00 

6. STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI  
(izdaja promocijskih materialov, objave, oglasi …)  

15.000,00 
 

7. STROŠKI ORGANIZACIJE PRIREDITEV 
IN DOGODKOV  

20.000,00 
 

8. POGODBENO DELO  7.100,00 
  

SKUPAJ  
 

182.300,00 
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6.1 POJASNILA K NAČRTOVANIM PRIHODKOM IN ODHODKOM 
 
1. PRIHODKI  
 
Finančni načrt za leto 2016 smo pripravili na podlagi znanih aktivnosti iz tržne dejavnosti 
(pričakovanimi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu), predvidenih prihodkov od 
izvajanja javne službe in v skladu s pričakovanimi sredstvi iz proračuna Občine Beltinci ter s 
pričakovanimi sredstvi Zavoda RS za zaposlovanje. 
Prihodke zavoda v letu 2016 predstavljajo javni prihodki v znesku 138.000,00 EUR in 
prihodki  iz tržne dejavnosti zavoda v znesku 44.300,00 EUR. Skupaj 182.300,00 EUR.  
Delež prihodkov iz proračuna Občine Beltinci znaša 38,40 %. 
 
2. ODHODKI  
 
Stroški materiala in storitev   
Stroške materiala in storitev predstavljajo naslednji odhodki: električna energija, komunalne 
storitve, ogrevanje, stroški telefona, faksa, e-pošte, računalniške storitve, potrošni material, 
pisarniški material, poštnine, zavarovanja, stroški plačilnega prometa, stroški varovanja, 
potni stroški, dnevnice, sejnine idr. stroški.  
 
Osebni dohodki  
Osebni dohodki se gibajo v skladu z zakonodajo, ki predpisuje višino osebnih dohodkov za 
delavce v javnem sektorju, kot tudi osebni dohodek za direktorico zavoda. Osebne dohodke 
planiramo v skladu s kadrovskim načrtom.   
 
Trgovska dejavnost    
Za prodajalno Tulipan in prodajalno v beltinskem gradu posebej predstavljamo načrtovane 
stroške nabavnega materiala oz. prodajnih artiklov.   
 
Stroški investicijskega vzdrževanja in oprema 
Stroške predstavljajo vsi stroški povezani s tekočim in investicijskim vzdrževanjem objektov s 
katerimi upravlja zavod ter nabava osnovnih sredstev v skladu z načrtom nabave opreme in 
investicijskega vzdrževanja.  
 
Storitve zaračunane drugim 
Storitve zaračunane drugim predstavljajo strošek drugih ponudnikov storitev v turističnih 
aranžmajih, ki jih zavod organizira ter strošek plačila deleža prihodkov iz naslova osnovne 
ponudbe na Otoku ljubezni in najemnine Krajevni skupnosti Ižakovci (v skladu s pogodbo). 
 
Stroški promocijskih aktivnosti   
Stroški promocijskih aktivnosti vključujejo celoviti splet tržnega komuniciranja, kamor 
spadajo: izdaja promocijskega materiala, objave v publikacijah, oglaševanje, stiki z 
javnostmi, informacijski sistem, pospeševanje prodaje, nastopi in predstavitve na sejmih, 
borzah, promocijskih dogodkih in informiranje obiskovalcev.  
 
Organizacija prireditev    
Stroški organizacije prireditev vključujejo vse stroške povezane z izvedbo, organizacijo in  
soorganizacijo tradicionalnih prireditev, kulturnih idr. dogodkov.    
 
Pogodbeno delo  
Med pogodbeno delo spadajo stroški zunanjih izvajalcev, ki delajo za zavod po pogodbah 
(podjemne pogodbe, študentske napotnice, avtorski honorarji).  
 
Odhodke zavoda v letu 2016 predstavljajo odhodki od izvajanja javne službe ter odhodki od 
izvajanja tržne dejavnosti in znašajo skupaj 182.300,00 EUR.  
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