
 
 

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec 

objavlja 

JAVNI POZIV: 

Sofinanciranje dela turističnih podmladkov na osnovnih šolah in vrtcih v 

občini Žalec v letu 2019 

 

Predmet in namen poziva: 

Predmet poziva je pospeševanje razvoja turistične dejavnosti med najmlajšimi, oz. med učenci 

osnovnih šol in otrok v vrtcih občine Žalec.  

Osnovne šole in JZ Vrtci Občine Žalec v okviru svojih zmožnosti, programov ali projektov vsako leto  

izvajajo številne aktivnosti s področja turizma in se na ta način tudi vključujejo v prireditve, projekte 

ZKŠT Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, hkrati pa z raziskovalnimi nalogami sodelujejo v 

tekmovanju »Turizmu pomaga lastna glava«, ki ga organizira Turistična zveza Slovenije. Šole in vrtci z 

urejanjem svojih stavb in zunanjosti sodelujejo tudi v projektu Turistične zveze Slovenije »Moja 

dežela, lepa in gostoljubna«, prav tako pa sodelujejo tudi v lokalnem projektu urejanja okolja in stavb 

»Najlepši kraj, hiša in kmetija«, ki ga organizirajo in vodijo ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem 

Žalec, Zveza turističnih društev Občine Žalec in Občina Žalec.   

Cilj poziva 

Z javnim pozivom želimo spodbujati šole in vrtce k temu, da v svoje programe, krožke in aktivnosti 

vključijo čim več turističnih vsebin, da aktivno sodelujejo na prireditvah ZKŠT Zavoda za kulturo, šport 

in turizem Žalec ter aktivno sodelujejo pri urejanju šol, vrtcev.   

Pogoji poziva 

Na javni poziv se s poročilom o delu turističnega podmladka v letu 2019 lahko prijavijo osnovne šole 

občine Žalec in JZ Vrtci občine Žalec.     

Poročila morajo vključevati tudi podatke o številu otrok, ki so vključeni v krožke oz. aktivnosti ter 

podatke o starostnem obdobju otrok, ki so vključeni v turistične dejavnosti, krožke. Navesti je 

potrebno tudi imena in telefonske številke mentorjev. 

Na osnovi prejetih poročil in meril bo komisija pripravila razdelilnik sredstev. Skupna predvidena 

višina sredstev, ki so namenjena za sofinanciranje dela turističnih podmladkov na osnovnih šolah in 

vrtcih v občini Žalec je v višini 2.200,00 EUR zagotovljena v proračunu Občine Žalec, na proračunski 



postavki 14023 Turistični podmladek, 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in 

storitve.  

Na osnovi razdelilnika sredstev bodo vsem upravičencem poslane v podpis pogodbe. Veljavne 

pogodbe bodo osnova za nakazilo sredstev.   

Rok za oddajo poročil  je 15.11.2019, začetek javnega poziva 25.10.2019. 

Vloge oddajte osebno v tajništvu ali po pošti na naslov: ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, 

Aškerčeva 9a, 3310 Žalec v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje turističnih 

podmladkov na osnovnih šolah in vrtcih v občini Žalec«. 

 

Dodatne informacije pri kontaktni osebi: Sabina Palir, tel.: 03/714-03-90, e-mail: 

zkst.turizem@siol.net  

Poziv je dosegljiv tudi na www.zkst-zalec.si.   

          

         Direktor: 

         Mag. Boštjan Štrajhar 
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