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OBRAZEC – 5
Z A H T E V E K Z A I Z P L A Č I L O S R E D S T E V

Naziv društva: Turistično društvo Žalec
Naslov: Ulica Savinjske čete 4
Poštna številka in pošta: 3310 Žalec
Matična številka: 5184410000
Davčna številka: 49704125

OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5

3310 Žalec

Zadeva: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV

Na podlagi odločbe št. z dne, in pogodbe o sofinanciranju

programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec za leto 2021 prosimo

za nakazilo odobrenih sredstev v višini EUR.

Izjavljam, da bodo vse aktivnosti zaključene do 31.12.2021.

Priloge:
– Poročilo o izvedenih aktivnostih;
– 1 x fotografija za vsako prireditev (organizacija in sodelovanje).

Kraj in datum: Žig društva Podpis zakonitega zastopnika:
Žalec, 30.11.2021 Andrej Fideršek
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Priloga 1 k zahtevku: Poročilo o izvedenih aktivnostih

Naziv društva: Turistično društvo Žalec
A/I. REDNA DEJAVNOST Izpolni društvo
Število članov društva s plačano
članarino v letu 2021 __27____ članov

Višina članarine
Odrasli: _10___ €
Otroci: _5___ €

Skupen znesek prihodkov iz članarine Izračun: __27*10____________
Skupaj: __270_______________

Aktivnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanju in varstvu okolja
Število udeležencev (članov društva)
čistilne akcije Občine Žalec v letu 2021 __10____ članov

Opis aktivnosti urejanje in vzdrževanje javnih površin v letu 2021:
Čistilna akcija v športnem parku Žalec, ob potoku Lava okoli IHPS in v gozdu ob cesti

Ložnica-Pirešica
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Opis izvajanja ukrepov »brez odpadkov« (Zero Waste) pri organiziranju samostojnih prireditev
v letu 2021:
Vsi naši dogodki so potekali v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki. Kot primer lahko
izpostavim 3 dogodke:
Kuhinja na prostem pri Marjoli – uporaba pribora, krožnikov in kozarcev, ki jih je posodila
gostilna Marjola. Vse smo sproti prali, edina stvar za 1x uporabo so bili prtički. Viške hrane
smo ali donirali ali zapakirali gostom za domov v velike kozarce za vlaganje
Plastični jazz v atriju Savinove hiše – uporabljeni so bili vinski kozarci, ki nam jih je posodil
ZKŠT. Iz Pepelkine kuhinje smo prejeli pogače, ki smo jo prenesli na keramične krožnike.
Pribor ni bil uporabljen.
Gozdne vikend počitnice – Uporabili smo trpežne pralne kozarce, domače sokove in sadje iz
dnevnega centra Eureka. Kosilo in posladek smo kuhali v Hiša sadeži družbe in uporabljali
pribor ter opremo sposojeno od Petke.
Vsega skupaj je na naših 3 najbolj obsežnih dogodkih nastalo za približno pol vreče smeti
odpadkov, čeprav se je skupno vseh 3 dogodkov udeležilo okoli 150 obiskovalcev.
Prejem priznanja za društvo, ki je bilo
podeljeno na nacionalni ravni (obkrožiti) DA / NE

Število opravljenih prostovoljskih ur v
letu 2021 __950___ ur

Znesek stalnih stroškov društva v letu
2021 (stroški računovodskih in bančnih
storitev, stroški najemnine, elektrike,
interneta)

__274,87___ €
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B/I. PROJEKTI DRUŠTVA V LETU 2021

Organizacija prireditve občinskega pomena:

Naziv prireditve: ________________________________________________
Datum: _______________________________________________________

Trajanje prireditve občinskega pomena
(obkrožiti trajanje) 1 dan / 2 dni ali več

Organizacija krajevnih prireditev:
Naziv prireditve: Prepoznavanje užitnih divjih rastlin z Jasmino Pepel
Datum: 16.3.2021

Naziv prireditve: Izmenjevalnica sadik na tržnici v Žalcu
Datum: 19.6.2021

Naziv prireditve: Kuhinja na prostem brez odpadkov pri Marjoli
Datum: 26.6.2021
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Naziv prireditve: Plastični jazz v atriju Savinove hiše
Datum: 31.7.2021

Naziv prireditve: Gozdne vikend počitnice v parku jame Pekel
Datum: 3.7.-4.7.2021
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Sodelovanje na drugih prireditvah v občini:
Naziv prireditve: Cvetlična tržnica 2021 in izmenjava sobnih rastlin
Datum: 24.4.2021

Naziv prireditve: Izmenjevalnica oblačil v Hiši sadeži družbe Žalec
Datum: Reden dogodek, ki poteka vsak petek do 17:00
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Naziv prireditve: Oblačila na novih poteh
Datum: 3.6.2021

Sodelovanje na prireditvah izven občine:
Naziv prireditve: Plastični jazz v Gala Hali v Ljubljani
Datum: 15.7.2021
Povezava do RTV prispevka: https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174791371

https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174791371?fbclid=IwAR2ullkHGYJVt1bbEjjbfBQ13dLOxYdlFNnMBM8wLrONvTREs6NO9Sd01FE
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Naziv prireditve: Erasmus+ / DEEP-T / activity 1 / Organizacijski sestanek v Fagagni (ITA)
Datum: 17.9.-19.9.2021

Naziv prireditve: Erasmus+ / BEZWA / Zero waste trainers certification v Bruslju (BE)
Datum: 26.9.-2.10.2021

Organizacije izobraževalne dejavnosti:

Naziv prireditve: Prikaz obrezovanja sadnega drevja
Datum: 26.2.2021
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Sodelovanje pri projektih EU, LAS
Sodelovanje pri projektu EU, LAS v preteklem ali tekočem letu (obkrožiti): DA / NE
Naziv projekta:

- Deep Education, for Ecology and Participation – Training (partner) Erasmus+
- Building a Zero Waste Academy (udeleženec) Erasmus+
- Manj olja, več okolja (prijavitelj) LAS SSD

B/I. PROMOCIJA DRUŠTVA V LETU 2021

Nastop na sejmu:

Naziv sejma: ___________________________________________________
Datum: _______________________________________________________

Vzdrževanje spletne strani

Naslov spletne strani: www.zerowastezalec.com

Vzdrževanje družbenih omrežij

Naziv profila: FB: Zero waste Žalec, IG: Zero waste Žalec, FB: Turistično društvo Žalec

Posredovanje podatkov o prireditvah društva
ZKŠT-ju Žalec (obkrožiti) DA / NE

Posredovanje predlogov za izbor »Najlepši kraj,
hiša in kmetija« ZKŠT-ju Žalec (obkrožiti) DA / NE

Obvezne priloge: 1 x fotografija za vsako prireditev (organizacija in sodelovanje)

Kraj in datum: Žig društva Podpis zakonitega zastopnika:
Žalec, 30.11.2021 Andrej Fideršek


