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1. POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA
Javni zavod Straža je pravna oseba s pravicami in obveznosti in polno odgovornostjo v
pravnem prometu, v svojem imenu in za svoj račun, kot to določajo zakoni in odlok o
ustanovitvi zavoda.
Zavod bi opravljal upravljanje kulturnega doma, organiziral kulturne in športne prireditev ter
proslave občinskega in širšega pomena, vodil razpise sredstev za dotacije društvom, izvajal
strokovna, administrativna in tehnična dela na področju kulture, športa, izobraževanja in
prireditev v občini, ipd.
Od konkurentov se bo Javni zavod ločil predvsem v kakovosti storitev, v bližini občanom
pripadnosti okolju. Zavod bo združeval več dejavnosti, ki jih zgoraj omenjeni konkurenti ne
ponujajo. Torej: sofinanciranje društev na področju športa, kulture, idr., upravljanje
kulturnega doma, pridobivanje nepovratnih sredstev in širjenje ter promocija kulturne in
športne osveščenosti med občane občine Straža.
Javni zavod bi se oblikoval do konca leta 2011 in s svojim delovanjem pričel v letu 2012.
Tekom prvega leta bodo večji poudarek dan tudi samemu oglaševanju storitev. S tem bo
zavod obveščal potencialne kupce o javnem zavodu, o njihovih storitvah, ki jih nudijo.
Finančni načrt v zaključku poslovnega načrta opredeljuje stroške in prihodke zavoda in vire
pridobitve. Prikazan je tudi vpliv ustanovitve Javnega zavoda Straža na občinski proračun
Občine Straža.
Nekateri izmer ciljev Zavoda so: razvoj kulture, razširitev ljubiteljske dejavnosti po društvih,
organizirati več športno rekreativnih akcij in ostalih prireditev, povezati šport in turizem,
promovirati turistično ponudbo občine, spodbujati aktivnosti mladih ter ne nazadnje zmanjšati
stroške oz. odhodke Občine Straža povezane z organizacijo prireditev.
Za prihodnost kulture in športa ter izobraževanja Občine Straže je pomembno, da se celovito
pristopi k razvoju dejavnosti. Ustanovitev Javnega zavoda pomeni napredek v tej smeri, kakor
tudi pridobivanje dodatnih nepovratnih sredstev na področjih, kjer Občina kot taka ne mora
kandidirati.
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2. PANOGA DEJAVNOSTI IN ORGANIZIRANOST ZAVODA
1.1. Predstavitev javnega zavoda
Ime zavoda: Javni zavod Straža.
Sedež zavoda je: Ulica talcev 9, 8351 Straža.
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznosti in polno odgovornostjo v pravnem prometu,
v svojem imenu in za svoj račun, kot to določajo zakoni in odlok o ustanovitvi zavoda. Zavod
odgovarja za svoje obveznostmi z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Pravno sposobnost pridobi z vpisom v sodni register.
1.2. Dejavnost zavoda
Javni zavoda opravlja naslednje osnovne dejavnosti:
− obratovanje in vzdrževanje kulturnih objektov,
− organiziranje kulturnih in športnih prireditev ter proslav občinskega in širšega
pomena,
− izvajanje nacionalnih in občinskega programa športa in kulture,
− razpisi sredstev za dotacije društvom in spremljanje njihovega koriščenja,
− izvajanje strokovnih, administrativnih in tehničnih del na področju kulture, športa,
izobraževanja in prireditev v občini,
− sodelovanje pri izvajanju programov kulturne in športne vzgoje otrok in mladine,
− dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa,
− svetovanje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih kulturnih in
športnih objektov,
− urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
− obratovanje objektov za kulturne prireditve,
− prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
− izobraževanje,
− drugo tiskarstvo itd.
Dejavnost zavoda je razvrščena po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02). Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
22.11 Izdajanje knjig, brošur, prospektov in podobnih publikacij, tudi slovarjev in
enciklopedij
22.110 Izdajanje knjig
22.120 Izdajanje časopisov
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150 Drugo založništvo
22.22 Drugo tiskarstvo
22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
22.320 Razmnoževanje video zapisov
22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
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52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
52.610 Trgovina na drobno po pošti
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
55.220 Dejavnost kampov
55.239 Druge nastanitve za krajši čas
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
55.400 Točenje pijač
60.230 Drug kopenski potniški promet
61.200 Promet po rekah, jezerih, prekopih
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe
71.401 Izposojanje športne opreme
71.402 Dejavnost videotek
72.100 Svetovanje o računalniških napravah
72.300 Obdelava podatkov
72.600 Druge računalniške dejavnosti
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.20 Projektiranje in tehnično svetovanje
74.400 Oglaševanje
74.84 Druge poslovne dejavnosti
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.873 Druge poslovne dejavnosti
80.422 Drugo izobraževanje
92 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti
92.110 Snemanje filmov in videofilmov
92.130 Kinematografska dejavnost
92.200 Radijska in televizijska dejavnost
92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.33 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
92.400 Dejavnost tiskovnih agencij
92.511 Dejavnost knjižnic
92.512 Dejavnost arhivov
92.521 Dejavnost muzejev
92.522 Varstvo kulturne dediščine
92.610 Obratovanje športnih objektov
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92.623 Druge športne dejavnosti
92.720 Druge dejavnosti za sprostitev.
1.3. Organiziranost javnega zavoda
Javni zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor. Direktor zavoda zastopa in
predstavlja zavod, obseg upravičenja za zastopanje pa mu določi svet zavoda s soglasjem
ustanovitelja.
Organi zavoda so:
− svet zavoda,
− direktor in
− strokovni sveti.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev
oziroma imenovanja določi svet zavoda s statutom.
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev
zavoda in predstavniki uporabnikov.
Svet zavoda šteje pet članov:
− trije predstavniki Občine Straža,
− en predstavnik delavcev zavoda,
− en predstavnik zainteresirane javnosti.
Predstavnike občine imenuje Občinski svet Občine Straža na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Postopek imenovanja predstavnika delavcev zavoda se uredi s statutom, ki ga sprejme svet
zavoda. Do sprejema statuta opravlja funkcijo predstavnika zainteresirane javnosti v svetu
zavoda v.d. direktorja oz. direktor javnega zavoda.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje župan na predlog sveta zavoda.
1.4. Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Straža,
Zakon o zavodih,
Zakon o javnih financah,
Zakon o javnem naročanju,
Zakon o računovodstvu,
Zakon o javnih uslužbencih,
Zakon o športu,
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazoma
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega,
− Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava,
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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− Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava,
− interni akti Javnega zavoda.

3. TRŽNE RAZISKAVE IN ANALIZA TRGA
2.1. Kupci in partnerji
Odjemalci storitev javnega zavoda:
− društva (s področja kulture in športa idr.),
− izvajalci predstav,
− predavatelji (v sklopu seminarjev),
− posamezniki umetniki (v sklopu razstav),
− mladinski domovi/klubi,
− založbe,
− športni centri,
− turisti, občani, okoliški prebivalci,
− Zavod za zaposlovanje (zaposlovanje ESS),
− Center za socialno delo (javna dela),
− Osnovna šola Vavta vas (predstave in predavanja),
− Občina Straža (medsebojno sodelovanje).
2.2. Velikost trga
Javni zavod bi deloval v občini Straža. Primarni namen je učinkovitejša organizacija, razvoj
in spodbujanje dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti ter
informiranje občanov.
Občina Straža zajema 11 vasi oz. naselij (Drganja sela, Jurka vas, Loke, Podgora, Potok,
Prapreče pri Straži, Dolnje Mraševo, Rumanja vas, Straža, Vavta vas, Zalog).
Občina leži ob reki Krki in meji na naslednje občine: občina Dolenjske Toplice, občina
Mirna Peč, občina Novo mesto, občina Žužemberk.
Površina občine: 28,5 km2
Število prebivalcev: 3.861
2.3. Konkurenca
Neposrednih konkurentov, ki delujejo v občini Straža v takšni obliki, predvsem z vidika
obsežnost dejavnosti, Javnemu zavodu ni. Kot konkurente iz sosednjih občin lahko smatramo
Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice, Kulturni center Janeza Trdine ter Anton
Podbevšek Teater. Konkurenca ponuja naslednje storitev:
− kinematografske predstave/predvajanje filmov,
− prireditvene dejavnosti,
− organizacijo seminarjev, kongresov, posvetovanj, okroglih miz, predavanj,
− organizacijo celotne prireditve,
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najem dodatne tehnične opreme,
priprava gradiv in publikacij,
pogostitev,
organizacijo namestitev,
prevoz sodelujočih idr.

Od konkurentov se bo Javni zavod ločil predvsem v kakovosti storitev, za občane pa bo
pomenil bližino in pripadnost okolju. Zavod bo združeval več dejavnosti, ki jih zgoraj
omenjeni konkurenti ne ponujajo. Torej: sofinanciranje društev na področju športa, kulture,
idr., upravljanje kulturnega doma, pridobivanje nepovratnih sredstev in širjenje ter promocija
kulturne in športne osveščenosti med občane občine Straža.
Med drugim, bi za konkurente v občini lahko smatrali tudi posamezna društva, ki sama
organizirajo dogodke in ne bi poslovno sodelovala z zavodom. Za finančno posledico bi
navedeno imelo izpad morebitnega prihodka v primeru prodaje kart.
2.4. Cilji javnega zavoda za občino
− razvoj kulture,
− povečati zanimanje in obiske naših kulturnih prireditev s kvalitetnimi predstavami in
prireditvami,
− razširiti ljubiteljsko dejavnost po društvih,
− povečati število športno aktivnih prebivalcev občine,
− organizirati več športno rekreativnih akcij in ostalih prireditev,
− povezava športa in turizma,
− sodelovanje pri organizaciji športnih in ostalih tekmovanj ter prireditev (občinske
proslave),
− promovirati turistično ponudbo občine,
− povezava mladinskih društev in vzpodbujanje aktivnosti mladih,
− izobraževanje,
− sodelovanje na razpisih za sofinanciranje,
− zmanjšanje stroškov povezanih z organizacijo prireditev.
2.5. SWOT analiza
Prednosti (notranji dejavniki – t.i. »konkurenčne prednosti«)
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Izjemna koncentracija ljubiteljske kulture in lokalnih kulturnih ustvarjalcev.
Interes domačih ustvarjalcev po delovanju v Straži.
Visoka raven sodelovanja z lokalnimi društvi in posamezniki.
Relativno dobra publika iz lokalnega okolja, od mlajše do starejše generacija (od
športa do kulture).
Pripravljenost lokalnega prebivalstva za prostovoljno angažiranje na področju kulture,
športa, navezanost na svoj kraj.
Bogate izkušnje pri organizaciji kulturnih prireditev.
Prireditveni prostori za dogodke.
Živahna dejavnost (številne razstave, prireditve, izobraževalne dejavnosti idr.).
Lokalna pripadnost občanov.
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Število obiskovalcev razstav in drugih prireditev je v vzponu.
Oživljanje vaškega središča (kulturni dom).
Takojšen nov ustvarjalni dialog (tudi v razvoju raznolikih občinstev).
Pozitivno pričakovanje okolja.
Glede na število različnih športnih panog v občini možnost organizacije športnih lig.
Ozaveščenost občanov – športna dejavnost, kot so straški teki.
Možnost nadgrajevanja posameznih športnih panog z profesionalnimi trenerji/učitelji.
Interes za povezovanje posameznikov z različnih področij.

Slabosti (notranji dejavniki – področja, ki jih je potrebno še razviti, da bi dosegli cilje)
− Ni celostnega obveščanja o kulturnem dogajanju v občini Straža.
− Nepovezano delovanje kulturnih, športnih in ostalih institucij (podvajanje dogodkov,
časovno prekrivanje dogodkov, individualizem pri projektih in posledično nezmožnost
pridobivanja državnih in evropskih sredstev, nekolegialnost – zaračunavanje najemnin
med posamičnimi društvi, nezmožnost izposojanja opreme, kostumov za negotovinsko
plačilo – protiusluge in posledično finančna nesposobnost manjših organizacij oziroma
društev).
− Pomanjkanje skupnih projektov, razdrobljeno delovanje.
− Manjka povezovalna institucija.
− Slaba prepoznavnost občine (označevanje, komuniciranje, trženje, logistika,
oglaševanje).
− Slaba tehnična opremljenost prostorov v kulturnem domu.
− Šibko vključevanje študentov/diplomantov/podiplomcev v obštudijske, strokovne
dejavnosti in šibko povezovanje med njimi.
− Nevajenost/nepripravljenost na velike projekte (ambicioznost).
− Trenutno slaba prepoznavnost Straže.
Priložnosti (zunanji dejavniki, ki jih lahko izkoristimo za doseganje ciljev)
− Strateška lega Straže (reka Krka – kopalno območje; prehodni kraj med Novim
mestom in Dolenjskimi Toplicami).
− Pritegniti mlajšo, izobraženo prebivalstvo, ki bo podprlo dogajanje in delovalo v
vaškem jedru (se poistovetilo s Stražo).
− Ustrezen menedžment; enovit pristop k organizaciji kulturnega in ostalega dogajanja,
jasna strategija.
− Povezovanje s turizmom, razvoj kulturnega turizma.
− Urbanistično – prostorski razvoj občine.
− »Agresivnejši« pristop in sistematičen odnos ustvarjalcev do medijev.
− Redno objavljanje informacij o prireditvah.
− Ustrezna organiziranost ter partnerstvo med nosilci kulturnih, športnih, izobraževalnih
programov (skupni projekti, povezovanje).
− Nadgradnja dogodkov s tabori, delavnicami.
− Možnost pridobivanja nepovratnih sredstev.
− Pridobivanje donacij za financiranje dejavnosti zavoda in društev.
− Koriščenje javnih površin za posamezne dogodke (vaška jedra, stadioni, drugo).
− Turistični razvoj, kulturne poti, kulturno-politične, tematske poti.
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− Sistematična kulturna vzgoja otrok.
Nevarnosti (zunanji dejavniki, na katere ni možno vplivati, a je možen izogib oz. ublažitev,
za dosego ciljev)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Kulturna neosveščenost občanov.
Preambiciozno zastavljeni projekti.
Ohladitev naklonjenosti lokalne oblasti.
Pomanjkanje informacij o porabljenih sredstvih.
Neustrezni menedžment ter nezmožnost upravljanja s prostori, opremo, ipd.
Vzpostavitev ne dovolj ustrezne strukture vodenja in upravljanja.
Izseljevanje iz občine Straža.
Prepočasno zagotavljanje primernih lokacij/prostorov za naraščajoče potrebe kulturnih
dejavnosti.
Neustrezno pozicioniranje Straže v strategiji razvoja turizma v Sloveniji.
Močna konkurenca bližnjih vasi (Dolenjske Toplice).
Odsotnost dolgoročnega načrtovanja.
Vpliv gospodarske krize – možnost ukinitve katerega izmed pomembnih razpisov za
pridobivanje sredstev oziroma manjše finančne naklonjenosti kulturi.
(Ne)zagotovitev finančnih sredstev za sofinanciranje projektov (investicij, vsebine,
zaposlitve, drugo) v prihodnosti.
Problem financiranja in neustrezno obvladovanje tekočih stroškov.
Slab odziv partnerjev.
Nenatančna/pomanjkljiva opredelitev ciljnih publik.

4. NAČRT TRŽENJA
Z prenovljenim kulturnim domom se bo število prireditev glede na predhodna leta (v letu
2009 je bilo 13 prireditev) povečalo. V posameznem letu se načrtuje okoli 20 predstav letno.
Tako bi omogočili obiskovanje kulturnih ter ostalih predstav več kot 3.000 obiskovalcev, tako
našim občanom kot tudi širšemu krogu obiskovalcev.
3.1. Pregled programa dela
Program dela mora zavod pripraviti vsako leto, kot tudi sam finančni načrt. V nadaljevanju
povzemamo nekaj dogodkov z izvajalci (predvsem lokalna društva), ki so se izvajali v občini
Straža v obdobju 2007 – 2010.
Gledališke predstave:
− Izvajalec Dober dan teater iz Prečne
− Špas teater Dolenjske Toplic
− Gledališče za otroke in mlade Ljubljana
− Gledališče Zapik
Glasbene predstave:
− prireditev ob materinskem dnevu – nastopajoči iz OŠ Vavta vas in lokalni poeti
− Glasba mladost nostalgija – Skupina Dom za sanje, mladi harmonikarji
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− Božično novoletni koncert – MPZ Sv. Jakob
− Skupaj ohranjajmo ljudsko pesem in ples – seznam nastopajočih DU Straž ,Otroška
FS Vavta vas, Vaški zvon, Dolenjski oktet, TD Straža FS, Folklorna skupina
Dolenjske toplice, Maks Starc – recitacije
Lutkovne predstave:
− Teater iz Ljubljane
− FRU-FRU
− Lutkovno gledališče Maribor
− Lutkovno gledališče Kranj
− Predstave Osnovne šole Vavta vas
Športni dogodki:
− Balinanje
− Prvomajski športni dogodki – Športno društvo Straža
− Dan na Krki
− Pohodi, vzponi s kolesi
− Straški teki – Društvo za razvoj Straže
− Pikado in ostalo – Društvo upokojencev Straža
− Nogometni turnirji
− Tekma v kajak-kanu-ju
Razno:
− Prireditev ob Slovenskem kulturnem prazniku - MPZ DU Straža, Dolenjski oktet,
lokalni poeti, OŠ Vavta vas
− Materam in ženam – otroci iz vrtca Krkine lučke, otroška folklorna skupina, Plesna
šola Borisa Vovka, mlada harmonikarja
− Potopisna predavanja
− Ustvarjalne delavnice
− Proslava ob občinskem prazniku
− Proslava ob dnevu državnosti
− Straška jesen
− Razstave ročnih del
3.2. Tržno komuniciranje
Ključno za uspeh je promocija in začetni izdatki za brošure in ostale zloženke ipd., kar je v
nadaljevanju poslovnega načrta ovrednoteno v višini 20.000,00 EUR.
Javni zavod bi se pri svojem delovanju posluževal tiskanih in avdiovizualnih medijev. Izdajal
bi brošure in plakate za posamezne dogodke. Posluževal bi se tudi drugih medijev, kot so
glasilo Stražan, časopisi, radio oglasi, obvestila v šolah ipd.
Javni zavod bi se predstavljal na sejmu turizma v Ljubljani ter na spletnih straneh, kot je Vaš
kanal, stran Občine Straža, slovenia.info idr.
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5. PROIZVODI IN STORITVE
Javni zavod nudi naslednje storitve:
− spremlja, posreduje, organizira in izvaja kulturne, turistične, športne in mladinske
prireditve in tekmovanja;
− organiziranje kulturnih, turističnih, športnih prireditev in prireditev ter proslav
občinskega in širšega pomena;
− izvajanje strokovnih, administrativnih in tehničnih del na področju kulture, turizma,
športa in mladinskih dejavnosti ter prireditev v občini;
− vključevanje kulturnih, turističnih, športnih programov in programov mladinske
dejavnosti ter projektov v druge dejavnosti z namenom celovite promocije občine
Straža;
− izvaja razstavno dejavnost;
− organizira sejemsko dejavnost in dejavnost propagande ter dejavnosti, povezane s
kulturo, turizmom, športom in mladinskimi dejavnostmi;
− pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni
obliki;
− svetovanje pri načrtovanju, izgradnji, obnovi in upravljanju kulturnih, turističnih,
športnih objektov ter mladinskih centrov in vaških domov;
− upravlja z javno infrastrukturo na področju kulture, turizma, športa in mladinskih
dejavnosti, ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in jo daje v najem;
− izvajanje investicij na področju kulture, turizma, športa in mladinskih dejavnosti;
− pridobiva sredstva iz lokalnih, državnih in mednarodnih virov za posamezne razvojne
projekte;
− izvajanje državnih in evropskih projektov na področju kulture, turizma, športa in
izobraževanja.

6. OCENA POTREBNIH VLAGANJ ZA ZAČETEK DELOVANJA
Javni zavod bo deloval v prenovljenih prostorih Kulturnega doma v Straži. Za opravljanje
dejavnosti so potrebna naslednja vlaganja.
OPREMA
Prostorov
Telefon, fax 2x
Fotokopirni stroj
RAČUNALNIŠKA OPREMA
Računalnik 2x s programsko opremo
OBRATNA SREDSTVA
Brošura, promocija
SKUPAJ VLAGANJA

Znesek v EUR
8.800,00
5.000,00
300,00
3.500,00
2.600,00
2.600,00
5.800,00
5.800,00
17.200,00

Vlaganja za začetek delovanja zagotovi ustanovitelj zavoda.
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7. NAČRT ZAPOSLOVANJA
Načrt zaposlovanja predvideva 2 osebi, direktorja zavoda ter delavca na področju turizma in
športa. Predvideva se zaposlitev ene osebe predvidoma v marcu 2012 in druge predvidoma v
juniju 2012, zato so tudi stroški dela ustrezno preračunani iz letne ravni, katera je prikazana v
finančnem delu poslovnega načrta.
V nadaljnjih letih (2014-2016) bo zavod zaposlil komunalnega delavca, ki ga bo prevzel od
Občine Straža, če ga bo le-ta imela zaposlenega.
Javni zavod bo opravljal tudi urejanje okolice ter ostale že navedene dejavnosti, za kar se bo v
začetku svojega delovanja posluževal predvsem programa ESS – Zavod za zaposlovanje
(programi praktičnega usposabljanja na delovnem mestu) in javnih del – Center za socialno
delo, preko katerega bi pridobil komunalnega delavca in po potrebi ostale delavce.
Letni strošek v EUR
STROŠKI DELA v letu 2012
Plače zaposlenih
Prispevek izplačevalca od plač
Povračilo stroškov prehrane med delom
Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela
Str. kolektivnega dodat. pokojn. zavarovanja za JU
Regres za letni dopust
SKUPAJ

24.367,12
4.160,24
1.337,22
490,31
408,60
1.040,06
31.803,55

Pri opravljanju storitev bo možno uporabljati več instrumentov za ugotavljanje kvalitete:
− knjiga vtisov,
− anketni vprašalniki za obiskovalce,
− neposredni pogovor z obiskovalci.

8. SPLOŠNI TERMINSKI PLAN
Javni zavod bi se oblikoval do konca leta 2011 in s svojim delovanjem pričel v letu 2012.
Tekom prvega leta bodo večji poudarek dan tudi samemu oglaševanju storitev. S tem bo
zavod obveščal potencialne kupce o javnem zavodu, o njihovih storitvah, ki jih nudijo.

9. FINANČNI NAČRT
Javni zavod mora voditi računovodstvo in predložiti letna poročila skladno z Zakonom o
računovodstvu, Zakonom o javnih financah in predpisi, izdanimi na njuni podlagi.
Finančni plan javni zavod letno predloži občini, da se zneske ustrezno uskladi in vnese v
proračun Občine Straža.
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Obrazložitev:
V letu 2012 bo Občina Straža zagotovila proračunska sredstva za plače zaposlenih v javnem
zavodu ter začetna vlaganj, opredeljena v 5. poglavju poslovnega načrta.
Iz proračuna države bo zavod prejel sredstva za kritje stroškov usposabljanja na delovnem
mestu za osebo, ki bo napotena s strani Zavoda za zaposlovanje ter Centra za socialno delo –
javna dela. Ta sredstva se bodo namensko porabila za kritje stroškov teh oseb, kar je izkazano
med odhodki – drugo.
Nejavna dejavnost vsebuje trženje kulturnega doma, najemnine za prostore v kulturnem domu
(za prireditve ipd.) ter donacije in sponzorstva prejeta od fizičnih in pravnih oseb. Najemnine
bo zavod v skladu s sklenjeno pogodbo o upravljanju z Občino Stražo nakazoval na račun
občine, zato so na drugi strani pri zavodu izkazani tudi odhodki – najemnina.
Delovanje zavoda bi za proračun Občine pomenilo zmanjšanje proračunskih postavk, ki se
navezujejo na stroške prireditev, kar pomeni prihranek v višini 25.900,00 EUR. Glede na
vložena sredstva za začetek delovanja zavoda in kritje stroškov plač pa je v končnem izračunu
tabele izkazan primanjkljaj v višini 23.103,55 EUR. Pomeni, da bi iz proračuna občine v letu
2012 morali nameniti dodatna sredstva v prej navedenem znesku.
V letih 2013, 2015 in 2016 pa tabela izkazuje prihranek za Občino Straža. V 5-letnem
obdobju bi Javni zavod imel presežek prihodkov nad odhodki.
Materialni stroški se v obdobju 2013-2016 povečujejo predvsem zaradi dodatnih stroškov
povezanih z organizacijo dogodkov. Plače se v letu 2014 povečajo zaradi zaposlitve dodatne
osebe. V tem obdobju se predvideva, da bo zavod sofinanciral tudi programe društev na
področju športa in kulture, v višinah kot izhaja v tabeli pod ostali stroški – sofinanciranje
programov društev. Ta sredstva se bodo izplačevala, če bo zavod od donacij in sponzorstev
pridobil dovolj sredstev, kar je prikazano v prihodkovnem delu tabele ali preko javnih
razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev.
V nadaljevanju je prikaz planiranih prihodkov in odhodkov, ločeno po virih financiranja.
Tabela na koncu prikazuje morebitni prihranek proračunskih sredstev Občine Straža, kot
posledico ustanovitve Javnega zavoda Straža.
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Finančni plan Javnega zavoda Straža za obdobje 2012 - 2016
leto 2012

leto 2013

leto 2014

leto 2015

leto 2016

66.793,55
58.503,55

97.990,00
72.310,00

126.853,88
91.208,88

135.264,38
91.208,88

140.968,13
91.208,88

49.003,55

42.810,00

52.908,88

52.908,88

52.908,88

plače iz občinskega proračuna

31.803,55

42.810,00

52.908,88

52.908,88

52.908,88

začetna vlaganja iz občinskega proračuna

17.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proračun države

9.500,00

29.500,00

38.300,00

38.300,00

38.300,00

državna in EU sredstva

9.100,00

28.800,00

36.100,00

36.100,00

36.100,00

Zavod za zaposlovanje RS - ESS

100,00

100,00

200,00

200,00

200,00

Center za socialno delo - javna dela

300,00

600,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

8.290,00

25.680,00

35.645,00

44.055,50

49.759,25

trženje

3.380,00

5.070,00

7.605,00

11.407,50

17.111,25

najemnine

1.410,00

1.410,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

donacije, sponzorstva

3.500,00

19.200,00

23.040,00

27.648,00

27.648,00

66.615,55

96.742,00

122.164,32

127.613,62

128.111,11

PRIHODKI
Prihodki - skupaj
JAVNA SREDSTVA - skupaj
Proračun občine

NEJAVNA SREDSTVA - skupaj

ODHODKI
Odhodki - skupaj

17.612,00

21.732,00

27.055,44

27.504,74

28.002,23

čistilni material in storitve

Materialni stroški - skupaj

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

električna energija

216,00

216,00

220,32

220,32

220,32

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

komunalne storitve

456,00

456,00

465,12

474,42

483,91

časopis, knjige, strokovna literatura

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

poraba kuriv in stroški ogrevanja

pisarniški material in storitve
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telefon, elektronska pošta

400,00

400,00

408,00

408,00

408,00

poštne storitve

400,00

600,00

612,00

612,00

612,00

računovodske storitve

5.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

najemnina

1.410,00

1.410,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

700,00

800,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.000,00

1.000,00

1.200,00

1.440,00

1.728,00

bančne storitve

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

računalniške storitve

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

oglaševalske storitve

780,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

drugo

500,00

800,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

31.803,55

42.810,00

52.908,88

52.908,88

52.908,88

24.367,12

32.800,00

40.537,52

40.537,52

40.537,52

prispevki izplačevalca od plač

4.160,24

5.600,00

6.921,04

6.921,04

6.921,04

povračilo stroškov prehrane med delom

1.337,22

1.800,00

2.224,62

2.224,62

2.224,62

povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

490,31

660,00

815,69

815,69

815,69

str. kolektivnega dodat. pokojn. zavarov. za JU

408,60

550,00

679,75

679,75

679,75

1.040,06

1.400,00

1.730,26

1.730,26

1.730,26

Ostali stroški - skupaj

17.200,00

32.200,00

42.200,00

47.200,00

47.200,00

plačila po podjemnih pogodbah

reprezentanca
prevozne storitve

Stroški dela - skupaj
plače zaposlenih

regres za letni dopust

11.400,00

11.400,00

11.400,00

11.400,00

11.400,00

plačila avtorskih honorarjev

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

posebni davek na določene prejemke

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

0,00

15.000,00

25.000,00

30.000,00

30.000,00

178,00

1.248,00

4.689,56

7.650,76

12.857,02

sofinanciranje programov društev

RALIKA MED PRIH. IN ODH.

16 | S t r a n

JAVNI ZAVOD STRAŽA

Poslovni načrt

Prikaz vpliva ustanovitve Javnega zavoda na občinski proračun Občine Straža s finančnega vidika
Prihranki proračun iz naslova zmanjšanja
stroškov prireditev

25.900,00

25.900,00

25.900,00

25.900,00

25.900,00

0,00

20.550,00

20.550,00

20.550,00

20.550,00

Prihranki iz naslova zmanjšanja
stroškov

25.900,00

46.450,00

46.450,00

46.450,00

46.450,00

Proračun občine

49.003,55

42.810,00

52.908,88

52.908,88

52.908,88

-23.103,55

4.888,00

-1.769,32

1.191,88

6.398,14

Prihranki proračuna iz naslova zmanjšanja
stroškov urejanja javnih površin

PRIHRANKI PRORAČUNA
SKUPAJ (prihranki - nakazilo iz
proračuna)
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