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POVZETEK
Namen diplomskega dela je predstaviti dejansko stanje v občini Ljubno na področju
kulture, mladine, turizma in športa z vidika prebivalca občine. Predvidevali smo, da bi
lahko na teh področjih še veliko izkoristili in da bi prav k temu pripomogla ustanovitev
javnega zavoda, ki bi pokrival omenjena področja. Predpostavljali smo, da je na področjih
kulture, mladine, turizma in športa premalo aktivnosti v smeri trženja in da to pogrešajo
tudi prebivalci občine. Na območju občine je veliko kulturnih znamenitosti, turistično
interesantnih točk in veliko športne infrastrukture, katere je še možno bolje izkoristiti in
izvajati neko celostno ponudbo, ki bi vsa področja povezala med sabo.
Raziskovalni del naloge zajema anketo, ki je bila opravljena na področju občine Ljubno.
Ciljna skupina so tako občani kot neposredno sodelujoči v skupinah na področjih kulture,
mladine, turizma in športa. Tako smo ciljno skupino iskali na točkah v občini, kot so
nogometno igrišče, kulturna dvorana in telovadnica. S tem smo nabrali širok nabor
različnih anketirancev in smo lahko analizirali rezultate z vidika občanov ter neposrednih
uporabnikov. Ugotavljali smo, ali je ustanovitev javnega zavoda zaželena tako na strani
občanov kot neposrednih članov društev iz omenjenih področij. Z analizo ankete smo
ugotovili, da je splošno med občani ustanovitev javnega zavoda zaželena in da večina vseh
anketirancev meni, da bi ustanovitev javnega zavoda pozitivno vplivala na delovanje
občine in posledično tudi na občane.
Ugotovitve so v pomoč občini pri ustanavljanju zavoda. Pri pisanju diplomskega dela smo
v tesnem sodelovanju skupaj analizirali rezultate ankete, kar je občini v veliko pomoč. S
tem je občina dobila vpogled v mišljenje občanov in neposrednih uporabnikov, mi smo se
pa prepričali, da ustanovitev javnega zavoda ne bo naletela na negativen odziv pri
občanih.
Ključne besede: javni zavod, občina Ljubno, kultura, mladina, turizem, šport.
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ABSTRACT
AN ENQUIRY ON THE ESTABLISHMENT OF PUBLIC INSTITUTION
The aim of the paper is to present the current situation in the field of culture, young
people, tourism and sport from the point of view of inhabitants of the municipality of
Ljubno. We assumed that they could benefit more from these fields and that the
establishment of a public institution, which would deal with the fields mentioned, would
contribute to that. We also presupposed that there are too few marketing activities in the
field of culture, young people, tourism and sport, which is also felt by the inhabitants of
the municipality. Across the municipality, there are many cultural sites, tourist sites and
sports infrastructure, from which people could benefit more; furthermore, the offer
should be comprehensive and connect the fields to one another.
The empirical part of the paper includes a survey that was conducted in the municipality
of Ljubno. The target group consisted of the citizens as well as the people who directly
participate in groups in the field of culture, young people, tourism and sport. The target
group was sought on different spots across the municipality, such as the football field, the
cultural centre and the gym. In doing so, we collected a wide range of different
interviewees so we could analyse the results from the point of view of the citizens and
the direct participants in the societies in the before-mentioned fields. We were trying to
determine whether the establishment of a public institution is desired from both the
citizens and the direct participants. The analysis of the survey showed that the
establishment of a public institution is generally desirable and that most of the
interviewees believe it would positively affect the functioning of the municipality and,
consequently, the citizens themselves.
These findings help the municipality in establishing the institution. In writing the paper,
we closely cooperated and analysed the results of the survey together. The municipality
thus gained an insight into what the citizens and the direct users think. We also made
sure that the establishment of a public institution will not be negatively accepted by the
citizens.
Keywords: public institution, the municipality of Ljubno, culture, young people, tourism,
sport
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1 UVOD
Občina Ljubno vsebuje veliko naravnih znamenitosti, ki privabijo marsikaterega
obiskovalca. Leži na vhodu doline, obkoljena s hribi, ki kar vabijo po pohodništvu. Reka
Savinja, ki prečka občino v samem centru, pa s svojo barvitostjo privablja številne domače
in tuje ribiče. Občina gosti tudi številne prireditve, med njimi je najbolj znana prireditev
Flosarski bal. Prireditev poteka enkrat letno in takrat poveže prebivalce tako med sabo
kot tudi z zunanjimi obiskovalci. Vse dogodke organizirajo društva v sodelovanju z občino.
Tako se organizirajo dogodki, aktivnosti, pripravljajo ponudbe na področjih kulture,
mladine, turizma in športa. V društvih delujejo prostovoljci, ki tesno sodelujejo z
zaposlenimi na občini. Ugotavljamo, da je v občini še veliko neizkoriščenega na teh
področjih. Lahko bi napredovali na prepoznavnosti občine, občanom bi lahko ponudili
tako več športnih aktivnosti kot tudi več kulturnih dogodkov, ki jih lahko obiščejo.
Predvidevamo, da zaposleni na občini in predstavniki društev ne posvečajo dovolj časa za
dosego večje prepoznavnosti in organizacijo več dogodkov in aktivnosti na teh področjih.
Morebiti, ker opravljajo že delo v okviru občinske uprave ali pa imajo zagotovljenih
premalo sredstev. V nalogi se usmerjamo k ustanovitvi javnega zavoda na področju
kulture, mladine, turizma in športa, ki bi se več posvečal doseganju ciljev in zagotavljanju
dobrin občanom ter obiskovalcem občine. Ugotavljamo, da bi ustanovitev omenjenega
zavoda razbremenila občino ter splošno pozitivno učinkovala na prepoznavnost in
delovanje občine na teh področjih.
Namen raziskovanja diplomskega dela je bil najprej teoretično opredeliti osnovne pojme,
s katerimi smo se srečali pri raziskovanju. Poiskali smo ostale primere in poskušali na leteh prikazati smiselnost ustanovitve javnega zavoda. Nato smo nalogo razvijali in
podrobno opredelili pojem javnega zavoda in tudi ostale oblike zagotavljanja javnih
dobrin. Podrobno smo tudi predstavili občino in delovanje občine na področjih kulture,
mladine, turizma in športa. Prav tako smo prikazali tudi finančne odhodke v te namene. S
pomočjo metode anketiranja smo raziskali splošno mnenje občanov občine Ljubno.
Anketa je bila izvedena na območju občine Ljubno, in sicer na točkah, kjer se splošno
občani in uporabniki družijo. Rezultate anket smo analizirali in s temi podatki pridobili
vpogled v splošno mnenje. Rezultate analize ankete smo tudi uspešno predstavili občini.
Ciljno skupino smo iskali na področju občine Ljubno, saj nas je zanimalo mnenje občanov
in neposrednih uporabnikov oziroma članov društev, ki delujejo na teh področjih.
Tako smo lahko rezultate prikazali ločeno in s tem potrdili oziroma ovrgli zastavljene
hipoteze. Na začetku pisanja diplomskega dela smo si zastavili pet hipotez, ki bi jih na
koncu lahko potrdili ali ovrgli. Prva hipoteza predvideva, da bi javni zavod znižal skupne
stroške občine na področju kulture, športa, turizma in mladine. Z naslednjo hipotezo smo
želeli ugotoviti stanje na področju zaposlovanja, in sicer smo se spraševali, ali bi se z
1

ustanovitvijo zavoda ponudila možnost vsaj treh novih delovnih mest. Tretja hipoteza se
je nanašala na analizo anket, in sicer predvideva, da bo več kot polovica občanov
naklonjena ustanovitvi javnega zavoda. Želeli smo tudi raziskati, ali so tudi neposredni
uporabniki naklonjeni ustanovitvi javnega zavoda. Prvi dve hipotezi smo potrdili oziroma
ovrgli s teoretično analizo stroškov ter s primerjavo med sedanjim stanjem in predvidenim
stanjem po ustanovitvi. Sledeči dve hipotezi pa smo lahko potrdili oziroma ovrgli z
empirično analizo mnenj občanov, ki smo jo pridobili z metodo anketiranja. Zadnjo
hipotezo smo med pisanjem diplomskega dela nekako razvili v raziskovalno vprašanje, na
katerega smo lahko odgovorili s povzetkom celotnega dela.
Cilj diplomskega dela je bil določiti prednosti in pomanjkljivosti ustanovitve javnega
zavoda na teh področjih. Občina je bila s predstavljenimi rezultati zadovoljna in je
trenutno že v fazi ustanavljanja omenjenega zavoda. S tem smo pripomogli občini
pridobiti vpogled v mišljenje občanov. Diplomsko delo je strokovno prikazalo rezultate, ki
so občini v veliko pomoč. Prikazali smo učinke teoretične ustanovitve javnega zavoda ter
prikazali finančno plat odhodkov občine v namene športa, turizma, kulture in mladine.
Med pisanjem smo se vseskozi spraševali, ali je splošna ustanovitev javnega zavoda
smiselna, tako smo si zastavili raziskovalno vprašanje, saj je bil glavni cilj diplomskega dela
prikazati, ali je ustanovitev javnega zavoda smiselna.
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični del ter na praktični oziroma analitični del. V
teoretičnem delu smo se osredotočili na osnovne pojme javne uprave. Začeli smo z
razlago, kaj sploh je javna dobrina, in se tako povezali s pojmom javni zavod. Podrobno
smo opredelili tudi javne agencije in javne sklade. Nato smo se podrobneje posvetili
pojmu javni zavod, kaj sploh to je, kako se ustanovi in kako posluje. Po teoretični
opredelitvi smo prešli na občino Ljubno. Prikazali smo zgodovinski vidik občine kot tudi
splošna dejstva. Proučili smo vsako področje v občini in tako opredelili dejanska stanja na
področjih športa, kulture, turizma in mladine. S tem smo si ustvarili sliko, kako je sedaj
organizirana občina na teh področjih. Kot primer dobre prakse smo izpostavili že
ustanovljen javni zavod »Rinka«, ki deluje v sosednji občini Solčava. Kot praktična primera
smo izpostavili še dva zavoda, ki delujeta na podobnih področjih.
Nato smo prešli na teoretično ustanovitev javnega zavoda na Ljubnem. Prikazali smo
teoretični, finančni in kadrovski vidik ustanovitve javnega zavoda. V teoriji smo zavod
ustanovili in tako predvideli poslovanje zavoda na začetku obratovanja. Predvideli smo,
kolikšno število zaposlenih bo zavod potreboval za ustanovitev oziroma normalno
delovanje ob ustanovitvi. V teoriji smo tudi predvidevali, kako bo potekalo prvo leto
poslovanja.
Zadnje poglavje obsega praktični del. Na območju občine Ljubno smo izvedli anketo, v
kateri je sodelovalo 53 udeležencev, ki so odgovarjali na kratka vprašanja. Zanimalo nas
2

je, ali so občani naklonjeni ustanovitvi javnega zavoda ali pa le-tej nasprotujejo. Kot smo
predvideli v hipotezah, je večina občanov naklonjena ustanovitvi, saj predvidevamo, da bo
z ustanovitvijo zagotovljenih več sredstev in bo tako občanom na voljo več aktivnosti,
družabnih dogodkov in prireditev na področjih športa, kulture, turizma in mladine.

3

2 JAVNE SLUŽBE
Javne službe so eden izmed osrednjih pojmov upravnega prava. Da govorimo o javni
službi, moramo določiti naslednje značilnosti: izvajati se mora v javnem interesu, za
zagotavljanje javne službe mora biti odgovorna država ali lokalna skupnost, mora biti
izvzeta iz pravnega režima tržne dejavnosti in se izvajati po režimu javnega prava (Virant,
1998).
S tem razumemo javno službo kot dobrino, s katero se izpopolnjuje splošni družbeni
interes. Javne službe ne morejo biti samo policija, davkarija, zapori, ampak so to tudi
takšne službe, ki prebivalcem omogočajo boljše življenje in blaginjo.
Javne službe v grobem delimo na gospodarske javne službe in negospodarske javne
službe. Poznamo več načinov izvajanja javnih služb, in sicer režijski obrat, javni
gospodarski zavod, javno podjetje, koncesijo in vlaganje javnega kapitala (Virant, 1998).
Preden pa se vprašamo po osebah javnega prava, moramo natančneje razmejiti in
opredeliti pojem javnih služb. Javne službe sodijo v sistem javnega prava oziroma, če
opredelimo podrobneje, javne službe sodijo v upravno pravo, ki jo lahko naprej delimo na
materialno in formalno upravno pravo (Virant, 1998).
Za obstoj javnih služb je najprej potreben javni interes oziroma potreba javnosti po
določenih dobrinah. To je osrednji pojem vede o javni upravi. Tako javne službe izvajajo
dejavnosti, s katerimi zagotavljajo javne dobrine in storitve. Na eni strani omejujejo
konkurenco na trgu. Po drugi strani pa so pomemben dejavnik zagotavljanja svoboščin.
Javni interes opredelimo kot nekaj, od česar ima korist vsa skupnost. Nanaša se na vse
državljane, varovanje javnega interesa pa je predano v prvi vrsti organom javnega prava.
Javni interes opredelimo tudi tako, da je to želja večine. Želje pa so take, da bi si jih želel
zasledovati vsak državljan. Vloga države pri zagotavljanju družbenih dejavnosti, ki so v
javnem interesu, je različna. Načinov zagotavljanja javnega interesa za javno koristne
dejavnosti je več, in sicer je načine mogoče razdeliti v dve temeljni skupini. V prvo skupino
razvrstimo neposredne ukrepe države, kot so npr. javne službe, subvencioniranje,
koncesija, sofinanciranje itd. V drugi skupini pa najdemo posredne ukrepe, med katere
uvrščamo davčne olajšave in ostale finančne spodbude, ki niso vezane na program,
temveč na izvajalca, za katerega je ugotovljeno, da deluje v javnem interesu (Virant,
1998).
Javna potreba je potreba skupine ljudi, za katero zagotavljamo dobrino. Tako pridemo do
pojma javne dobrine. Javne dobrine so tiste dobrine, do katerih ima dostop vsak
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posameznik brez dodatnih stroškov. Javna dobrina je zagotovljena vsakemu posamezniku
in tudi uporabnika te dobrine ni moč izključiti (Virant, 1998).
Javne službe so se razvile že zgodaj v zgodovini, kjer lahko najdemo vrsto zapisov, v
katerih je omenjeno, da so bile družbi zagotovljene dobrine širšega splošnega interesa.
Kot primer lahko navedemo, da so v zgodovini zaradi varovanja pred poplavami gradili
nasipe, zagotavljali dobavo pitne vode. Zato so vzpostavili visoko organizirane združbe,
institucije, ki so bile sposobne planiranja in izvrševanja javnih projektov. Na nek način so
znotraj teh institucij ločili službe/ljudi, ki so bili sposobni ali na kadrovskem ali finančnem
vidiku. Tako so določili organe znotraj organizacije (Virant, 1998).
V zgodovini lahko kot javne službe opredelimo Inke in Maje, ki so gradili ceste za javno
dobro, ter Grke, ki so svoji javnosti zagotavljali amfiteatre, in tudi Rimljane, ki so upravljali
z gledališči in raznimi penzioni (Heasy, 2001, str. 163).
Človeštvo si skozi zgodovino prizadeva pridobiti sredstva za svoje preživetje. Kmalu je
človeštvo sprevidelo, da lahko v skupini doseže več za svoje dobro. Tako so nastale javne
službe – ko skupini ljudi z enakimi pogoji zagotavljamo javno dobrino (Pečarič & Bugarič,
2011).
Javne službe delujejo po naslednjih glavnih načelih (Virant, 1998):
 načelo spremenljivosti (javne službe se spreminjajo glede na potrebe javnosti),
 načelo kontinuitete (javne službe so redne in neprekinjene),
 načelo enakosti (izvajalci javnih služb so zavezani postopati po načelu enakih
pogojev dostopnosti),
 načelo brezplačnosti (to načelo je najbolj vidno na našem področju šolstva).
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3 OSEBE JAVNEGA PRAVA IN ZASEBNEGA PRAVA
Pravne osebe po temeljni klasifikaciji delimo na pravne osebe javnega prava in pravne
osebe zasebnega prava. Glavno izhodišče za omenjeno razlikovanje je seveda razlikovanje
med zasebnim in javnim pravom. To pomeni razlike v ustanovitvi, delovanju, nalogah,
pooblastilih in vlogi države v poslovanju osebe. Ali ločujemo med osebo javnega prava ali
pravno osebo zasebnega prava (že v starem Rimu so ločevali med zasebnim – »ius
publicum« in javnim pravom – »ius civile«), je odvisno tudi od notranje ureditve in
pravnega razmerja oziroma od celotnega pravnega režima (Bohinc, 2005).
Delitev na osebe javnega prava in osebe zasebnega prava je pomembna z vidika
ustanovitve, zaposlitve in plačnega sistema zaposlenih. Zakon o javni upravi (ZDU-1,
Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E,
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) jasno določa
delodajalca. Po ZJU je delodajalec pravna oseba, s katero je javni uslužbenec v delovnem
razmerju. V državnem organu je to Republika Slovenija, v upravi lokalne skupnosti pa
lokalna skupnost. ZJU določa tudi, da poleg državnih organov in občinskih uprav javni
sektor sestavljajo:
 državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti,
 javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi,
 druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali
proračuna lokalne skupnosti.
Javna podjetja, katerih ima večinski delež oziroma vpliv država, niso del javnega sektorja
po ZJU (tretji odstavek 1. člena), vendar pa bi tista, ki opravljajo javno službo, lahko
uvrstili vsaj v splošno opredelitev javnega sektorja (Bohinc, 2005).
Med pravne osebe zasebnega prava torej prištevamo gospodarske družbe, zadruge,
društva, zasebne zavode in zasebne ustanove. Pravne osebe javnega prava pa lahko
delimo na teritorialne (občine, pokrajine, države) in na specializirane (javni zavodi, javna
podjetja, javne agencije, javni skladi in zbornice) (Pavčnik, 2007).

3.1 JAVNE AGENCIJE
»Javna agencija je statusna oblika osebe javnega prava« (1. člen Zakona o javnih agencijah
(ZJA), Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C).
Zakon opredeljuje javne agencije kot nedvomne osebe javnega prava. Javna agencija se
ustanovi le, če ima ustanovitelj podlago za ustanovitev javne agencije v posebnem
zakonu. To pomeni, da se javna agencija ne more ustanoviti, če področni zakon izrecno ne
predvidi ustanovitve javne agencije na tem področju. ZJA določa tudi načela delovanja
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javnih agencij, in sicer so to načelo zakonitosti, načelo samostojnosti, strokovnosti,
politične nevtralnosti, nepristranskosti, uradnega jezika in načelo poslovanja z
dokumentarnim gradivom. Naloge in dejavnosti javne agencije se določijo pri ustanovitvi.
Ustanovitelj jih določi v skladu z nalogami, določenimi v ZJA, in jih opredeli v
ustanovitvenem aktu. Naloge javnih agencij so zakonsko predvidene naloge v javnem
interesu. Delimo jih na regulatorne naloge (27. člen ZJA), razvojne (29. člen ZJA), npr.
svetovanje, razporejanje, opravljanje strokovnih razvojnih nalog, strokovne (30. člen ZJA),
npr. priprava strokovnih analiz za državne organe, in nadzorstvene (31. člen ZJA).
Nadzorstvene naloge vključujejo nadzor primernosti ali strokovnosti oseb, ki se jim
dodeljuje finančna sredstva ali druge oblike spodbud. Za opravljanje nadzora javne
agencije izdajajo poročila. Poleg omenjenih nalog zakon določa, da se lahko opravljajo
tudi dejavnosti, ki so povezane z ustanovitvenim namenom agencije oziroma morajo
naloge pri ustanovitvi izkazovati javni interes (Pečarič & Bugarič, 2011).
Javno agencijo lahko ustanovi država ali samoupravna lokalna skupnost. Če z zakonom ni
drugače določeno, ustanovi javno agencijo v imenu države vlada. V imenu lokalne
skupnosti pa javno agencijo ustanovi svet lokalne skupnosti. Medsebojne pravice in
obveznosti ustanoviteljev se nato uredijo s pogodbo in ustanovitvenim aktom. Javna
agencija pridobi pravno sposobnost na dan vpisa v sodni register (Pečarič, 2005).
Ustanovitveni akt je glavni dokument javne agencije. V skladu z ZJA določa: ime in sedež
agencije, namen javne agencije, naloge agencije, sestavo organov ter število in mandatno
dobo organov, pristojnosti organov, sredstva, način financiranja ter vsa druga vprašanja,
ki so pomembna za ustanovitev in delovanje javne agencije. Ime in sedež javne agencije
nista natančno določena v ZJA. Ime mora vsebovati kratko označbo namena,
poimenovanje »javna agencija« in ustanovitelja. Sedež pa mora biti v Republiki Sloveniji
(Pečarič, 2005).
Ustanovitelj ima v ZJA določene pristojnosti. Tako določno opredeli razmerje med
ustanoviteljem in organi javne agencije, in sicer (5. člen ZJA):
 ustanovitelj imenuje in razrešuje direktorja javne agencije;
 ustanovitelj imenuje in razrešuje člane sveta javne agencije;
 ustanovitelj potrdi ali ovrže program dela in finančni načrt javne agencije;
 ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja javne agencije (vršilec dolžnosti
opravlja naloge direktorja do imenovanja le-tega).
Direktor mora svetu javne agencije na njegovo zahtevo predložiti poročilo o opravljanju
nalog v zvezi z zadevami direktorjevih pristojnosti. Člani sveta so lahko tudi predstavniki
uporabnikov storitev javne agencije, če tako določi ustanovitelj v ustanovitvenem aktu.
Ustanovitelj mora pri tem upoštevati zastopanost različnih uporabnikov ali skupin
uporabnikov (5. člen ZJA).
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Direktor javne agencije ima po ZJA normalne zastopniške in poslovodske pristojnosti.
Direktor zastopa in predstavlja javno agencijo ter vodi in organizira delo javne agencije.
Lahko tudi izdaja pravne akte, če v ustanovitvenem aktu ni drugače določeno. Direktor
zagotavlja, da javna agencija posluje v skladu z Zakonom o javnih agencijah in v skladu z
ustanovitvenim aktom. Javna agencija ima po ZJA letni program, v katerem so določeni
cilji in naloge, ki jih bo javna agencija skušala doseči v naslednjem obdobju. Programu dela
mora biti priložena izjava o večletni strategiji razvoja javne agencije. Javna agencija
poroča ustanovitelju o vseh doseženih ciljih in nalogah, obvešča o rezultatih, izvrševanju
finančnih načrtov ter izidu poslovanja v skladu z Zakonom o javnih financah (36. člen ZJA).
Ustanovitelj javni agenciji ob ustanovitvi zagotavlja primerne prostore in opremo za
delovanje. Agencija jih prevzame v uporabo, ne pa v last. To pomeni, da je agencija ob
ustanovitvi pravna oseba brez lastnega premoženja. Javna agencija je neprofitna oseba
javnega prava. Njen namen ni ustvarjati dobiček. Javna agencija se lahko financira sama s
prihodki, pridobljenimi s prodajo blaga in storitev. Druga možnost je financiranje iz
sredstev proračuna, ki so pridobljena na podlagi pogodbe, sklenjene z ustanoviteljem
(pristojno ministrstvo ali lokalna skupnost). Morebitni presežek prihodkov nad odhodki
lahko agencija porabi v skladu z ZJA, in sicer za naslednje namene (44. člen ZJA):
 za opravljanje ali nadaljnji razvoj dejavnosti,
 plačilo delovne uspešnosti zasluženim za presežek ali
 presežek vplača v proračun ustanovitelja.
O porabi presežka odloča svet javne agencije na predlog direktorja javne agencije, kar
mora biti v soglasju z ustanoviteljem javne agencije.
Javna agencija lahko tudi preneha z delovanjem. Prenehanje javne agencije ureja ZJA v
49. členu. Preneha lahko, če se s pravnomočno odločbo ugotovi, da je bil vpis v sodni
register ničen. Ustanovitelj lahko sprejme akt o prenehanju javne agencije, ker so pogoji
za opravljanje javne agencije prenehali. Javna agencija se lahko tudi pripoji ali spoji z
drugo pravno osebo. Prav tako se lahko razdeli v več oseb. V omenjenih primerih
prenehanja javne agencije pa se opravi postopek likvidacije javne agencije v skladu z
zakonom (49. člen ZJA).

3.2 JAVNI SKLADI
»Javni sklad je pravna oseba javnega prava, ki jo ustanovitelj ustanovi za izvajanje svoje
politike na določenem področju« (Zakon o javnih skladih (ZJS-1), Uradni list RS, št. 77/08
in 8/10 – ZSKZ-B).
Javni skladi se ustanovijo z nameni (3. člen ZJS-1):
 spodbujanje razvoja v določenem področju,
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 izvajanje socialne, kulturne, okoljske, stanovanjske, prostorske, kmetijske,
naravovarstvene, rudarske ali drugih politik ustanovitelja,
 poravnanje dolgoročnih obveznosti ustanovitelja,
 upravljanje nepremičnin ustanovitelja,
 spodbujanje ustvarjalnosti v znanosti, kulturi in izobraževanju z dodeljevanjem
nagrad, štipendij, šolnin, financiranjem projektov in z drugimi oblikami spodbud,
 izvajanje drugih dejavnosti v skladu z zakonom.
Ustanovitelji javnega sklada so lahko država, pokrajina ali občina (4. člen ZJS-1).
Organi javnega sklada so nadzorni svet in direktor, hkrati pa ima lahko sklad tudi
strokovne organe in komisije, če tako določa zakon ali akt o ustanovitvi. Nadzorni svet je
sestavljen iz predsednika in članov. Mandat članov traja pet let s ponovno možnostjo
imenovanja (Bohinc, 2005). Zakon o javnih skladih pa je mandatno dobo skrajšal za eno
leto in povečal število članov na najmanj tri in največ sedem članov (14. člen ZJS-1).
Javni sklad se ustanovi z omenjenim aktom. Akt o ustanovitvi določa firmo javnega sklada,
sedež, namen, vrednost in organe sklada. Če je ustanoviteljev več, mora akt vsebovati
tudi število članov ter njihove medsebojne pravice in obveznosti (5. člen ZJS-1).
Javni sklad pridobi lastnost pravne osebe z dnem vpisa v sodni register. Namensko
premoženje je premoženje, katerega je ustanovitelj namenil za doseganje namena
javnega sklada (7. člen ZJS-1).
Ustanovitelj sklada lahko odloča o imenovanju in razrešitvi članov uprave in nadzornega
sveta, o zmanjšanju ali povečanju vrednosti namenskega premoženja. Odloča o
razporejanju in uporabi rezultata poslovanja, če je rezultat pozitiven (8. člen ZJS-1).
Poznamo več oblik javnih skladov. Temeljne oblike so tri (Trpin, 2000):
 javni finančni skladi,
 javne ustanove,
 javni nepremičninski skladi.
Javni skladi so namenjeni financiranju različnih področij, v okviru katerih delujejo.
Sredstva za delovanje zagotovi država ali lokalna samouprava. Na podlagi teh sredstev
javni sklad lahko začne delovati. Prav tako država ali lokalna samouprava zagotovi
prostore in opremo javnega sklada (8. člen ZJS-1).
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4 JAVNI ZAVOD
»Zavod je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ustanovljena za opravljanje
nepridobitne dejavnosti« (Mercina, 2017).

4.1 OPREDELITEV POJMA
Javni zavod je pravno-organizacijska oblika. Zavod je predviden za opravljanje dejavnosti,
ki so neprofitne in družbene. Javne službe so takšne aktivnosti, ki sodijo v javni interes.
Javne službe zadovoljujejo javne potrebe. Javne potrebe pa niso potrebe posameznika,
temveč so potrebe javne skupnosti. Zavodi opravljajo negospodarsko dejavnost, kar
pomeni, da zavodov cilj ni pridobivati dobiček, temveč opravljanje javne službe oziroma
zagotavljanje storitev splošnega in skupnega pomena. Zakon o zavodih pa določa tudi, da
lahko zavod izjemoma opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je le-ta dejavnost
namenjena osnovni negospodarski dejavnosti, za katero je bil zavod prvotno ustanovljen
(Zakon o zavodih (ZZ), Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
Javni zavod ima statut ali pravila, po katerih se javni zavod ravna. S statutom se ureja
organizacija zavoda, njegovi organi in njihove pristojnosti, načini odločanja in vsa druga
vprašanja, ki so pomembna za opravljanje zavodove dejavnosti in njegovega poslovanja.
Statut mora biti v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi javnega zavoda. Zavod pa ima
lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za njegovo
delovanje. Statut sprejme svet javnega zavoda s soglasjem ustanovitelja (45. člen ZZ).

4.2 POSTOPEK USTANOVITVE IN PRENEHANJA ZAVODA
Za ustanovitev javnega zavoda se odločimo, ko želimo opravljati negospodarsko
dejavnost. Javni zavod zato spominja na društvo. Za ustanovitev se lahko odločijo domače
ali tuje osebe ter fizične ali pravne osebe, če niso za posamezne vrste dejavnosti
zahtevana drugačna določila. Javne zavode lahko ustanovijo republika, občine, mesto in
druge z zakonom pooblaščene osebe javnega prava, kot soustanovitelji pa so lahko tudi
druge fizične in pravne osebe (2. člen ZZ).
ZZ v 7. členu navaja, da se zavod lahko ustanovi, ko so zagotovljena sredstva za začetek
dela javnega zavoda. Ustanovitev je potrjena, ko občina ali mesto izda odlok o ustanovitvi
javnega zavoda. Akt o ustanovitvi javnega zavoda pa mora vsebovati:
 ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja,
 ime in sedež zavoda,
 dejavnosti zavoda,
 določbe o organih zavoda,
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 sredstva, ki so zagotovljena za ustanovitev in začetek dela,
 vire, način in pogoje pridobivanje sredstev za delo zavoda,
 način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja
primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
 pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
 medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
 določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
 druge določbe v skladu z zakonom o zavodih.
Javni zavod lahko ustanovi tudi več ustanoviteljev. V takšnem primeru je treba njihove
pravice, obveznosti in odgovornosti urediti s pogodbo (65. člen ZZ).
Z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register pa novoustanovljeni javni zavod pridobi
pravno sposobnost. Zakon o zavodih vsebuje tudi določila, ob katerih zavod preneha.
Zavod preneha, če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale
potrebe po zavodu oziroma če ni več dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen.
Preneha tudi, če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register
in če je zavodu izrečen ukrep prepovedi prenehanja opravljanja dejavnosti. Ukrep je lahko
izrečen, če zavod ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti. Lahko preneha tudi, če
se pripoji ali spoji z drugim zavodom ali se razdeli v dvoje ali več zavodov. Zavod preneha
tudi v primeru, če se organizira kot podjetje ali v drugih primerih, določenih z zakonom ali
aktom o ustanovitvi. Zavod lahko preneha na podlagi stečaja, če ustanovitelj po aktu o
ustanovitvi ali zakon ni odgovoren za obveznosti zavoda (54. člen ZZ).

4.3 DEJAVNOSTI ZAVODA
Dejavnosti zavoda morajo biti neprofitne oziroma cilj dejavnosti javnega zavoda ne sme
biti ustvarjanje dobička. Dejavnosti so določene z zakonom, in sicer so to dejavnosti, kot
so vzgoja, izobraževanje, znanost, kultura, šport, zdravstvo, socialno varstvo, otroško
varstvo, invalidsko varstvo, socialno zavarovanje ali druge dejavnosti, katerih cilj ne sme
biti pridobivanje dobička. Izjemoma pa lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je
le-ta namenjena dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen. Zakon o zavodih določa, da
lahko zavod opravlja eno dejavnost ali tudi več. Dopušča tudi možnost opravljanja
gospodarske dejavnosti, če je le-ta namenjena opravljanju tiste javne dejavnosti, za
katero je bil zavod ustanovljen. Kot vsako drugo gospodarsko podjetje pa mora tudi zavod
počakati na pristojni organ, da izda odločbo, iz katere je razvidno, da so izpolnjeni vsi
pogoji za opravljanje omenjene dejavnosti, tudi v zvezi z varstvom pri delu, tehnično
opremljenostjo in drugimi določenimi pogoji. Tudi zavod mora upoštevati določila, ki smo
jih vajeni pri zasebnih podjetjih. Dokler nima odločbe, izdane s strani pristojnega organa, z
dejavnostjo ne sme pričeti. Zavod se lahko odloči za razširitev dejavnosti ali doda drugo
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dejavnost k obstoječi. Vendar lahko to stori le s soglasjem ustanovitelja. Prav tako
potrebuje soglasje ustanovitelja, če zavod želi ustanoviti drugi zavod ali podjetje v okviru
svoje dejavnosti (18.–20. člen ZZ).

4.4 ORGANI ZAVODA
Z aktom o ustanovitvi se določijo organi zavoda. Zavod upravlja svet ali kakšen drug
kolegijski organ. Svet sestavljajo predstavniki ustanovitelja zavoda, predstavniki delavcev
zavoda in predstavniki javnosti oziroma uporabnikov. Sestava sveta, način imenovanja in
izvolitve članov ter pristojnosti sveta se določijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi. Lahko
tudi s statutom ali s pravili zavoda. Akt o ustanovitvi določa tudi način sprejetja oziroma
izvolitve članov, trajanje njihovega mandata in njihove pristojnosti. Mandat večinoma
traja štiri leta, če to ni drugače določeno z aktom o ustanovitvi. Organi zavoda so direktor,
strokovni vodja in strokovni svet. Direktor je poslovodni organ zavoda, ki ga vodi,
organizira, zastopa in predstavlja. Imenuje in razrešuje ga ustanovitelj, če ni z zakonom
določeno drugače. Direktorja zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa, če ni z
zakonom ali aktom o ustanovitvi določeno drugače. Strokovni vodja vodi strokovno delo
zavoda, če je tako določeno z zakonom ali aktom. Pravice, dolžnosti in odgovornosti
strokovnega vodje se določijo s statutom ali pravili zavoda v skladu z zakonom. Zavod ima
tudi strokovni svet. Naloge, sestavo in način oblikovanja se določi z aktom o ustanovitvi ali
zakonom (31.–42. člen ZZ).
Svet zavoda sprejema programe dela in razvoja zavoda. Svet nato tudi spremlja
uresničevanje zadanih ciljev in poslovanja zavoda. Določi tudi finančni načrt zavoda.
Direktor je poslovni organ javnega zavoda, ki vodi in organizira delo oziroma poslovanje.
Ravno tako je predstavni organ, ki je odgovoren za zakonitost in strokovnost zavoda.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni organi. Prav tako
pristojni državni organi oziroma pooblaščene organizacije opravljajo nadzor nad
finančnim poslovanjem javnega zavoda in nad strokovnostjo dela.
Konkretno med javne zavode v Sloveniji spadajo:
 agencije in skladi,
 javni zavodi za varstvo nepremične kulturne dediščine,
 arhivi,
 muzeji in galerije,
 knjižnice,
 gledališča,
 društva in združenja.
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Število vseh javnih zavodov je leta 2016 preseglo številko 1500. Od skupnega števila
(1516) je bilo kar dve tretjini tistih, katere ustanoviteljice so bile občine. Več kot polovica
vseh javnih zavodov je bila s področja izobraževanja in vzgoje (MJU, 2016).
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5 OBČINA LJUBNO
Občina Ljubno leži v Zgornji Savinjski dolini. Prepoznavna je po naravnih znamenitostih in
kulinaričnih doživetjih. V občini še vedno živijo stari običaji, ki združujejo staro in mlado
generacijo.

5.1 ZGODOVINA OBČINE
»Znamenja življenja v Zgornji Savinjski dolini so bila odkrita že v rimskem obdobju.
Sistematično pa so prodirali ob Savinji navzgor šele naši predniki Slovenci. Na to območje
so prišli iz že zgodaj močno naseljene spodnje Savinjske doline. Naselili so dolino ob
Savinji, nekako do Ljubnega, pobočja više zgoraj pa šele kasneje« (Tešanovič, 2014, str. 2).
»Ljubno se v zgodovini prvič omenja leta 1947, in sicer v zvezi z ministerialom
gornjegrajskega benediktinskega samostana, ki mu je pripadalo tudi Ljubno. Prebivalstvo
naselij Ljubnega se je pol preteklega obdobja preživljalo večinoma s kmetijstvom in
splavarstvom, kajti obrt je bila slej ko prej slabo razvita. Splavarstvo, ena glavnih
značilnosti občine Ljubno, ki živi danes le še kot etnografska privlačnost vsakoletnega
flosarskega bala na Ljubnem, je bilo nekoč najbolj donosna gospodarska panoga v vsem
zgornjem delu doline. Danes pa je Ljubno usmerjeno v turizem, saj z raznimi projekti, kot
so Svetovni pokal smučarskih skokov za ženske, Flosarski bal, Flosfest in drugimi, privablja
veliko gostov iz Slovenije in tujine« (Tešanovič, 2014, str. 2).

5.2 PREDSTAVITEV OBČINE
Občina Ljubno leži na sotočju reke Savinje in potoka Ljubnice v Zgornji Savinjski dolini. V
širšem smislu je del savinjsko-šaleške subregije in savinjske regije. Občinsko središče
občine je na Ljubnem ob Savinji. Občina meji z občinami Luče, Šoštanj, Gornji Grad, Rečica
ob Savinji, Črna na Koroškem in Mozirje. Občina obsega približno 79 hektarjev in se po
površini uvršča na 85. mesto v Sloveniji. Leži na nadmorski višini 433,5 metra in se deli na
naslednja naselja: Ljubno ob Savinji, Radmirje, Okonina, Juvanje, Meliše, Ter, Primož,
Savina in Planina (Občina Ljubno, b.d.).
Leta 2013 je občina štela 2640 prebivalcev, od tega 1316 moških in 1324 žensk. Na
kvadratnem kilometru površine pa živi povprečno 33,5 prebivalca. Gostota naseljenosti je
bila torej manjša kot v Sloveniji na splošno. Po številu prebivalcev se uvršča na 162. mesto
med slovenskimi občinami (Občina Ljubno, b.d.).
V letu 2018 opazimo spremembe na demografskem področju. Prebivalcev je manj, in sicer
je 95 prebivalcev manj kot leta 2013. Opažamo trend odseljevanja. Vzroke lahko iščemo
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tudi v pomanjkanju razvitosti, neizkoriščenih potencialih občine ali pomanjkanju delovnih
mest.
Zmanjšuje se število prebivalcev, tako mladih kot na splošno, vendar pa se število
starejših od 65 let povečuje.
Tabela 1: Delež prebivalcev po starosti v letih 2014–2018

Leto 2014
Skupno št.
prebivalcev
0–14 let
15–64 let
65 let ali več

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

Leto 2018

2621

2601

2604

2572

2545

387
1785
449

384
1756
461

375
1760
469

372
1740
460

375
1699
471

Vir: SURS (2019)
Tabela 2: Priseljevanje in odseljevanje iz občine Ljubno

Selitveno
gibanje
Priseljeni iz
tujine
Odseljeni v
tujino

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

9

11

8

3

12

6

11

10

Vir: SURS (2019)

V tabeli 2 opazimo trend odseljevanja iz občine. V njenem interesu je privabiti ljudi, da bo
občina privlačnejša za tujce in domače turiste.
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6 PREDSTAVITEV DEJANSKEGA STANJA V OBČINI LJUBNO
V občini Ljubno deluje veliko društev na področjih športa, turizma, kulture in mladine. V
vsakem društvu deluje skupina prostovoljcev, ki vlaga energijo v organizacijo aktivnosti in
dogodkov. Vsa društva pa tudi tesno sodelujejo z občino in zaposlenimi na občini.

6.1 PREDSTAVITEV STANJA NA PODROČJU ŠPORTA
Šport je v občini Ljubno zelo pomemben. Začetki nogometnega kluba segajo vse od leta
1930 pa do leta 1964. Tega leta se je uradno ustanovil nogometni klub pod imenom TVD
Partizan. Leta 1975 je bilo podjetje Gradbenik Ljubno glavni pokrovitelj kluba, zato se je
takrat klub preimenoval v NK Gradbenik. Nogometno društvo deluje še danes, in sicer od
ekipe najmlajših pa do članskih ekip (Občina Ljubno, b.d.).
Na področju športa v občini Ljubno še posebej izstopajo smučarski skoki. Smučarsko
skakalni klub BTC zelo prepoznavno deluje v občini. Začetki tega športa v občini segajo v
leto 1929, ko je Jaka Vodušek v občino prinesel prve smuči in so pričeli z organiziranjem
prvih domačih tekmovanj v smučarskih skokih. Po drugi svetovni vojni se je ustanovil
Smučarsko skakalni klub Gozdar (SSK Gozdar). V tistih letih se je skupina Ljubenčanov
zaobljubila, da bodo na Ljubnem zgradili smučarsko skakalnico. Stopili so v stik z
inženirjem Stankom Bloudkom in leta 1947 podpisali pogodbo o izgradnji skakalnice. Leta
1953 je bila izgradnja 60-metrske skakalnice dokončana. Istega leta je bila organizirana
prva večja tekma v smučarskih skokih na Ljubnem ob Savinji. Od leta izgradnje prve
skakalnice se je obnovilo in na novo zgradilo že več skakalnic. Danes na Ljubnem stojijo tri
skakalnice, in sicer največja skakalnica meri 80 metrov in dovoljuje skoke dolge preko 100
metrov. V letu 2018 je skakalnica pridobila nov videz, in sicer plastično preobleko. Leta
2012 je omenjena skakalnica gostila tekmovanje ženskih skakalk za svetovni pokal v
smučarskih skokih. Vse od takrat klub vsako leto gosti to mednarodno priznano
tekmovanje (SSK Ljubno BTC, 2018).
Na področju športa v občini Ljubno deluje več društev, in sicer (Občina Ljubno, b.d.):
 Jamarski klub Tirski zmaj Ljubno,
 Kegljaški klub Ljubno,
 KMN (klub malega nogometa) Ljubno,
 Lovska družina,
 Nogometni klub Ljubno,
 Odbojkarski klub KLS Ljubno,
 Planinsko društvo Ljubno,
 Ribiška družina Ljubno,
 SSK (smučarsko skakalni klub) Ljubno,
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 Športno društvo Flosar Radmirje,
 Tenis klub Ljubno.
Občina poleg telovadnice osnovne šole razpolaga tudi z drugo športno infrastrukturo, kot
so športno igrišče Foršt, Skakalni center Savina, športni park Radmirje in otroška igrišča v
Radmirju, Okonini in na Ljubnem. V občini je kar precej športne infrastrukture v zasebni
lasti, kot so teniška igrišča in igrišča za odbojko na mivki. Na območju občine se nahajata
tudi kegljišče in pozimi manjše smučišče Laze (Občina Ljubno, 2014b).
V načrtu je tudi idejna zasnova za prenovo igrišča na Forštu. Na osnovi idej uporabnikov
igrišča je sprejeta ideja o prenovi igrišča, ki bo vsebovala prenovo nogometnega igrišča in
izgradnjo novega otroškega igrišča, novega manjšega nogometnega igrišča in večje
parkirišče. Prenova igrišča bi definitivno pripomogla k večji razvitosti in zadovoljstvu
uporabnikov igrišč (Občina Ljubno, 2019).
V namene športa in prostočasnih aktivnosti je občina Ljubno v letu 2017 namenila velik
del proračuna, in sicer 403.416,38 EUR. Za nepridobitne organizacije in ustanove je bilo
namenjeno 27.900 EUR – vsakoletni javni razpis. Skakalni center Savina, ki deluje v okviru
SSK Ljubno, je pridobil sredstva v višini 345.262,07 EUR, največ za novogradnje na tem
območju (Občina Ljubno, 2019).
Tabela 3: Prikaz odhodkov iz proračuna v namene športa in prostočasnih aktivnosti v letih
2015–2018

2015

2016

2017

2018

Šport in
prostočasne
aktivnosti

2. 108. 186, 30
EUR

763. 820, 74
EUR

403. 416, 38
EUR

298.957, 07
EUR

Nepridobitne
organizacije in
ustanove

27. 900, 00 EUR

27. 900, 00 EUR

27. 900, 00 EUR

28. 400, 00 EUR

Skakalni center
Savina

2. 070. 500, 00
EUR

730. 455, 44
EUR

345. 262, 07
EUR

345. 297, 07
EUR

Vir: Občina Ljubno (2019)

V tabelo na sliki 1 smo razporedili odhodke občine v omenjene namene. Opazimo izdatni
znesek, namenjen Skakalnemu centru Savina v letu 2015. Za Skakalni center Savina je bil
takrat namenjen obsežnejši znesek, saj se je takrat pričelo z deli prenavljanja skakalnice.
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Zgradilo se je novo zaletišče, doskočišče in zgradila nova hiška za sodnike. Dela so bila
dokončana leta 2018, takrat je potekala tudi otvoritev plastičnega dela skakalnice.

6.2 PREDSTAVITEV STANJA NA PODROČJU KULTURE
»Kultura je skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človeškega delovanja,
ustvarjanja« (Fran, b.d.).
Kot navaja definicija, je kultura zelo pomembna za vrednote človeške družbe. Na Ljubnem
ima kulturno delovanje bogato tradicijo, še posebej pri ohranjanju starih običajev, kot so
splavarjenje, »vlcerstvo« (gozdarstvo), žagarstvo, ter pri ohranjanju ljubenskih potic.
V občini deluje devet društev na področju kulture, in sicer (Občina Ljubno, 2014b):
 Budnova žaga,
 Flosarsko društvo,
 Društvo Generala Maistra,
 Društvo Komen,
 Kulturno društvo,
 Toplica,
 Turistično društvo NAŠ KRAJ,
 Zveza borcev NOV in
 Kulturno društvo Radmirje.
Najbolj aktivni sta Kulturno društvo Ljubno in Kulturno društvo Radmirje. Delujeta v
dramski sekciji, sekciji ljudskih godcev, kino sekciji in Nonetu Lipca (gojenje večglasnega
petja in petja na tretko). Člani društva organizirajo, pripravijo in samostojno izpeljejo ali
sodelujejo pri proslavah in prireditvah, kot so: kulturni praznik, dan žena, prireditev
Flosarski bal, božični koncert itd. (Občina Ljubno, 2019).
Kulturna infrastruktura obsega krajevno Knjižnico Ljubno, muzej Flosarska zbirka, kulturni
dom in Fašunovo hišo. Občina upravlja z zgradbo kulturnega doma. V preteklosti je bil
kulturni dom v lasti Kulturnega društva Ljubno, ki ga je pridobilo s sodno odločbo s strani
slovenske nadškofije. V letu 2019 pa so s sklepom občnega zbora prenesli lastništvo na
Občino Ljubno. Občina Ljubno se je zavezala, da bo skupaj z nekaterimi gospodarstveniki
izvedla prenovo notranjosti kulturnega doma, za katerega je projekt izvedbe izdelalo
podjetje Studio List iz Celja (Tešanovič, 2019).
Kulturni dom se v veliki večini ne uporablja, čeprav je dvorana primerno velika za razne
dogodke, kot so predstave, koncerti in podobno. Stroški zgradbe predstavljajo ogrevanje
pozimi in elektriko.
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Tabela 4: Prikaz odhodkov iz proračuna Občine Ljubno v namene kulture v letih 2015–2018

2015

2016

2017

2018

Programi v
kulturi

43. 870,00 EUR

43. 720, 00 EUR

44. 991, 00 EUR

50. 400, 00 EUR

Programi
kulturnih
društev

13. 000 EUR

13. 000, 00 EUR

13. 000, 00 EUR

13. 500, 00 EUR

Podpora
posebnim
skupinam

16. 809, 93 EUR

16. 860, 26 EUR

16. 672, 73 EUR

16. 522, 90 EUR

Vir: Občina Ljubno (2014a, 2015, 2016, 2017)

Občina je v letu 2017 namenila 44.991,00 EUR za programe v kulturi, in sicer je 30.191,00
EUR namenila knjižničarstvu in založništvu, ki v občini Ljubno deluje pod okriljem
Osrednje knjižnice Mozirje. Za programe kulturnih društev je bilo namenjeno
14.800,00 EUR.
Za podporo posebnim skupinam, ki delujejo na področju kulture, pa je občina namenila
16.672,73 EUR. To je financiranje raznih prireditev, kot so Božičkovanje, Tetka Jesen,
Miklavževanje in srečanja starostnikov. V tej skupini so vključeni izdatki za nepridobitne
organizacije in ustanove, kot je Rdeči križ (v nadaljevanju RK) Ljubno ter RK Zgornje
Savinjske doline. V letu 2018 so namenili nekaj več sredstev kot v letu 2017 za Osrednjo
knjižnico Mozirje – za enoto Ljubno (Občina Ljubno, 2017). V letu 2018 je občina namenila
večji znesek za programe v kulturi, in sicer je bila razlika namenjena Osrednji knjižnici
Mozirje – enoti Ljubno.

6.3 PREDSTAVITEV STANJA NA PODROČJU TURIZMA
Turizem ima v občini Ljubno precejšen pomen. Zaradi lege občine in naravnih danosti
obstajajo možnosti za številne aktivnosti v povezavi z naravo in športom. Na področju
turizma zagotovo izstopa turistično društvo Naš kraj. Je društvo, ki povezuje kulturni in
turistični del ter deluje na obeh področjih. Turistično društvo Naš kraj je odgovorno za
predstavitev občine zunaj njenih meja in povezuje krajane z dogodki v občini. Povezuje
krajane in krajanke ter hkrati skrbi za celostno turistično podobo kraja in okolice. Začetki
društva segajo v trideseta leta prejšnjega stoletja. Takrat je bilo ustanovljeno Tujsko
prometno in olepševalno društvo, ki je bilo predhodnik današnjega turističnega društva
Naš kraj. Turistično društvo sodeluje pri projektih, ki so povezani s turizmom, prav tako pa
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člani društva pomagajo pri izvedbi ostalih projektov, kot so izvedba svetovnega pokala v
smučarskih skokih za ženske, čistilne akcije, pustovanja, kresovanja. Zagotovo najbolj
izstopa projekt »Flosarski bal«. To je prireditev, ki poteka na Ljubnem vsako leto že od
leta 1961. Spada med najstarejše prireditve v Sloveniji (Turistično društvo Naš kraj, b.d.).
Občina Ljubno upravlja s turistično informacijskim centrom Ljubno. V občini je tudi veliko
število ponudnikov gostinskih storitev. Številne restavracije, hoteli, gostilne in turistične
kmetije vabijo v idilično naravo, da bi lahko gostje kakovostno preživeli svoj čas.
Tabela 5: Prikaz odhodkov iz proračuna Občine Ljubno v namene spodbujanja razvoja turizma in
gostinstva v letih 2015–2018

Spodbujanje
razvoja turizma
in gostinstva

2015

2016

2017

2018

32. 781, 10 EUR

30. 305, 49 EUR

30. 013, 87 EUR

37. 063, 73 EUR

Vir: Občina Ljubno (2014a, 2015, 2016, 2017)

Občina Ljubno ob Savinji je za namene spodbujanja razvoja turizma in gostinstva na
Ljubnem v letu 2017 namenila 30.013,87 EUR (Občina Ljubno, 2017). Omenjeni znesek se
sicer porazdeli med turistično društvo Naš kraj (2.081,60 EUR), izdatke za prireditveni
prostor Vrbje (3.116,10 EUR), flosarski muzej (6.345,27 EUR) ter prireditev Flosarski bal
(10.000 EUR). V letih 2015–2018 ni opaziti konkretnejših sprememb. Celotni znesek,
namenjen spodbujanju razvoja turizma in gostinstva, se je sicer povišal, vendar le za
5000 EUR.

6.4 PREDSTAVITEV STANJA NA PODROČJU MLADINE
Zgornje Savinjski študentski klub je bil ustanovljen leta 1961. Ustanovili so ga študenti,
željni študentskega aktivizma s predsednikom na čelu. Prvi predsednik je bil g. Jože Jeraj,
takrat študent biotehniške fakultete. Namen študentskega kluba je bil takrat povezovanje
in druženje študentov med seboj ter širom Slovenije. Na občnih zborih so prevladovale
tematike o položaju študentov v družbi ter materialne in druge problematike. Pod
vodstvom kluba študentov so organizirali več prireditev, shodov kot tudi ekskurzije in
srečanja s študenti ostalih klubov. Klub, kakršnega poznamo še danes, pa je bil uradno
ustanovljen leta 1997. Še danes je poslanstvo Kluba zgornjesavinjskih študentov (krajše
KZSŠ) združevanje in druženje študentov (Občina Ljubno, 2014).
V občini Ljubno je bilo v letu 2016 79 dijakov in dijakinj na 1000 prebivalcev, študentov pa
v istem letu 42 na 1000 prebivalcev (SURS, b.d.). V občini Ljubno deluje Klub
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zgornjesavinjskih študentov. Ta pokriva vse dijake, dijakinje, študente in študentke iz
območij občin Ljubno, Luče, Gornji grad, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava.
Klub je financiran s strani študentskega dela. Študentska organizacija Slovenije prejme
prispevek od vsakega dela prek študentskega servisa. Od 1. 2. 2015 je v veljavi Zakon o
spremembah in ureditvah zakona o uravnoteženju javnih financ. Zakon ureja razdelitev
dohodkov študentskega dela, in sicer določa, da študentski organizaciji pripada 2,69 %
bruto zneska, ki ga zasluži študent (Študentski servis, b.d.).
Študentska organizacija v letu 2019 pričakuje 10.840.241 EUR. Večina sredstev bo
koncesijskih, in sicer 9.800.000 EUR. Preostalih 1.040.241 EUR pa pričakujejo iz sredstev
Zakona o uravnoteženju javnih financ (Študentska organizacija Slovenija, 2019).
Omenjeni študentje in dijaki se nato udeležujejo raznih prireditev širom Slovenije. V
savinjski regiji pa je njihov največji projekt »FLOSFEST«, ki je dvodnevna kulturna
prireditev v sklopu Flosarskega bala.
Občina klubu direktno ne namenja sredstev, imajo pa pravico do prijave na javne
razpisne. Razpisi določajo, ali se lahko klub prijavi na razpis, kljub temu da nimajo sedeža
v občini, v kateri poteka razpis. Torej se lahko klub prijavi na vse razpise, ki to določajo,
oziroma na tiste razpise, ki dovoljujejo prijave tudi tistim klubom, ki nimajo sedeža znotraj
občine, v kateri poteka razpis.
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7 PREDSTAVITEV PROBLEMA IN IZKUŠNJE OSTALIH OBČIN
Sprašujemo se, ali je ustanovitev javnega zavoda v občini Ljubno smiselna, ali bo
ustanovitev javnega zavoda znižala skupne stroške in ali bo javni zavod lahko deloval na
pravem trgu, ali se bo obnesel v prvih letih delovanja ali pa bo ustanovitev uspešna, nato
pa bi se v začetku pokazale nepravilnosti oziroma napačno predvideno pozitivno
delovanje. V teoriji lahko govorimo o ustanovitvi javnega zavoda, vendar, ali bo javni
zavod resnično prinesel pozitivne spremembe, lahko vidimo le na že ustanovljenih
primerih. Nekatere bližnje občine so že ustanovile javni zavod v podobne namene, kot ga
namerava občina Ljubno.
Pod drobnogled bomo vzeli dva primera, in sicer enega iz sosednje občine Solčava in
drugega iz občine Slovenj Gradec.
Občina Solčava je ena izmed sosednjih občin, ki je ustanovila javni zavod Center Rinka –
zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega (v nadaljevanju zavod Rinka – skrajšano
ime). Zavod je bil ustanovljen 17. 4. 2009 z odlokom o ustanovitvi (Uradno glasilo 06/2009
(17. 4. 2009)). Zavod je bil ustanovljen z namenom pospeševanja in promocije turizma in
trajnostnega razvoja Solčavskega. Glavne dejavnosti obsegajo področje turizma,
upravljanja in trajnostnega razvoja (Občina Solčava, b.d.).
Področja turizma pa razdeljuje na povezovanje nosilcev različnih dejavnosti, razvoj
oziroma izboljšanje atraktivnosti turistične ponudbe, promocije in nastopanje na domačih
in tujih trgov ter prodaja in izvedba celovitega programa novih integralnih turističnih
proizvodov (Center Rinka, b.d.).
Področje upravljanja se deli na upravljanje večnamenskega prostora Rinka, upravljanje
turistično informacijskega centra in informacijskih točk v občini Solčava ter trženje
prireditvenega prostora v občini Solčava (Center Rinka, b.d.).
Trajnostni razvoj Solčavskega pa pokriva spodbujanje društvenega in družabnega življenja
v vasi, spodbujanje okoljske zavesti in trajnostnega gospodarjenja, spodbujanje
ohranjanja kulturne dediščine in dviganje lokalne identitete ter spodbujanje mladih,
razvoj delovnih mest in spodbujanje podjetništva (Center Rinka, b.d.).
Zavod Rinka opravlja dejavnosti v javno korist in neprofitno. Vsako leto predloži predlog
programa dela in po končanem letu tudi vpogled v delovanje poslovanje zavoda. Zavod
posluje na področjih turizma, trajnostnega razvoja, načrtuje aktivnosti na področju
Solčavskega, prevzel pa je tudi pogodbeno delo Pošte Slovenije. V centru promovirajo in
prodajajo lokalne izdelke, narejene na domačih kmetijah, ter tudi gostinsko obratujejo.
Zavod deluje v podporo domačim ponudnikom, ustvarjajo podporno infrastrukturo, da
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lahko usmerjajo razvoj turizma v zastavljene cilje. Njihovi cilji obsegajo povečanje števila
stacionarnih gostov, podaljšanje njihovega bivanja in povečanje turistične potrošnje
(Center Rinka, b.d.).
V javnem zavodu Rinka je zaposlenih šest oseb, in sicer direktorica zavoda, vodja
turistično informacijskega centra (v nadaljevanju TIC), natakar, dva strokovna sodelavca in
gospodinjec. V poletnem času oziroma v času povečanega obsega dela so povečali obseg
zaposlenih s študenti.
Zavod se v 73,53 % financira s strani občinskega proračuna.
Prihodki od poslovanja so bili v letu 2016 doseženi iz tržne strukture (dodatne storitve, ki
ne sodijo v javno službo in jo v celoti plačujejo naročniki sami – turistične in gostinske
dejavnosti za druge poslovne subjekte in fizične osebe) in z izvajanjem javne službe
(dejavnosti na področju turizma, področja upravljanja s turističnimi objekti in turistično
infrastrukturo, s področjem trajnostnega razvoja Solčavskega). Iz javne službe so dohodki
dosegli znesek 81.599 EUR in iz tržne dejavnosti 82.195 EUR. Javni zavod Rinka posluje
tudi tržno, saj opravlja tudi gostinsko dejavnost ter prodajo lokalnih izdelkov iz bližnjih
kmetij, s katero lahko tudi ustvarja dodatni dobiček (Brlec Suhodolnik, 2017).
Odhodki v letu 2016 so znašali 163.812 EUR, in sicer stroški materiala in storitev v deležu
40,53 %, kar znaša 66.396 EUR, ter stroški dela, ki so znašali 91.635 EUR, kar predstavlja
55,94 % v strukturi vseh odhodkov. Poslovni izid po poslovnem dogodku je torej v letu
2016 znašal 16 EUR, kar pomeni, da so odhodki presegli dohodke (Brlec Suhodolnik,
2017). Javni zavod Rinka je tako najbližji javni zavod, ki bi ga lahko navedli kot primer
dobre prakse.
Severno od občine Ljubno leži občina Slovenj Gradec, ki se je v preteklosti srečevala s
podobno problematiko, kot se trenutno v občini Ljubno. Leta 2003 so z ustanovitvenim
aktom ustanovili javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR
Slovenj Gradec (v nadaljevanju SPOTUR). Javni zavod je bil takrat ustanovljen z namenom,
da do sedaj skrbi za razvoj dejavnosti na omenjenih področjih in za izvajanje dejavnosti na
področjih turizma, športa in dejavnostih, povezanih z mladinskimi in socialnimi programi.
Ustanovitelj zavoda SPOTUR je Mestna občina Slovenj Gradec. Za leto 2019 so
predvidevali, da bodo potrebovali 20 zaposlenih, in sicer 19 delovnih mest na strokovno
tehničnih mestih ter en direktor javnega zavoda. Delovno področje javnega zavoda
obsega profesionalizacijo vodenja turizma in športa ter mladinskih in socialnih programov
v občini Slovenj Gradec. Namen javnega zavoda je bil vodenje in koordiniranje vseh
področij iz enega centra ter pripravljanje in realizacija pestrejših in kakovostnejših
programov po posameznih področjih. Z ustanovitvijo javnega zavoda so želeli ustvariti
večji finančni pregled in s tem večji nadzor nad sredstvi javnega zavoda. Z ustanovitvijo
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javnega zavoda so želeli pridobiti več sredstev na trgu in razpisih. Eden izmed namenov je
bil tudi izvajanje skupnih aktivnosti z vseh področij z namenom racionalizacije dela
(SPOTUR, 2019).
Javni zavod SPOTUR ima na vsakem področju posebej določene namene in cilje. Namene
že od leta 2003 izpolnjuje in deluje za dosego teh ciljev. Spletna stran javnega zavoda je
barvita in privlačna ter prikazuje vrsto dogodkov, organiziranih aktivnosti ter razne
dejavnosti na področjih športa, turizma ter mladinskih in socialnih programov. Na spletni
strani je mogoče zaslediti ponudnike športnih aktivnosti na območju Slovenj Gradca,
razne športne objekte ter kolesarske poti in projekte v zvezi s športom. Javni zavod tudi
oddaja dvorane v najem ter trži prenočišča in mladinski center. Socialni programi
zajemajo zavetišče in javno razdelilnico hrane. Tržijo pa tudi počitniški dom in sobo
pobega, ki jo trži skupaj s še drugim podjetjem (Spotur, 2019).
Opisani izkušnji sta v pomoč pri raziskavi smiselnosti ustanovitve javnega zavoda na
Ljubnem. Oba zavoda delujeta na podobnih področjih in imata podoben namen
ustanovitve. Glede na opisani izkušnji v Solčavi in Slovenj Gradcu ima novoustanovljeni
javni zavod na Ljubnem svetlo prihodnost. Ob optimalnem delovanju in izpolnjevanju
namenov lahko predvidevamo, da bo ustanovitev prinesla pozitivne spremembe na
področja športa, mladine, turizma in kulture.

24

8 TEORETIČNI, SISTEMSKI IN PRAVNI VIDIKI USTANOVITVE
ZAVODA NA LJUBNEM OB SAVINJI
Idejna zasnova ustanovitve javnega zavoda na Ljubnem se je porodila zaradi premalo
aktivnosti na področjih športa, turizma, kulture in mladine. Občanom in turistom bi lahko
ponudili več aktivnosti in dogodkov, vendar pa je treba pri ustanovitvi upoštevati
postopek in ustanovitev izpeljati v skladu z zakonom.

8.1 TEORETIČNI VIDIK USTANOVITVE ZAVODA
Zavod se lahko ustanovi, če so zagotovljena sredstva za ustanovitev in začetek dela
zavoda. Ob vpisu v register pristojno sodišče presodi, ali vložena sredstva zadoščajo za
ustanovitev in opravljanje omenjene dejavnosti javnega zavoda. Občina Ljubno bi kot
ustanovitelj izbrala ime in sedež zavoda. Pripravila bi akt o ustanovitvi in načrt delovanja
za prihodnje leto, v katerem bi izkazali kadrovske in finančne potrebe.
Z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda se ustanovi »Zavod za kulturo, šport, turizem in
mladino Ljubno«. V odloku o ustanovitvi javnega zavoda je treba natančno določiti naloge
javnega zavoda. Zavod bi bil ustanovljen za opravljanje le-teh, in sicer bi jih opravljal v
javnem interesu.
Naloge zavoda na področju športa bi obsegale vsaj sledeče alineje:
 izvajanje programov športa otrok in mladine,
 skrb za celovit razvoj športa na območju občine,
 upravljanje športne infrastrukture (tako vzdrževanje kot organizacija),
 načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev,
 izvajanje letnega načrta,
 spremljanje in analiziranje razmer na področju športa v občini Ljubno.
Na področju turizma:
 vodenje turistično informacijskega centra,
 spodbujanje razvoja celovite turistične ponudbe,
 opravljanje turistično-informativne dejavnosti,
 oblikovanje in trženje ponudbe,
 večje osveščanje in spodbujanje prebivalstva k pozitivnemu odnosu do turistov in
turizma.
Na področju kulture:
 upravljanje, vodenje, zavarovanje in vzdrževanje vse kulturne infrastrukture, ki bi
jo zavod prejel v upravljanje od ustanoviteljice občine,
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 nadzor in organizacija kulturnih prireditev, programov in projektov,
 sodelovanje z ostalimi zavodi pri izvajanju projektov in programov na področju
kulturne dediščine,
 načrtovanje in spremljanje usposabljanja kulturnih strokovnih delavcev.
Na področju mladine:
 nudenje vsestranske podpore mladim pri uresničevanju zamisli in projektov,
 organiziranje in izvajanje različnih oblik učne pomoči in svetovanja za mlade,
 izvajanje počitniških dejavnosti,
 upravljanje z javno infrastrukturo na področju mladine,
 izvajanje preventivnih in socialno-varstvenih programov za mlade.
Z razpisom bi pridobili direktorja zavoda. To pomeni vsaj eno novo delovno mesto. Sedež
zavoda ne bi smel predstavljati težave glede na to, da občina upravlja z več stavbami.
Sedež bi se določil na že sedaj obstoječi stavbi v lasti občine Ljubno, kar pomeni, da to ne
bi predstavljalo dodatnega stroška.
Teoretično bi to pomenilo začetek delovanja zavoda in občina Ljubno bi razpolagala z
novim zavodom. Zavod bi razpolagal s turistično infrastrukturo na področju občine
Ljubno. Že z ustanovitvijo bi moral zavod pripraviti obsežen načrt oziroma program dela
za prihodnje časovno obdobje. Najbolj smotrno bi bilo pripraviti načrt za obdobje enega
leta. Zavod bi deloval s ciljem doseči večjo turistično razvitost, razširiti ponudbo v občini in
povezati nosilce turistične dejavnosti med seboj ter z ostalimi dejavnostmi. Tako bi lahko
na enem mestu ponudil obiskovalcem tako raznorazne športne kot kulinarične dejavnosti,
kot trženje turistične ponudbe. Zavod bi bolj promoviral in informiral turistične proizvode.
V že obstoječem »flosarskem muzeju« bi lahko razširil ponudbo na prodajo lokalnih
izdelkov iz bližnjih turističnih kmetij. Turistično-informativni center bi pod okriljem zavoda
deloval bolj transparentno, odkrito. Zavod bi moral v programu opredeliti število
dogodkov, ki bi jih organiziral, ter tudi pričakovane prihodke in odhodke.
Zavod bi prejel v upravljanje tudi stavbe. Področje upravljanja bi obsegalo športne objekte
v občini, ki so sedaj v upravljanju občine: šolska telovadnica (do 16. ure med tednom
telovadnico koristi osnovna šola za svoje potrebe, od 16. ure dalje pa bi z njo razpolagal
zavod) in kulturna dvorana. Zavod bi lahko z uporabo teh nepremičnin predvidoma
pridobil nekaj finančnih koristi, če predpostavljamo, da bi organiziral dogodke na vseh
področjih. Prikazati bi moral koledar dogodkov, ki bi jih imel namen organizirati.
Z dobrim programom dela za prihodnje leto zavod prikaže vse svoje aktivnosti, cilje in
vizijo. Primer dobrega primera programa lahko najdemo na spletni povezavi Centra
Rinka – zavoda za trajnostni razvoj Solčavskega. Omenjeni zavod se je usmeril v turizem in
turistično ponudbo. Vsako leto se trudi za dosego ciljev, ki si jih zada na začetku leta.
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8.2 FINANČNI VIDIK
Vir, iz katerega zavod črpa finančna sredstva, je v glavnini ustanovitelj. V tem primeru bi
Občina Ljubno kot ustanoviteljica bila glavni vir financiranja novo nastalega zavoda. Vir
financiranja so tudi državni proračun, sredstva Evropske unije, drugi javni viri sredstev in
vstopnine. Zavod pa si lahko zagotavlja finančna sredstva tudi sam, in sicer s prodajo
proizvodov, blaga in storitev na trgu. Zakon o zavodih in akt o ustanovitvi dovoljujeta tudi
»gospodarno » obnašanje zavoda. Zavod se lahko financira iz določenih plačil za storitve
na trgu in zaračunava blago. V primeru izkazovanja pozitivne bilance stanja oziroma če pri
poslovanju zavoda pride do presežka prihodkov nad odhodki, lahko zavod ta dobiček
uporabi za razvijanje dejavnosti oziroma vlaganje v napredek. Občina kot sama bi
izkazovala iste odhodke, saj je že sedaj velik del proračunskih sredstev namenjenih
področjem, ki bi jih pokrival zavod. Z ustanovitvijo pa bi se pokazala še možnost
samofinanciranja. Zavod bi svoje poslovanje prikazoval ločeno glede na tržni in javni del
poslovanja. Z uspešnim delovnim načrtom in ciljno naravnano strategijo bi načrt lahko bil
hitro dosežen. Če bi v prvih treh letih zavod izkazoval uspešnost in naraščanje prihodka, bi
bil to definitivno dober pokazatelj za prihodnost.
Vsaj na začetku delovanja bi Občina Ljubno imela večji strošek z zavodom, saj je treba
zagotoviti zaposlenim plačilo, še preden se zavod lahko uveljavi na trgu in si pridela svoj
dobiček .

8.3 KADROVSKI VIDIK
Direktor bi bil prvi novi zaposleni v zavodu. Kadrovske potrebe bi se izkazovale skozi leto.
V poletni sezoni bi bilo treba zaposliti več ljudi, saj je takrat turistična sezona. Zaposliti bi
bilo treba tudi osebo, ki bi bila zadolžena za turistično-informacijski center. Do nedavnega
je bila kadrovsko odgovorna za to občina, zavod pa bi s tega vidika razbremenil občino.
Prvo leto delovanja zavoda bi pokazalo potrebe po širjenju ali oženju kadrovske zasedbe.
Za učinkovit zagon zavoda pa bi pri pričetku delovanja potrebovali naslednje sodelavce:
 strokovni sodelavec bi opravljal dela v turistično-informacijskem centru (izven
sezone) in bi hkrati sestavljal celovite turistične ponudbe organiziranim skupinam
ter bi vodil prodajno točko in muzejski del. Odgovoren bi bil pretežno za turistični
del, kjer je delo obsežnejše zaradi dosege višjih ciljev na turističnem nivoju.
Zaposlen bi bil za polni delovni čas, katerega bi razporedil za dosego ciljev na
turističnem področju;
 druga strokovna sodelavka bi pokrila področje kulture in športa ter bila zadolžena
za področje trženja. Za dosego ciljev bi bila potrebna res tržno naravnana oseba, ki
bi bila sposobna vodenja tržnih dejavnosti. Odgovorna bi bila za organizacijo
kulturnih dogodkov ter za objekta kulturne dvorane in šolske telovadnice.
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Samoiniciativno bi organizirala vsaj en dogodek v mesecu, s katerim bi ustvarila
presežek dohodka, ki bi ga nato lahko zavod vlagal v nadaljnji razvoj;
 direktor/-ica bi bila oseba, odgovorna za splošno poslovanje zavoda in odnose z
javnostmi. Odločala bi se za program dela in vsakoletne cilje zavoda. Direktor
zavoda bo odgovoren za vsa izvajanja del, programov, izpolnjevanje ciljev ter tudi
za kadre in finance.
Zaenkrat bi zavod izkazoval potrebo po treh delovnih mestih. Lahko pa predvidevamo, da
bo v sezonskem delu potreba po osebju večja. Takrat bi kadrovski primanjkljaj nadomestili
z delom študentov. Če bi se pokazala potreba po zaposlitvi za daljši čas, je ena izmed
možnosti zaposlitev prek javnih del ali iz kakšnega drugega ukrepa spodbujanja
zaposlovanja. Ena izmed možnosti bi bila tudi ta, da bi na vsakem področju zavod imel
svojega predstavnika. To bi pomenilo vsaj pet delovnih mest. Vendar je bolj smiselno vsaj
začeti s tremi delovnimi mesti in v vmesnem času spremljati potrebo po večanju ali
manjšanju kadrov. Med poletno sezono bo vsekakor treba zaposliti dodatno osebo, saj je
na vrhuncu turistične sezone treba storiti več in vložiti več moči v organizacijo in vodenje
dejavnosti. Občina Ljubno v predlogu odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport,
kulturo, turizem in mladino Ljubno predvideva, da bo vsako področje potrebovalo po tri
predstavnike, kar pomeni, da na štirih področjih to pomeni 12 zaposlenih. Prav tako bo
direktor uslužbenec javnega zavoda (Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda na
področju športa, turizma, kulture in mladine Ljubno, 2019). Torej se v tem primeru lahko
sklicujemo na odlok in s tem potrdimo našo trditev o novih delovnih mestih.

8.4 SPREMEMBE NA PODROČJU POVEZOVANJA
V sedanjem času se društva na področjih športa, turizma, kulture in mladine ne
povezujejo. Z ustanovitvijo zavoda na teh področjih pa bi se pojavila čisto nova možnost,
in sicer bi turistični obiskovalci lahko na enem mestu pridobili ponudbe oziroma
informacije za vsa omenjena področja. Kulturno dvorano bi turisti lahko koristili kot sejno
sobo in tako bi privabili večje skupine, katerim lahko ponudimo tako športne dejavnosti
kot seminarje.
Zavod bi lahko ponujal kompletne storitve. Turist/obiskovalec bi na enem mestu pridobil
informacije o prenočišču, kulinariki in informacije o aktivnostih. Na istem mestu bi se
informiral o kulturnih dogodkih, športnih aktivnostih ter o ponudnikih prenočišč in
kulinarike. Konkretni primer bi bil obisk turista iz druge občine ali države. Napotil bi se na
mesto, kjer bi bil lociran delaven oziroma zaposleni v javnem zavodu. Ta bi mu najprej
ponudil prenočišče, saj bi imel vse informacije o prostih kapacitetah naših turističnih
ponudnikov. Ob tem bi ponudil kulinarično doživetje domačega gostinca ali restavracije.
Hkrati bi imel dostop do podatkov o športnih aktivnostih, ki bi gosta utegnile zanimati.
Ponudil bi lahko tudi informacije o trenutnih kulturnih dogodkih. Tako bi gostu dejansko
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ponudili več na enem mestu in za vsakega še tako zahtevnega gosta bi se našla aktivnost
po njegovem okusu.
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9 EMPIRIČNA ANALIZA MNENJ OBČANOV OBČINE LJUBNO OB
SAVINJI
Anketo smo izvajali na območju občine Ljubno. Načrtno smo anketirali le prebivalce
občine Ljubno. Za potrditev ali ovržbo hipotez potrebujemo le mnenja naših občanov.
Ankete smo delili fizično med ljudmi in nato tudi v programu sami analizirali podatke.
Anketo smo izvajali od 1. do 15. 9. 2019. Točke anketiranja smo torej porazdelili po občini
ter pred športno, turistično in kulturno infrastrukturo, da smo ujeli tudi drugo ciljno
skupino, in sicer dejanske udeležence športnih društev. Dva dni smo delili ankete v
strogem centru vasi pred trgovino, kjer je verjetnost, da srečamo občane občine Ljubno,
največja. Nato smo obiskali nogometno tekmo in porazdelili ankete tudi med gledalce in
udeležence. Ankete smo razdelili tudi med treningom smučarsko skakalnega kluba.
Uporabili smo le ankete, ki so bile izpolnjene s strani občanov. Tako je bilo neuporabnih
27 anket, uporabnih za analizo pa 53 anket.

9.1 ANALIZA REZULTATOV MED OBČANI
Skupno je bilo veljavnih 53 anket. Anket smo sicer namensko ponudili več, vendar je bilo
27 anket izpolnjenih s strani tujcev in občanov sosednjih občin. Te ankete niso veljavne in
jih nismo mogli uporabiti. Vse veljavne ankete so izpolnili občani Ljubnega.
Grafikon 1: Razdelitev glede na spol
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Od skupno 53 anketirancev je bilo 28 testirancev moškega spola. Preostalih 25 je bilo
ženskega spola. Želeli smo raznolikost med spoloma, da smo lahko pridobili vpogled v
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mišljenje obeh spolov. Tako moški kot ženske sodelujejo v društvih na področjih športa,
turizma, kulture in mladine. Moških je več. To lahko upravičimo, saj je bila anketa
izvedena tudi na nogometni tekmi, kjer je povprečno število moških gledalcev in
udeležencev ponavadi višje kot ženskih udeleženk in gledalk.
Grafikon 2: Razdelitev anketirancev glede na starost
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V skupini anketirancev smo zajeli vse starostne skupine. Najbolj zastopana je skupina v
starosti 30–39 let. Takoj za to skupino sledi skupina 18–29 let. Sledi najstarejša skupina, in
sicer so to osebe stare 50 ali več let. Nato sledi skupina oseb, starih 40–49 let. Najslabše
zastopana skupina pa je bila 0–17 let. Izjemoma smo se odločili, da upoštevamo tudi te tri
ankete, saj bi ustanovitev javnega zavoda vplivala tudi na mladino oziroma dijake ter
študente.
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Grafikon 3: Razdelitev anketirancev glede na izobrazbo
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Najbolj zastopana stopnja izobrazbe je dokončana srednja šola ali gimnazija, in sicer je kar
34 anketirancev obkrožilo omenjeni odgovor. Sledi dodiplomski študij in nato le
dokončana osnovna šola.
Pri četrtem vprašanju, ali so anketirani prebivalci občine Ljubno, so vsi anketiranci
obkrožili pritrdilno. To je bil tudi namen ankete, saj nas zanimajo rezultati na območju
občine Ljubno. Ankete, izpolnjene s strani občanov drugih občin, nismo upoštevali pri
rezultatih, da smo prikazali kar se da realno mišljenje.
Sledi vprašanje, na katerega smo bili še posebej pozorni. Spraševali smo, ali so anketiranci
sedaj ali kadarkoli v preteklosti sodelovali v kakšnem društvu/klubu na področjih kulture,
mladine, turizma in športa. To vprašanje nam je pokazalo mnenje o konkretnih
uporabnikih. Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov, vendar jih lahko na začetku
razdelimo le na člane društev in tiste, ki niso nikoli bili člani v omenjenih društvih.
Grafikon 4: Razdelitev anketirancev glede na članstvo v društvih na področjih športa, turizma,
kulture in mladine
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Nečlani

Med anketiranci je 36 oseb trenutno včlanjenih ali so v preteklosti bili včlanjeni v klub ali
društvo na področjih kulture, mladine, turizma in športa.
Z naslednjimi vprašanji smo želeli izvedeti, kako pogosto se anketiranci udeležujejo
aktivnosti ali prireditev na vsakem področju posebej. To nas je zanimalo, ker smo želeli
videti, na katerem področju je najmanjša udeležba pri aktivnostih. Tu se je pojavilo
vprašanje, ali se udeležujejo v majhnem številu zaradi nezanimanja ali zaradi splošno
premalo možnosti za udeležbo.
Grafikon 5: Pogostnost obiskovanja aktivnosti po področjih
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Opazimo, da se splošno malo udeležujejo aktivnosti, zato se nam pojavi vprašanje, zakaj je
tako. Je mogoče organiziranih aktivnosti premalo? Zato smo postavili tudi naslednje
vprašanje, da bi izvedeli, ali bi se udeležili več prireditev, če bi jih bilo organiziranih več.
Grafikon 6: Ocena anketirancev, ali bi obiskovali več prireditev
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Grafikon 6 prikazuje, kako so anketiranci odgovorili na vprašanje, ali bi obiskovali več
prireditev, če bi jih bilo organiziranih več kot sedaj. 91 % anketiranih je odgovorilo
pritrdilno, torej povpraševanje ni težava, temveč je v premajhni organizaciji prireditev ali
aktivnosti. Predvidevamo, da bi ustanovitev javnega zavoda na področjih športa, turizma,
kulture in mladine pripomogla k več aktivnostim in tako povečala zadovoljstvo občanov
ter jim približala možnost sodelovanja oziroma udeležbe na več prireditvah.
Ko smo jih povprašali, na katerem področju pogrešajo več aktivnosti/prireditev, smo
prejeli rezultate, ki jih prikazuje Grafikon 7. Možnih je bilo več odgovorov.
Grafikon 7: Prikaz odgovorov, na katerih področjih anketiranci pogrešajo več aktivnosti
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Kot smo že omenili, je bilo pri tem vprašanju možnih več odgovorov. Prav vsi anketiranci
pogrešajo več aktivnosti na teh področjih. Sklepamo lahko, da bi ustanovitev javnega
zavoda pripomogla k več aktivnostim in bi tako izboljšal ponudbo za javno dobro.
Na vprašanje, če so že kdaj slišali za obliko javni zavod, je 89 % anketirancev odgovorilo
pritrdilo. 11 %, kar pomeni šest anketirancev, pa je odgovorilo, da za to obliko še niso
slišali.
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Grafikon 8: Poznavanje javnega zavoda
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Naslednje vprašanje se je nanašalo na mnenje uporabnikov, ali bi javni zavod pozitivno ali
negativno vplival na delovanje občine na teh področjih.
Grafikon 9: Pozitivno ali negativno delovanje javnega zavoda na delovanje občine na teh
področjih
negativno
4%

pozitivno
96 %

Vir: lasten

Velika večina je odgovorila, da bi javni zavod vplival pozitivno na delovanje občine na
omenjenih področjih. Prejeli smo le dva negativna odgovora. Odgovor na to vprašanje je
definitivno pokazatelj pozitivne naravnanosti občanov za ustanovitev javnega zavoda na
Ljubnem. Ta rezultat je tudi potrdil naša pričakovanja, saj smo vseskozi predvidevali, da je
ustanovitev javnega zavoda zaželena in bo pozitivno vplivala na občane in tudi ostale
goste občine Ljubno.
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Z naslednjim vprašanjem smo želeli pridobiti vpogled v obiskanost dogodkov na Ljubnem.
Anketiranci so odgovarjali na vprašanje, ali so se kdaj udeležili kakšnega
dogodka/aktivnosti na posameznem področju in katerega.
Grafikon 10: Udeležba dogodka na posameznem področju

27

30
25
20
15

13

13

13
8

10
5
0
področje
študentov

športno
področje

turistično
področje

kulturno
področje

nikoli se
nisem
udeležil

Vir: lasten

13 anketirancev se ni nikoli udeležilo kakšnega dogodka, ostali so lahko obkrožili več
možnih odgovorov. Zanimivo pri teh odgovorih je bilo to, da so večinoma obiskali iste
dogodke. Torej raznolikosti dogodkov na Ljubnem praktično ni. Odgovori so se ponavljali,
in sicer pri športnem področju odgovori večinoma obsegajo nogometne tekme in tekme
odbojkarskega kluba. Na področju študentov izstopajo sestanki Kluba zgornjesavinjskih
študentov ter zabavi, ki ju organizirajo mladi v sodelovanju s turističnim društvom,
brucovanje in »Flosfest«. Na turističnem področju so odgovori enotni, in sicer obisk
Flosarskega bala. Na kulturnem področju pa je s strani občanov resnično malo dogodkov,
pojavil se je odgovor »revija pevskega zbora«.
Zadnje vprašanje je za nas in za potrebe občine zelo pomembno. Zanimalo nas je, ali so
anketiranci naklonjeni ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino v
občini Ljubno. V času anketiranja smo prejeli veliko komentarjev glede ustanovitve
javnega zavoda. Večina komentarjev je bila pozitivnih. Opazili smo naklonjenost ljudi do
ustanovitve.

36

Grafikon 11: Naklonjenost ustanovitvi javnega zavoda
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Večina anketirancev, kar 85 %, je odgovorila pritrdilno, torej je velika večina naklonjena
ustanovitvi javnega zavoda. Pri tem vprašanju je bila tudi možnost utemeljitve, zakaj so
naklonjeni oziroma zakaj niso. Te utemeljitve niso zapisali vsi anketiranci, vendar je bilo
zaslediti odgovore, kot so: pomanjkanje aktivnosti, želijo si več dogodkov, več osveščanja
in transparentnosti na teh področjih.

9.2 ANALIZA REZULTATOV MED UPORABNIKI STORITEV
V anketi smo zastavili vprašanje, ali so neposredni uporabniki storitev, torej člani katerega
izmed društev na teh področjih. Ugotovili smo, da je bilo 36 anketirancev članov društev.
To je 68 % vseh anketiranih.
Grafikon 12: Prikaz vseh anketirancev glede na članstvo v odstotkih
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Odgovore smo razdelili na člane in nečlane in posebej obdelali ankete, na katerih so bili
anketiranci člani katerega izmed društev. Zanimalo nas je, ali so člani društev v večini tudi
naklonjeni ustanovitvi javnega zavoda, saj bi to tudi neposredno vplivalo nanje.
Grafikon 13: Prikaz naklonjenosti ustanovitve javnega zavoda s strani članov društev
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Kot je opaziti na Grafikonu 13, je 92 % vseh članov odgovorilo pritrdilno. Večina dejanskih
uporabnikov je naklonjena ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in
mladino. Občino Ljubno je še posebej zanimal odgovor na to vprašanje. S tem je dobila
vpogled v prihodnjo reakcijo društev ob naznanitvi ustanovitve javnega zavoda. Glede na
to, da je 92 % uporabnikov društev naklonjenih ustanovitvi javnega zavoda, lahko občina
upošteva, da bodo društva v večini sodelovala pri ustanovitvi in lahko s skupnim
interesom pridemo do cilja – uspešne ustanovitve javnega zavoda.
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10 ZAKLJUČEK
Med raziskovanjem in pisanjem diplomskega dela smo tesno sodelovali z Občino Ljubno.
Rezultate ankete smo občini tudi prikazali in realizacija ustanovitve javnega zavoda tako
pravkar poteka.
Namen diplomskega dela je bil predstaviti osnovni pojem javnega zavoda in spremembe,
ki bi jih ustanovitev javnega zavoda povzročila, tako negativne kot pozitivne. V času
raziskovanja in razvijanja diplomskega dela smo si zastavili hipoteze, ki smo jih nato
potrdili oz. ovrgli.
Hipoteza 1: Javni zavod bi znižal skupne stroške občine na področju kulture, športa,
turizma in mladine.
Za potrebe potrditve prve hipoteze smo ugotovili dejanske sedanje stroške občine na
področjih kulture, športa, turizma in mladine. Da bi lahko primerjali, bi morali imeti že
realne stroške ob ustanovitvi, kar še ni mogoče, saj javni zavod še ni ustanovljen. Občina
sicer predvideva na začetku ustanovitve višje odhodke, vendar tudi normaliziranje stanja v
kasnejšem času delovanja zavoda. V primeru dobrega poslovanja lahko zavod tudi tržno
deluje in s tem ustvari dobiček. Končna odločba je, da z gotovostjo ne moremo prve
hipoteze ne potrditi in ne ovreči. Sklepamo lahko, da bo javni zavod z dobrim
poslovanjem res znižal skupne stroške, vendar le z dobrim načrtom in primerno
realizacijo.
Hipoteza 2: Z ustanovitvijo javnega zavoda bi se ponudila možnost vsaj treh novih
delovnih mest.
V diplomskem delu smo sklepali, da bi na začetku ustanovitve pridobili tri nova delovna
mesta. Realno je, da se ponudi možnost vsaj treh, po ustanovitvi javnega zavoda in
poslovanja na trgu pa bi se pokazale možnosti po dodatnih delovnih mestih. Tudi predlog
ustanovitve javnega zavoda občine Ljubno predvideva vsaj tri nova delovna mesta.
Hipotezo 2 lahko potrdimo.
Hipoteza 3: Več kot polovica občanov je naklonjena ustanovitvi javnega zavoda.
Z analizo odgovorov, ki smo jih pridobili z anketiranjem, smo ugotovili, da je 45 občanov
naklonjenih ustanovitvi javnega zavoda. To je 85 % vseh anketiranih, kar pomeni, da lahko
tretjo hipotezo z gotovostjo potrdimo.
Hipoteza 4: Tudi uporabniki so v večini naklonjeni ustanovitvi javnega zavoda.
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Anketa je bila sestavljena na tak način, da smo lahko podatke obdelali ločeno in tako
ugotovili, ali so tudi uporabniki društev na teh področjih naklonjeni ustanovitvi javnega
zavoda. 92 % vseh uporabnikov je naklonjenih ustanovitvi javnega zavoda. To pomeni, da
lahko tudi četrto hipotezo potrdimo.
Hipoteza 5 oziroma raziskovalno vprašanje: Ali je na splošno ustanovitev javnega zavoda
na Ljubnem smiselna?
Ugotovili smo, da ima občina Ljubno vse naravne danosti za ugoden razvoj turističnih,
športnih in kulturnih dejavnosti. Če v to vključimo še aktivnost mladine, imamo izpolnjene
vse pogoje za uspešen javni zavod, ki zadovoljuje vse potrebe občanov. Manjka le
sodelovanje med društvi ter sodelovanje med društvi in občino. S tesnim sodelovanjem in
skupnim organiziranjem dogodkov in aktivnosti bi bilo teh aktivnosti več. Prav tako pa bi
te aktivnosti ponujale več na enem mestu. Če združimo šport, kulturo in turizem, lahko
dobimo resnično raznolike dogodke. Na športne dogodke bi vključili turistične ponudnike
in obratno. Ravno tako bi lahko na osrednjem dogodku leta v občini Ljubno – Flosarskem
balu – organizirali več kulturnih dogodkov ter tako popestrili dogajanje v občini in občino
naredili privlačnejšo tako za domačine kot za tuje obiskovalce.
Ustanovitev javnega zavoda bi pripomogla k večji prepoznavnosti občine kot tudi k bolj
raznoliki ponudbi za svoje občane. Pestrost aktivnosti bi gotovo zadovoljila tudi
najzahtevnejše obiskovalce občine. Trenutna ureditev ne omogoča nadaljnjega razvoja
turizma, kulture in športa. Ustanovitev javnega zavoda pa bi prinesla nove zaposlene,
motivirane za uspešno poslovanje zavoda. Sedanji zaposleni na občini aktivno sodelujejo
pri dosedanjih aktivnostih društev, vendar morebiti zaradi pomanjkanja časa ali energije
tega ne opravljajo pogosto in dovolj natančno. Javni zavod bi omogočil zelo kakovostno in
pomembno povezavo med društvi in občino. Pomenil bi trajno povezavo med vsemi
društvi na področjih kulture, turizma, športa in mladine ter povezal tako društva med
sabo kot tudi z občino.
Zadnjo hipotezo smo postavili tako, da bi lahko skupek teoretičnega dela in praktičnega
dela povezali v en sam odgovor. Glede na razvoj diplomskega dela se je slednja hipoteza
med pisanjem razvila v raziskovalno vprašanje, saj smo se skozi celotno delo spraševali, ali
je ustanovitev javnega zavoda na Ljubnem smiselna. Glede na sedanje stanje v občini
Ljubno lahko z gotovostjo trdimo, da bi ustanovitev javnega zavoda na Ljubnem bila
smiselna tako z vidika občanov kot članov društev, ki delujejo na teh področjih. Zadnjo
hipotezo oziroma raziskovalno vprašanje lahko potrdimo.
Med pisanjem diplomskega dela smo pridobili tudi vzorce oziroma konkretne primere
ostalih občin. Našli smo dva uspešno ustanovljena javna zavoda. Lahko bi pridobili še več
primerov, morda celo iz tujine, kar bi nam podalo še širši vpogled v ustanovitev in samo
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delovanje javnih zavodov. Delo nam je oteževalo pomanjkanje strokovne literature s
področja delovanja javnih zavodov. Teoretični del je podkrepljen z literaturo, medtem ko
praktični del obsega le naše raziskovanje z metodo anketiranja.
Možnosti nadaljnjega raziskovanja obsegajo zmožnost analiziranja dejanskega delovanja
novoustanovljenega javnega zavoda. Ali bo ustanovitev javnega zavoda za šport, turizem,
kulturo in mladino Ljubno resnično prinesla le pozitivne spremembe, pa bosta pokazala le
realna ustanovitev in nato čas.
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PRILOGA
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni, sem študentka fakultete za upravo in zaključujem študij z diplomskim delom.
Pri pripravi le tega, bi Vas prosila, če izpolnite kratko anketo, ki je popolnoma anonimna in
bo uporabljena izključno za namene diplomskega dela.
Hvala.
Obkrožite črko pred vašim odgovorom.
Spol:
a) Moški,
b) Ženski.
V katero starostno skupino spadate?
a)
b)
c)
d)
e)

0-17 let,
18-29 let,
30-39 let,
40 – 49 let,
50 ali več let.

Dokončana stopnja izobrazbe:
a)
b)
c)
d)
e)

Osnovna šola,
Srednja šola ali gimnazija,
Dodiplomski študij,
Magisterij,
Doktorat.

Ali ste prebivalec Občine Ljubno ob Savinji?
a) Da,
b) Ne.
Ali ste sedaj ali ste bili kdaj v preteklosti član katerega od društev na naslednjih področjih
v občini Ljubno (obkrožite številko pred odgovorom in navedite v katerem društvu) ?
Možnih je več odgovorov.
a) Področje študentov:_____________________
b) Športno področje:_______________________
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c) turistično področje: _____________________
d) kulturno področje: ______________________
e) nikoli nisem bil član teh društev.
Kako pogosto obiskujete prireditve/aktivnosti na športnem področju?
a. Nikoli,
b. 1-3 x na mesec,
c. Več kot 3x na mesec.
Kako pogosto obiskujete prireditve/aktivnosti na kulturnem področju?
a. Nikoli,
b. 1-3 x na mesec,
c. Več kot 3x na mesec.
Kako pogosto obiskujete prireditve/aktivnosti na področju turizma?
a. Nikoli,
b. 1-3 x na mesec,
c. Več kot 3x na mesec.
Kako pogosto obiskujete prireditve/aktivnosti na področju mladine?
a. Nikoli,
b. 1-3 x na mesec,
c. Več kot 3x na mesec.
Ocenjujete, da bi obiskovali več tovrstnih dogodkov, če bi jih bilo organiziranih več?
a. Da,
b. Ne.
Na katerem področju pogrešate več aktivnosti/prireditev?
A.
B.
C.
D.

Šport,
Mladina,
Kultura,
Turizem.

Ste že slišali za obliko Javni zavod?
A. Da
B. Ne
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Menite, da bi javni zavod vplival pozitivno ali negativno na delovanje občine na področjih
turizma, kulture, športa in mladine?
A. Pozitivno
B. Negativno.
Ste se kdaj udeležili kakšnega dogodka na omenjenih področjih? Obkrožite črko pred
področjem, ter na črto navedite dogodek/aktivnost. Možnih je več odgovorov.
A.
B.
C.
D.
E.

Področje študentov:_____________________
Športno področje:_______________________
turistično področje: _____________________
kulturno področje: ______________________
nikoli se nisem udeležil nobenega dogodka.

Ali ste naklonjeni ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino?
A. Da,
B. Ne.
Na kratko utemeljite zadnji odgovor: __________________________________________.
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