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Datum: 11.12.2014 
 
 
 
Zadeva: Strateški načrt Knjižnice Rogaška Slatina z obdobje 2015-2020 in 
               Strateški načrt Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine 
               Rogatec za obdobje 2015 - 2019 

 
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 35. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo,  56/08, 94/09 – Odl. US,  
4/10, 20/11, 100/11 - Odl. US in 111/13; v nadaljevanju zakon) je naloga direktorja oz. 
ravnatelja javnih zavodov na področju kulture med drugim tudi priprava in sprejetje 
strateškega načrta javnega zavoda. Strateški načrt je dokument srednjeročnega razvojnega 
načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa za 
kulturo (program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del je finančni 
načrt). Strateški načrt se sprejme za obdobje petih let, pri čemer lahko vsebuje tudi 
dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. Strateški načrt javnega zavoda obsega 
programske usmeritve in predviden obseg programa, organizacijske usmeritve, opredelitev 
investicij in investicijskega vzdrževanja ter podlage za kadrovski načrt, ki vključujejo tudi 
predvidene zunanje sodelavce. K strateškemu načrtu je treba pridobiti predhodno mnenje 
ustanovitelja in tudi pretežnega javnega financerja javnega zavoda, kadar ta ni ustanovitelj. 
Soglasje k strateškemu načrtu pa daje svet javnega zavoda. 
 
V skladu z 28. členom prehodnih in končnih določb zakona morajo javni zavodi, javni skladi 
in javne agencije, ki ob uveljavitvi tega zakona nimajo veljavnega strateškega načrta, 
sprejeti strateški načrt najkasneje v dvanajstih mesecih od uveljavitve tega zakona, torej do 
11.1.2015.   
 
Predložena Strateški načrt Knjižnice Rogaška Slatina za obdobje 2015 – 2020 in Strateški 
načrt Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec za obdobje 2015 – 2019 
bosta obravnavana na 1. redni seji Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti, dne 17.12.2014, katere zapisnik bo članom Občinskega sveta Občine Rogatec 
posredovan naknadno.     
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