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Priloga 1
Številka: 007-9/2016
Datum: 11. 5. 2016
OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:Obrazloţitev predloga Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, kulturo,
turizem in mladino Novo mesto za obravnavo na seji občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto
I. UVOD
1. Razlogi za sprejem Odloka
V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je Mestna občina Novo mesto svojim občanom med
drugim dolţna zagotavljati ustrezne infrastrukturne pogoje, kakovostne programe in pogoje za
razvoj športa, kulture, turizma in mladine. Mestna občina Novo mesto lahko opravlja kot regijsko
središče omenjene naloge tudi za širšo regijo oziroma za zainteresirane posameznike in
skupine.
Mestna občina Novo mesto izvirne naloge na obravnavanih področjih izvaja z lastnimi
finančnimi sredstvi, pri tem pa mora ravnati kot dober gospodar po načelih učinkovitosti in
ekonomičnosti. Glavni razlog, da mestna občina ustanavlja javne zavode in javne gospodarske
druţbe je, da izvirne naloge le-te organizacije opravijo bolje – kakovostneje, bolj učinkovito in
ekonomično, kot bi le-te opravila sama v okviru delovanja oţje občinske uprave.
Zavedamo se, da gre pri zagotavljanju ustreznih pogojev za delovanje kulture, športa in
mladine, ob izkoristku potenciala, ki ga daje turizem kot gospodarska panoga, za izjemno
pomembne prioritete. Na Občinski upravi Mestne občine Novo mesto ocenjujemo, da je
funkcionalna organizacija v obliki enotnega zavoda najboljše orodje za doseganje strateških
ciljev, ki smo si jih zadali na omenjenih področjih. S povezovanjem, enotno koordinacijo vsebin
in optimizacijo upravljanja z občinskim premoţenjem je dolgoročno ambiciozne cilje za
kakovostnejše storitve občanom in uporabnikom z ustanovitvijo javnega zavoda laţje doseči.
Za izvedbo procesa zdruţitve dveh samostojnih javnih zavodov v enotni zavod, mora
ustanovitelj poleg odloka, sprejeti še sklepa, ki sta v prilogi pod številko 2 in 3. S tem bo
postopek preoblikovanja cenejši, zagotovljena pa bo tudi večja pravna varnost zaposlenih.

2. Ocena stanja
Ciljne dejavnosti (kultura, šport, turizem, mladina), ki pomembno vplivajo na druţbeno ţivljenje
in splošno dogajanje v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju MONM), so se do sedaj
izvajale v okviru dveh ţe obstoječih javnih zavodov: Kulturnega centra Janeza Trdine (v
nadaljevanju KCJT) in Agencije za šport Novo mesto (v nadaljevanju: Agencija), ter deloma tudi
v okviru Občinske uprave in nevladnih organizacij. Dejavnosti, ki se pridruţujejo novemu
enotnemu zavodu so še dejavnost turizma ter dejavnost mestnega koordinatorja.
Trenutno sta tako KCJT kot Agencija organizirana kot samostojna zavoda, vsak s svojim
vodstvom, zaposlenimi, prostori v upravljanju in seveda aktivnostmi. Zavoda zato delujeta
znotraj svojega strokovnega področja samostojno.
Javni zavod za turizem Novo mesto je ukinjen, trenutno pa je obseg nalog bolj ali manj omejen
na delovanje TIC-a ter manjša sprotna opravila v okviru kabineta ţupana.
Dejavnost mestnega koordinatorja se v neformalni obliki izvaja tudi v okviru kabineta ţupana.
Mladinska dejavnost je v Novem mestu v preteţni meri v rokah nevladnih organizacij, predvsem
društev, ki praviloma pokrivajo samo ozek segment v povezavi s svojo osnovno dejavnostjo.
3. Pravna podlaga za sprejem Odloka
Pravno podlago za ustanovitev skupnega organa predstavljajo sledeči predpisi:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/9,
ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP),
- 19. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15),
- 26. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB,
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13),
- 23. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA),
- 5. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in
- 16. člen Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št.
8/15).
4. Cilji in načela
Namen oblikovanja javnega zavoda na področju športa, kulture, turizma in mladine je povečati
učinkovitost poslovanja in upravljanja s premoţenjem ter vzpostaviti koordinacijo in izboljšati
organizacijo izvajanja nalog med naštetimi strokami. Najpomembnejši ţeleni učinek oblikovanja
zavoda je pridobitev potenciala za razvoj teh področij, ki bo povečal stopnjo programske
ambicioznosti in s tem širše prepoznavnosti Novega mesta doma in v tujini.
5. Ocena finančnih in drugih posledic
Učinki zdruţevanja bi bili pozitivni, tako finančni kot časovni (ki so dejansko hkrati tudi finančni,
le v drugi obliki):
enotna administracija- računovodstvo in revizija,
enotni postopki javnega naročanja, predvsem v obliki časovnega prihranka zaradi
enotnega postopka,

-

enotni spletni portal,
enotna celostna grafična podoba,
splošni stroških poslovanja, vezani na obstoj pravne osebe (en TRR, eno letno poročilo
ipd.),
enotno oglaševanje in promocija (povečanje učinka promocijskih aktivnosti).

Direktni finančni učinek predstavlja plača enega direktorja in ene tajnice. Ta prihranek je
ocenjen na 59.000 EUR letno.
Poleg tega bo za predviden obseg dela zadoščal 1 računovodja, kar pomeni letno 21.000 EUR
prihranka. Ta znesek ne predstavlja direktnega finančnega prihranka občine, saj oba
računovodja ostajata zaposlena v polnem obsegu. Vendar bo eden od njiju opravljal druge
naloge.
Pozitivni finančni učinki so sicer dobrodošli, nikakor pa niso edini motiv za zdruţevanje
zavodov. Vsi pozitivni finančni učinki se bodo pri poslovanju večjega zavoda morali odraziti v
širši in kakovostnejši ponudbi programov.
Višji finančni učinek se bo pokazal šele v daljšem obdobju in bo seveda odvisen od vsebine
novih aktivnosti. Ocenjujemo da bo boljše upravljanje s premoţenjem (predvsem prostori) lahko
prineslo večje prihodke in večjo dostopnost za številne do sedaj odrinjene skupine.
II. PREDLOG ODLOKA
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK,
13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.
2/04, 57/12 in 17/15), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 23. člena Zakon o športu (Uradni list RS, št.
22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA), 5. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na redni
__. seji, dne _________ sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO
NOVO MESTO
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (v
nadaljevanju: ustanoviteljica) ureja statusne organizacijske, upravljavske in bistvene
spremembe dejavnosti v javnem zavodu Kulturni center Janeza Trdine, ustanovljenem z
Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine (Uradni list RS, št.
79/03,85/04,102/05), zaradi zdruţitve z javnim zavodom Agencija za šport Novo mesto,
ustanovljenim z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto (Uradni
list RS, št. 80/12 in DUL, št. 23/16).

(2) Ta odlok predstavlja ustanovitveni akt javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in
mladino (v nadaljevanju: zavod) in v celoti nadomešča Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Kulturni center Janeza Trdine (Uradni list RS, št. 79/03,85/04,102/05) in Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto (Uradni list RS, št. 80/12 in DUL, št. 23/16).
(3) Zavod Novo mesto je pravni naslednik javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine Novo
mesto, ki je vpisan v sodni register pri Okroţnem sodišču v Novem mestu z matično številko:
528323000 in javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto, ki je vpisan v sodni register pri
Okroţnem sodišču v Novem mestu z matično številko 5801362000 in prevzema vse pravice in
obveznosti obeh javnih zavodov.
(4) S tem odlokom ustanoviteljica ureja status javnega zavoda, razmerja med ustanoviteljem in
zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
2. člen
(1) Ustanoviteljske pravice in obveznosti sprejemanja akta o ustanovitvi oziroma njegovih
sprememb, imenovanja članov sveta zavoda in imenovanja direktorja javnega zavoda izvršuje
Občinski svet Mestne občine Novo mesto, ostale pa izvršuje ţupan Mestne občine Novo mesto.
IME, SEDEŢ IN PRAVNI STATUS ZAVODA
3. člen
(1) Ime zavoda: Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
(2) Skrajšano ime zavoda: Zavod Novo mesto
(3) Sedeţ zavoda: Novi trg 5, 8000 Novo mesto
4. člen
(1) Zavod je pravna oseba javnega, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določa
zakon in ta odlok.
(2) Zavod ima ţig kvadratne oblike z znakom Novo mesto, z napisom pod znakom: Javnega
zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino, v velikosti 35 mm.
DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
(1) Poslanstvo javnega zavoda je:
- na področju športa kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev za
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtovanje in vzdrţevanje javnih športnih objektov,
ustvarjanje moţnosti za razvoj posameznih športnih panog, društev in zdruţenj, zlasti na
področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa
invalidov ter športne vzgoje v javnih zavodih, razvoj le-te, izobraţevanje in raziskovanje za
potrebe športne dejavnosti
- na področju kulture izvajanje lastne kulturno-umetniške produkcije ter sodelovanje z ostalimi
producenti, izvajanje programov in projektov, posredovanje umetniške ustvarjalnosti in
poustvarjalnosti na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in

drugih umetnosti ter novih medijev, ter skozi vzgojno-izobraţevalne programe in vsebine,
namenjene otrokom in mladini,
- na področju turizma kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev
opravljanje in razvoj turističnih dejavnosti, načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike
spodbujanja razvoja turizma,
- na področju mladine kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev za
razvoj mladinskega dela in izvajanja strategije, politike in ukrepov, ki vplivajo na mlade.
- povezovanje in koordinacija akterjev na vseh področjih delovanja zavoda.
(2) Zavod opravlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno sluţbo, dejavnosti v javnem
interesu:
- upravlja s športnimi objekti, športnimi igrišči in igrali, prenesenimi v upravljanje, v lasti
ustanoviteljice,
- pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje,
- upravlja in organizira vzdrţevanje tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda,
- svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini,
- izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
- daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu, pripravlja strokovna
gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi
organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
- daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa,
- organizira in izvaja programe športne vzgoje in razne športne dejavnosti za otroke, mladino,
invalide, sodeluje pri kulturno športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih
prireditvah za mladino,
- organizira in izvaja druge športne dejavnosti, tudi komercialne programe, v skladu z
zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste
časovne in prostorske kapacitete,
- usklajuje programe interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa, kadar je
to potrebno,
- spremlja in analizira naloge v športu,
- načrtuje izobraţevanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
- zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu
- izvaja produkcijo lastnih kulturno-umetniških in drugih prireditev.
- prireja razstave različnih tematik,
- posreduje prireditve v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali
posameznih kulturnih ustvarjalcev,
- organizira gledališke, plesne in glasbene delavnice,
- izvaja kinematografski program,
- organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov,
plesov, proslav in drugih prireditev, ki niso komercialne narave,
- načrtuje in izvaja razne oblike vzgojno – izobraţevalnih programov ter sodelovanje z vzgojno –
izobraţevalnimi organizacijami,
- skrb za razvoj gledališke, operne in plesne dejavnosti z uvajanjem novitet, usposabljanjem
umetniških ustvarjalcev in poustvarjalcev ter usposabljanjem tehničnega osebja,
- skrbi za gledališko, operno in plesno vzgojo mladih ter vzdrţuje ravnovesje med kulturnim
izročilom in novimi umetniškimi stremljenji,
- izvaja informativno in zaloţniško dejavnost, namenjeno izvajanju javne sluţbe,
- skrbi za dokumentiranje in arhiviranje predstav,
- nudi prostorske pogoje ter produkcijo in tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih
programov,
- sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami in društvi v zamejstvu in tujini,
- sodeluje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih,
- vključuje se v kulturno ţivljenje lokalne in širše skupnosti,
- izvaja programe neformalnega učenja in usposabljanja ter programe večanja kompetenc
mladih,

- skrbi za dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- skrbi za mlade z manj priloţnostmi v druţbi,
- spodbuja prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- skrbi za zdrav način ţivljenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
- spodbuja mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
- zagotavlja sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v druţbi,
- skrbi za dostop mladih do kulturnih dobrin,
- spodbuja ustvarjalnost ter inovativnost mladih,
- izvaja politiko oz. strategijo razvoja turizma
- upravlja s premičnim in nepremičnim premoţenjem turističnega pomena, prenesenega v
upravljanje s strani ustanoviteljice,
- skrbi za razvoj in vzdrţevanje skupne turistične infrastrukture ter javnih površin, namenjenih
turistom,
- organizira in izvaja turistične prireditve,
- ozavešča in spodbuja lokalno prebivalstvo za pozitiven odnos do turistov in turizma.
Druge naloge oziroma dejavnosti, ki jih opravlja zavod, so:
- - organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov,
plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
- posojanje in prodaja likovnih del in izdelkov umetne in domače obrti ter organiziranje avkcij,
- izvaja koordinacijo in povezovanje vseh akterjev na področju delovanja zavoda,
- opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda,
- izvaja druge dejavnosti po pooblastilu ustanovitelja.
6. člen
(1) Obseg dejavnosti zavoda se določi z letnim programom dela na podlagi dolgoročnih
programov ustanoviteljice in zavoda.
(2) Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njegov obstoj v zvezi z
opravljanjem temeljnih dejavnosti, vendar tako, da se najprej zagotovi nemoteno opravljanje
dejavnosti javne sluţbe in da se ne obremenjuje osnovnega namena objektov in naprav, s
katerimi se zagotavlja dejavnosti javne sluţbe.
(3) Zavod lahko doda ali spremeni dejavnosti le s soglasjem ustanovitelja.
7. člen
(1) Naloge iz 5. člena, ki jih Zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
- C18.130 Priprava za tisk in objavo
- C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
- C18.200 Razmnoţevanje posnetih nosilcev zapisov
- C31.090 Proizvodnja drugega pohištva
- C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
- DE22.100 zaloţništvo,
- DE22.150 drugo zaloţništvo,
- DE22.240 priprava za tisk,
- DE22.110 izdajanje knjig,
- DE22.120 izdajanje časopisov,
- DE22.140 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
- DE22.310 razmnoţevanje zvočnih zapisov,
- DE22.320 razmnoţevanje video zapisov,
- G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

- G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
- G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami
- G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
- G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
- G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in
zabavo
- G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
- G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in trţnicah z ţivili, pijačami in tobačnimi izdelki
- G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in trţnicah s tekstilijami in obutvijo
- G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in trţnicah z drugim blagom
- G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trţnic
- G52.471 dejavnost knjigarn,
- G52.486 trgovina na debelo z umetniškimi izdelki,
- H49.310 mestni in primestni kopenski potniški promet in tovorni promet,
- H49.410 Cestni tovorni promet
- H52.220 spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu,
- H55.30 gostinske storitve prehrane,
- H55.301 dejavnost restavracij in gostiln,
- H55.400 točenje pijač,
- I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- I56.103 Slaščičarne in kavarne
- I56.104 Začasni gostinski obrati
- I56.300 Streţba pijač
- I60.240 cestni tovorni promet,
- I60.220 storitve taksistov,
- J58.110 Izdajanje knjig
- J58.140 Izdajanje revij in periodike
- J58.190 Drugo zaloţništvo
- J58.290 Drugo izdajanje programov
- J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- J59.130 Distribucija filmov, video filmov in televizijskih oddaj
- J59.140 Kinematografska dejavnost
- J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezanih dejavnosti
- J63.120 Obratovanje spletnih portalov
- J63.990 Drugo informiranje
- K71.340 dajanje drugih strojev in opreme v najem,
- K71.400 izposojanje izdelkov široke porabe,
- K71.402 dejavnost videotek,
- K72.300 obdelava podatkov,
- K72.400 omreţne podatkovne storitve,
- K74.400 oglaševanje,
- K74.70 čiščenje objektov in opreme,
- K74.810 fotografska dejavnost,
- K74.840 druge poslovne dejavnosti
- K74.851 prevajanje
- K74.852 fotokopiranje in drugo razmnoţevanje
- K74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,

- K74.872 oblikovanje, aranţerstvo in dekoraterstvo,
- L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- L68.320 upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
- M69.200 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
- M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- M71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
- M72.200 Raziskovanje in razvojna dejavnost na področju druţboslovja in humanistike
- M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- M74.100 Oblikovanje, aranţerstvo in dekoraterstvo
- M74.200 Fotografska dejavnost
- M74.300 Prevajanje in tolmačenje
- M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- M80.422 drugo izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
- N77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup,
- N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem ali zakup
- N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
- N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih
pravic
- N78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
- N79.900 Rezervacija in druge s potovanji povezane dejavnosti
- N81.100 vzdrţevanje objektov in hišniška dejavnost,
- N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
- N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- N82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
- N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti zaposlovanja
- N85.320 Srednješolsko, poklicno in strokovno izobraţevanje
- N85.520 Izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
- N85.590 Drugje nerazvrščeno izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
- O92.130 kinematografska dejavnost,
- O92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
- O92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
- O92.340 druge razvedrilne dejavnosti,
- O92.512 dejavnost arhivov
- P85.510 izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
- P85.520 Izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
- P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- P85.600 Pomoţne dejavnosti za izobraţevanje
- Q88.910 Dnevno varstvo otrok
- R90.0 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
- R90.01 Umetniško uprizarjanje
- R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
- R90.030 Umetniško ustvarjanje
- R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
- R91.011 Dejavnost knjiţnic
- R91.012 Dejavnost arhivov
- R91.030 Varstvo kulturne dediščine
- R91.040 Dejavnost botaničnih in ţivalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
- R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
- R93.110 obratovanje športnih objektov
- R93.130 obratovanje fitnes objektov.
- R93.190 druge športne dejavnosti

- R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
- R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
- S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdruţenj
- S94.120 Dejavnost strokovnih zdruţenj
ORGANI ZAVODA
8. člen
(1) Organi zavoda so:
- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni svet za šport,
- strokovni svet za kulturo,
- strokovni svet za mladino,
- strokovni svet za turizem.
Svet zavoda
9. člen
(1) Svet zavoda sestavlja 7 članov, in sicer:
- 4 člane imenuje ustanoviteljica izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih
zadev,
- enega člana, kot predstavnika delavcev zavoda, izvolijo zaposleni v zavodu med zaposlenimi,
- enega člana, kot predstavnika izvajalcev letnega programa športa, ki ga predlaga športna
zveza,
- enega člana, kot predstavnika zainteresirane javnosti iz področja kulture.
(2) Mandat članov sveta zavoda je štiri leta in prične teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
Po poteku mandata so člani lahko ponovno imenovani. Direktor je dolţan obvestiti
ustanoviteljico devetdeset dni pred potekom mandata članom sveta zavoda, ki so predstavniki
ustanovitelja.
(3) Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor, najpozneje v roku 30 dni od imenovanja
oziroma izvolitve večine članov sveta. Na prvi konstitutivni seji člani izmed predstavnikov
ustanoviteljice izvolijo predsednika in izmed sebe namestnika sveta zavoda. Svet zavoda
sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet zavoda sprejema odločitve z
večino glasov vseh članov. Podrobnejše delovanje sveta zavoda uredi svet zavoda s svojim
poslovnikom.
10. člen
(1) Predstavnika delavcev zavoda izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah
izmed sebe. Svet zavoda s sklepom razpiše volitve najkasneje šestdeset dni pred iztekom
mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov
kandidatur.
(2) Postopek volitev predstavnika zaposlenih vodi tričlanska volilna komisija, ki jo imenuje
direktor. Kandidata lahko predlaga vsak izmed zaposlenih. Predlog mora bit predloţen volilni
komisiji v petnajstih dneh od objave sklepa o razpisu volitev. Volitve so veljavne, če se jih
udeleţi večina vseh zaposlenih v zavodu. Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme največ opredeljenih
glasov zaposlenih v zavodu, ki so se udeleţili volitev. Sklep o izvolitvi predstavnika zaposlenih
sprejme svet zavoda, na podlagi poročila volilne komisije.

11. člen
(1) Predstavnika zainteresirane javnosti s področja kulture na poziv ţupana predlaga
zainteresirana javnost in imenuje ţupan.
12. člen
(1) Naloge sveta zavoda:
- sprejema statut zavoda,
- nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
- potrjuje letno poročilo,
- daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in dolţnosti delodajalca v razmerju
do direktorja,
- daje ustanoviteljici pobudo za razrešitev direktorja,
- ocenjuje delo direktorja,
- odloča o pritoţbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz
delovnega razmerja,
- imenuje revizorja, kolikor se svet zavoda odloči za revizijo računovodskih izkazov ali je takšna
revizija predpisana,
- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljice,
- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih
mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav, k zavodski kolektivni pogodbi ter
nadzira njihovo izvajanje,
- daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod,
- sprejema splošne akte zavoda, ki jih po tem odloku ne sprejema direktor,
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge
in pobude za reševanje teh vprašanj,
- daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
- izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem odlokom in splošnimi akti zavoda.
13. člen
(1) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
- postane poslovno nesposoben ali umre,
- sam zahteva razrešitev,
- se neopravičeno ne udeleţi dveh sej zaporedoma, oziroma treh sej od štirih sklicanih,
- ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
- ne zastopa interesov, za predstavljanje katerih je bil imenovan oziroma obstaja moţnost
konflikta med zasebnim interesom člana sveta in interesi Zavoda,
- ne ravna v skladu s predpisi.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandatne dobe imenuje oziroma
izvoli nov član, po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
Direktor
14. člen
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in
strokovnost dela zavoda.
(2) Direktorja imenuje ustanoviteljica na podlagi javnega razpisa za dobo štirih let, z moţnostjo
ponovnega imenovanja. Pred imenovanjem direktorja ustanoviteljica pridobi mnenje k

imenovanju direktorja s strani sveta zavoda. Če svet zavoda ne poda mnenja v roku 30 dni, se
šteje, da je mnenje pozitivno.
(3) Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi, za katero je od
ustanoviteljice predhodno pridobil soglasje, v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno
razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
15. člen
(1) Naloge direktorja so:
- načrtuje, organizira ter vodi delo in poslovanje javnega zavoda,
- sprejema strateški načrt,
- sprejema program dela,
- sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov
v zavodu,
- sprejema kadrovski načrt,
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrţevanja,
- pripravi predlog cen javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja Zavod,
- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, razen če
ni s tem odlokom ali drugimi predpisi določeno, da jih sprejema ustanoviteljica oziroma svet
zavoda,
- poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje
zavoda,
- pripravlja letno poročilo,
- izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda,
- izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij, v skladu z veljavnimi predpisi,
- sprejema akt, ki določa podatke, ki štejejo za poslovno tajnost,
- opravlja druga dela in naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) K aktom iz druge do devete alinee prejšnjega odstavka, daje soglasje svet zavoda.
16. člen
(1) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega
gospodarstvenika.
(2) Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za
sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen:
- pogodb o investicijah in najemnih pogodbah, katerih vrednosti presegajo tiste, določene s
predpisi, ki urejajo naročila malih vrednosti in za katere je potreben sklep sveta zavoda,
- pogodb, ki se nanašajo na pridobivanje stvarnega premoţenja in obremenjevanje le-tega s
stvarnimi pravicami.
- v primeru, ko svet zavoda s sklepom omeji pooblastila direktorju za sklepanje pravnih poslov.
(3) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem odlokom,
prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili, v skladu
z aktoma o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
17. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
- ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo po visokošolski strokovni
izobrazbi ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) druţboslovne smeri,

- ima 5 let vodstvenih delovnih izkušenj,
- znanje slovenskega jezika visoke ravni,
- ter druge pogoje, ki ji določi Statut zavoda.
(2) Kandidat mora ob prijavi predloţiti program dela oziroma poslovnega in programskega
razvoja Zavoda za mandatno obdobje.
18. člen
(1) Občinski svet je dolţan razrešiti direktorja pred potekom časa, za katerega je bil imenovan:
- če direktor sam zahteva razrešitev,
- če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje
po samem zakonu,
- če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne
izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
- če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če
zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolţnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše
motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(2) Direktorja občinski svet lahko direktorja predčasno razreši:
- zaradi bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katerih je Zavod ustanovljen ali zaradi prenosa
ustanoviteljstva,
- na predlog pristojne komisije občinskega sveta, v primerih ko prihaja do škodljivega delovanja
za zavod ali občinsko premoţenje.
(3) Pristojni organ mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za
razrešitev in mu dati moţnost, da se o njih izjavi.
Strokovni svet
19. člen
(1) Zavod ima:
- strokovni svet za šport,
- strokovni svet za kulturo
- strokovni svet za turizem,
- strokovni svet za mladino.
(2) Strokovni svet, ima vsak na svojem področju naslednje naloge:
- spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko ustanoviteljice,
- ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je
javni zavod ustanovljen,
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja,
predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
- daje predhodno mnenje ustanoviteljici k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
- daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
- daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda.
(3) Vsak strokovni svet ima tri člane. Člani strokovnega sveta za kulturo so lahko posamezniki,
ki s svojimi strokovnimi izkušnjami prispevajo k boljšemu delovanju zavoda. Člane strokovnega
sveta predlagajo Kulturniška zbornica Slovenije, Športna zveza Slovenije, društva oziroma
druge organizacije s področja dela javnega zavoda.

Sredstva za delo
20. člen
(1) Ustanoviteljica zavodu zagotavlja sredstva za delovanje ter prostore in opremo. Zavod
upravlja s stvarnim premoţenjem, ki mu ga v upravljanje prenese ustanoviteljica, skladno z
veljavno zakonodajo.
Viri, način in pogoji pridobivanja sredstev za delo zavoda
21. člen
(1) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
- iz proračuna ustanoviteljice,
- iz drţavnega proračuna in drugih javnih virov,
- s plačili uporabnikov za storitve javne sluţbe,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- iz donacij, prispevkov pokroviteljev, z darili, sofinanciranji projektov iz domačih in tujih virov ter
iz virov na način in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi.
(2) Ustanoviteljica zagotavlja javnemu zavodu sredstva za opravljanje dejavnosti javne sluţbe,
določenih s tem odlokom, v skladu z zakonom, izvršilnimi predpisi, pogodbami in drugimi akti
pristojnega organa. Zavodu se sredstva iz proračuna ustanoviteljice zagotovijo z letno pogodbo
o financiranju javnega zavoda, in sicer v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom
ustanoviteljice.
(3) Poslovne knjige in poročila zavoda morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in
prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne sluţbe od
spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
(4) Za zagotavljanje namenske porabe proračunskih sredstev zavod v poslovnih knjigah
zagotavlja tudi ločeno spremljanje poslovanja javne sluţbe s področja športa, kulture, turizma in
mladine.
Način razpolaganja s preseţkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja
sredstev za delo zavoda
22. člen
(1) Preseţek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseţe pri opravljanju svojih osnovnih
dejavnosti, sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen.
(2) O načinu razpolaganja s preseţkom prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica, na
predlog direktorja, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za opravljanje osnovnih dejavnosti
zavoda, opredeljenih v tem odloku, odloča ustanoviteljica, na predlog direktorja, po predhodnem
mnenju sveta zavoda.

Pravice, obveznosti in odgovornost zavoda v pravnem prometu
23. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno,
z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Zavod odgovarja za svoje
obveznosti z vsemi sredstvi, ki jih ima v lasti.
(2) Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje z vsemi sredstvi, namenjenimi za
svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last
ustanovitelja.
Medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljico in Zavodom
24. člen
(1) Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
- ugotavlja skladnost programov dela, kadrovskega načrta in finančnega načrta zavoda s plani
in programi Mestne občine Novo mesto,
- spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi,
- odloča o statusnih spremembah,
- daje soglasje k spremembam ali razširitvam dejavnosti,
- voditi evidenco nepremičnin, zemljišč in opreme v skladu z veljavno zakonodajo,
- opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine vrednosti
sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo v proračunu ustanoviteljice za opravljanje dejavnosti
zavoda. Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih
zavod opravlja za druge naročnike.
(3) Zavod je dolţan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja najmanj dvakrat letno ter
dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom in na zahtevo vseh organov
ustanoviteljice posredovati podatke, potrebne za nadzor, spremljanje in financiranje dejavnosti
ter za statistične namene.
(4) Zavod je dolţan pravočasno pripraviti program dela in finančni načrt in ju pravočasno
posredovati ustanoviteljici.
Splošni akti zavoda
25. člen
(1) Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja
način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, organizacija dela,
sistemizacija delovnih mest in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.
(2) Splošni akti morajo biti v skladu z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.
(3) Splošni akti začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v
aktu drugače določeno.

Organizacija zavoda
26. člen
(1) V zavodu se za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela dejavnosti oblikujejo
organizacijske enote.
(2) S statutom oziroma pravili zavoda je lahko določeno, da imajo posamezne organizacijske
enote pooblastila v pravnem prometu, ki jih izvršujejo v imenu in za račun zavoda.
Prehodne določbe
27. člen
(1) Zavod Novo mesto je pravni naslednik javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto,
vpisanega v sodnem registru Okroţnega sodišča v Novem mestu z matično številko
5801362000. Zavod Novo mesto prevzame vse pravice, obveznosti in premoţenje javnega
zavoda Agencije za šport Novo mesto in vse javne usluţbence zaposlene v javnem zavodu
Agencija za šport Novo mesto tako, da njihove pravice in obveznosti ostanejo nespremenjene.
(2) Z dnem vpisa zdruţitve javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto k javnemu zavodu
Kulturni center Janeza Trdine oziroma Zavodu Novo mesto preneha predčasno preneha
mandat direktorju in članom sveta javnega zavoda Agencije za šport Novo mesto.
(3) Z dnem vpisa statusne spremembe in spremembe imena, bistvene spremembe dejavnosti
ter drugih sprememb pri Javnem zavodu Kulturni center Janeza Trdina, predčasno preneha
mandat direktorju in članom sveta javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine.
(4) Svet Zavoda Novo mesto in strokovni sveti v skladu z določbami tega odloka se konstituirajo
najkasneje v roku treh mesecev od dneva vpisa spremembe zavoda v sodni register.
(5) Do konstituiranja sveta zavoda v skladu z določbami tega odloka, opravlja njegove nujne
naloge obstoječi svet javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine.
28. člen
(1) Prve volitve predstavnika delavcev v svet zavoda razpiše svet zavoda najpozneje v
tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
(2) Ustanoviteljica imenuje svoje člane sveta zavoda najpozneje v tridesetih dneh po uveljavitvi
tega odloka.
(3) Vršilec dolţnosti direktorja skliče prvo konstitutivno sejo sveta zavoda, imenovanega
skladno z določili tega odloka, najpozneje v šestdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
(4) Svet zavoda mora sprejeti statut zavoda v roku treh mesecev od konstituiranja.
29. člen
(1) Z dnem zdruţitve javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto preidejo vse pravice in
obveznosti iz pogodb o zaposlitvi in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih

imeli javni usluţbenci zaposleni pri Agenciji za šport Novo mesto na dan objave tega odloka, na
Zavod Novo mesto.
(2) Javni usluţbenci zaposleni v javnem zavodu Agencija za šport Novo mesto nadaljujejo s
svojim delom v Zavodu Novo mesto.
30. člen
(1) Ustanovitelj je dolţan do uveljavitve tega odloka imenovati vršilca dolţnosti direktorja
Zavoda Novo mesto, za izvedbo vseh del za pričetek delovanja zavoda skladno s tem odlokom.
(2) Vršilec dolţnosti je dolţan v roku petnajstih dni od uveljavitve tega odloka opraviti vse
postopke v zvezi z vpisom sprememb v sodni register, tako javni zavod Agencija za šport Novo
mesto kot za javni zavod Kulturni center Janeza Trdine oziroma za javni zavod Zavod za šport,
kulturo, turizem in mladino Novo mesto.
31. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za
šport Novo mesto (Uradni list RS, št. 80/12 in DUL, št. 23/16) in Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Kulturni center Janeza Trdine (Uradni list RS, št. 79/03,85/04,102/05), pri čemer se
njune določbe uporabljajo do vpisa sprememb po tem odloku v sodni register.
32. člen
(1) Po uveljavitvi tega odloka in na njegovi podlagi se pri subjektu vpisa Javni zavod Kulturni
center Janeza Trdine, matična številka 5283230, vpiše sprememba imena zavoda, javni zavod
Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, sprememba dejavnosti in druge
spremembe, ki temeljijo na tem odloku.
33. člen
(1) Ta odlok se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati 1. 9. 2016.
Številka:
Datum:
Ţupan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni

Pripravila:
Vida Čadonič Špelič,
Direktorica OU Mestne občine Novo mesto
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Priloga 2
Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L,
36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
redni __. seji, dne _________ sprejel
SKLEP
o združitvi Javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto
in Javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine
1. člen
Javni zavod Agencija za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, Novo mesto, matična
številka 5801362000 se pridruţi k Javnemu zavodu Kulturni center Janeza Trdine, Novi trg 5,
Novo mesto, matična številka 528323000.
2. člen
Javni zavod Agencija za šport Novo mesto z zdruţitvijo preneha obstajati kot javni zavod in
postane del javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine. Javni zavod Kulturni center
Janeza Trdine kot univerzalni pravni naslednik javnega zavoda Agencija za šport Novo
mesto vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bil javni zavod Agencija za šport Novo
mesto, z dnem registracije te statusne spremembe pri registrskem sodišču.
3. člen
Na javni zavod Kulturni center Janeza Trdine se prenese vse premoţenje, pravice,
obveznosti in sredstva javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto. Javni zavod Kulturni
center Janeza trdine prevzame tudi vse delavce, ki so bili zaposleni v javnem zavodu
Agencija za šport Novo mesto.
4. člen
Vse pravice in obveznosti ter druge statusne zadeve in razmerja med javnima zavodoma se
uredijo v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino
Novo mesto.
5. člen
Z uveljavitvijo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in
mladino Novo mesto preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Agencija za šport
Novo mesto (Uradni list RS, št. 80/12 in DUL, št. 23/16) in Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Kulturni center Janeza Trdine (Uradni list RS, št. 79/03,85/04,102/05), pri čemer se
njune določbe uporabljajo do vpisa zdruţitve Javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto
k javnemu zavodu Kulturni center Janeza Trdine v sodni register.
6. člen
(1) Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati 1.9.2016.
Številka:
Datum:
Ţupan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni
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Priloga 3
Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L,
36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
redni __. seji, dne _________ sprejel
SKLEP
o statusnih spremembah Javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine
1. člen
Z zdruţitvijo Javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, Novo
mesto, matična številka 5801362000 k Javnemu zavodu Kulturni center Janeza Trdine,
Prešernov trg 5, Novo mesto, matična številka 528323000, pri Javnem zavodu Kulturni
center Janeza Trdine nastanejo statusne spremembe v imenu, skrajšanem imenu ter
dejavnostih, ki jih opravlja.
2. člen
Ime javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine se spremeni tako, da se glasi:
Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
Skrajšano ime zavoda se spremeni tako, da se glasi: Zavod Novo mesto.
3. člen
Dejavnosti prevzemnega zavoda se spremenijo in po novem obsegajo:
- C18.130 Priprava za tisk in objavo
- C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
- C18.200 Razmnoţevanje posnetih nosilcev zapisov
- C31.090 Proizvodnja drugega pohištva
- C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
- DE22.100 zaloţništvo,
- DE22.150 drugo zaloţništvo,
- DE22.240 priprava za tisk,
- DE22.110 izdajanje knjig,
- DE22.120 izdajanje časopisov,
- DE22.140 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
- DE22.310 razmnoţevanje zvočnih zapisov,
- DE22.320 razmnoţevanje video zapisov,
- G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
- G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami
- G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
- G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
- G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in
zabavo

PREDLOG SKLEPA
- G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
- G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in trţnicah z ţivili, pijačami in tobačnimi izdelki
- G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in trţnicah s tekstilijami in obutvijo
- G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in trţnicah z drugim blagom
- G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trţnic
- G52.471 dejavnost knjigarn,
- G52.486 trgovina na debelo z umetniškimi izdelki,
- H49.310 mestni in primestni kopenski potniški promet in tovorni promet,
- H49.410 Cestni tovorni promet
- H52.220 spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu,
- H55.30 gostinske storitve prehrane,
- H55.301 dejavnost restavracij in gostiln,
- H55.400 točenje pijač,
- I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- I56.103 Slaščičarne in kavarne
- I56.104 Začasni gostinski obrati
- I56.300 Streţba pijač
- I60.240 cestni tovorni promet,
- I60.220 storitve taksistov,
- J58.110 Izdajanje knjig
- J58.140 Izdajanje revij in periodike
- J58.190 Drugo zaloţništvo
- J58.290 Drugo izdajanje programov
- J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- J59.130 Distribucija filmov, video filmov in televizijskih oddaj
- J59.140 Kinematografska dejavnost
- J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezanih dejavnosti
- J63.120 Obratovanje spletnih portalov
- J63.990 Drugo informiranje
- K71.340 dajanje drugih strojev in opreme v najem,
- K71.400 izposojanje izdelkov široke porabe,
- K71.402 dejavnost videotek,
- K72.300 obdelava podatkov,
- K72.400 omreţne podatkovne storitve,
- K74.400 oglaševanje,
- K74.70 čiščenje objektov in opreme,
- K74.810 fotografska dejavnost,
- K74.840 druge poslovne dejavnosti
- K74.851 prevajanje
- K74.852 fotokopiranje in drugo razmnoţevanje
- K74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
- K74.872 oblikovanje, aranţerstvo in dekoraterstvo,
- L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- L68.320 upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
- M69.200 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
- M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- M71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
- M72.200 Raziskovanje in razvojna dejavnost na področju druţboslovja in humanistike
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- M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- M74.100 Oblikovanje, aranţerstvo in dekoraterstvo
- M74.200 Fotografska dejavnost
- M74.300 Prevajanje in tolmačenje
- M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- M80.422 drugo izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
- N77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup,
- N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem ali zakup
- N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
- N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih
pravic
- N78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
- N79.900 Rezervacija in druge s potovanji povezane dejavnosti
- N81.100 vzdrţevanje objektov in hišniška dejavnost,
- N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
- N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- N82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
- N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti zaposlovanja
- N85.320 Srednješolsko, poklicno in strokovno izobraţevanje
- N85.520 Izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
- N85.590 Drugje nerazvrščeno izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
- O92.130 kinematografska dejavnost,
- O92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
- O92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
- O92.340 druge razvedrilne dejavnosti,
- O92.512 dejavnost arhivov
- P85.510 izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
- P85.520 Izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
- P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- P85.600 Pomoţne dejavnosti za izobraţevanje
- Q88.910 Dnevno varstvo otrok
- R90.0 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
- R90.01 Umetniško uprizarjanje
- R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
- R90.030 Umetniško ustvarjanje
- R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
- R91.011 Dejavnost knjiţnic
- R91.012 Dejavnost arhivov
- R91.030 Varstvo kulturne dediščine
- R91.040 Dejavnost botaničnih in ţivalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
- R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
- R93.110 obratovanje športnih objektov
- R93.130 obratovanje fitnes objektov.
- R93.190 druge športne dejavnosti
- R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
- R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
- S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdruţenj
- S94.120 Dejavnost strokovnih zdruţenj
4. člen
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Vse pravice in obveznosti v zvezi zdruţitvijo javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto k
javnemu zavodu Kulturni center Novo mesto ter druge statusne zadeve zavodov se uredijo v
Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo
mesto.
5. člen
Z uveljavitvijo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in
mladino Novo mesto preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Agencija za šport
Novo mesto (Uradni list RS, št. 80/12 in DUL, št. 23/16) in Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Kulturni center Janeza Trdine (Uradni list RS, št. 79/03,85/04,102/05), pri čemer se
njune določbe uporabljajo do vpisa statusnih sprememb obeh zavodov v sodni register.
6. člen
(1) Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati 1.9.2016.

Številka:
Datum:
Ţupan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni

Priloga 4

ZAVOD

Oblikovanje javnega zavoda
na področju športa, kulture, turizma in mladine

April 2016

UVOD
Mestna občina Novo mesto je s svojimi 36.344 1
1. Ljubljana
287.347
prebivalci prestolnica zgodovinsko dolgo poznane regije
2. Maribor
111.735
3. Kranj
56.108
Dolenjske.
4. Koper/Capodistria
51.053
Regijsko vlogo ji pripisuje tako država kot tudi številne
5.
Celje
48.901
sosednje partnerske občine, ostale mestne občine pa jo
6. Novo mesto
36.344
sprejemajo kot enakovrednega akterja na slovenski ravni.
7. Velenje
32.736
Z zagotavljanjem delovanja številnih regijskih funkcij na
8. Nova Gorica
31.771
njenem ozemlju je Mestna občina Novo mesto v širšem
9. Ptuj
23.151
smislu prepoznana kot regijsko središče, ki prebivalcem 10. Murska Sobota
18.935
16.758
regije zagotavlja dostop do vseh dobrin in storitev, 11. Slovenj Gradec
ostalim občinam v regiji pa predstavlja koordinatorko skupnih projektov in sogovornico pri
razvoju regije kot celote.
Tako občine kot tudi mestne občine z razširjenim pomenom delovanja v regijskem smislu, so
ustavne kategorije. Ustava Republike Slovenije jim skupaj s področnim Zakonom o lokalni
samoupravi določa njene izvirne naloge. V Statutu Mestne občine Novo mesto je tako v skladu
z Ustavo in omenjenim področnim pravnim aktom zapisano, da Mestna občina Novo mesto
samostojno opravlja naloge javnega pomena na področju lokalnih zadev (izvirne naloge),
določene z zakonom in z njenim statutom, zlasti pa:
1. normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena,
2. ravna z občinskim premoženjem,
3. omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine (op.: turizem je ena od perspektivnih
gospodarskih panog),
4. ustvarja pogoje za pridobivanje oziroma gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega
socialnega sklada stanovanj,
5. ureja, upravlja in skrbi za delovanje lokalnih javnih služb,
6. zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost,
7. pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in
družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
8. pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije,
9. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje
odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja,
10. upravlja, gradi in vzdržuje javno infrastrukturo in ureja promet,
11. skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč v
skladu z merili in normativi ter
12. ureja javni red in mir v občini.
V skladu z vsemi državnimi in tudi občinskimi primarnimi pravnimi akti gre v primeru področij
športa, kulture in turizma za področja, na katerih je Mestna občina Novo mesto dolžna svojim
občanom zagotavljati ustrezne infrastrukturne pogoje, kakovostne programe za udejstvovanje
ter platforme za razvoj. Mestna občina Novo mesto sekundarno, kot regijsko središče v okviru
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ustreznih medobčinskih dogovorov, omenjene naloge lahko opravlja tudi za ostale
zainteresirane posameznike in skupine.
Mestna občina Novo mesto izvirne naloge na obravnavanih področjih izvaja z lastnimi
finančnimi sredstvi, pri tem pa mora ravnati kot dober gospodar in po načelih učinkovitosti in
ekonomičnosti. Glavni razlog, da mestna občina ustanavlja javne zavode in javne gospodarske
družbe je, da izvirne naloge le-te organizacije opravijo bolje – kakovostneje, bolj učinkovito in
ekonomično, kot bi le-te opravila sama v okviru delovanja ožje občinske uprave.
Ob zavedanju, da gre pri nalogah zagotavljanja ustreznih pogojev za kulturno in športno
udejstvovanje ob tem pa še za izkoristek potencialov, ki jih ima turizem kot gospodarska
panoga, za izjemno pomembne prioritete, na Občinski upravi Mestne občine Novo mesto
prepoznavamo funkcionalno organizacijo v obliki enotnega javnega zavoda za področja športa,
kulture in turizma, kot orodje za doseganje vseh strateških ciljev, ki smo si jih zadali na
omenjenih treh področjih. S povezovanjem, enotno koordinacijo vsebin in optimiziranega
sistema upravljanja z občinskim premoženjem je dolgoročno ambiciozne cilje za kakovostnejše
storitve občanom in uporabnikom možno lažje doseči.
Dodatno je razdelana tudi možnost, da se dejavnostim, ki bi predstavljale delokrog javnega
zavoda, priključi tudi področje izvajanja nalog na področju mladine.
V nadaljevanju zato predstavljamo podlage, analizo stanja po področjih, predpostavke
predlagane organizacije in pričakovane učinke. Dokumentu je priložena tudi analiza načina
organiziranosti vseh štirih področij v okviru javnih zavodov v drugih slovenskih občinah.

PODLAGE
Na področju dejavnosti, ki jih obravnavamo so pomembni zlasti naslednji pravni akti.
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
Skladno z 21. členom Zakona občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki
jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb
svojih prebivalcev med drugim opravlja tudi naslednje naloge:
− omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s
področja gostinstva, turizma in kmetijstva,
− pospešuje vzgojno, izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno in druge
dejavnosti na svojem območju,
− pospešuje razvoj športa in rekreacije,
− pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih
programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z
zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
− opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
− ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
Občina skladno z 52. členom Zakona lokalne zadeve javnega pomena financira iz lastnih virov,
sredstev države in iz zadolžitve.
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
Skladno z Zakonom o zavodih so zavodi pravne osebe s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi. Zavod se lahko ustanovi, če so
zagotovljena sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda in če so izpolnjeni drugi z
zakonom določeni pogoji. Skladno z 8. členom Zakona o zavodih akt o ustanovitvi zavoda
vsebuje:
− ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja,
− ime in sedež zavoda,
− dejavnosti zavoda,
− določbe o organih zavoda,
− sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela,
− vire, način in pogoje pridobivanja 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,
− določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
− medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
− druge določbe v skladu z zakonom.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)
Morebitni novi zavod bi deloval tudi na področju kulture. Skladno z 8. členom Zakona temelji
javni interes za kulturo na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni
razvoj Slovenije in slovenskega naroda, za katerega skrbijo Republika Slovenija in lokalne
skupnosti. Glede na določila 14. člena Zakona morajo imeti mestne občine sprejet lokalni
program za kulturo, v katerem podrobneje obravnavajo ključne prioritete, ukrepe ter cilje na
področju kulture. MoNm sicer ima sprejet Program kulture v Mestni občini Novo mesto, vendar
je bil ta sprejet za obdobje 2006-2010, kasneje pa ni bil obnovljen.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine (Uradni list RS, št.
79/03, 102/05)
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto uskladi delovanje javnega zavoda Kulturni center
Janeza Trdine z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ureja njegov
status, razmerja med ustanoviteljico in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije,
dejavnosti in načina financiranja zavoda. Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Novo mesto.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti ustanovitelja izvaja Občinski svet Mestne občine Novo
mesto. Zavod je pravni naslednik Doma kulture Novo mesto, ki je bil ustanovljen z Odlokom o
ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine (Uradni list RS, št. 21/97) s sedežem
v Novem mestu, Novi trg 5.
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA)
Po zakonu država in lokalne skupnosti skrbijo za uresničevanje javnega interesa v športu, ki
obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena v vseh segmentih športa, ki se opredelijo v
Nacionalnem programu športa in programih športa lokalnih skupnosti, zlasti na področju:
− športne vzgoje,
− športne rekreacije,
− kakovostnega športa,
− vrhunskega športa,
− športa invalidov.
Skladno s 3. členom Zakona lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da:
− zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne
skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa,
− spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
− načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto (Uradni list RS, št.
80/12)
S tem odlokom je Mestna občina Novo mesto ustanovila javni zavod za izvajanje nacionalnega
programa športa, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov, športnih igrišč in
otroških igral v lasti Mestne občine Novo mesto ter za opravljanje administrativnih, strokovnih,
organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju Mestne občine Novo
mesto.

Odlok o določitvi športnih objektov občinskega pomena (Uradni list RS, št. 21/99)
Ta Odlok je bil sprejet z namenom zagotovitve trajnih pogojev za razvoj športnih dejavnosti na
območju Mestne občine Novo mesto, in sicer z določitvijo športnih objektov občinskega
pomena. Športni objekti občinskega pomena so:
− Športna dvorana Marof,
− Športni park Loka,
− Centralni stadion Portoval,
− Teniška igrišča Portoval,
− Velodrom Češča vas ter
− Športno letališče Prečna.
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15)
S tem zakonom so opredeljene osnovne usmeritve pri razvoju turizma in izvajanju dejavnosti
kot tudi določila glede turistične takse, pogojev za opravljanje dejavnosti ter določila glede
načrtovanja in izvajanja politike spodbujanja turizma.
Odlok o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 5/15)
S tem odlokom je Mestna občina Novo mesto v letu 2015 sprejela odločitev o prenehanju
delovanja Javnega zavoda za turizem Novo mesto zaradi ukinitve.
Posamezne naloge so bile prenešena na KCJT (dejavnost informiranja), Razvojni center Nm
(razvoj turističnih produktov), mestnega koordinatorja (koordiniranje dogodkov in aktivnosti
organizatorjev prireditev), do nadaljnjega pa se v sedanji obliki ohrani TIC.
Za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni so pristojni organi
samoupravne lokalne skupnosti.
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15)
Ta zakon ureja sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju (tudi javnem
zavodu), pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje
obsega sredstev za plače. Zakon opredeljuje tudi postopek za spremembe razmerij med
plačnimi skupinami in plačnimi podskupinami v javnem sektorju. Zakon določa skupne temelje
sistema plač v javnem sektorju, in sicer za uveljavitev načela enakega plačila za delo na
primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, za zagotovitev preglednosti sistema plač ter
stimulativnosti plač.
V 100.b. členu Zakona o lokalni skupnosti je prav tako določilo o plačah v javnih zavodih, ki
pravi, da občinski svet s svojim aktom določi merila za določanje plač direktorjev javnih
zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina ter plačil za
opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih, če z zakonom ni določeno
drugače. Na podlagi meril določene osnovne plače direktorjev ne smejo presegati plače
župana.

Strokovne podlage za pripravo dokumenta so:
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Statut javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto, Svet zavoda Agencije za šport,
Novo mesto, december 2013,
Športne dvorane – programski in tehnološki standardi ter izkustveni normativi, dopolnjen
priročnik 29-2013, Standardi in normativi infrastrukture za prosti čas, št. 50/2015,
Združenje športnih centrov Slovenije, Kranj, 6. 10. 2015,
Stadioni in zunanje površine za šport in prosti čas – programski in tehnološki standardi
ter izkustveni normativi, dopolnjen priročnik 29-2013, Standardi in normativi
infrastrukture za prosti čas, št. 50/2015, Združenje športnih centrov Slovenije, Kranj, 6.
10. 2015,
Strategija športa v Mestni občini Novo mesto 2010-2020, september 2010,
Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto 2015 - 2020 (osnutek),
Statistika nočitev in turistov v MONM, marec 2016 za obdobje 2008-2015,
Statistika Turistično-informacijskega centra Novo mesto za leto 2015,
Letno poročilo 2014 Zavoda za turizem Novo mesto, februar 2015,
Osnutek dejavnosti mestnega managementa, MONM, februar 2016,
Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030, Mestna občina Novo mesto, oktober
2015,
Letni poročili Kulturnega centra Janeza Trdine za poslovni leti 2014 in 2015,
Cenik najema prostorov, opreme in storitev Kulturnega centra Janeza Trdine, 1.3.2012
Register osnovnih sredstev Kulturnega centra Janeza Trdine na dan 7.3.2016,
Letni poročili Agencije za šport Novo mesto za leti 2014 in 2015,
Finančni poročili Agencije za šport Novo mesto za leti 2014 in 2015,
Ocena obiskov na objektih, ki jih upravlja Agencija za šport Novo mesto, februar 2016,
Cenik Agencija za šport Novo mesto, maj 2015,
Proračun Mestne občine Novo mesto za leti 2015 in 2016,
poslovna poročila in izkazi številnih zavodov, ki so navedeni v poglavju o primerjavi z
drugimi občinami.

ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA
Ta analiza stanja podrobneje predstavlja stopnjo razvoja pomembnih dejavnosti (kultura, šport,
turizem), ki pomembno vplivajo na družbeno življenje in splošno dogajanje v Mestni občini Novo
mesto (v nadaljevanju MONM), pri čemer analizira učinke (izvajanje dejavnosti, gospodarnost,
zaposlenost, …) oblikovanja javnega zavoda z vključitvijo že obstoječih dveh javnih zavodov in
priključitvijo dodatnih dejavnosti, natančneje:
−
−
−
−

Kulturnega centra Janeza Trdine (v nadaljevanju KCJT),
Agencije za šport Novo mesto (v nadaljevanju: Agencija),
dejavnosti turizma ter
dejavnosti mestnega koordinatorja.

Trenutno sta tako KCJT kot Agencija organizirana kot samostojna zavoda, vsak s svojim
vodstvom, zaposlenimi, prostori v upravljanju in seveda aktivnostmi.
Javni zavod za turizem Novo mesto je v ukinjanju, trenutno pa je obseg njegove dejavnosti bolj
ali manj omejen na vodenje TIC ter manjša sprotna opravila.
Dejavnost mestnega koordinatorja se v neformalni obliki izvaja v okviru kabineta župana.
Oba zavoda in navedene dejavnosti ter njihovi izvajalci imajo skupno to, da delujejo pod
okriljem MONM (MONM je edini ustanovitelj obeh zavodov) in da je njihov osnovni namen
izboljšanje življenja v občini preko aktivnega udejstvovanja na področju družbenih dejavnosti.
Sedaj delujeta oba navedena javna zavoda samostojno znotraj svojega ozko definiranega
področja, ven iz teh okvirjev pa praviloma ne posegata in med deležniki ni (skoraj) nobenih
skupnih aktivnosti ali povezovanja, čeprav je to ena od ugotovljenih priložnosti za kvalitetni
preskok družbenega življenja v občini.
Namen te analize je predstaviti sedanje stanje na obravnavanih področjih in preveriti, kako bi
povezovanje v enoten občinski zavod izboljšalo izvajanje vseh dosedanjih ter novih dejavnosti
in kakšne sinergije bi pri tem nastale. Osnovna ideja je, da se obstoječe programe nadgradi in
omogoči še več programov, vsebin ter vzpostavi organizacijo, ki bo sposobna izpeljati tudi večje
projekte, celovito vzpostavi in izboljša gospodarjenje z zaupanimi sredstvi ter vzpostavi
organizacijo, ki bo imela celosten pregled nad dogajanjem na področju ključnih družbenih
dejavnosti v občini.
Namen te analize ni iskanje finančnih prihrankov na silo, zmanjševanje zaposlenih, opuščanje
ali zmanjševanje programov ali iskanje formalnih izgovorov za odločitev, ki bi morda že bila
vnaprej sprejeta. Gre za analizo stanja na pomembnih področjih izvirnih nalog Mestne občine
Novo mesto.

Način dela
V procesu priprave te analize so bili s strani zunanjega izvajalca opravljeni osebni pogovori z
vodstvi obeh obravnavanih zavodov, nekaterimi zaposlenimi, mestnim koordinatorjem in
občinskimi uslužbenci, ki pokrivajo obravnavana področja.
Vsi sodelujoči so bili kooperativni, so izkazali dobro poznavanje svojih področij, tudi v
podrobnosti in razen nekaj manjših zadev predložili vse zaprošene dokumente, podatke ali
dodatna pojasnila.
Poleg pogovorov so pomemben del analize predstavljali tudi razpoložljivi pisni viri (letna
poročila, računovodski izkazi in evidence, poročila...) in opažanja in dognanja zunanjega
izvajalca.

SEDANJE STANJE ORGANIZIRANOSTI PODROČIJ ŠPORTA, KULTURE IN
TURIZMA
1. ŠPORT
Urad za družbene dejavnosti Občinske uprave Mestne občine Novo mesto
V okviru Urada za družbene dejavnosti Občinske uprave Mestne občine Novo mesto deluje ena
strokovna sodelavka, ki pokriva področje športa. Izvaja predvsem naloge razdeljevanja sredstev
za izvajanje športnih programov različnim, za šport in rekreacijo registriranim organizacijam.
Prav tako bdi nad izvajanjem letne pogodbe z Agencijo za šport Novo mesto, javnim zavodom
zadolženim za upravljanje športnih objektov in izvedbo nekaterih programov športa.
Ocenjujemo, da je v Uradu dovolj potenciala in volje za pripravo konkretnejših razvojnih
usmeritev, v kolikor se izvedbeni okvir (morda v okviru skupnega zavoda) kvalitativno in
rezultatsko drastično izboljša.
Javni zavod Agencija za šport Novo mesto
Osnovni podatki
Agencija za šport Novo mesto (v nadaljevanju: Agencija za šport) je javni zavod, ki ga je
ustanovila Skupščina občine Novo mesto in deluje od 1. 11. 1993. Zaradi zakonskih sprememb
sta bila 27. 11. 1997 ter 27. 9. 2012 ponovno izdana odloka o ustanovitvi zavoda, sedaj veljavni
je Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto (Uradni list RS, št. 80/12).
Agencija za šport je ustanovljena za izvajanje nacionalnega programa športa, za upravljanje,
urejanje in vzdrževanje športnih objektov, športnih igrišč in otroških igral v lasti Mestne občine
Novo mesto ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih
del na področju športa na območju Mestne občine Novo mesto.
Osnovni podatki o Agenciji za šport:
− naziv: Agencija za šport Novo mesto
− naslov: Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto
− tel.: 07 39 32 930
− fax.: 07 39 32 939
− matična št.: 5801362000
− davčna št.: SI44436513

−
−
−

banka: Banka Slovenije
transakcijski račun: SI56 0128 5603 0722 207
organi zavoda so direktor zavoda, svet zavoda, strokovni svet.

Direktor javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto je Srečko Vovko.
Člani sveta zavoda so:
− predsednik: Jože Zupančič ter
− člani: Andrej Jeriček, Igor Primc, Matjaž Smodiš, Jiři Volt in Dušan Kaplan.
Člani strokovnega sveta so:
− direktor zavoda: Srečko Vovko,
− vodja športnih programov: Miran Jerman,
− strokovni sodelavec: Matjaž Kuzma,
− predstavnik športnih pedagogov OŠ: Darko Cujnik,
− predstavnik športnih pedagogov SŠ: Breda Vovko,
− predstavnik športne rekreacije: Jordan Ristovski,
− predstavnik športnih klubov: Bogdan Fink.
Dejavnost Agencije za šport
Zavod opravlja zlasti naslednje naloge:
− upravlja in vzdržuje športne objekte,
− upravlja in vzdržuje športna igrišča in otroška igrala na javnih površinah, razen igral s
katerimi upravljajo vrtci, osnovne šole ali drugi upravljavci (do leta 2016),
− pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje,
− opravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objektov in naprav, igrišč, opreme in
tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda,
− zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju, kakor tudi ostalih
pripadajočih občinskih objektov,
− oddaja prostore v športnih objektih in usklajuje interese med posameznimi uporabniki,
− skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in
naprav,
− svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini,
− izvaja del letnega programa športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
− daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu, skrbi za celovit
razvoj športa v občini,
− pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti
zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
− daje strokovno in organizacijsko pomoč športnim društvom in klubom,
− organizira in izvaja programe športne vzgoje in razne športne dejavnosti za otroke,
mladino, invalide, sodeluje pri kulturno-športnih prireditvah neprofitnega značaja in
raznih rekreativnih prireditvah za mladino,
− organizira in izvaja druge športne in kulturne športne dejavnosti, tudi komercialne
programe v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov,
objektov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete,

−
−
−
−

usklajuje programe interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa,
kadar je to potrebno,
spremlja in analizira naloge v športu,
načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu.

S predhodnim soglasjem ustanovitelja zavod lahko izvaja tudi druge naloge:
− upravlja z drugimi športnimi objekti na območju občine, katerih zainteresirani lastniki
nimajo urejenega celotnega upravljanja ter rednega vzdrževalca,
− opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.
Programi, ki jih izvaja Agencija za šport so navedeni dalje.
Šolska športna tekmovanja:
- šolska športna tekmovanja; Program je sestavni del nacionalnega programa Interesni
programi športa otrok in mladine, ki ga na državni ravni vodi in koordinira Zavod za šport
RS Planica. Agencija je eden izmed 16. področnih centrov pri OŠ in 11. področnih
centrov pri SŠ, izvajanje programov zajema okrog 20 občin v ožji in širši okolici MO
Novo mesto za OŠ in širše (Kočevje, Ivančna Gorica, Brežice, Krško, Sevnica…) pri SŠ.
Na tem področju velja Agencija za največji in tudi najuspešnejši področni center v
Sloveniji. Program traja celo šolsko leto.
- Zlati sonček; gre za športni program v vrtcih in do tretjega razreda OŠ. Program
neposredno izvajajo vzgojiteljice in učitelji(-ce) v OŠ, Agencija pa skrbi za koordinacijo,
strokovna navodila, zbiranje podatkov, razdeljevanje določenih gradiv (knjižice v začetku
šolskega leta ter priznanja in medalje ob koncu šolskega leta) ipd. Program traja celo
šolsko leto. V programu sodeluje cca 60 vrtcev in osnovnih šol.
- Krpan; gre za nadaljevanje programa Zlati sonček od četrtega do šestega razreda OŠ.
Tudi ta program traja celo šolsko leto in pokriva celotni področni center Dolenjska.
- Naučimo se plavati; program se izvaja kot del nacionalnega programa športa in zajema
10 urne plavalne tečaje (vrtec in 1. razred OŠ), 15 urne plavalne tečaje (za neplavalce v
zadnjem triletju OŠ in za SŠ) ter preverjanje znanja plavanja (6. razred OŠ). Znotraj
Novega mesta se v sklopu programa izvaja 10 urne plavalne tečaje (prilagajanje na
vodo) za vseh 16 enot vrtcev, vsako leto za cca 350 otrok. V sklop tega programa spada
tudi organizacija celoletnega razporeda vadbe v pokritem bazenu v OŠ Grm.
- Hura, prosti čas; je del nacionalnega programa, katerega namen je aktivno preživljanje
prostega časa med šolskimi počitnicami. V sklopu tega programa je tudi plavanje v
bazenu na Grmu med počitnicami.
- Igre prijateljstva; mednarodne športne igre trajajo od leta 2003, poleg Novega mesta
sodelujejo še mesta Reka (HR), Bihač (BiH) in Celovec (AUT). V petih panogah
sodelujejo fantje in dekleta do 16 let, vsako leto (septembra) je gostitelj iger drugo
mesto. Novo mesto je na vrsti ponovno 2017. Zahtevnost organizacije iger je velika;
zagotovitev prenočišč, prehrane, tekmovalnih lokacij, programa, družabnega srečanja,
org. »turist.« programa, izbira strokovnega kadra in ogromno administracije. Visoki so
tudi stroški. V letih, ko je prireditelj nekdo drug, je zahtevnost manjša. V okviru tega
programi je Agencija vključena tudi v različne druge oblike mednarodnega sodelovanja z
drugimi udeleženci.

Športna rekreacija:
- Delavske športne igre; program traja v dveh delih posamezne sezone. Prične se
januarja (pomladanski del), konča pa se z jesenskim delom, ki traja od septembra do
decembra. Ob koncu leta Agencija pripravi zaključno družabno prireditev s podelitvijo
nagrad najboljšim ekipam in posameznikom. V pravilniku za DŠI je 18 moških in 16
ženskih športnih panog. Tekmovanja se praviloma izvajajo enkrat tedensko. Zahtevnost
organizacije posameznega tekmovanja je zelo različna, od zelo zahtevnih (kolesarstvo,
ulični teki, veleslalom, smučarski teki), do preprostejših (šah, pikado, streljanje itd.).
- Rekreacijske lige:
o ORNL – občinska rekreacijska nogometna travna liga
o Dvoranska občinska rekreacijska nogometna liga
o Košarkarska rekreacijska liga
o Odbojkarska rekreacijska liga
o Šahovska rekreacijska liga
o Strelska rekreacijska liga
o Kegljaška rekreacijska liga
Mini olimpijada; gre za enodnevni športni program za otroke v vrtcih v MONM v sodelovanju z
Olimpijskim komitejem Slovenije. Izvede se enkrat v šolskem letu, v obliki 5-6 športnih aktivnosti
primernih za najmlajše.
Rudolfovi tedni športa; se izvajajo od leta 2007 v sklopu občinskega praznika (aprila).
Program se izvaja v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi. Praviloma gre za od 15 do 20
dogodkov, s sodelovanjem okrog 10 športnih društev in podjetij ter okrog 1000 udeleženci.
Športnik leta; projekt se izvede v začetku koledarskega leta. V petih sklopih se podeli nagrade
športnikom in športnim delavcem za zasluge v preteklem letu.
Ostali programi;
- skrb za dokumentacijo v zvezi z javnimi razpisi (Fundacija za šport in Zavod za šport RS
Planica);
- trženje plavalnega bazena,
- sodelovanje pri tradicionalnem projektu Samsung ulična košarka,
- vodenje in koordiniranje celotno aktivnost na področju športa otrok in mladine v
dolenjskem področnem centru,
- organizacija in izvedba tekmovanj za različne delovne organizacije, sindikate, društva
itd. (poštne igre, igre KNG, igre vojnih veteranov, Telekom, igre upokojencev, vsakoletni
Krkin športni dan ...),
- priprava letnega programa športa,
- sodelovanje v Odboru za šolski šport na Ministrstvu za šolstvo in šport,
- predsedovanje Odboru za šport mladih na Zavodu za šport Planica,
- sodelovanje pri pripravi programov na državni ravni in kontrola nad izvajanji finalnih
državnih tekmovanj,
- sodelovanje s Fakulteto za šport in vsakoletna izvedba predavanja o načinu izvedbe
športno rekreacijskih programov.
- sodelovanje z zvezo društev športnih pedagogov Slovenije v njihovih odborih in pri
pripravi in izvedbi kongresov športnih pedagogov Slovenije,
- sodelovanje z aktivom športnih pedagogov Dolenjske in Posavja pri načrtovanju
programov, izobraževanjih in izvedbi smučarskega seminarja za športne pedagoge.

Po statistiki je vsako leto v aktivnostih pod okriljem Agencije za šport Novo mesto (bodisi
direktno v njihovih programih, bodisi v objektih, ki jih upravljajo) realiziranih več sto tisoč
športnih obiskov.
Glede obsega in obiskanosti programa ugotavljamo, da je novomeška Agencija najmanj
primerljiva z vsemi istovrstnimi zavodi v državi oz. je v večini primerov od njih boljša. Hkrati tudi
ugotavljamo, da je relativno slaba v javni promociji in tudi v predstavitvi lastnega dela.
Infrastruktura s katero upravlja Agencija za šport
Agencija za šport upravlja in vzdržuje naslednjo infrastrukturo:
− športno dvorano Marof,
− centralnim stadionom Portoval,
− pomožnim nogometnim igriščem z umetno travo Portoval,
− kegljiščem Portoval,
− teniškimi igrišči Portoval,
− bazenom pri Osnovni šoli Grm,
− ŠRC Loka ter
− športnimi in otroškimi igrišči po Mestni občini Novo mesto.
Športna dvorana Marof:
Športna dvorana Marof je bila zgrajena leta 1975 in obnovljena leta 1991, v letu 2013 pa je bil
popolnoma obnovljen garderobno sanitarni del objekta ter zamenjan kotel. V dvorani se na
2.665,80 m² nahajajo glavna dvorana, plesna dvorana, dvorana za namizni tenis, dvorana za
skupinske vadbe otrok in odraslih ter prostori Agencije za šport. V glavni dvorani so tribune s
1.200 sedeži.
Slika: Športna dvorana Marof

Vir: http://www.as-nm.si/index.php/sportni-objekti/objekt-sportna-dvorana-marof - februar 2016

Športna dvorana Marof se nahaja na zemljišču s parcelno št. 1148, k.o. 1456-Novo mesto, ki je
v lasti Mestne občine Novo mesto. Je eden najpomembnejših športnih objektov v Mestni občini
Novo mesto, saj v njem trenira in tekmuje vrsta vrhunskih in kakovostnih športnih klubov, imajo
športno vzgojo štiri novomeške šole, se v njej odvijajo delavske športne igre (košarka, odbojka,
mali nogomet, namizni tenis, …), razne rekreativne lige (košarka, odbojka, mali nogomet,
namizni tenis, …), razna šolska športna tekmovanja (atletika – pozimi, kolektivni športi,
gimnastika, …), skupinska športna vadba za otroke in odrasle (pilates, zumba, aerobika, …)
kulturne prireditve (koncerti, proslave ob državnih praznikih, …) in druge prireditve (smučarski
sejem, športnik leta, …).
V ŠD Marof vadijo in tekmujejo selekcije oziroma člani in članice:
− Košarkarskega kluba Krka,
− Ženskega košarkarskega kluba Krka,
− Moškega odbojkarskega kluba Krka,
− Ženskega odbojkarskega kluba TPV Novo mesto,
− Moškega rokometnega kluba Krka,
− Kick boxing kluba Mirage,
− Plesnega kluba Novo mesto in
− uporabniki, ki se udeležujejo vadb, ki jih organizirajo zasebni športni delavci oziroma
druga športna društva.
V dvorani v dopoldanskem času poteka tudi vzgojno-izobraževalni proces, in sicer imajo v
dvorani športno vzgojo:
− Gimnazija Novo mesto,
− Osnovna šola Center,
− Ekonomska šola Novo mesto in
− Srednja šola za gostinstvo in turizem.
Objekt je povečini zaseden skozi cel dan, vsak dan, in sicer do približno 23. ure.
ŠD Marof je regijski panožni športni center za rokomet ter edina športna dvorana v centru
Novega mesta. Letno jo obišče več kot 80.000 uporabnikov in obiskovalcev.
Centralni stadion Portoval:
Centralni stadion Portoval je bil zgrajen leta 1958 in obnovljen leta 1990, ko je tudi prvič dobil
atletsko stezo iz sintetične prevleke. Ponovno je bil prenovljen leta 2013, z novo sintetično
prevleko, sodobnim zalivalnim sistemom nogometnega igrišča, vhodnim delom z ograjami …
Stadion ima nogometno igrišče in atletsko stezo, ki ima osem 400-metrskih tekaških stez ter
skakališča z napravami za skok v daljavo, troskok, skok v višino in skok ob palici. Atletska
metališča omogočajo vadbo meta krogle, kopja, diska in kladiva.
Stadion Portoval se nahaja na zemljišču s parcelno št. 1386/11, k.o. 1484-Šmihel pri Novem
mestu, ki meri 17.452 m² in je v lasti Mestne občine Novo mesto.
Prenovljeni stadion Portoval ustreza pravilom atletskih tekmovanj, na njem pa je možno
organizirati prvenstvena tekmovanja po koledarju AZS, šolske tekme in razne mednarodne
mitinge. Stadion ima tudi certifikat za tekmovanje v 1. SNL.

Tribune brez nadstreška na zahodni strani imajo na betonskem delu 504 sedežev ter 1.000
stojišč na travnatem delu. Stadion nima razsvetljave, tako na njem ni možno izvesti večernih
oziroma nočnih prireditev, tekem in treningov.
Slika: Centralni stadion Portoval

Vir:
http://www.as-nm.si/index.php/sportni-objekti/centralni-stadion/155-slika-centralnegastadiona, februar 2016.
Na Centralnem stadionu Portoval redno dnevno trenirajo atleti AK Krka Novo mesto ter atleti AD
Dolenjske Toplice, občasno pa na stadionu trenirajo tudi atleti AK Sevnica, AK Črnomelj in AK
Šentjernej.
V sklopu stadiona Portoval je tudi nogometno igrišče, ki ga uporablja predvsem Nogometni klub
Krka, ki s člansko selekcijo nastopa v 1. SNL.
Pomožno nogometno igrišče z umetno travo Portoval
Pomožno igrišče z umetno travo na pomožnem nogometnem igrišču Portoval je bilo zgrajeno
leta 2005. Nahaja se na zemljišču s parcelno št. 1371/4, k.o. 1484-Šmihel pri Novem mestu, ki
meri 15.156 m² in je v lasti Mestne občine Novo mesto.
Na pomožnem nogometnem igrišču vadijo selekcije NK Krka, ŽNK Krka in ŠD Lev (skupaj kar
19 selekcij) oziroma približno 400 nogometašev, poleg tega pa ga uporabljata tudi 2 novomeški
šoli in druga rekreativna društva. Igrišče ima tudi razsvetljavo, zaradi česar je polno zasedeno
vsak dan do poznih večernih ur.

Poleg vadbe in tekem navedenih uporabnikov se na nogometnem igrišču iz umetne trave
odvijajo rekreativni nogometni turnirji, rekreativne lige in razne prijateljske ter tudi mednarodne
tekme.
Kegljišče Portoval /servisni objekt za tenis:
Stavba kegljišča, ki je hkrati tudi servisni objekt za tenis leži ob teniških igriščih pod Centralnim
stadionom Portoval in je bila zgrajena leta 2008. Nahaja se na zemljišču s parcelno št. 1381/6,
k.o. 1484-Šmihel pri Novem mestu, ki je v lasti Mestne občine Novo mesto.
Stavba z 878,60 m² neto tlorisne površine ima v pritličju shrambo za rekvizite in opremo,
sanitarije, tuše, garderobe, kotlovnico, pisarno in klubski prostor. V nadstropju je 4 stezno
kegljišče s sanitarijami ter prostor namenjen gostinski dejavnosti.
Teniška igrišča Portoval:
V Športno-rekreacijskem parku Portoval, na desnem bregu reke Krke, se na zemljišču s
parcelno št. 1381/7, k.o. 1484-Šmihel pri Novem mestu, ki meri 10.576 m², nahaja 6 peščenih
teniških igrišč.
Vsa igrišča imajo sistem za zalivanje igrišč, v sklopu igrišč pa se nahaja tudi servisni objekt za
tenis. Dve igrišči sta v hladnejšem delu leta pokriti z balonom, s čimer je omogočeno igranje
tenisa tudi v poznem jesenskem, zimskem in zgodnjem pomladnem času.
Teniška igrišča so oddana v najem Teniškemu klubu Portovald, ki z njimi upravlja in jih
vzdržuje.
Bazen pri Osnovni šoli Grm:
Bazen pri OŠ Grm se nahaja v šolskem objektu na Trdinovi ulici 7. Bazen pri OŠ Grm spada
med majhna dvoranska kopališča.
Glede na Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list RS, št. 84/07
in 22/13), je največje dovoljeno število kopalcev na bazenu pri OŠ Grm 30 oseb. Po določilih
navedenega pravilnika (bazen ne presega 200 m² in globine 1,35 m) ni predpisana prisotnost
reševalca iz vode, mora pa biti v obratovalnem času bazena zagotovljena prisotnost osebe za
opazovanje, reševanje, dajanje prve pomoči, obveščanje in izvajanje drugih ukrepov za
nemoteno in varno kopanje.
Na kopališču se izvajajo dejavnosti, ki so povezane s plavalno rekreacijo, plavalnimi tečaji in
preverjanji znanja plavanja ter s treningi za športna društva.
Bazen je polno zaseden od ponedeljka do petka v popoldanskem in večernem času. Bazen
uporabljajo Triatlonski klub Novo mesto, Plavalna šola Rok Kerin, Športno društvo ZZV Nm,
Trim klub Novo mesto, Kolesarski klub Adria Mobil, Zavod G-rega, Društvo Sožitje ter za
rekreacijo tudi nekatera novomeška podjetja (Adria Mobil, Revoz, Kaway …).
Plavalne tečaje na bazenu imajo v šolskem letu 2015/16 OŠ Grm, OŠ Otočec, OŠ Center, OŠ
Stopiče, OŠ Bršljin, OŠ Brusnice, OŠ Šmihel, OŠ Drska, OŠ Metlika, OŠ Mokronog in Vrtec
Trebnje.

ŠRC Loka:
ŠRC Loka se nahaja v središču Novega mesta, na levem bregu reke Krke, na zemljišču s
parcelnimi št. 1361, 1324 in 1323, vse k.o. 1456-Novo mesto, ki so v lasti Mestne občine Novo
mesto. ŠRC Loka je eden najpomembnejših in najbolj obiskanih športno-rekreacijskih objektov
v Mestni občini Novo mesto.
Športni park Loka je vsebinsko zelo bogat, saj obsega dve košarkarski igrišči, dve odbojkarski
igrišči, igrišče za mali nogomet in rokomet, dve igrišči za odbojko na mivki, tekaško stezo,
tekmovališče za skok v daljino, plezalno steno in skate park ter od leta 2015 dalje še naprave
za fitnes ter otroška igrala.
Na centralnem košarkarskem igrišču je betonska tribuna, tam pa je urejen tudi dostop do pitne
vode. V parku je urejena razsvetljava, tako je v toplejšem delu leta možno športno
udejstvovanje tudi v večernih urah.
V ŠRC Loka trenira vrsta novomeških športnih klubov, objekt uporabljajo rekreativne skupine in
rekreativci, prav tako pa imajo na Loki športno vzgojo štiri novomeške šole, in sicer Osnovna
šola Center, Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola za gostinstvo in turizem ter Gimnazija
Novo mesto. Športni park je pomemben tudi z vidika tekmovanj in prireditev, saj se tam odvijajo
delavske športne igre, razne rekreativne lige, razna šolska športna tekmovanja, državno
prvenstvo v ulični košarki in odbojki na mivki ter razni ostali turnirji in koncerti.
Druga športna in otroška igrišča po Mestni občini Novo mesto:
Agencija za šport trenutno še vzdržuje tudi 19 drugih športnih in otroških igrišč po mestnih
naseljih Mestne občine Novo mesto, vendar pa bo upravljanje le-teh prešlo h krajevnim
skupnostim.

Tabela: Druga športna in otroška igrišča, ki jih vzdržuje Agencija za šport
Naziv igrišča - lokacija
Parc. št.
K.o.
Lastništvo
Trdinova ulica 5
428
Kandija
MONM
Smrečnikova ulica 22-28,
896
Kandija
MONM
košarkarsko in otroško igrišče
Smrečnikova ulica 33 (Nad Mlini) –
igrišče in zelena površina izven
523
Kandija
MONM
vrtčevskega igrišča
Ragovska ul. 8-10a
238,239,240 Kandija
MONM
Šmihel pri
Ulica Slavka Gruma pri bloku št. 50 870/1
MONM
Nm
977/46,
Šmihel pri
Cesarjeva ulica (balinišče ob vrtcu)
MONM
977/45
Nm
Šegova ulica 4-20 (med bloki 8 in
Šmihel pri
1053/3
MONM
18)
Nm
Šmihel pri
Ulica Slavka Gruma pri kurilnici
866/7
MONM
Nm
1223,1224,
MONM
Novo
Park EU – Jerebova ul.
1225,1211,1
(le del parc. št. 1211
mesto
212
in 1212)
994, 995,
Novo
Mestne njive 3-5
996,
MONM
mesto
997,988
Športno igrišče Seidlova cesta (pri
Novo
888,889
MONM
bloku št. 22)
mesto
Otroško igrišče Seidlova cesta (pri
Novo
902,903
MONM
bloku št. 32)
mesto
Regrške Košenice 83
1020/2
Gotna vas
MONM
Klemenčičeva ulica 9, 20 (Spar
Novo
276,277
MONM
Bršljin)
mesto
Vavpotičeva ulica 5-7 (vojašnica)
5/5
Bršljin
MONM
Otroško igrišče Portoval
1386/8
Šmihel
MONM
Igrišče Kandijska (nad
392,397
Kandija
MONM
Mercatorjem)
Otroško igrišče ob Krki, Ragovska
129
Kandija
MONM
15
Športno in otroško igrišče
2075/102
Češča vas
IMOS v stečaju
Pobreznik

Zaposleni
Na dan 31. 12. 2015 je imela Agencija za šport 21 zaposlenih ter 3 delavce preko programa
javnih del. Zaposlene lahko delimo na tri kategorije: strokovno-vodstveni kader, tehnični kader
ter trenerje mlajših selekcij.
Tabela: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 28. 1. 2016
Delovno mesto
Strokovni kader
Direktor
Vodja vzdrževalne službe/pomočnik
direktorja
Vodja športa - svetovalec
Vodja športnih programov
Računovodja in knjigovodja

Delavec

St.
Oblika
izobrazbe zaposlitve Zaposlitev

Srečko Vovko

VII

DČ

5
1

Andrej Jeriček
Miran Jerman
Matjaž Kuzma
Branko Bojanc

VI
VI
VII
VI

NDČ
NDČ
NDČ
NDČ

1
1
1
1

Tehnični kader

10

Vzdrževalka – čistilka
Vzdrževalka – čistilka
Vzdrževalec
Vzdrževalec
Vzdrževalec
Vzdrževalec
Vzdrževalec
Vzdrževalec
Vzdrževalec
Vzdrževalec

Liudmyla
Ovnichek
Elizabeta Mikec
Janez Gornik
Franci Grm
Matjaž Zaman
Tomaž Budja
Miha Beg
Boštjan Hren
Ciril Progar
Slavko Jarc

V
II
IV
IV
V
IV
V
IV
IV
V

NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
DČ
NDČ
NDČ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Trenerji mlajših selekcij
Trener za atletiko
Trener za kolesarstvo
Trener za nogomet
Trener za rokomet
Trener za košarko
Trener za odbojko

Slavko Malnar
Sandi Papež
Matjaž Sever
Salvador Kranjčič
Sašo Rebernik
Jernej Rojc

VI
VI
VI
V
V
V

NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ

6
1
1
1
1
1
1

Skupaj
Naloge, ki jih opravljajo delavci po delovnih mestih
Direktor:
− vodi poslovanje zavoda,
− predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
− pripravlja plane in programe dela zavoda,
− daje poslovna poročila svetu zavoda,
− izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejema svet zavoda,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

obravnava pred odločitvijo predlog finančnega plana in vse posamične odločitve za
pravilno materialno in finančno poslovanje zavoda in za smotrno porabo sredstev,
skrbi, da se sredstva zavoda uporabljajo skladno z njihovim namenom,
skrbi za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima zavod do drugih,
po potrebi oblikuje posebno strokovno delovno skupino ali druga delovna telesa za
razčlenitev določenih vprašanj iz svojega delovnega področja ter jim daje naloge,
zahteva uvedbo disciplinskega postopka in izreka disciplinske ukrepe,
odloča o sklenitvi delovnega razmerja, razporeditvah, o prenehanju delovnega razmerja
in o drugih zadevah s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom,
sodeluje pri delu sveta zavoda brez pravice odločanja,
sprejema posamezne splošne akte v skladu s statutom,
opravlja druge zadeve v skladu z veljavnimi predpisi in s statutom zavoda.

Vodja vzdrževalne službe/pomočnik direktorja:
− vodi, usmerja in nadzoruje delo tehnične službe,
− sodeluje pri odločitvah o adaptacijah, investicijah in drugih posegih v objekte,
− sodeluje pri odločitvah o nabavi strojev in opreme,
− sodeluje pri odločitvah organov zavoda,
− po pooblastilu direktorja opravlja naloge zastopanja zavoda,
− druga dela in naloge po navodilih direktorja.
Vodja športa – svetovalec:
− je koordinator strokovnega dela zavoda na področju športnih dejavnosti, ki jih opravlja
zavod,
− vodi naloge na področju športa otrok in mladine ter koordinira delo drugih sodelavcev na
tem področju,
− vodi področni center (Dolenjska) Zavoda za šport Republike Slovenije Planica na
področju športa otrok in mladine,
− sodeluje pri odločitvah organov zavoda,
− druga dela in naloge po navodilih direktorja.
Vodja športnih programov:
− vodi naloge na področju predšolskega in šolskega športa ter športne rekreacije,
− koordinira delo sodelavcev na področju predšolskega in šolskega športa ter športne
rekreacije,
− sodeluje pri odločitvah organov zavoda,
− po pooblastilu direktorja opravlja naloge zastopanja zavoda,
− druga dela in naloge po navodilu direktorja.
Računovodja:
− vodi stroškovno knjigovodstvo,
− vodi knjigovodstvo osnovnih sredstev,
− vodi finančno knjigovodstvo,
− obračunava plače in ostale osebne prejemke,
− sestavlja različne računovodske predračune in obračune,
− izdeluje računovodska poročila in druga finančna poročila po navodilu direktorja,

−

druga dela in naloge po navodilih direktorja.

Vzdrževalec:
− izvaja popravila in vzdrževalna dela na športnih objektih,
− izvaja nadzor nad posamičnimi športnimi objekti,
− vodi delovne skupine, ki opravljajo dela na športnih objektih,
− pripravlja športne objekte za vadbo, tekmovanja in prireditve,
− ima nadzor nad uporabo nevarnih snovi, delovnih strojev in nadzira električne ogrevalne
ter druge napeljave na športnih objektih,
− druga dela in naloge po naročilu nadrejenih.
Vzdrževalec/čistilec:
− čisti in nadzira uporabo športnih objektov,
− pripravlja športne objekte za vadbo in tekmovanja,
− uporablja, pripravlja delovne stroje, orodja in pripomočke,
− uporablja čistila in nevarne snovi,
− pospravlja vse površine, ki jih upravlja zavod,
− odstranjuje odpadke, smeti, listje …,
− druga dela in naloge po naročilu nadrejenih.
Trener mlajših selekcij:
− vodi, organizira in izvaja trenažne procese športnikov mlajših kategorij po dogovoru z
upravami športnih klubov,
− organizira tekmovanja mlajših kategorij,
− pripravlja in vodi mlade športnike na tekmovanjih,
− druga dela in naloge po navodilih direktorja.
Značilnosti dela zaposlenih ter potrebe po dodatnih človeških virih
Direktor ima fleksibilen delovni čas, saj mora poleg svojega rednega dela večkrat organizacijsko
sodelovati tudi pri prireditvah, ki potekajo v popoldanskem ali večernem času ter med vikendi.
Vodja vzdrževalne službe/pomočnik direktorja ima fleksibilen delovni čas, saj je njegov delavnik
prilagojen vzdrževalnim delom, športnim tekmovanjem in treningom, pri čemer je zelo pogosto
bistveno daljši od 8 ur. Poleg rednega dela v dopoldanskem času mora organizacijsko
sodelovati pri večjih športnih dogodkih ter kot strokovnjak za pripravo športnih prizorišč
strokovno pomagati tehničnemu osebju. Poleg tega je za ureditev/popravilo raznih tehničnih
napak na športnih objektih dosegljiv 24 ur na dan.
Vodja športa – svetovalec in vodja športnih programov imata oba fleksibilen delovni čas, ki je
pogosto daljši od 8 ur, saj morata organizacijsko sodelovati pri mnogih športnih prireditvah.
Poleg rednega dela v dopoldanskem času morata v popoldanskem in večernem času ter med
vikendi organizacijsko sodelovati na šolskih športnih tekmovanjih, delavskih športnih igrah,
športnih tekmovanjih predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih otrok, rekreativnih ligah in
drugih športnih prireditvah.
Delovni čas vzdrževalcev in čistilk je prav tako fleksibilen, saj najpomembnejši novomeški
športni objekti obratujejo čez cel dan in vsak dan v letu. Delo vzdrževalcev je do neke mere

specifično, saj morajo poleg samih objektov poznati tudi pravilnike o pripravi športnih terenov za
vse športe, katerih prizorišča pripravljajo za treninge in tekme.
Računovodja ima izmed vseh še najbolj klasičen delovni čas, saj je vezan na delo v pisarni, pri
čemer letno v povprečju prejme približno 1.300 računov, izda pa jih med 900 in 1.000. Obračun
plač izvaja za med 25 in 28 zaposlenih, saj ima Agencija za šport poleg redno zaposlenih tudi
zaposlene preko programa javnih del, občasno pa tudi kakšnega zaposlenega preko avtorskega
honorarja ali pogodbe o delu ter preko študentske napotnice.
Računovodja poleg klasičnih računovodskih dejavnosti izvaja tudi vse zadolžitve v zvezi z
voznim parkom, izdajo naročilnic in dobavnic, potnih nalogov, obračune prisotnosti na delu in
podobno, hkrati pa tudi še del tajniških storitev (arhiv, pisarniške evidence, blagajna itd...).
Po besedah zaposlenih močno pogrešajo poslovno sekretarko, ki je bila do nedavnega
zaposlena na Agenciji za šport. Njeno delo je trenutno prerazporejeno na strokovni kader, ki
ima zaradi tega veliko težav, trpi pa tudi kakovost njihovega dela.
Na splošno ima večina zaposlenih fleksibilen delovni čas, zaradi prireditev včasih tudi razbit na
manjše časovne segmente, ki segajo čez cel dan ali v vse dni v tednu, kar za zaposlene
pogosto pomeni več kot 8 ur. Omeniti tudi velja, da so predvsem vodja vzdrževalne službe in
vzdrževalci tehnično izurjeni na več področjih hkrati.
Glede na izkustvene kadrovske standarde in normative upravljavcev športne infrastrukture bi za
obratovanje in vzdrževanje športnih objektov po MONM potrebovali naslednje število tehničnih
delavcev:
− za ŠD Marof bi glede na standarde potrebovali 4,5 tehničnih delavcev (1,5 vzdrževalca
in 3 čistilce),
− za atletski stadion Centralnega stadiona Portoval bi potrebovali 4 tehnične delavce (2
vzdrževalca in 2 čistilca),
− za nogometno igrišče z naravno travo Centralnega stadiona Portoval bi potrebovali 1
tehničnega delavca (0,5 vzdrževalca in 0,5 čistilca),
− za Pomožno nogometno igrišče Portoval bi prav tako potrebovali 1 tehničnega delavca
(0,5 vzdrževalca in 0,5 čistilca),
− za bazen pri OŠ Grm 1,5 tehničnega delavca (0,5 vzdrževalca in 1 čistilca),
− za pomožni objekt za tenis 0,5 tehničnega delavca (0,25 vzdrževalca in 0,25 čistilca),
− za Kegljišče Portoval 0,75 tehničnega delavca (0,25 vzdrževalca in 0,5 čistilca),
− za ŠRC Loka 4,5 tehničnih delavcev (2,25 vzdrževalca in 2,25 čistilca).
Skupaj bi glede na standarde potrebovali 17,75 tehničnih delavcev (imajo jih pa 10), pri čemer
pa je Agencija za šport do leta 2016 vzdrževala še 19 drugih športnih in otroških igrišč po
MONM.
Ocenjujemo, da so »Izkustveni kadrovski standardi in normativi upravljavcev športne
infrastrukture«, ki jih je izdelalo Združenje športnih centrov Slovenije sicer nekoliko pretirani, kar
pa ne spremeni naše ocene, da je glede na dejavnost, ki jo upravlja in kadrovske potrebe
Agencije za šport z vidika tehničnega kadra potrebno ustrezno preveriti. Hkrati zaznavamo tudi,

da se pomanjkanje tehničnega kadra učinkovito nadomešča z delavci, ki jih zaposlijo preko
programa javnih del ter s študentskim delom.
Financiranje
Skladno z 18. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto
pridobiva zavod sredstva za izvajanje dejavnosti na osnovi letnega programa dela, in sicer:
− iz sredstev proračuna ustanovitelja,
− iz drugih javnih sredstev,
− s prodajo storitev uporabnikom,
− z dotacijami, sponzorstvi, darili in iz drugih zakonitih virov na način in pod pogoji,
določenimi z zakonom in statutom javnega zavoda,
− s kandidaturo na javnih natečajih in razpisih (v RS in mednarodnih).
Zavod pridobiva proračunska sredstva na podlagi dogovorjenega in finančno ovrednotenega
letnega programa, ki je občinskega in nacionalnega pomena, kar ustanovitelj vsako leto določi v
odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto.
Po 19. členu Odloka o ustanovitvi mora Agencija za šport presežek prihodkov nad odhodki
uporabiti izključno za obnovo in razvoj objektov in igrišč, s katerimi upravlja in za razvoj svoje
dejavnosti, v skladu z letnim planom in predhodnim soglasjem ustanovitelja. O načinu in višini
pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih
sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta
zavoda.
V letu 2015 je imela Agencija za šport 1.107.434 EUR prihodkov. Največ sredstev za delovanje
Agencije prispeva Mestna občina Novo mesto, in sicer 65,3 % (722.966 EUR) vseh prihodkov,
pri čemer gre največji del za pokrivanje stroškov dela in tekočega vzdrževanja. Iz proračuna se
direktno financirajo bruto plače in materialni stroški, občina pa financira tudi plavalni tečaj, šport
najmlajših, investicijsko vzdrževanja otroških in športnih igrišč ter športnih objektov, šolska
športna tekmovanja, športno rekreacijo in večje športne prireditve.
Z izvajanjem javne službe (predvsem upravljanjem s sredstvi pridobljenimi v upravljanje s strani
MONM) je uspela Agencija za šport v letu 2015 generirati prihodke, s katerimi je pokrila 29,6 %
vseh odhodkov, prav tako pa je uspela 5,1 % vseh prihodkov od poslovanja pridobiti iz tržne
dejavnosti (v letu 2015 zgolj prihodki iz upravljanja s sredstvi pridobljenimi v upravljanje s strani
MONM).

Tabela: Viri financiranja delovanja Agencije za šport v letu 2015
V letu
2015 v
Vir financiranja
EUR
Delež
Proračunska sredstva MONM
- plavalni tečaj
- šport najmlajših
- otr. in šport. igrišča ter objekti (inv. vzdrž.)
- šolska športna tekmovanja
- tekoče vzdrževanje - materialni str.
- športna rekreacija
- večje prireditve
- bruto plače, povrač, prispevki na pl.
- dodatno pokojninsko zav.
- bruto plače, povrač, prispevki na pl. trenerji
- regres za LD, odpravnine, jub. nagrade

722.966
17.100
22.000
2.620
29.000
204.863
12.000
48.000
263.618
963

65,28%
1,54%
1,99%
0,24%
2,62%
18,50%
1,08%
4,33%
23,80%
0,09%

110.537
12.265

9,98%
1,11%

Javna služba - ostali prihodki
- RS, MIZŠ, Fundacija, RS pror.
- Zavod RS za zaposlovanje
- Zavod za šport RS Planica
- invalidi nad kvoto - nagrada, prisp.
- šolska športna tekmovanja
- uporaba objektov - klubi, društva
- uporaba objektov - šole
- uporaba objektov - ostali
- najemnina posl. prostorov za šport
- športna rekreacija (DŠI, ORL, tečaji)
- uporaba kegljišča
- uporaba bazena na OŠ Grm
- najemnina tenis igrišč
- ostali prihodki (donacije, ZZZS, CSD …)

327.638
20.907
28.208
27.013
11.338
9.422
44.060
28.861
39.085
19.865
26.173
39.542
21.111
10.910
1.143

29,59%
1,89%
2,55%
2,44%
1,02%
0,85%
3,98%
2,61%
3,53%
1,79%
2,36%
3,57%
1,91%
0,99%
0,10%

56.830
32.166
24.664

5,13%
2,90%
2,23%

1.107.434

100,00%

Tržna dejavnost
- najem bife, poslovni prostori, koncerti
- oglaševanje, reklamiranje
Skupaj

V proračunu MONM za leto 2016 je za programe športa predvideno 1.137.240 EUR, od tega
295.800 EUR neposrednega transfera za delovanje Agencije za šport, ostalo pa za razne
programe, znaten del njih prav tako pod okriljem Agencije.

Tržna dejavnost in upravljanje premoženja
Tržna dejavnost obsega:
- oddajanje dvoran in drugih prostorov v uporabo za komercialne prireditve in
- oglaševanje in reklamiranje na objektih.
Prostori, ki jih Agencija oddaja so bodisi športni objekti – velika dvorana in tri manjše dvoranice
v Marofu, centralni stadion in pomožno igrišče v Portovalu, teniška igrišča (oddano po pogodbi),
površine v rekreativnem parku na Loki, bazen na Grmu in Kegljišče ali poslovni prostori – bife v
Marofu in prostori za društva na Loki.
Prostori v Marofu so polno zasedeni vsak dan od jutra do poznega večera, precej podobno pa
velja tudi za bazen na Grmu in za Portoval. Na centralnem stadionu sicer obstaja nek limit
dopustne obremenjenosti (zaradi trave), zato je znaten del aktivnosti preusmerjen na pomožno
igrišče, ki je tudi polno zasedeno.
Na področju oddajanja Marofa in Portovala ni rezerv, ki bi jih bilo moč izkoristiti, saj ni prostih
terminov, glede na zasedenost pa bi bilo verjetno možno povišati cene, vendar šele po
premisleku, kaj bi to pomenilo za zasledovanje javnega interesa na področju športa, kar je
vendarle osnovni namen delovanja Agencije.
Manj izkoriščen je objekt Kegljišče, pa tudi v prostorih na Loki sta trenutno prosti dve pisarni.
Na področju reklamiranja gre za reklamne panoje na Portovalu in okoli ter v dvorani Marof. Na
tem področju Agencija beleži cca 24.000 EUR prihodkov, kar je precej več kot npr. še dve leti
nazaj, ko jih je bilo cca 11.000 EUR. Po primerjavi z drugimi podobnimi zavodi ocenjujemo
znesek kot primeren – Javni zavod šport Ljubljana ima npr. v neprimerno več objektih 110.000
EUR tovrstnih prihodkov, številni primerljivi zavodi pa tudi praktično nič ali dejansko nič.
Opomniti velja, da po študiji iz tega področja obstaja zelo visoka korelacija med tovrstnimi
prihodki in stopnjo uspešnosti lokalnih klubov na državnih tekmovanjih.
Opomba: številni zavodi drugod vodijo prihodke iz organiziranja rekreacijske dejavnosti ali
najemov objektov s strani klubov, ki jih de facto financira občina kot »tržne prihodke«, kar precej
spreminja sliko v tabeli virov financiranja in otežuje primerjavo. Prav tako Agencija najemanje
objektov za izvajanja športne dejavnosti – tudi če gre za čisto komercialni namen ali zaprte
skupine – formalno vodi kot izvajanje javne službe in ne pod tržno dejavnost, kar za druge ne
velja povsod.
Denar od tržne dejavnosti se v celoti porablja za tekoče vzdrževanje objektov.
Trenutno veljavni cenik za najem objektov je naslednji:
- velika dvorana:
• 48,44 EUR bruto za uro vadbe,
• 1.565,66 EUR bruto za komercialne prireditve na dan,
- male dvorane B, C in D:
• 10,10 EUR bruto za uro vadbe v B in C,
• 7,06 EUR bruto za uro vadbe v D,
• 207,40 EUR bruto za sejme, razstave ipd. na dan,
- pomožno igrišče Portoval:
• 100,93 EUR bruto za uro treninga (brez letne pogodbe),

-

-

-

• 131,20 EUR bruto za tekmo,
centralni stadion:
• 243 EUR bruto za uro treninga (brez letne pogodbe),
• 525 EUR bruto za tekmo,
rekreativni park Loka:
• 202,58 EUR bruto za športno prireditev,
• 508,33 EUR bruto za ostale vrste prireditev,
plavalni bazen OŠ Grm:
• 30,28 EUR bruto za uro uporabe bazena,
Kegljišče:
• 9,08 EUR bruto za eno stezo za uro uporabe.

Naveden je samo izvleček iz cenika. Podrobnejši cenik je na voljo na spletni strani Agencije.
Primerjava cen kaže, da so novomeške cene sicer nekoliko višje kot v primerljivih objektih
drugod po državi, vendar še vedno v podobnem cenovnem razredu.
Priložnosti za izboljšave
Izboljšave na področju športa v okviru, za katerega je odgovorna Mestna občina Novo mesto
možne na naslednjih področjih:
− objekt Kegljišče je slabo izkoriščen, gostinski prostor v njem še vedno ne obratuje,
− večje in odmevnejše športne prireditve (mednarodna tekmovanja, reprezentančne
tekme, priprave športnih ekip, množične prireditve ipd..) so razmeroma redke,
posledično pa tudi prihodki iz tega naslova; potreben bi bil bolj ambiciozen pristop na
tem področju,
− promocija in javna razpoznavnost dogodkov pod okriljem Agencije bi lahko bila (še)
boljša,
− sedanja Strategija športa v MONM 2010-2020 je bolj kot ne mrtva črka na papirju,
potrebna bi bila temeljita prevetritev z natančno določitvijo akcijskih ukrepov in
investicijskih prioritet,
− še več dogodkov v mestu oz. na javnih krajih na splošno (kot npr. Krka živi!, Ulična
košarka ipd.), z večjo tržno in turistično noto,
− energetska sanacija športne dvorane Marof je nujna.

2. KULTURA
Urad za družbene dejavnosti Občinske uprave Mestne občine Novo mesto
V okviru Urada za družbene dejavnosti Občinske uprave Mestne občine Novo mesto za
področje kulture skrbita dve strokovni sodelavki, ki sta na delovno mesto svetovalke za kulturo
razporejena za polovico delovnega časa. Preostanek delovnega časa je ena s sistemizacijo
razporejena v Kabinet župana, druga pa pokriva področje visokega šolstva. Izvajata predvsem
naloge razdeljevanja sredstev za izvajanje kulturnih programov različnim, za kulturne dejavnosti
registriranim organizacijam. Prav tako bdita nad izvajanjem letnih pogodb z javnimi zavodi
Kulturni center Janeza Trdine, Anton Podbevšek Teatrer, Knjižnica Mirana Jarca, Dolenjski
muzej, Glasbena šola Marjana Kozine. Ocenjujemo, da je v Uradu dovolj potenciala in volje za
pripravo konkretnejših razvojnih usmeritev, izvedbeni okvir (morda v okviru skupnega zavoda)
kvalitativno in rezultatsko drastično izboljša. Predvsem je pomembno, da se s širokim javnim
konsenzom pripravi, sprejme in prične izvajati nova strategija za kulturo.

Javni zavod Kulturni center Janeza Trdine
Osnovni podatki
Kulturni center Janeza Trdine (v nadaljevanju: KC Janeza Trdine) je javni zavod, ki ga je z
Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine (Uradni list RS, št.
79/2003, 102/2005) leta 2003 ustanovila Mestna občina Novo mesto. Dejavnost zavoda je
organizacija in izvedba kulturno-umetniških prireditev, kongresov, posvetovanj, seminarjev,
okroglih miz in predavanj, predvajanje filmov in prirejanje razstav. V KC Janeza Trdine sta dve
dvorani, in sicer Trdinova (366 sedežev) ter Mala (80 sedežev).
Osnovni podatki o KC Janeza Trdine:
− naziv: Kulturni center Janeza Trdine
− naslov: Novi trg 5, 8000 Novo mesto
− tel.: 07 39 30 390
− fax.: 07 39 30 392
− matična št.: 5283230000
− davčna št.: SI16241207
− banka: Banka Slovenije
− transakcijski račun: SI56 0128 5603 0358 748
− organa zavoda sta direktor in svet zavoda.
Direktorica javnega zavoda KC Janeza Trdine je Vesna Dular.
Za člane sveta zavoda so bili oktobra 2013 imenovani:
− predstavniki ustanovitelja: Stanislav Galič (predsednik), Matjaž Engel, Igor Danev,
− predstavnica delavcev: Nataša Hrovat,
− predstavnica zainteresirane javnosti: Mojca Špec Potočar.
Kulturni center je ustanovitelj Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije.
Zgodovina
Novo mesto je imelo pred 2. svetovno vojno okoli 4.000 prebivalcev in pet dvoran. Po vojni sta
za prireditveno dejavnost ostali dve, in sicer v Narodnem domu, prvem takem domu v Sloveniji,
ki ga je vojska spremenila v svoj dom JLA in jo uporabljala predvsem za kino ter v Prosvetnem
domu (kasneje Kinu Krka in po letu 1982 Domu kulture), tudi večnamenska z odrom, ki se od
leta 1933, ko je bila zgrajena, po velikosti ni spreminjala.
Kulturni center Janeza Trdine je pravni naslednik Doma kulture. Ta je bil del Zavoda za kulturno
dejavnost Novo mesto, ki ga je 20. maja 1963 ustanovila Skupščina občine Novo mesto. Zavod
je tako že pred 51 leti skrbel za vsestransko oblikovanje kulturnega življenja s pomočjo
družbenih in političnih dejavnikov, posredoval dramske, glasbene, umetniške in druge kulturne
prireditve, predvajal filme in pomagal pri razvoju kinofikacije na območju občine in opravljal
servisno službo za prosvetne in kulturne zavode in društva. Iz zbornika Ob 10-letnici Zavoda za
kulturno dejavnost Novo mesto (leta 1973) je razvidno, da je imel Zavod za izvajanje
navedenega programa organizirane naslednje delovne enote:
− Poslovalnico za kulturne prireditve, ki je organizirala gostovanja poklicnih in amaterskih
gledaliških skupin, koncertne prireditve, dolenjsko poletje, nastope zabavnih ansamblov
ter razne proslave;

−
−
−
−

−

−

Amatersko gledališče, ki je skrbelo za kontinuirano gledališko dejavnost, gledališko
vzgojo mladine in pionirjev v sklopu Odra mladih;
Dramsko knjižnico, ki je skrbela za izposojo gledališkega besedila in razmnoževanje
gledaliških besedil;
Balet, ki je na željo staršev organiziral baletno vzgojo za predšolske otroke in otroke
osnovnih šol;
Prosvetni servis izposoja: scenski material, vsakovrstne dekoracije, praktikabli, zavese
gledališke kostume, lasulje, šminke, svetlobna telesa, avdiovizualna sredstva,
epidiaskop, 16 mm filmsko aparaturo, prenosni oder do 64 m², notranje in zunanje
ozvočenje (po želji z glasbo), vsakovrstno dia-propagando, propagando z ozvočenim
avtomobilom, plakatiranje, razne napise, izlete, seminarje filmske reklame, posredništvo
in prodaja spominkov, domače keramike, slik, prtov, kinooglje, žarnice za reflektorje,
gledališke potrebščine ipd;
Kino Krka, ki je skrbel za redne predstave, in sicer po želji organiziral posebne kino
predstave za kolektive in šole, vršil filmsko vzgojo s predavanji, organiziral abonmajske
filmske predstave. V sklopu Kina Krka je deloval tudi potujoči kino, ki je predvajal filme
za občane v krajih brez stalnih kinematografov in ta šole ter delovne kolektive ob raznih
praznikih;
Dom kulture Novo mesto je oddajal dvorano za prireditve in konference.

Iz tega zgodovinskega pregleda začetkov organizirane skrbi za razvoj kulture v Novem mestu je
razvidno, iz katerih ustanov, organizacij oziroma teles izhaja in za katera področja še danes
skrbi KC Janeza Trdine, katera pa so prevzele druge novomeške ustanove ali nevladne
organizacije.
Ustanoviteljica Mestna občina Novo mesto je s Sklepom o spremembi in dopolnitvi Sklepa o
ustanovitvi Doma kulture Novo mesto na seji 6. 5. 1993 ustanovo preimenovala v Kulturni
center Janez Trdina. Na podlagi Zakona o zavodih je bila institucija 27. 3. 1997 z Odlokom o
ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine statusno preoblikovana v javni zavod.
Sedaj veljavni pravni akt o ustanovitvi je Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center
Janeza Trdine (Uradni list RS, št. 79/2003, 102/2005).
Stavbo bivšega Doma JLA, ki je bila zgrajena 1977, je Mestna občina Novo mesto v letih 1994
in 1995 prenovila za kulturno in izobraževalno dejavnost.
Slika: Objekt KC Janeza Trdine

Vir: www.delo.si, februar 2016.

Dejavnost KC Janeza Trdine
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja kot javno službo naslednje
naloge:
− prirejanje razstav različne tematike,
− produkcija lastnih kulturno-umetniških in drugih prireditev,
− posredovanje prireditev v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali
posameznih kulturnih ustvarjalcev,
− organiziranje gledaliških, plesnih in glasbenih delavnic,
− art kino,
− organiziranje proslav, plesov in koncertov, ki niso komercialne narave,
− načrtovanje in izvajanje raznih oblik vzgojno – izobraževalnih programov ter sodelovanje
z vzgojno – izobraževalnimi organizacijami,
− skrbi za razvoj gledališke, operne in plesne dejavnosti z uvajanjem novitet,
usposabljanjem umetniških ustvarjalcev in poustvarjalcev ter usposabljanjem tehničnega
osebja,
− skrbi za gledališko, operno in plesno vzgojo mladih ter vzdržuje ravnovesje med
kulturnim izročilom in novimi umetniškimi stremljenji,
− pomaga pri umetniškem razvoju najbolj talentiranim mladim umetnikom,
− izvaja informativno – propagandno in založniško dejavnost, namenjeno izvajanju javne
službe,
− skrbi za dokumentiranje in arhiviranje predstav,
− nudi prostorske pogoje ter produkcijo in tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih
programov,
− sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami in društvi v zamejstvu in tujini,
− sodeluje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih,
− vključuje se v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje naloge:
− organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj,
sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
− predvajanje filmov,
− posojanje in prodaja likovnih del in izdelkov umetne in domače obrti ter organiziranje
avkcij,
− oddajanje dvoran in drugih prostorov,
− posojanje tehnične opreme in nudenje tehničnih storitev,
− nudenje pogodbenih storitev v okviru registrirane dejavnosti,
− informativno – propagandna in založniška dejavnost, namenjena izvajanju registrirane
dejavnosti, ki ni javna služba in
− gostinske storitve za potrebe zaposlenih izvajalcev in obiskovalcev.
Za dejavnosti iz prejšnjega odstavka velja, da njihovo izvajanje ne sme iti na škodo izvajanja
javne službe.
Poslanstvo KC Janeza Trdine je opredeljeno kot »trajno in nemoteno izvajanje programov in
projektov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih
uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih
medijev. Skozi vzgojno-izobraževalne vsebine, namenjene otrokom in mladim, vpliva na

oblikovanje estetskega in umetniškega čuta. Zavod omogoča poklicno in kakovostno produkcijo
ter opravlja vlogo kulturnega žarišča na Dolenjskem«.
Kulturno-umetniški program KC Janeza Trdine zajema štiri abonmaje, in sicer gledališkega,
glasbenega, glasbeno-gledališkega in otroškega. V programu nastopajo samo profesionalna
gledališča. Poskrbijo tudi za kakovostno ponudbo gledaliških, glasbenih in plesnih dogodkov
izven abonmaja. Predšolskim otrokom, osnovnošolcem in srednješolcem namenjajo obsežen
kulturno-vzgojni program, v okviru katerega si lahko ogledajo lutkovne, dramske in plesne
predstave.
V letu 2015 je bilo v KCJT 255 dogodkov, od česar je bilo 141 lastnih dogodkov v izvedbi KCJT
ter 114 dogodkov drugih organizatorjev. Na lastnih dogodkih je KCJT zabeležil 33.545
obiskovalcev, skupaj z drugimi organizatorji pa 55.649 obiskovalcev.
V sklopu programa KCJT in projektov, posvečenim 650-letnici podelitve mestnih pravic Novemu
mestu so bili izvedeni:
− program abonmajev (Gledališki abonma, Glasbeno-gledališki abonma, Otroški abonma,
Novomeški abonma, Jazzinity abonma) – 38 dogodkov,
− program kulturne vzgoje (VOŠ1, OŠ2, OŠ3, SŠ) – 59 dogodkov,
− program izven (gledališče, glasba, ples, otroški, kulturno popotovanje) – 23 dogodkov
− program razstav – 6 izvedenih razstav,
− festivali – Sem glasba, sem mesto ter mednarodni jazz festival Jazzinty 2015.
Prav tako so bili izvedeni projekti:
− Slavnostna akademija ob 20-letnici KC Janeza Trdine Po jutri se dan pozna,
− Spremljajoča razstava 20-letnice KC Janeza Trdine Brezčasnost kulturnega utripa,
− Po jutri se dan pozna – strokovni posvet za delavce v kulturi ter vzgoji in izobraževanju,
− Ogled predstave Iliada v Cankarjevem domu,
− Novo mesto glasbe – partnerski projekt z Dolenjskim muzejem – predstavitev filma –
retrospektiva moderne novomeške glasbene scene.
Drugi organizatorji, ki so delovali v prostorih KCJT so izvajali predvsem:
− kulturne dogodke za javnost (2 filmska dogodka, 40 glasbenih ter 7 gledaliških
predstav),
− dogodke kongresnega značaja (posvetovanja, predavanja, sejmi, proslave, skupščine,
jubileji, sprejemi ipd.).
V letu 2015 so vzpostavili lokalno mrežo kulturnih producentov, tako da na kulturnem in
prireditvenem področju sodelujejo z Zavodom LokalPatriot, Knjižnico Mirana Jarca, Založbo
Goga, Dolenjskim muzejem in drugimi.

Infrastruktura s katero upravlja KC Janeza Trdine
Zavod upravlja z objektom, ki je v solasti ustanovitelja in je kot del javne infrastrukture na
področju kulture dane v upravljanje zavodu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen. To
je objekt Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu, Novi trg 5:
− parc. št. 1292, v izmeri 1.924 m² (na njej se nahaja poslovna stavba, ki ima 3.907,50 m²
neto tlorisne površine);
− parc. št. 1293, dvorišče v izmeri 2.383 m²;
− parc. št. 1294/1, travnik v izmeri 2.254 m², vse vl. št. 868, k.o. Novo mesto.
V občinski lasti je 91,1 % objekta KC Janeza Trdine na Novem trgu 5, preostalih 8,9 % pa ima
druge lastnike (Klub za nadarjene učence, Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo
mesto). Dokončna etažna razmejitev lastnine je še vedno v postopku. V prostorih društva Klub
za nadarjene učence deluje Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, ki naj bi si
lastila kar približno 20 % vse stavbe, s tem pa so povezane tudi neurejena razmerja pri
plačevanju stroškov (na škodo KCJT).
Kulturni dejavnosti je v stavbi namenjeno 2.232 m² namenskih in skupnih površin. V stavbi
imata poleg Kulturnega centra, ki s prireditvenimi in poslovnimi prostori uporablja 1.692 m²,
sedež in prostore za delovanje še dva subjekta s področja kulture:
− Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Novo mesto (54 m² poslovnih površin) in
− Zveza kulturnih društev Novo mesto (486 m² površin za vadbo kulturnih društev).
Uporabniki oz. najemniki stavbe so še:
− Fakulteta za organizacijske študije (FOŠ) in Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) (493
m²). V decembru 2014 se je za URS Novo mesto, ki je prostore uporabljal od leta 2009,
zaključil likvidacijski postopek, MO Novo mesto pa še ni določila novega uporabnika
prostorov. FOŠ in FIŠ, ki sta z URS Novo mesto sklenili pogodbo o najemu prostorov, se
iz prostorov nista izselila oziroma prostore uporabljata ob zagotovilih, da bo MONM
uredila pravne podlage za uporabo prostorov.
− Zavod RS za šolstvo - Območna enota Novo mesto s svetovalno dejavnostjo v vzgoji in
izobraževanju (484 m²). Zavod RS za šolstvo je v devetdesetih letih soinvestiral v
obnovo KC Janeza Trdine, njegov vložek pa je hkrati plačana najemnina za prostore za
50 let.
Upravljavec dela stavbe Novi trg 5, ki je v lasti MONM, je KC Janeza Trdine. Problem nastaja,
ker dobijo za materialne stroške en račun, ki ga nato po določenem ključu delijo na uporabnike,
pri čemer zaradi neurejenih pravnih zadev s prostori nekdanjega URS Novo mesto preplačajo
stroške.
KC Janeza Trdine nima voznega parka, prav tako pa nima dvigala in ramp za selitev
prireditvene tehnike.
Prireditvam so namenjene:
− Trdinova dvorana,
− Mala dvorana,
− avla in
− ploščad.

Trdinova dvorana:
Karakteristike Trdinove dvorane so:
− velikost: 300 m²,
− velikost odra: 50 m²,
− število sedežev: 366,
− število vhodov: 2,
− projekcijsko platno: 13 x 10 m,
− ozvočenje: 1.500 W,
− Namen: predstave, okrogle mize, kongresi.
Mala dvorana:
Karakteristike male dvorane so:
− velikost: 150 m²,
− velikost odra: 30 m²,
− število sedežev: 80,
− število vhodov: 1,
− projekcijsko platno: /,
− ozvočenje: 500 W,
− Namen: predstave, okrogle mize, predavanja.
Avla:
Karakteristike avle so:
− velikost: 450 m²,
− velikost odra: mobilni,
− število sedežev: /,
− število vhodov: 2,
− projekcijsko platno: /,
− ozvočenje: 200 W,
− Namen: razstavni prostor, pogostitve, nastopi pevskih zborov.
Slika: Trdinova dvorana

Vir: http://www.kcjt.si/najem-prostora, februar 2016.

Ploščad:
Karakteristike ploščadi so:
− velikost: 470 m²,
− velikost odra: stopnišče,
− število sedežev: /,
− število vhodov: /,
− projekcijsko platno: /,
− ozvočenje: mobilno,
− Namen: različne prireditve, sprejemi, konference.
Prostorske rezerve
V objektu KC je kar nekaj prostorov, ki so prazni oz. v občasnem najemu – tudi posledica
ukinitve URS – in bi jih bilo možno bolje izkoristiti, ali pa so zasedeni s strani FOŠ, pa so
dejansko v lasti MONM.
Opis prostora
Nerazporejeno
Pisarna
Arhiv
Rač. pred.
Konzultacije
Pisarna
Sejna soba
Predavalnica
Dekanat
Knjižnica
Fotokopirnica
Shramba
Skupaj nerazporej.
Najemnik FOŠ
referat, čajna
pisarna
pisarna
soba za AS
Skupaj FOŠ

Uporabna
površina

Lastnik

Uporabnik

11,20 m2
4,14 m2
61,24 m2
11,34 m2
13,51 m2
30,24 m2
61,85 m2
33,94 m2
30,49 m2
7,20 m2
1,80 m2
266,95 m2

MONM
MONM
MONM
MONM
MONM
MONM
MONM
MONM
MONM
MONM
MONM

prazno
prazno
občasni najem
prazno
prazno
občasni najem
občasni najem
prazno
prazno
prazno
prazno

31,69 m2
10,63 m2
10,83 m2
23,11 m2
76,26 m2

MONM
MONM
MONM
MONM

FOŠ
FOŠ
FOŠ
FOŠ

Iz programskega delovanja KCJT je razvidno, da se število dogodkov in obiskovalcev zvišuje, s
tem pa tudi izkoriščenost prostorov. Kljub temu pa ni moč spregledati, da je izkoriščenost
dvoran še vedno nizka in da je prostih terminov zelo veliko. To predstavlja veliko rezervo v
delovanju zavoda in nakazuje potrebo po povečanju lastne (so)produkcije oz. aktivnega trženja
drugim organizatorjem.

Zavod upravlja tudi z opremo, kjer na spisku pričakovano prevladuje tonska in svetlobna tehnika
ter nekaj programske opreme. Večina opreme – po registru 92 % - je polno amortizirane in
glede na datume nabave tudi preko svoje pričakovane življenjske dobe.
Praktično vsa osnovna sredstva so vsebinsko vezana na sam objekt ali pa na kulturno
dejavnost KCJT in jih izven tega ni moč uporabiti za kakšen drug namen.
Zaposleni
Na dan 31. 12. 2015 je bilo v KC Janeza Trdine 9 zaposlenih. 4 zaposleni so imeli univerzitetno
izobrazbo, 1 izobrazbo VI. stopnje, 2 V. stopnje ter 2 izobrazbo II. stopnje. Vsa delovna mesta
so bila zasedena v skladu z zahtevano izobrazbo. Glede na leto 2014 se je število zaposlenih
zmanjšalo za 5,3 % (v KC Janeza Trdine ni več zaposlen strokovni delavec, ki je bil v letu 2014
za obdobje 6 mesecev zaposlen kot strokovni delavec na projektu Jazzinty 2014).
Tabela: Kadrovska struktura zaposlenih v letu 2015
Delovno mesto
Direktorica
Koordinatorka in organiz. kult.
progr.
Računovodja
Strokovna sodelavka
Poslovna sekretarka
Tehnični koordinator
Operater
Pomožna delavca

Delavec
Vesna Dular
Saša Šepec
Nataša Hrovat
Nina Štampohar
Liljana Jantol
Weber
Tomaž Tomašič
Primož Cigoj
Majda Krašovec
Jože Krašovec

St.
Oblika
izobrazbe zaposlitve Zaposlitev
VII
DČ
1
VII
VII
VII

NDČ
NDČ
NDČ

1
1
1

VI
V
V
II
II

NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
DČ

1
1
1
1
1

Skupaj

9

Tako je bilo v letu 2015 dovoljeno število stalno zaposlenih 9, za katere je ustanoviteljica
Mestna občina Novo mesto tudi krila stroške plač, prispevkov in drugih prejemkov.
Zavod ima sicer sistematiziranih 11 delovnih mest za 14 izvajalcev.
Značilnosti dela zaposlenih ter potrebe po dodatnih človeških virih
Direktorica ima fleksibilen delovni čas, saj mora poleg svojega rednega dela pogosto
organizacijsko sodelovati tudi pri prireditvah, ki potekajo v popoldanskem in večernem času ter
med vikendi. Pri delu se nemalokrat srečuje z nalogami, ki so plod neurejenih pravno-formalnih
zadev glede lastništva objekta, neurejenih najemnih razmerij ter zadev, ki se nanašajo na
upravljanje z objektom.
Koordinatorka in organizatorka kulturnega programa ter strokovna sodelavka imata fleksibilen
delovni čas, pri čemer je njun delavnik prilagojen prireditvam in neredko daljši od 8 ur. Poleg
rednega dela v dopoldanskem času morata organizacijsko sodelovati tudi pri popoldanskih in
večernih prireditvah ter prireditvah med vikendi in prazniki. Organizatorka kulturnega programa
ima med svojimi nalogami tudi ogled predstav po Sloveniji. Strokovna sodelavka poleg rednega

dela skrbi tudi za lekturo vseh materialov, pripravo oglasnih materialov, koordinacijo programa
razstav, vodenje nekaterih predstav ter analizo programa drugih organizatorjev.
Poslovna sekretarka je hkrati tudi koordinatorka dogodkov v sklopu kulturne vzgoje in
skupinskih ogledov predstav, opravlja delo na blagajni ter analizira kulturni program KC. Tudi
njena prisotnost je občasno potrebna pri predstavah, kar prav tako pomeni fleksibilen delovni
čas.
Do oktobra 2014 je pri izvajanju kulturnega programa KC Janeza Trdine najemal tonskega
tehnika, kasneje pa so zaposlili svojega. Tehnični koordinator in operater imata glede na
termine predstav fleksibilen delovni čas. Oba tehnična delavca sta hkrati lučna in tonska tehnika
ter tudi scenska delavca, kar je specifika in prednost.
Pomožni delavec/hišnik izvaja vzdrževalna dela, pomaga pri pripravi scene in odra, je
vzdrževalec scenske opreme ter vzdrževalec okolice objekta. Njegov delovni čas se prilagaja
urniku predstav in s tem povezanimi aktivnostmi pri pripravi scene in odra.
Tudi delovnik pomožne delavke/čistilke je prilagojen urniku dogodkov. Glede na normative
Obrtno podjetniške zbornice Slovenije (1.200 m²/delavec z 8-urnim delavnikom), ki veljajo za
čistilce je nekoliko preobremenjena (sama skrbi za čistočo za nekaj manj kot 1.800 m²). Kadar
sama ne zmore poskrbeti za čistočo vseh površin (večerna predstava nato pa zjutraj takoj
otroška predstava in še celodnevni program), najamejo čistilni servis, vendar zgolj izjemoma.
Osnovne naloge računovodje so seveda vezane na računovodske storitve in finance.
Zaposlena ima izmed vseh še najbolj klasičen delovni čas, čeprav občasno tudi sodeluje pri
organizaciji prireditev izven svojega delovnega časa ter pri delu na blagajni. Kljub temu
ocenjujemo, da bi v sklopu svojih rednih nalog zmogla tudi večje obremenitve (v smislu
dodatnega računovodskega dela, če bi prišlo do združitve zavodov).
Zaposleni praviloma pokrivajo več različnih področij hkrati, kar je v tako majhnem zavodu tudi
pričakovano, s tem pa je povezana tudi razpršena pozornost. V večjem kolektivu bi lahko
njihova posebna znanja prišla bolj do izraza.
Za pomoč pri izvajanju kulturnega programa zavod občasno najema tudi študentsko delo
(prodaja kart, delo v garderobi, biljetersko delo, scensko – tehnična priprava in podpora
dogodka, dežurna služba, pomožna administrativna in težja fizična dela).
Storitve, ki jih ne morejo izvesti z obstoječim kadrom, študentskim delom ter obstoječo opremo
in jih potrebujejo za nemoteno izvajanje javne službe, naročajo na trgu. Te zunanje storitve so:
− najemanje dodatne opreme (predvsem tonske),
− najemanje odrov za prireditve na prostem (odkar ga ima Agencija, ga dobijo pri njih),
− najemanje vse zunanje tehnične opreme,
− pogostitve (t.i. catering),
− najemanje prevoznih sredstev za prevoz opreme (pri Agenciji za šport),
− najemanje klavirja za zahtevne koncerte (ker je obstoječi iz leta 1978 in ni več primeren
za prireditve višjega kakovostnega razreda),
− oglaševanje,
− tiskovine, oblikovanje, internet,

−
−
−

računalniško vzdrževanje,
vzdrževanje sistema za prodajo kart,
vzdrževanje računovodskega programa.

Pri pregledu ugotavljamo, da je naročanje vseh navedenih storitev smiselno in praviloma tudi
neizogibno za izvedbo programa. Tehnično opremo za zunanjo uporabo se najema zato, ker je
obstoječa tehnika v lasti KCJT večinoma fiksno montirana v dvorani (npr. luči ali zvočniki) in
naravnana na pogoje, ki veljajo v njej, demontaža in kasnejša ponovna montaža s konzol
(večinoma na višini) pa zahtevno, zamudno in zaradi odsotnosti primernega dvigala tudi
nekoliko nevarno početje.
Financiranje
Skladno z 22. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine
pridobiva KC Janeza Trdine sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna Mestne
občine Novo mesto, iz državnega proračuna ter sredstev proračunov drugih lokalnih skupnosti.
Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov, in sicer:
− s prodajo blaga in storitev na trgu,
− z donacijami, darili, sponzorstvi,
− s kandidaturo na javnih natečajih (v Republiki Sloveniji in mednarodnih),
− iz drugih zakonitih virov.
Po 23. členu Odloka o ustanovitvi mora KC Janeza Trdine presežek prihodkov nad odhodki
nameniti za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. Dvajset odstotkov od ustvarjenih prihodkov iz
naslova opravljene dejavnosti, ki ne predstavlja izvajanje javne službe, mora zavod nameniti za
amortizacijo. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na
predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda. Enako velja za pokrivanje
morebitnega primanjkljaja.
V letu 2015 je imel KC Janeza Trdine 683.301 EUR prihodkov ter 682.904 EUR odhodkov.
Največ sredstev za delovanje KC Janeza Trdine v letu 2015 je prispevala Mestna občina Novo
mesto, in sicer 43,72 % vseh odhodkov (298.573 EUR), pri čemer največ (197.080 EUR) za
stroške dela, financirala pa je tudi del programa, del materialnih stroškov in storitev, del
vzdrževanja ter prispevala tudi sredstva iz javnih razpisov.
Opomniti velja, da je z večanjem obsega programa v letu 2015 prišlo hkrati tudi do znižanja
deleža MONM pri pokrivanju stroškov zavoda (za skoraj 5 odstotnih točk v enem letu), kar je
nedvomno povezano. Glede na to, da je prispevek MONM v nominalnem smislu praktično enak
– cca. 300.000 EUR – je to dober trend. Hkrati je to tudi pokazatelj rezerv, ki jih je imel in jih še
vedno ima KCJT v delovanju. Z večanjem obsega programa in višanjem zasedenosti prostorov
se niža tudi lastna cena uporabe dvoran.
Z izvajanjem javne službe je uspel KC Janez Trdine v letu 2015 generirati prihodke, s katerimi
je pokril 48,44 % vseh odhodkov. Tudi to pomeni izboljšanje glede na leto 2014, ko je bil delež
nižji.
Direktorica je še izpostavila, da nihče od zaposlenih ne prejema nobenih dodatkov ali kaj
podobnega, čeprav bi si jih glede na število ur, opravljene naloge in odgovornost lahko v skladu
z zakonom tudi izplačali.

Tabela: Stroški in viri pokritja stroškov v letu 2015
Postavka
Program

v EUR

Vir financiranja
MONM
272.983 Javna služba - ost.
prih.
MONM
Ministrstvo za kulturo
75.331
Javna služba – ost.
prih.

Projekti

Stroški dela

v EUR
20.000

Delež
7,33 %

252.983 92,67 %
49.300 65,44 %
5.000 6,64 %
21.031 27,92 %

MONM
197.080 94,69 %
Zavod za zaposlovanje
9.103 4,37 %
208.133
Javna služba - ost.
prih.
1.950 6,24 %
21.602 23,91 %

Drugi mat. str. in storitve

MONM
Javna služba - ost.
90.359
prih.
Tržna dejavnost

10.591 29,34 %

Vzdrževanje in
amortizacija

MONM
Javna služba - ost.
36.098
prih.
Tržna dejavnost

54.828 60,68 %
13.929 15,42 %

25.507 70,66 %

Skupaj
682.904
682.904 100,00%
Vir: Letno poročilo Kulturnega centra Janeza Trdine za poslovno leto 2015
Tabela: Viri financiranja delovanja KC Janeza Trdine v letu 2015
Vir financiranja

V EUR

Delež

298.573
20.000
49.300
197.080
21.602
10.591

43,72%
2,93%
7,22%
28,86%
3,16%
1,55%

Javna služba - ostali prihodki 330.792
- program
252.983
- projekti
21.031
- stroški dela
1.950
- drugi mat. str. in storitve
54.828

48,44%
37,05%
3,08%
0,29%
8,03%

MONM
- program
- projekti
- stroški dela
- drugi mat. str. in storitve
- vzdrževanje

Drugi viri
- Ministrstvo za kulturo
- Zavod za zaposlovanje

14.103
5.000
9.103

2,06%
0,73%
1,33%

Tržna dejavnost
- drugi mat. str. in storitve
- vzdrževanje

39.436
13.929
25.507

5,78%
2,04%
3,74%

Skupaj

682.904 100,00%

Izračun lastne cene uporabe dvoran
Tekom izdelave tega dokumenta se je pojavilo vprašanje, kakšna je pravzaprav lastna cena
uporabe obeh dvoran. Ta namreč ni bila nikoli opredeljena, pri čemer pa se pojavljajo mnenja,
da bi morala biti. Lastna cena je po definiciji sestavljena iz neposrednih stroškov dela,
materiala, režije in amortizacije.
Vrednost osnovnih sredstev se letno znižuje za 120.079 EUR (amortizacija), pri čemer 88,78 %
tega zneska predstavlja sam objekt KCJT in oprema objekta (klimatski in prezračevalni sistem).
KCJT ne vodi posebej evidence po prostorih ali namembnostih, ampak jim je bil predan v
upravljanje objekt kot celota (oz. tisti del, ki je v lasti MONM), na ta način pa je tudi naveden v
izkazih. Po oceni, izpeljani iz površin, tehničnih lastnosti prostorov, poznanih prostorov v
zaodrju, ki so vsebinsko tudi vezani na dvorano, popisa opreme, posveta s cenilcem in
poznanimi metodami ocenjevanja vrednosti predstavljata obe dvorani in avla cca 39,1 %
vrednosti tistega dela objekta, ki ga v registru vodi KCJT, torej doprinesejo k amortizaciji cca
41.690 EUR letno. Nadaljnja razdelitev na obe dvorani in avlo je lahko stvar interpretacije,
zanemariti pa tudi ne gre tehnike, ki je v veliki meri vezana na veliko dvorano, vendar bi se
okvirna razdelitev gibala nekje v okviru 12 % avla, 15 % mala dvorana (avla je bistveno večja od
male dvorane) in 73 % velika dvorana. To bi pomenilo, da je npr. letna amortizacija velike
dvorane cca 30.433 EUR (83,4 EUR/dan), male dvorane cca 6.254 EUR (17,1 EUR/dan) in avle
cca 5.003 EUR (13,7 EUR/dan).
Če kot neposredne stroške upoštevamo samo elektriko, kurjavo in čistila (skupaj 41.798 EUR)
in čistilko (ocena 10.000 EUR bruto na leto), pri čemer kot osnovo upoštevamo 40 %, ki po zelo
grobi oceni odpade na dvorani in avlo to pomeni letno 20.720 EUR. Če ta strošek razdelimo po
enakem ključu kot amortizacijo dobimo:
- minimalni materialni strošek obratovanja velike dvorane cca 41,4 EUR / dan,
- minimalni materialni strošek obratovanja male dvorane cca 8,5 EUR / dan in
- minimalni materialni strošek obratovanja avle cca 6,8 EUR / dan.
Pri izračunu na dan je upoštevanih 365 dni v letu, saj naj bi načeloma institucija kot je KCJT bila
odprta vse dni. Če bi bil izračun narejen na manj dni, npr. da bi prešteli dneve, ko so dejansko
dogodki v dvoranah, bi bila cena višja, vendar je to bolj problem doseganja zasedenosti
dvorane in manj metodologije izračuna.
Seštevek amortizacije in minimalnih materialnih stroškov je tako:
- lastna cena velike dvorane cca 124,8 EUR / dan
- lastna cena male dvorane cca 25,6 EUR / dan
- lastna cena avle cca 20,5 EUR / dan.
Toda prostori se praviloma oddajajo na uro, ne na dan. Pri tem pa je preračun na uro stvar
vhodnega parametra glede zasedenosti. Če recimo kot osnovo privzamemo, da ne upoštevamo
časa čiščenja, vaj, postavljanja scene, razstav za daljše obdobje in odprte za javnost in
podobnega in privzamemo samo plačljivo obdobje, ki ga postavljamo na povprečno tri ure na
dan (to je po mnenju izdelovalca tega dokumenta cilj, ki bi ga moral imeti vsak tovrstni objekt),
bi to pomenilo lastno ceno 41,6 EUR/h za veliko dvorano, 8,5 EUR/h za malo dvorano in 6,8
EUR/h za avlo.

Navedeni zneski predstavljajo minimalno ceno, pod katero naj se prostori načeloma ne bi
oddajali. Ta cena predpostavlja, da KCJT z oddajo nima nobenega dodatnega dela. Vse ostale
storitve seveda dodatno višajo ceno. To ni izračun komercialne cene, ta je stvar pozicioniranja
na trgu, je pa lahko informacija v primeru izračuna cene za potrebe novomeških društev in
ostalih porabnikov občinskega proračuna, neprofitnih in humanitarnih ter podobnih organizacij
ali organizatorjev dogodkov.
Morebitno podrobnejše računanje lahko pride tudi do rezultata, ki bi odstopal od tu navedenega.
To je možno, saj ima zgornja navedba status grobe ocene. Lahko pa vseeno služi kot okvirna
vrednost in pokazatelj nekega velikostnega razreda.
Tržna dejavnost in upravljanje premoženja
Tržna dejavnost obsega:
- oddajanje dvoran in drugih prostorov v uporabo za komercialne prireditve,
- organizacijo, pripravo in izvedbo kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj,
sejmov in drugih prireditev,
- posojanje tehnične opreme in nudenje tovrstnih storitev (tonske, lučne in druge
kreacije).
KC Janeza Trdine se z najemniki prostorov pogosto dogovori o skupnem nastopu pri
organizaciji dogodkov in s tem poskuša davčno optimizirati izkupiček. Razlika izvira iz tega, da
se za vstopnino na kulturne prireditve obračunava in plačuje DDV po nižji 9,5 % stopnji, za
najem prostorov pa DDV po 22 % stopnji.
Pogled za nekaj let nazaj kaže, da se tržna dejavnost počasi zvišuje, tako v nominalnem smislu
(pridobljeni EUR) kot tudi njen delež v celotnih prihodkih. Kljub temu pa so tovrstni prihodki še
vedno nizki, kar je posledica majhnega števila lastne produkcije dogodkov in kljub lanskemu
izboljšanju še vedno skromni zasedenosti dvoran.
Denar, pridobljen s tržno dejavnostjo se praktično v celoti porablja za obnovo stavbe, naprav in
opreme.
Trenutno veljavni cenik za najem površin je naslednji:
- velika dvorana
• 186 EUR / h – komercialni najem
• 95 EUR / h – nekomercialni najem
- mala dvorana
• 48 EUR / h – komercialni najem
• 21 EUR / h – nekomercialni najem
Celoten cenik s podrobnejšo razdelitvijo in dodatnimi storitvami je na voljo pri KCJT.
Primerjava z izračunom lastne cene in tudi ostalimi podobnimi objekti v državi kaže, da je
najemnina za komercialni najem postavljena na približno primerno raven. Pri najemnini za
nekomercialni najem pa je pri številnih organizacijah ljubiteljske kulture zaznati očitek, da je
cenovna politika oddajanja prostorov KCJT neprimerna in tako ne podpira produkcije lokalne
kulture.

Če je le mogoče, poskuša KCJT tržno dejavnost drugih izvajalcev usmeriti v svoje prostore, saj
je potem tudi nudenje tehničnih storitev lažje izvedljivo in pri tem lahko KCJT zaračuna tudi
najemnino za prostore.
Ostalo
V KCJT menijo, da z dosedanjim obsegom izvajanjem kulturne dejavnosti nimajo posebnih
težav. Kot svoj največji problem vidijo področje upravljanja stavbe, kjer jim nedorečena razmerja
med lastniškimi deleži med MONM, KCJT in drugimi uporabniki stavbe, investicijsko
vzdrževanje in nedefinirane naloge upravnika stavbe povzročajo konkretne stroške in jemljejo
energijo in čas.
Iz vidika storitev, pri katerih bi jim lahko pomagala občina s svojimi kadri ali dogovorjenimi
izvajalci in s tem dosegla zmanjšanje stroškov pa omenjajo pravno pomoč in računalniško
vzdrževanje.
Omeniti še velja, da je trenutni razpored prireditvenih prostorov v objektu takšen, da je možno
hkrati izvajati samo en dogodek, saj je zaradi slabe zvočne izolacije hrup, ki ga povzročajo
prihajajoči ali odhajajoči obiskovalci, preveč moteč. To vsekakor sodi med izzive, s katerimi se
bo vodstvo zavoda še moralo spoprijeti.
Priložnosti za izboljšave
Glede na potrebe nadaljnjega razvoja področja kulture so izboljšave potrebne na naslednjih
področjih:
− povečanje lastne produkcije in soprodukcije z ostalimi producenti na področju širše
kulturnih, izobraževalnih in ostalih dejavnosti,
− pridobivanje finančnih sredstev za izvajanje kulturnih dejavnosti iz novih virov (državni
proračun, EU projekti),
− organizacija kulturnih dogodkov tudi zunaj objekta KCJT, predvsem lastne produkcije,
− dodatno izboljšanje zasedenosti obeh dvoran KCJT in priložnost za uporabo osebe, ki bi
se aktivno ukvarjala s trženjem,
− ureditev medsebojnih relacij med upravljalcem premoženja, MONM in uporabniki
predvsem glede zasedanja prostora in plačevanja stroškov znotraj objekta, kar bi
prineslo tudi konkreten prihranek,
− močno povečano sodelovanje z ljubiteljsko umetnostjo (društvi in posamezniki) v mestu
in občini, da bi KCJT res postal center kulturnega dogajanja, ne samo v mestu, ampak
tudi na širšem območju,
− še povečano sodelovanje z drugimi profesionalnimi in ljubiteljskimi ustvarjalci s področja
kulture, predvsem v smislu razvoja kulturnih projektov, ki bi sčasoma postali tradicionalni
(opomba: festival Jazzinty je primer take dobre prakse),
− zadnja sprejeta Strategija kulture v Mestni občini Novo mesto je iz leta 2006, pozneje pa
ni bila obnovljena; dolgoročen strateški dokument bi bil koristen ne samo za KCJT
ampak tudi za ostale kulturne delavce v občini,
− določitev jasnih meril za ocenjevanje uspešnosti direktorjev javnih zavodov, saj bi bilo
tudi ocenjevanje opravljenega dela bolj transparentno, direktorji pa bi imeli boljšo
povratno informacijo o lastni uspešnosti.

3. TURIZEM
Turizem je pomembna gospodarska panoga, zato jo na Mestni občini Novo mesto
prepoznavamo kot razvojno priložnost celotne regije. Da bo Mestna občina Novo mesto
resnično razvila vse svoje turistične potenciale in omogočila zasebnim pobudam razvoj
turističnih produktov ter se skozi regijsko destinacijo z imenom Dolenjska, drugačna doživetja
(regijsko destinacijo v okviru instituta regijske destinacijske organizacije vodi Razvojni center
Novo mesto) predstavila svetovnim turističnim trgom, mora najprej izoblikovati lastno turistično
identiteto. Obstoječi turistični produkti s področja kulinarike, gastronomije, namestitev in
dogodkov so delovali premalo povezano in so premalo marketinško izpostavljeni ter posledično
premalo obiskani.
Trenutno je v javni obravnavi in tik pred prvo obravnavo na Občinskem svetu tudi Strategija
razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto, ki definira dve vrsti turizma kot potencial naše
občine: industrijski turizem in športno-rekreativni turizem. Glede na objavljen osnutek in znane
podatke je znano, da je zastavljena povsem na novo in ambiciozno s cilji, ki bodo zahtevali
vidno vlogo in angažiranje MONM. S tem v mislih bo treba postaviti tudi ustrezno osebo, ki bo –
v sodelovanju z ostalimi deležniki in zainteresirano javnostjo – kot svojo glavno nalogo imela
vodenje občinske turistične politike, tako na strateški kot tudi na izvedbeni ravni (razvoj
turističnih produktov in izvajanje).
Mestna občina Novo mesto je z Odlokom o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto
(Dolenjski uradni list, št. 5/15) maja 2015 ukinila Zavod za turizem Novo mesto, saj v letih od
svoje ustanovitve ni pokazal pričakovanih rezultatov na področju razvoja turizma in podpore
lokalnim turističnim subjektom.
Še vedno operativno v isti meri deluje Turistično informacijski center (TIC) na Glavnem trgu, ki
ima pomembno nalogo obveščanja gostov, ki pridejo v mesto ali pa se preko drugih medijev
obrnejo nanj. Je tudi pomemben prodajalec spominkov. Vendar pa mora TIC operirati z
bistveno večjim naborom informacij, zagotoviti je potrebno delovanje v času, ko je v mestu več
turistov, tudi v soboto popoldan in v nedeljo.
Dejavnosti TIC v grobem obsegajo:
− podajanje informacij, publikacij, zemljevidov in podobnega,
− podajanje turističnih informacij,
− prodajo spominkov in podobnih artiklov in
− izposojo koles.
Izpostaviti velja, da mora TIC za najem svojih prostorov plačevati najemnino podjetju Zarja, ki je
pretežno v občinski lasti.
Za izvedbo TIC je morebiti smiselno podeliti koncesijo na podlagi koncesijskega akta, ki ga bo
sprejel Občinski svet.
Poleg navedenih se s turizmom v Novem mestu ukvarja še vrsta subjektov, tako gospodarskih
kot javnih ustanov.

Znotraj MONM nalog podpore turizmu kot panogi ne opravlja nihče, vsebinsko pa zaradi
pospešene koordinacije produkcije na ravni celotne občine začasno spada pod Kabinet župana,
ki z namenom zagotavljanja osnovne ravni kontinuitete v notranje procese redno vključuje
enega zaposlenega na Zavodu za turizem – v likvidaciji, ki se je s tem ukvarjal tudi pod okriljem
Zavoda za turizem. Njegove sedanje naloge so bolj ali manj omejene na
− vzdrževanje spletne strani,
− vzdrževanje Napovednika,
− obdelavo statističnih podatkov,
− zasnovo produkcije promocijskih materialov,
− občasno delo v TIC kot informator,
− pomoč pri koordinaciji dogodkov in organizaciji,
− sodelovanje z regionalno razvojno agencijo.
Zavod za turizem se je na splošno posluževal naslednjih zunanjih izvajalcev:
− za oder, mikrofon in podobno – Agencija za šport,
− za prevoze – Komunala Nm,
− za računovodstvo – Reka d.o.o.,
− za informacijske in oblikovalske storitve – ostali zunanji izvajalci.
V razgovoru je bilo izpostavljeno, da bi bil izvajalec nalog predvsem zadnje postavke
(oblikovalec, informatik) najbolj dobrodošel, saj je tovrstnih nalog na področju promocije občine
kot destinacije veliko.
V času delovanja Zavoda za turizem je ta praviloma prejemal iz občinskega proračuna cca
220.000 EUR, cca 45.000 EUR je bilo običajno zbrane turistične takse, cca 18.000 EUR pa
prihodkov, pridobljenih na trgu. Preostanek je bil odvisen od izvedbe projektov (praviloma delno
tudi iz namenskih sredstev MONM) in uspešnih prijav na razpise. V osnovi tako lahko
zapišemo, da je novomeški turizem – brez namenskih sredstev za investicije in posebne
projekte, kar je bilo odvisno od aktivnosti in kar je potem še dodatno – deloval s proračunom
cca 300.000 EUR. Polovica tega denarja je Zavod porabljal za plače zaposlenih. V proračunu
za leto 2016 je poleg sredstev za stroške dela in materialne stroške Zavoda za turizem - v
likvidaciji za projekte s področja turizma predvidenih skupno 40.000 EUR, od tega bo 20.000
EUR razdeljenih na objavljenem javnem pozivu za sofinanciranje turističnih projektov in
promocijskih aktivnosti, preostalih 20.000 EUR pa za pripravo in izvedbo ponatisov materialov
za turistično predstavitev ter pripravo in izvedbo novih predstavitvenih materialov.

Še nekaj statistike s področja turizma.
Tabela: Število turistov v obdobju 2008 do 2015 v MONM
Leto

št. turistov
domači
tuji

skupaj

delež
tujih

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

7.711
8.870
9.186
11.226
9.060
6.218
6.298
8.644

31.128
31.101
32.035
34.402
31.745
28.911
29.327
32.789

75
71
71
67
71
78
79
74

23.417
22.231
22.849
23.176
22.685
22.693
23.029
24.145

Tabela: Število nočitev ter povprečna doba bivanja v obdobju 2008 do 2015, v MONM
Leto

št. nočitev
domači
tuji

skupaj

delež povprečna doba bivanja
tujih domači
tuji
skupaj

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

13.144
18.394
17.389
21.574
18.921
14.506
13.223
17.067

78.999
85.281
73.921
81.466
81.581
94.193
94.703
96.317

83
78
76
74
77
85
86
82

65.855
66.887
56.532
59.892
62.660
79.687
81.480
79.250

1,7
2,1
1,9
1,9
2,1
2,3
2,1
2,0

2,8
3,0
2,5
2,6
2,8
3,5
3,5
3,3

2,5
2,7
2,3
2,4
2,6
3,3
3,2
2,9

4. OBČINSKO KOORDINATORSTVO
Občinski oziroma mestni koordinator v našem primeru je oseba, ki koordinira aktivnosti
organizatorjev različnih prireditev, jim pomaga pri izvajanju administrativnih nalog, pri
zagotavljanju skupne infrastrukture in marketinških planih. Njegova naloga je tudi analitika
dogodkov in nadaljnji razvoj le-teh. Pomembno je razlikovati med mestnim koordinatorjem, kot
smo ga za potrebe koordinacije produkcije na področju Mestne občine Novo mesto oblikovali mi
in funkcijo mestnega managerja, ki je funkcija s širšimi pristojnostmi in ki jo poznajo številna
druga mesta po svetu.
Pozicija mestnega koordinatorja je bila oblikovana avgusta, saj se je pojavila potreba po
enovitem pristopu k načrtovanju čim večjega obsega prireditev in dogajanja v občini na enem
mestu. V organizacijski strukturi je trenutno njegovo mesto v kabinetu župana. Trenutni mestni
koordinator formalno ni zaposlen na MONM, ampak ima sklenjeno pogodbeno razmerje za
opravljanje storitev.
Po sedanji opredelitvi mestni koordinator aktivneje sodeluje pri kreaciji dogajanja v mestnem
jedru, na ravni občine pa izvajalcem svetuje glede terminskih možnosti, glede posameznih
izvedbenih pogojev ter pomaga pri pridobitvi dovoljenj. Trenutno se funkcija opravlja bolj v

smislu »event managerja«, torej koordinatorja dogodkov, občasno pa prevzema tudi
produkcijske naloge. Glavna naloga mestnega koordinatorja v trenutni obliki je oživljanje
mestnega jedra.
Nekateri dogodki bodo sicer verjetno tudi na srednji rok ostali pod okriljem občine (npr. občinski
praznik, sejemski dnevi, projekt »Očistimo sosesko« ipd.), čeprav je željena usmeritev na dolgi
rok, da bi dogodke ustvarjali zunanji izvajalci in pri tem akumulirali lastna sredstva in jih delno
tudi vračali nazaj v program, Občina pa bi samo po potrebi logistično, tehnično, promocijsko ali
finančno pomagala.
Cilj je trajnostna postavitev dogodkov, kar pomeni, da bi postali tradicionalni, se redno izvajali in
nadgrajevali.
Področja dela so opisana nadalje.
a. Events management
- evalvacija obstoječih in razvoj novih produktov in blagovnih znamk (Pust, Očistimo
sosesko, občinski praznik, NM tržnica in odprta kuhinja, Noč nakupov, Teden okolja,
Krka živi, športnih prireditev (NM tek, kolesarske dirke…), Cvičkarija & Teden Cvička,
Praznik Situl, NPV, Poletni festivali: Malvin, SGSM, Fotopub, Jazzinty, Noč na Krki,
Skoki v Krko, ETM, Noč čarovnic, Martinovanje, Veseli december),
- ukinitev slabih praks, izbor najboljših projektov,
- razvoj novih projektov glede na globalne trende, lokalne značilnosti in konkurenčnost,
- programsko načrtovanje, svetovanje in vodenje organizatorjev,
- financiranje (razpis MONM za prireditve),
- vključevanje novih virov financiranja (prodaja, gostinski iztržek),
- promocija prireditev (sistemski mailing, web, social media, skupno oglaševanje …),
- tehnična in logistična podpora (prometni režim, elektrika, najemi …) in
- časovna in vsebinska koordinacija projektov (koledar dogodkov).
b. Infrastruktura / investicije
- sodelovanje pri projektu prenove Glavnega trga,
- prenova in poenotenje podobe lokalov in trgovin,
- sistemska ureditev plakatnih mest in distribucije promo materialov (Komunala),
- ureditev električnih odjemnih mest na Glavnem trgu,
- postavitev urbane infrastrukture (zelenje, klopce, razsvetljava),
- izdelava adventnih hišk, sejemskih stojnic,
- izdelava nove forme in postavitve novoletne okrasitve,
- ureditev sprehajalnih poti,
- ureditev sanitarij ob športnem parku Loka,
- oblikovanje novi oz. prenovljenih zunanjih prireditvenih prostorov v mestnem jedru
(Glavni trg, Novi trg, Muzejski vrtovi …).
c. Razno
- čistilne akcije
- delavnice za trgovce in gostince na Glavnem trgu,
- popis nepremičnin in anketa za lastnike,
- iskanje in stimulacija novih najemnikov lokalov,

- aktivno sodelovanje v slovenski mreži TCM (ang. Town Center Management),
- analiza stanja v drugih mestih (Slovenija in EU) in prenos dobrih praks ,
- sodelovanje pri oblikovanju strategij za razvoj mesta.
Pri svojem delu dobro sodeluje z vsemi in na tem področju ne zaznava težav. Posebnih
zunanjih storitev ne potrebuje (v smislu podpore pri delu), razen občasne, vendar redke potrebe
po pravni pomoči.
Mestni koordinator podpira idejo o oblikovanju skupnega zavoda in pri tem vidi veliko
potencialnih sinergijskih učinkov. Ob vsem tem bi se lahko vzpostavila tudi pozicija mestnega
managerja, ki bi skrbel za celovito izvajanje strategije pri organizaciji dogajanja v mestu ter
organizacije izvedbe občanom in obiskovalcem prijaznih vsebinskih projektov, tako obstoječih
kot tudi novih (npr. Arheološki park, prireditev na temo lokalne kulinarike ...), pri čemer pa je
večjo pozornost kot do sedaj treba dati trženju, vendar pa je pozicija znotraj strukture širše
uprave Mestne občine Novo mesto še predmet tehtnega premisleka.
Glavna izhodišča in načrtovani cilji mestnega managerja v prihodnje so sledeči:
- vzpostavitev Novega mesta kot regijskega kulturno-turističnega središča,
- razvoj prireditvene in turistične ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja
prebivalcev in bo privlačna za tuje obiskovalce ter obenem ohranjala oz. nadgrajevala
estetski nivo izvedbe,
- povezovanje vseh deležnikov, ki delujejo na področjih kulture in turizma ter sodelovanje
z ostalimi organizatorji (šport, mladina, otroci),
- povezovanje in usmerjanje trgovcev in gostincev v širšem mestnem jedru, stimulacija
novih najemnikov lokalov v ožjem mestnem jedru,
- postopno povečevanje obiska prireditev in omogočanje pogojev za stabilne prihodke
vseh ponudnikov kulturnih in gostinskih storitev ter drugih, z mestom povezanih
dejavnosti,
- prenova mestnega jedra in investicije v kulturno-turistično infrastrukturo,
- izvajanje strategije za zvišanje stopnje poselitve v mestnem jedru,
- pridobivanje evropskih sredstev in
- izboljšanje javne podobe MO Novo mesto v lokalnem in nacionalnem prostoru.

DODATNO POTENCIALNO PODROČJE: MLADINA
Mladinska dejavnost je v Novem mestu v pretežni meri v rokah lokalnih nevladnih organizacij,
predvsem raznoraznih društev in zavodov pa tudi javnih ustanov, kateri pa praviloma pokrivajo
samo ozek segment v povezavi s svojo osnovno dejavnostjo (tipično športno/kulturno društvo,
ki ima organizirano še mladinsko sekcijo ipd.). Te dejavnosti sicer so namenjene mladini in
mnoge so tudi kvalitetno organizirane in relativno dobro obiskane, vendar pa predstavljajo samo
del tistega, kar si na splošno predstavljamo kot mladinsko dejavnost. Za vse pa je značilno, da
svoje aktivnosti vodijo samostojno in v večini primerov (razen ob sofinanciranju preko občinskih
razpisov in pozivov) od MONM neodvisno.
Občina resda izvaja nekatere sektorske ukrepe (sofinanciranje štipendijske sheme,
sofinanciranje javnih del, neprofitna stanovanja za mlade družine, sofinanciranje nekaterih
športnih in kulturnih programov ...), toda v strateškem smislu se z mladinsko politiko in mladino
vendarle ne ukvarja praktično nihče.

Občinski svet MONM je lani potrdil Strategijo mladih v MONM do leta 2020 (v nadaljevanju:
Strategija) in s tem prepoznal javni interes na področju mladine ter predvidel tudi načine za
njegovo uresničevanje.
Kot glavni cilj Strategije je navedena ustanovitev mladinskega centra, ki bo zagotavljal
samostojno delovanje mladih ter bo namenjen druženju, ustvarjanju in zabavi mladih. Strategija
vidi mladinski center kot javni zavod (samostojen ali v okviru večjega zavoda), ki bo z
mladinskim centrom upravljal, v program vključeval vse deležnike lokalnega okolja ter
zagotavljal prostore, kadre in na splošno pogoje za delovanje centra. Omeniti velja, da v mestu
sicer že imamo dva mladinska centra (formalno podeljen status s strani Urada za mladino), to
sta Zavod LokalPatriot in DRPD.
Mladinski centri povsod predstavljajo temelj mladinske dejavnosti in center lokalnega dogajanja,
tako da imamo v državi več centrov, ki bi lahko služili kot vzor dobre prakse. Funkcije, ki jih
opravljajo pa so praviloma preventivne, asociativne, servisne, informativne, izobraževalne in
razvojne narave. Ciljna skupina so mladi nad 15 let.
Kot glavne težave pri svojem delu so organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi v MONM navedle
pomanjkanje sredstev, težave s prostori in težave pri povezovanju in promociji programov. Na
tem področju tudi vidijo glavno vlogo MONM.
Glavni ukrepi, ki jih navaja Strategija in ki naj bi se jih MONM lotila, če namerava tudi v praksi
izvajati Strategijo so naslednji:
- ustanovitev javnega zavoda za mladino in zagotovitev infrastrukture,
- zagotavljanje infrastrukture za mladinske organizacije – brezplačna oddaja občinskih
prostorov v uporabo,
- začasna uporaba prostorov v občinski lasti za izvedbo programov in projektov,
- sofinanciranje mladinskih programov in projektov,
- podpora povečanju števila nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju mladine,
- zagotavljanje študijske prakse v občinski upravi in javnih zavodih,
- zagotavljanje kadrovskih štipendij,
- sofinanciranje usposabljanj mladinskih delavcev,
- administrativna podpora zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih mladih v okviru
programa javnih del,
- spodbujanje podjetništva med mladimi,
- zagotavljanje možnosti opravljanja pripravništva v občinski upravi in javnih zavodih
MONM,
- ustanovitev stanovanjske zadruge oz. kooperative,
- lokalni stanovanjski program,
- neprofitna najemna stanovanja za mlade,
- subvencioniranje tržnih najemnin mladih in mladih družin v MONM,
- sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja,
- omogočanje brezplačne uporabe notranje športne infrastrukture v lasti MONM,
- ureditev tekaško sprehajalne steze v gozdu Portoval,
- ustanovitev Komisije za mladinska vprašanja,
- vključevanje mladih v delovna telesa občinskega sveta MONM,
- sofinanciranje programov in projektov za mladinsko delo in prostovoljstvo,

-

sofinanciranje programov in projektov za mobilnost mladih,
sofinanciranje programov in projektov za učenje mladih za vključevanje v procese
odločanja,
vzpostavitev informativnega spletnega portala in
vzpostavitev večletnih javnih občinskih razpisov.

V proračunu za leto 2016 MONM namenja mladinski dejavnosti cca 104.000 EUR, pri čemer je
skoraj cel znesek namenjen konkretnim mladinskim programom. Poleg tega pa obstaja tudi
večje število programov, ki se sofinancirajo s postavk na področju športa, kulture ali sociale, pa
so tudi v osnovi mladinski.
Dne 6.5.2016 je bil opravljen skupni sestanek z vsemi zaposlenimi v vseh zavodih, z mestnim
koordinatorjem in uslužbencem, ki pokriva turizem. Na sestanku sta bila prisotna tudi direktorica
UO in podžupan.
Na sestanku so bili izpostavljeni naslednji pomisleki oz. mnenja:
S strani KCJT:
- ne drži, da ni povezovanja saj KCJT sodeluje s praktično vsemi,
- obstajajo razpisi, na katere lahko zavod kandidira samo z enim projektom (opomba: ni
nam poznano, da bi bil kdaj kakšen razpis take vrste, da bi hkrati nanj kandidirala tako
KCJT kot Agencija, op.: B.M.),
- od vseh mestnih občin imajo mešani zavod samo v Murski Soboti in po naših
informacijah ne deluje v redu,
- občina bi se lahko usmerila v izboljšave na področju kulture, vendar sredstvo za dosego
tega ni združevanje zavodov,
- ni vedno cilj samo privabljanje množic, ampak pri kulturi obstajajo tudi drugi cilji,
- proces združevanja se odvija že dlje časa,
- vsaka panoga je že sedaj del turizma,
- nekaj je res treba narediti, ampak zato je potrebna ekipa, lahko v smislu nekega
nadorgana, ki bo povezoval deležnike, ne pa združitev zavodov,
- nihče ne nasprotuje skupnim službam, to bi bila čisto v redu rešitev
- vkolikor sedanje delo ni zadovoljivo lahko delamo tudi drugače. Ampak to ni povezano z
organizacijo zavodov kot takih,
- če je problem promocija jo lahko tudi okrepimo, saj si tudi mi želimo boljše promocije.
Vendar tega ne bomo dobili z združevanjem,
- nihče med nami ni strokovnjak za turizem. To je posebna panoga s svojimi zakonitostmi,
- sodelovanje med obema zavodoma in ostalimi bi lahko najprej preizkusili na konkretnih
projektih,
- to je korak nazaj in predstavlja znižanje standardov,
- najprej je treba delati na vsebini in šele potem na formi, ne pa obratno.
S strani Agencije za šport:
- Agencija si je ustvarila dobro ime in predstavlja vzor za delovanje po celi državi,
- vsak zavod mora imeti svojo noto in obstaja strah, da bo šport to svojo noto izgubil, šport
si zasluži biti samostojen,

-

Agencija ima sedaj svoje predstavnike v številnih organizacijah in s tem tudi vpliv in
informacije,
skupna promocija je v redu zadeva, vendar imata šport in kultura različne ciljne skupine
uporabnikov (enaka pripomba je bila tudi s strani KCJT, op. BM).
Agencija je sedaj uspešna zaradi ljudi, ne zaradi organizacije,
tudi trenerji so naša ekipa in 25 % časa delajo za šport v splošnem smislu. Na klubih ne
bodo imeli nobene varnosti,
klubi so uspešni, udeležba v programih je visoka in zadovoljstvo uporabnikov je visoko,
torej Agencija dela dobro,
to ni samo naša služba, to je način življenja, in sedaj nam ni težko opravit vrsto opravil,
ker živimo za šport,
Zakon o športu govori o zavodih za šport. Novi zavod pa ne bo več zavod za šport,
ali je bilo Združenje upravljalcev športnih objektov vprašano za mnenje? (za mnenje o
združitvi ne, za standarde in normative glede upravljanja športnih objektov da. op.:B.M.),
odločitev o združevanju bodo sprejeli drugi, ki naših argumentov niti ne bodo slišali in ne
tisti, ki smo na sestanku,
združitev športa in kulture ne bo dala rezultat na področju turizma,
tudi po združitvi ne bo nič manj birokracije.

Na sestanku sta bila podana tudi predloga, da se pomisleki prisotnih zapišejo v ta dokument
(kot navedeno zgoraj) in da oba zavoda imenujeta vsak svojega predstavnika, ki bo predstavil
stališče tudi mestnim svetnikom.
Tega dokumenta med izdelavo zaposleni niso dobili vpogled, saj so bile to delovne verzije, ki so
še nadgrajevale vsebino, pogovor z zaposlenimi pa je bil del procesa pridobivanja informacij.
Dokument bo sicer javno objavljen kot del gradiva.

PREDPOSTAVKE
Namen tega poglavja je opredeliti, kako bi deloval skupni zavod, ki bi pod svojim okriljem
združeval Agencijo za šport, Kulturni center Janeza Trdine, naloge mestnega koordinatorja v
sedanji obliki in dejavnosti turizma (potencialno tudi mladine) ter nakazati prednosti takšne
organizacije.
V procesu razmišljanja o oblikovanju večjega zavoda, ki bi pokrival področja športa, kulture,
turizma in mestnega koordinatorstva (z možnostjo vključitve mladine), se je naravno pojavilo
ime Zavod Novo mesto, saj resnično vsebuje področja, ki bodo ob ustrezni razvojni politiki
pomembno prispevala k prepoznavnosti Novega mesta tudi širše. Mestna občina Novo mesto je
kot del svoje nove podobe oz. logotipa že izbrala grafično dobro dodelano rešitev napisa Novo
mesto, tako da bi nam na tak način uspelo resnično poenotiti našo skupno podobo. Sicer sta
tako KCJT kot Agencija v letih obstoja dosegla neko raven prepoznavnosti tako v domačem kot
širšem okolju, vendar uporabnikom praviloma ni pomembno kdo dejavnost ali program izvaja,
dokler je izveden kakovostno. Enotna podoba bi kot že omenjeno pripomogla k boljšem
skupnem nastopu vseh akterjev v Novem mestu na teh področjih. V primeru KCJT večina
občanov identificira KCJT s samim objektom KC, ne z zavodom kot pravno osebo. Glede na to,
da objekt v vsakem primeru ohranja svoje ime, to ne bi smel biti problem. Podobno velja tudi za
Agencijo, ki že ima oblikovana imena svojih programov. Ljudje se prijavljajo na Delavske
športne igre ali na Rekreacijsko ligo, otroci sodelujejo v programu Zlati sonček in vsi ti in ostali
programi ostajajo nespremenjeni in pod istimi imeni, tako da formalna sprememba statusa
organizatorja ne bi smela imeti vpliva.
V formalnem smislu bi bila ohranjena običajna organa javnih zavodov, to sta direktor in svet
zavoda. Prav tako bi tak zavod imel vsaj dva strokovna sveta zavoda za kulturo in šport, po
potrebi pa tudi še za turizem (in morebiti mladino, v kolikor bi bilo to področje vključeno), ko bi
obseg aktivnosti dosegel primerno raven (zakon pravi, da ima lahko znotraj zavoda vsako
področje en strokovni svet).
Skupni zavod bi bil statusno ena pravna oseba z enim TRR in enim direktorjem, posamezna
strokovna področja pa bi organizacijsko predstavljala ločene dele s svojimi strokovnimi vodji. To
velja posebej poudariti, saj je bil to najpogosteje izražen pomislek. Osnovno vodilo bi bilo še
vedno uresničevanje javnega interesa, le da na širšem področju.
Zakon pravi, da o statusnih spremembah zavodov, katerih ustanovitelj je občina, odloča občina.
V tem primeru bi šlo za spojitev Agencije in KCJT v en zavod, hkrati pa bi se v odloku opredelile
tudi nove dejavnosti zavoda. Novi zavod bi prevzel vse premoženje, zaposlene, pravice in
obveznosti predhodnikov.
Časovni okvir
Ne obstajajo formalne zahteve glede časovnega okvira v katerem bi moralo potekati
združevanje. Okvirno pa bi aktivnosti potekale z naslednjo dinamiko:
- maj/junij 2016 – sprejetje odločitve Občinskega sveta MONM o združitvi,
- maj/junij/julij 2016 – potrditev pravnih aktov,
- v roku nekaj mesecev – formalna združitev.

Kot primerna datuma za začetek delovanja novega zavoda prepoznavamo bodisi 1.9. (začetek
športne in kulturne sezone, tudi šolskega leta na katerega so vezane mnoge dejavnosti) ali 1.1.
(začetek poslovnega leta). V vsakem primeru pa naj bi od formalne potrditve do de facto
delovanja minilo nekaj mesecev, ki se jih izrabi za uskladitev vseh tehničnih podrobnosti.
Lokacija
Skupni zavod bi lahko deloval na dveh obstoječih lokacijah, to je športni del v Dvorani Marof in
vsi ostali v KCJT. Sedež zavoda bi bil v KCJT.
Navedbo utemeljujemo iz čisto prostorskega vidika, saj je v KCJT na voljo dovolj tako prostih
pisarn za razširitev dejavnosti kot tudi spremljevalnih prostorov (sejna soba, arhiv itd.), medtem
ko so prostori v Marofu polno zasedeni in tam ni prostorskih rezerv.
Fizično sta obe lokaciji tako blizu – cca 300 m, <5 minut peš, da tudi skupni sestanki in
koordinacija ne bi smela biti problem.
Upravljanje objektov
Skupni zavod bi upravljal z vsemi objekti, ki jih imata že sedaj v upravljanju oba glavna akterja.
To so sledeči objekti:
− Športna dvorana Marof,
− Centralni stadion Portoval,
− Pomožno nogometno igrišče z umetno travo Portoval,
− Kegljišče Portoval,
− Teniška igrišča Portoval,
− Bazen pri Osnovni šoli Grm,
− ŠRC Loka,
− športna in otroška igrišč po Mestni občini Novo mesto,
− objekt Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu, Novi trg 5.
Ker bodo otroška igrišča izločena iz upravljanja Agencije in bodo prešla pod upravljanje
posameznih krajevnih skupnosti se jih briše tudi iz tega spiska, kar pa ni povezano z
združevanjem dejavnosti.
Čeprav bi skupni zavod pokrival tudi področje turizma je vprašanje ekonomičnosti, ali bi imel v
svoj proces vključeno tudi delovanje TIC. Možna je tudi rešitev, da se za TIC podeljena
koncesija na podlagi koncesijskega akta.
Skupni zavod bi prevzel tudi upravljanje vseh bodočih objektov ali prostorov iz svojih dejavnosti,
ki jih utegne v prihodnosti še pridobiti MONM. Pri tem imamo v mislih predvsem bodoče športne
površine in bazen (v primeru vključitve področja mladine še mladinski center, podrobnosti še
niso določene). V lasti MONM je tudi Velodrom v Češči vasi, ki bo z morebitno obnovitvijo in
načrtovano dodatno vsebino v sklopu ŠRC Češča vas tudi nekoč potreboval upravitelja, ki bo
imel kadrovske in tehnične kapacitete za upravljanje z multifunkcijskim objektom takih dimenzij
ter predvsem organizacijske in marketinške sposobnosti, da bo vanj umestil ustrezno vsebino.
Tega v sedanji obliki nista sposobna ne Agencija ne KCJT, medtem ko bi bil za razširjeni zavod
to ravno pravi izziv. Eden od pomembnih kulturnih objektov je tudi Narodni oziroma Sokolski
dom, ki potrebuje izvedbo že usklajenih programskih nalog ter predvsem nenehno prizadevanje

za obnovo in vsebinsko oživitev. Seveda je tu potencialen objekt oziroma program tudi
nastajajoči Arheološki park.
Glede na to, da v KCJT kot svojo glavno težavo navajajo predvsem upravljanje z objektom,
zaznavamo na tem področju sinergije z Agencijo, ki ima z upravljanjem objektov precej več
izkušenj in tudi več usposobljenega kadra.
Osnovna sredstva
Skupni zavod bi združil tudi vsa razpoložljiva osnovna sredstva. Če izvzamemo specialno
tehniko – luči, tonsko tehniko pri KCJT, športno opremo pri Agenciji – in običajno pisarniško
opremo bi pod skupno upravljanje prišla tudi vsa tri vozila Agencije (Renault Kangoo, VW
Transporter in Renault Master), upravljanje z izposojo prireditvenega odra mestne občine in
premična tribuna. Oba subjekta imata tudi nekaj prireditvene opreme (kabli, prenosni mikrofoni
in zvočniki ipd.).
Glede na to, da KCJT sedaj najema tako oder kot prevozne storitve bi v skupnem zavodu imel
oboje v hiši, kar pomeni poenostavitev. To tehniko občasno potrebuje tudi mestni koordinator
oz. zunanji izvajalci prireditev, kjer ta izvaja koordinacijo. Sedaj je ob vsaki uporabi potrebna
določena procedura, kjer morajo uporabniki zaprositi Agencijo za tehniko in v primeru potrebe
po dodatnem kadru (npr. za postavitev odra) to tudi ustrezno vnaprej časovno uskladiti. Vsa ta
procedura bi v skupnem zavodu in enotnem vodstvu odpadla.
Delovne naloge in dejavnosti
Osnovna ideja združevanja zavodov in dejavnosti je pridobitev potenciala (programskega,
organizacijskega, finančnega, prostorskega, ...) za izvedbo bolj ambicioznega programa, ki bo v
izvedbo vključil tudi turistično dejavnost in predvsem bil sposoben bolj tržno naravnanega
nastopa na način, ki ga sedanji akterji niso možni doseči. Hkrati bi bila tako postavljena tudi
platforma za izvajanje dejavnosti, ki so bile do sedaj bolj v ozadju (potencialno tudi mladinskih
programov).
Ob združitvi je predvidena ohranitev vseh že obstoječih programov. Hkrati pa bi skupni
zavod dobil nalogo nadgraditi delovanje še z dodatnim programom, ki bi izboljšal
izkoriščenost razpoložljivih objektov in kadrov ter prinesel v občino tudi nove vsebine.
Dodatni program bi bistveno bolj kot do sedaj povezoval različna področja (športni in kulturni
turizem), izvajal obsežnejše projekte in presegel namembnost samo občanom Novega mesta,
ampak bi poskušal privabiti tudi goste od drugod. Pri tem bi večjo pozornost posvečal tudi
sodelovanju z drugimi občinskimi zavodi in ostalimi subjekti v mestu.
Pomembna prednost skupnega zavoda bi bila zmožnost izvedbe velikih projektov, kjer je
potrebno določeno število zaposlenih, finančnih sredstev in organizacijskih zmožnosti. Karkoli
obrnemo bi se zavod z več kot 30 zaposlenimi lažje in bolj učinkovito soočal z izzivi takega
programa kot pa npr. sam KCJT z 9 zaposlenimi.
Tako KCJT kot Agencija se soočata tudi s pomanjkanjem strateškega razmisleka o
prihodnosti lastnih dejavnosti in umestitvi v ostalo mestno dogajanje. Pri tem ne nosita
krivde v celoti sama, ampak je to v znatni meri tudi posledica pasivnosti ustanovitelja v preteklih
letih. Novi zavod bi deloval bolj razvojno ter bi premogel tudi dolgoročno vizijo vseh dogodkov in

dogajanja v občini. Bistveno pri tem pa je, da je družabno dogajanje preplet kulturnih,
športnih, turističnih dogodkov, kar pa lahko dobro zajame samo zavod, ki vse te dejavnosti
tudi obsega.
Zaposleni
Na čelu zavoda bo direktor. Funkcija direktorja javnega zavoda je predvsem organizacija dela,
planiranje in vodenje financ ter pridobivanje novih virov, vodenje pravno formalnih poslov,
priprava dokumentov za svet zavoda, ustanovitelja in druge institucije, izvajanja občinske
politike na področjih športa, kulture in turizma (po možnosti tudi mladine) zastopanje zavoda
navzven in zasnova vizije poslovanja zavoda. Iz tega izhaja, da je v takšnem zavodu nujno
potrebna tudi strokovna kadrovska zasedba, ki skrbi za vodenje programov in razvoj
posameznih delovnih področij zavoda.
Združen zavod bi torej potreboval strokovne sodelavce za vsa štiri področja delovanja, ob
mestnemu koordinatorju, ki ima izrazito medpodročno povezovalno vlogo. Sestavni del je tudi
zadostno število tehničnih delavcev za upravljanje z nepremičninami in izvajanjem zadanega
programa.
Skupni zavod bi tako imel 4 organizacijske enote (v primeru vključitve mladine 5):
- za kulturo,
- za šport,
- za turizem in
- skupne službe.
Mestni koordinator bi imel posebno mesto v organizacijski strukturi.
Organizacijska struktura bi bila sledeča:

Ob ustanovitvi niso predvidene dodatne zaposlitve. Tako bi bilo število zaposlenih na začetku
enako seštevku vseh do sedaj zaposlenih (9 KCJT + 15 Agencija 2 + 1 za turizem, ki je sedaj v
Zavodu za turizem – v likvidaciji + 1 mestni koordinator = 26 zaposlenih)..
Konkretna kadrovska zasedba ali imena niso predmet tega dokumenta, bo pa treba vodilnega
izbrati na način, da bo imel kompetence s področja organizacije in managementa in se bo hkrati
dopolnjeval s strokovnimi vodji posameznih področij.
Ni predvideno, da bi skupni zavod zmanjševal število zaposlenih – ne ob ustanovitvi, ne kasneje
– prav nasprotno, verjetno bo treba ob povečanju aktivnosti na področju turizma in mladine
število zaposlenih še povečati, posebej na področju trženja.
Navedeno ne velja za zaposlene trenerje (šest oseb) na Agenciji, za katere se predvideva, da
bodo v naslednjem letu ob drugačni prerazporeditvi sredstev za delovanje športnih klubov
prestavljeni v klube. Ta poteza nima povezave z združevanjem zavodov in se bo zgodila tudi če
Agencija ostane samostojna, za dotične osebe pa pomeni samo formalno menjavo delodajalca
(ne več Agencija ampak klub).
Skupne službe bi obsegale:
- računovodstvo in tajništvo,
- promocijo in prodajo,
- vzdrževanje in upravljanje z objekti.
Z večjim kadrovskim potencialom bi bila dosežena tudi večja učinkovitost pri delu in večja
koncentracija strokovnega znanja. Gre za več področij, pri čemer je najopaznejše področje
tehničnih služb. Pri organizaciji dogodkov, posebej zunanjih, namenjenih večjemu številu
udeležencev in gledalcev se pogosto zgodi, da je treba v kratkem času zagotoviti večje število
osebja za izvedbo prireditve. Tega ni moč storiti v primeru razdrobljene organizacije, še
posebej, ker včasih takih situacij tudi ni mogoče napovedati dovolj vnaprej, ampak je potrebna
hitra reakcija.
Skupni zavod bi lahko izkoristil prednosti posameznih deležnikov in jih uporabil na večjem
obsegu. Na primer tonski tehnik iz KCJT bi lahko pomenil opazno dodano vrednost pri tistih
zunanjih prireditvah, kjer je potrebno ozvočenje, saj na Agenciji ni kadra, ki bi imel prav to
specializacijo. Obratno so na Agenciji ljudje, ki se zelo dobro spoznajo na vzdrževanje objektov,
že njihovo samo število pa bi bilo v veliko pomoč pri vzdrževalnih delih (tipično npr. pleskanje
male dvorane ali avle, ki mora biti zaradi dogodkov opravljeno hitro, kar pa en ali dva
vzdrževalca v KCJT ne zmoreta sama).
Pomemben - čeprav težko merljiv - učinek združevanja bi bila tudi optimizacija urnikov
tehničnega osebja, saj imajo sedaj vsi močno razdrobljene delavnike, ki segajo v vse dni v
tednu in v vse dele dneva. S tem bi se tudi izognili primerom, ko je bilo treba v KCJT občasno
najemati zunanjo pomoč pri čiščenju, saj ena zaposlena ni zmogla vsega.
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15 zaposlenih predstavlja strokovni in tehnični kader Agencije, za 6 trenerjev glej pojasnilo v nadaljevanju

Več zaposlenih na enem mestu zagotavlja tudi večjo stabilnost delovanja. Prav tako se odpre
možnost delitve delovnih nalog med obema računovodjema, kar olajša delovanje.
Možna bi bila tudi boljša izraba posebnih dodatnih znanj zaposlenih. Strokovna sodelavka v
KCJT, ki sedaj skrbi za lekturo in pripravo oglasnih materialov bi npr. prevzela tudi še istovrstne
naloge iz Agencije, kjer se sedaj poslužujejo zunanje pomoči oz. to delajo sami kakor najbolje
zmorejo, vendar je očitno, da to ni njihova močnejša stran.
Velika prednost bi bila pridobitev mestnega koordinatorja. Ta bi se prvenstveno ukvarjal s tem, v
čemer je najboljši – z organizacijo prireditev, s čimer bi sprostil pritisk na ostale strokovne
delavce, da bi se lahko več posvetili izvedbi programa in ne bi izgubljali časa in energije za
množico pripravljalnih opravil, ki jih zahteva vsaka prireditev. Pozitivni učinek bi šel tudi v drugo
smer, saj se mestnemu koordinatorju ne bi bilo treba več ukvarjati z izvedbo programa ali
tehničnimi podrobnostmi, ampak bi se lahko v celoti posvetil koordinaciji ter načrtovanju.
Promocija in trženje
Verjetno največji preskok bi skupni zavod pomenil na področju promocije in trženja. Če je to
sedaj usmerjeno v razmeroma ozko ciljno publiko nekega dogodka ali pa so včasih obvestila
dana bolj in manj iz navade, bi bila v skupnem zavodu promocija zastavljena precej širše in z
enotno podobo kraja.
Vsi deležniki imajo na tem področju že nekaj izkušenj in prakse s promocijo svojih aktivnosti, pri
čemer pa so se promocije lotili na različne načine in prek različnih kanalov, kar je ob poenotenju
priložnost za izboljšavo za vse.
Vedno več je tudi promocije preko modernih e-poti (npr. Facebook), pri čemer velja opomniti, da
je koncept Facebooka, pa tudi npr. iskanja prek Googla tak, da daje prednost večjim spletnim
stranem in obvestilom, kar pomeni, da bi oblikovanje enotne spletne platforme cele občine z
večjo povezljivostjo in prepletenostjo z že obstoječimi stranmi in kanali – ti bi vsi ostali v funkciji
– izboljšala rezultat (t.j. vidnost obvestil in obiskanost spletnih strani) za več, kot bi bil zgolj
seštevek sedanjih rezultatov.
Skupni zavod bi tudi imel kadrovsko kapaciteto, da bi se lahko nekdo od zaposlenih bolj
temeljito posvetil promociji in trženju, morda ob večjem programu se sploh osredotočil samo na
to področje, medtem ko je to sedaj samo še ena izmed mnogih nalog zaposlenih, praviloma niti
ne najpomembnejša.
Omogočena bi bila tudi izvedba prej omenjenega enotnega pristopa pri občinskih prireditvah, ko
teh ne bi več organizirali KCJT, Agencija, Občina, v preteklosti Zavod za turizem ... ampak bi jih
organiziralo Novo mesto kot občina oz. mesto, iz tega pa bi bilo moč izpeljati razpoznavno
blagovno znamko.
Finančni in drugi pozitivni učinki
Učinki združevanja bi bili pozitivni, tako finančni kot časovni (ki so dejansko hkrati tudi finančni,
le v drugi obliki). Učinki so vidni:
pri enotnem računovodstvu in reviziji (zadnja revizija je stala 1.100 EUR),
pri postopkih javnega naročanja, predvsem v obliki časovnega prihranka zaradi
enotnega postopka,
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enotni spletni občinski predstavitvi,
enotni celostni grafični podobi,
splošnih stroških in opravkih poslovanja, vezanih na obstoj pravne osebe (en TRR, eno
letno poročilo ipd.) (finančno cca 200 EUR, časovno precej več),
pri oglaševanju in promociji (povečanje učinka promocijskih aktivnosti).

Direktni finančni učinek se bo poznal pri direktorju, kjer bo eden manj in pri tajnici na Agenciji,
kjer ne bo več potrebe po najemanju le-te. Ta prihranek je ocenjen na 59.000 EUR letno.
Poleg tega pa bo za predviden obseg dela zadoščal tudi 1 računovodja, kar pomeni letno
21.000 EUR. Ta znesek ne predstavlja direktnega finančnega prihranka občine, saj oba
računovodja ostajata zaposlena v polnem obsegu in z enakimi plačami, predstavlja pa finančno
oceno prihranka časa in s tem povezanih sinergij, saj bo tako lahko en zaposleni po novem
opravljal tudi druge naloge.
Nič od navedenih sredstev ne bo novemu zavodu odvzetega, ampak bo ves prihranek ostal
zavodu kot dodatna podpora novim in obstoječim programom, bodisi v direktni finančni obliki ali
v obliki delovnih ur obstoječih zaposlenih.
Dejstvo je, da so pozitivni finančni učinki sicer dobrodošli, nikakor pa niso motiv za
združevanje zavodov. Kot je razvidno iz uvodnih poglavij velika večina sredstev gre za plače in
izvajanje programa in na tem področju (št. zaposlenih, sedanji program) niso predvidene
spremembe. Vsi pozitivni finančni učinki se bodo pri poslovanju večjega zavoda morali odraziti v
višjem vložku v strokovnost in zagotavljanje višje kakovosti izvedbe programov na vseh
področjih delovanja zavoda.
Prizadevali si bomo, da bo v bodoče za obravnavana področja namenjeno najmanj toliko
denarja, kot ga Mestna občina namenja sedaj, za povečane aktivnosti pa kvečjemu še več. Se
pa pričakuje, da bo skupni zavod svoje stroške sofinanciral iz tržne dejavnosti in s časom iz
povečane pobrane turistične takse v večjem obsegu, kot se to počne sedaj v okviru dveh
obstoječih zavodov. Finančni učinek pri povečanem obsegu delovanja in večjem številu
aktivnosti kot posledici večjega razvojnega potenciala skupnega zavoda pa bi moral biti
bistveno višji. Ta se bo pokazal šele v daljšem obdobju in bo seveda odvisen od vsebine teh
novih aktivnosti, tako da konkretne ocene še ni moč podati. Ocena pa je, da bo že boljše
upravljanje s sredstvi (predvsem prostori) lahko prineslo precej večje prihodke oz. večji obseg
uporabe oz. večjo dostopnost za številne do sedaj odrinjene skupine.

PRIČAKOVANI UČINKI
Najpomembnejši željeni učinek oblikovanja zavoda za šport, kulturo in turizem je
pridobitev potenciala za razvojni preboj na teh področjih, ki bo povečal stopnjo
programske ambicioznosti ter medsebojnega povezovanja, to pa pretvoril tudi v
konkretno izvedbo.
Dosedanje izkušnje zadnjih 20 let in več kažejo, da v sedanji organiziranosti ni večjih premikov
ter se hkrati pojavljajo večja odstopanja od optimalne izvedbe upravljanja z javnimi sredstvi,
povečan je obseg zapiranja v ožje programske enote in zmanjševanje medsebojnega
sodelovanja ter doseganja sinergijskih učinkov.
Pri evalvaciji dela, rezultatov ter organiziranosti zavodov in dejavnosti je bilo zato objektivno
predpostaviti, da zgoraj navedenega cilja v sedanji obliki ni mogoče doseči, zato je potrebna
reorganizacija, ki bo to omogočila.
Namen oblikovanja javnega zavoda na področju športa, kulture in turizma je povečati
učinkovitost poslovanja (upravljanje s sredstvi, koordinacija, organizacija skupnih nalog) ter s
tem povečati možnosti delovanja, predvsem na področju lastne produkcije in tržne naravnanosti
in z novo pridobljeno sinergijo ter večjo povezanostjo akterjev popeljati tudi turizem na višji
programski in kakovostni nivo ter s tem na enem mestu združiti celostno izvedbo programov.
Kot pomembno pridobitev skupnega zavoda se pričakuje tudi izboljšanje načrtovanja in
strateškega delovanja na širšem družbenem področju, tudi izven ozkih meja posameznih
dejavnosti.
Prednosti oblikovanja združenega zavoda so naslednji:
− obogateno sodelovanje med področji kulture, športa in turizma (morebiti tudi mladine),
med katerimi sedaj praktično ni sodelovanja,
− pridobitev organizacije, ki bo v prihodnosti lahko upravljala tudi Velodrom oz.
multifunkcijske objekte (tudi mladinski center) na splošno,
− učinkovitejše upravljanje s sredstvi (objekti, prostori, opremo), zmožnost izpeljati večje
projekte in ustvariti nove produkte iz različnih področij,
− večja osredotočenost na razvojne projekte,
− postavitev platforme za razvoj turistične in mladinske dejavnosti,
− sedanja organiziranost dejavnosti ne omogoča (večjega) napredka,
− oba sedanja zavoda sta po obsegu majhna,
− večja organizacija omogoča lažje načrtovanje in večjo specializacijo znanj,
− posebna znanja zaposlenih bi prišla (še) bolj do izraza,
− razbremenitev strokovnih delavcev opravil s področja upravljanja objektov ali
koordinacijskih opravkov,
− možnost organiziranja skupnih služb (računovodstvo, vzdrževanje, čiščenje),
− lažje sestavljanje urnikov in nadomeščanja v primerih odsotnosti,
− večja izkoriščenost obstoječega kadra in zmožnost hitrejšega reagiranja v primeru
potrebe po osebju,

−
−
−
−
−
−

preprosta izraba obstoječe opreme (oder, tribuna, ostala tehnika...) brez posebnega
postopka,
močno povečane aktivnosti na področju promocije in trženja,
večja učinkovitost in odmevnost sodobnih orodij komuniciranja,
enoten pristop in javna podoba pri občinskih javnih prireditvah,
nekaj finančnih prihrankov (en svet zavoda, ena revizija, enotno javno naročanje ...) in
zmanjšanja administracije,
reakcija na nenehno zniževanje povprečnine - izvedba priporočila države po
združevanju zavodov, skupnem delovanju ter ukinjanju pravnih oseb.

Potencialne ovire po oblikovanju združenega zavoda so naslednje:
− dejavnosti športa in kulture sta med seboj le omejeno kompatibilni in vsaka po svoje
specifični,
− združen zavod bi potencialno deloval na dveh lokacijah,
− nekatera tehnična opravila so specifična in zahtevajo točno določeno znanje, tako da
prehod osebja med posameznimi dejavnostmi ni povsem neoviran,
− tehnična oprema in ostala pomagala so pri vsaki dejavnosti specifična in bolj ali manj
neuporabna izven svoje dejavnosti,
− vsak poseg v osnovno organiziranost zavodov prinese neko obdobje prilagajanja in
notranje reorganizacije, ki jemlje čas, pozornost in energijo iz osnovne dejavnosti,
− postopki reorganizacije bi prinesli določene (sicer nizke) stroške,
− nekateri zaposleni v obeh zavodih združevanju niso naklonjeni in jemljejo že samo idejo
zelo osebno in prizadeto, kar se lahko pozna pri delovni klimi.

ZAKLJUČEK
V zaključku podajamo sintezo prej navedenih opažanj in ugotovitev na način primerjave
sedanjega stanja in pričakovanih učinkov.
Področje
Sedanje stanje
Organiziranost Samostojne enote:
- Agencija za šport
- Kulturni center Janeza Trdine
- Zavod za turizem v ukinjanju
- mladinska dejavnost v okviru
MONM
- Mestni koordinator v okviru MONM

Skupni zavod
Vsi navedeni v enem javnem zavodu
Enotno vodstvo, vsako strokovno
področje bi bilo svoja organizacijska
enota, s svojim strokovnim svetom

Lokacija

Na treh lokacijah:
- v dvorani Marof
- v KCJT
- na občini

Potencialno na dveh lokacijah:
- v dvorani Marof (športni del)
- v KCJT (vsi ostali)

Upravljanje z
objekti

Dvorana Marof, vsi objekti v
Portovalu, bazen v OŠ Grm, ŠRC
Loka, igrišča po občini, objekt KCJT

Vse kot do sedaj plus v prihodnosti
še dodatni objekti (ŠRC Češča vas,
mladinski center, bazen ...)

Upravljanje z
objekti

Vsak zase svoje objekte

Enotno upravljanje

Osnovna
sredstva

Vsak zase, kar ima, posojanje in
pomoč zgolj izjemoma, po predhodni
najavi

Enotna organizacija poskrbi, da je
oprema vsem na razpolago

Programi

Nadaljevanje obstoječih programov

Ohranitev vseh obstoječih
programov
Nadgradnja z bolj ambicioznim
programom
Povečana lastna produkcija
Večji projekti

Zaposleni

Razdrobljeno 9 KCJT + 15 Agencija
+ 1 turizem + 1 mestni koordinator
= 26

26 na začetku, kasneje po potrebi še
več
Nižanje števila zaposlenih ni
predvideno.
Večja koncentracija ljudi v eni
organizaciji.

Znanja
zaposlenih

Večina zaposlenih pokriva več
področij

Večja specializacija in
osredotočenost na osnovno
področje, ki ga zaposleni najbolj
obvlada
Boljša izraba posebnih dodatnih
znanj
Uvedba skupnih služb

Pokrivanje
dejavnosti

Vsak zase svoje področje

Povezovanje različnih področij v eno
zgodbo
Bolj strateško razmišljanje in širši
vpogled v dogajanje v mestu

Financiranje

Pretežno iz proračuna MONM

Obseg sredstev iz proračuna MONM
najmanj tak kot do sedaj
Povečan obseg sredstev, pridobljen
na trgu.
Z večanjem lastne produkcije
povečane možnosti za prijavo na
razpise

Trženje in
promocija

Občinska spletna stran, Facebook,
občasna pisna vabila in napovednik

Večji poudarek tej temi,
izboljšano trženje obstoječih
kapacitet
Enoten nastop na trgu

Koordinatorka priprave:
Sara Drašković, vodja Kabineta župana
Izvajalec analize obstoječega stanja
in priprave predpostavk:
Espri d.o.o., zanj Blaž Malenšek

PRILOGA 1: ORGANIZIRANOST IZBRANIH PODROČIJ PO DRUGIH
OBČINAH
Natančneje opredeljujemo situacijo v mestnih občinah, na kratko situacije po nekaterih manjših,
ki v okviru enotnega javnega zavoda različno združujejo izbrana področja.
Glede na zadnje podatke je bilo število prebivalcev po mestnih občinah sledeče:

Mestna občina
Ljubljana
Maribor
Kranj
Koper
Celje
Novo mesto
Velenje
Nova Gorica
Ptuj
Murska Sobota
Slovenj Gradec

Št. prebivalcev
na dan 1. 7. 2015
287.347
111.735
56.108
51.053
48.901
36.344
32.736
31.771
23.151
18.935
16.758

Podatek navajamo z vidika lažje primerjave z Novim mestom.
Za lažje branje tega poglavja in hitro primerjavo še povzetek navedb iz prejšnji poglavij:
Agencija za šport Nm: 21 zaposlenih, realizacija 1.107.434 EUR v letu 2015, od tega 722.966
EUR (65,3 %) od MONM in 56.830 EUR (5,1 %) iz tržne dejavnosti.
KCJT: 9 zaposlenih, realizacija 682.904 EUR v letu 2015, od tega 298.573 (43,72 %) od MONM
in 39.436 EUR (5,78 %) od tržne dejavnosti. 255 dogodkov na katerih je bilo 55.649
obiskovalcev.
Posebej opozarjamo, da so si javni zavodi med seboj precej različni, različno organizirani,
razpolagajo z različnim premoženjem in kot taki le delno primerljivi. Pred delanjem kakšnih
zaključkov na podlagi primerjav med njimi se je obvezno treba pozanimati tudi o podrobnostih.
Večina navedb v tem poglavju se nanaša na leto 2014, ker v času priprave tega dokumenta
letna poročila za 2015 praviloma še niso bila objavljena.
Mestna občina Ljubljana
Mestna občina Ljubljana (MOL) ima pod svojim okriljem 41 javnih zavodov, javnih podjetij ali
podjetij v lasti MOL.
Z vidika dejavnosti, ki jih obravnavamo v tem dokumentu so razporeditve, kot jih navajamo
nadalje.
Mestni manager je vključen v občinsko strukturo.

Javni zavod Šport Ljubljana upravlja z objekti in izvaja dejavnosti. V osnovi je primerljiv z
novomeško Agencijo, samo precej večji. Zaposlenih ima 110 ljudi. Letni prihodki znašajo cca
8,2 mio EUR, od tega 3,9 mio EUR pridobijo od MOL (47,5 %). Ker imajo praktično ob vsakem
športnem objektu tudi gostinski objekt, pridobi Šport Ljubljana letno 0,9 mio EUR od gostinske
dejavnosti, še dodatnih cca 0,8 mio EUR pa od oddajanja tovrstnih objektov in prostorov. Zaradi
delovanja v prestolnici imajo tudi opazne prihodke od posebnih športnih dogodkov
(reprezentančne tekme v raznih športih, mednarodni turnirji, posebna gostovanja kot npr. tekma
Olimpija : Chelsea ipd...). Kot večina tovrstnih zavodov poslujejo rahlo pozitivno.
Javni zavod Turizem Ljubljana ni edini mestni zavod, ki se v prestolnici primarno ukvarja s
turizmom, ampak verjetno kot turistična zavoda lahko navedemo najmanj še Festival Ljubljana
in Ljubljanski grad, verjetno v sodelovanju še s številnimi drugimi zavodi. Turizem Ljubljana vodi
dva TIC in kot glavno nalogo navaja načrtovanje, promocijo in trženje turistilnih proizvodov in
prireditev. Obseg prireditev in dogodkov pod njihovim okriljem presega obseg in namen tega
dokumenta. Turizem Ljubljana z 28 zaposlenimi razpolaga s cca 2,2 mio EUR (v letu 2014) od
tega dobi od MOL cca 0,92 mio EUR (41,8 %, praktično v celoti za plače), preostanek pa iz
drugih virov, predvsem iz turistične takse. Razpoložljivi denar, cca 1,3 mio EUR porablja v večji
meri za promocijo in oglaševanje, v manjši meri pa za sofinanciranje programov turističnih
društev in drugih akterjev ter za turistično infrastrukturo. Produkcijo prepušča drugim.
Na področju kulture nimajo enotnega vodstva, ampak je vsaj 10 zavodov, ki bolj ali manj
spadajo v to področje (knjižnice, tri gledališča, muzeji, kino...). Ne gre pozabiti, da v Ljubljani
delujejo tudi številne državne kulturne inštitucije (Cankarjev dom, Opera in balet, Narodna
galerija...).
Urad za mladino deluje znotraj Oddelka za kulturo znotraj MOL. Glavna naloga je sofinanciranje
mladinskih programov in projektov in zagotavljanje brezplačnih prostorov ter podpora Javnemu
zavodu Mladi zmaji, katerega glavna dejavnost je vodenje mladinskih centrov.
Mestna občina Maribor
Glavna naloga Javnega zavoda Športni objekti Maribor je upravljanje 11 športnih objektov in
številnih zunanjih površin v MOM, kar počne s 66 zaposlenimi, poleg tega pa v svojih objektih
organizira še športno rekreacijo in organizira dogodke (11 dogodkov v letu 2014, večinoma
koncerti, dva boks večera). Javni program je podoben novomeškemu, čeprav na oko nekoliko
manj raznolik. Letni proračun je cca 3 mio EUR, od tega 74 % prispeva občina. Približno 46 %
stroškov gre za plače in študentsko delo. Tržne dejavnosti – če izvzamemo nekaj bifejev –
praktično ne izvajajo, tudi pri prihodkih od reklam in oglaševanja jih tako rekoč ni.
Zavod za turizem Maribor – Pohorje poleg običajnih nalog (TIC – imajo nekje 8x več
obiskovalcev kot Nm, spominki, izposoja kolesa, informiranje, promocija..) tudi dejavno
organizira ali sodeluje pri raznih prireditvah. Na leto imajo več kot 100 prireditev z 2.800
izvajalci, nastopajočimi in ponudniki, z njimi pa privabijo v Maribor cca 200.000 ljudi. Večinoma
gre za prireditve, ki se odvijajo v mestu oz. na javnih prostorih. Zavod za turizem deluje s
proračunom cca 1,2 mio EUR, od tega 0,95 mio EUR (80 %) prispeva občina. Zaposlenih ima
16 ljudi.
In v tej statistiki sploh ni vštet Festival Lent (Javni zavod Narodni dom Maribor) s cca 500.000
obiskovalci, 5.000 nastopajočih na 500 prireditvah na 50 prizoriščih z gosti iz 30-40 držav in
200-300 akreditiranimi novinarji. Poleg njih Narodni dom privabi še dodatnih 100.000
obiskovalcev na svojih 550 predstav v sami stavbi, za kar vse poskrbi 36 zaposlenih s
proračunom cca 3,5 mio EUR, od česar da občina 2,3 mio EUR (65 %).

Za mladino skrbi Mladinski kulturni center Maribor z 600.000 EUR proračuna in 13 zaposleni, pri
čemer dobijo od občine 65 %, preostanek pa od države, EU in tržnimi dejavnostmi.
Mestna občina Kranj
Zavod za šport Kranj razpolaga s cca 1,8 mio EUR težkim proračunom, od tega jih dobi 1,7 mio
EUR (94,4 %) za izvajanje javne službe, od tega 1,4 mio EUR direkt iz proračuna, razliko 0,3
mio pa za programe, prav tako iz proračuna. Le majhen delček denarja dobijo na trgu, pa še
tega z oddajanjem športnih objektov. Upravljajo 8 športnih objektov, med drugim Športni center
Kranj, ki vsebuje vse od olimpijskega bazena do nogometnega stadiona, atletskega stadiona in
še vrsto stvari. Zaposlenih je 30 oseb, športni program pa podoben novomeškemu, zaradi
skakalnic in smučanja morda še z nekaj dodatnimi programi.
Zavod za turizem in kulturo Kranj letno organizira 9 večjih prireditev (cca 70.000 obiskovalcev)
in cca 90 manjših. Število obiskovalcev v TIC je cca 3-4x večje kot pri nas, zaposlujejo pa 8
oseb. Že nekaj let zapored izkazujejo rast cca 10 % na leto. Letni proračun znaša cca 1,06 mio
EUR, od tega cca 0,86 mio EUR javnih sredstev (81 %). Preostala občinska kulturna dejavnost
je razdeljena na muzej, mestno knjižnico, več galerij, glasbeno šolo in Prešernovo gledališče.
Pomembno vlogo igra tudi lokalna izpostava (državnega) JSKD, ki si je za cilj zadala postati
najuspešnejša izpostava v Sloveniji.
Posebnega krovnega zavoda za mladinsko dejavnost nimajo, ampak so dejavnosti razdeljene
bodisi pod šport ali kulturo, ton dogajanju pa dajejo tudi številne neobčinske mladinske
organizacije kot npr. Klub študentov Kranj ipd.
Mestna občina Koper
Mestna občina Koper ima mestnega managerja, ki deluje znotraj občinske strukture.
Javni zavod za šport MOK ima v upravljanju ŠRC Bonifika, kopališče Žusterna ter nekaj manjših
objektov. Po obsegu in nalogah je zelo primerljiv z Novim mesto. Zaposlenih je 20 oseb, letni
proračun je cca 1,25 mio EUR, od tega 1,06 mio EUR (85 %) direktnih prilivov iz proračuna
MOK. S tržno dejavnostjo zaslužijo cca 25.000 EUR (2 %), pa še od tega so 21.000 EUR
vstopnice za bazen. Skratka, tržne dejavnosti v klasičnem pomenu ne izvajajo.
Center mladih Koper je imel slovesno otvoritev septembra 2015, tako da konkretnih podatkov o
delovanju še ni.
Turistična organizacija Koper deluje v sklopu občinske uprave. V TIC imajo večinoma
zaposlene študente.
Posebnega centralnega zavoda za kulturo nimajo, ampak je dejavnost razdrobljena na več
akterjev (gledališče, muzej, italijansko združenje itd...)
Mestna občina Celje
Tudi v Celju imajo mestno managerko. Njeno mesto je v županovem kabinetu.
Športni del imajo razdeljen na Športno zvezo Celje (formalno društvo), ki izvaja program in
Družbo za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti Celje, ki upravlja objekte. Posebnost slednje
je, da so ji dodelili tudi vsa javna parkirišča v Celju, s katerimi ustvarja znaten presežek, ki ga
potem v celoti namenja za upravljanje z objekti in na ta način – vsaj posredno – zmanjšuje
pritisk na občinski proračun, ki pa s tem seveda izgublja tudi pomemben vir.
Javni zavod Celjski mladinski center deluje že 18 let (ne vedno v isti obliki) in ima danes 9
zaposlenih ter cca 5 oseb prek javnih del. Pod streho združujejo hostel, kavarno in mladinski
center. V letu 2014 so priredili 113 dogodkov za cca 8.600 udeležencev, prek njih pa v
mladinskih pobudah aktivno deluje cca 260 mladih. Svoj hostel zelo aktivno tržijo predvsem

prek sodobnih e-kanalov. Letni proračun je visok cca 600.000 EUR, od tega pridobijo približno
23 % od občine, 27 % od države/EU, polovico pa na trgu.
Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje deluje s proračunom cca 1,2 mio EUR, pri
čemer 846.000 EUR (67 %) pridobijo od svoje ustanoviteljice MOC, preostanek pa večinoma iz
izvajanja javnega programa. Delež tržnih prihodkov se giblje okoli 5 %. Notranje so razdeljeni
na tri sklope – turistično promocijo, prireditveni center (TIC, Celjski dom, Stari grad) in center
sodobnih umetnosti (galerije in razstavišča).
Mestna občina Velenje
Rdeča dvorana športno rekreacijski zavod Velenje upravlja z dvorano, mestnim stadionom,
kotalkališčem/drsališčem in bazenom. Organizirajo tudi nekaj prireditev, vendar bolj malo (nekaj
koncertov, novoletno zabavo ipd). Letni proračun znaša cca 860.000 EUR, od tega 557.000
EUR (65 % pride od občine). Lastni prihodki so večinoma realizirani v obliki najemnin za
številne lokale, ki so znotraj objektov, medtem ko je »pravih« tržnih prihodkov precej malo, npr.
od reklam in trženja le 8.000 EUR (Nm ima 22.000 EUR). Izven svojih objektov sploh nimajo
evidentiranih nobenih prihodkov.
Festival Velenje je krovna mestna kulturna organizacija, ki pokriva tri občine, katerega naloga je
izvajanje programa s področja kulture in umetnosti, kar počnejo z organiziranjem raznovrstnih
abonmajev (podobno kot naš KCJT). Poleg tega pod njihovim okriljem deluje tudi Plesni teater,
Lutkovno gledališče in Kino Velenje. Kot pomemben segment navajajo tudi prireditve v mestu,
izvedbo otroškega Pikinega festivala in lastno produkcijo (predvsem otroške lutke, ples, otroški
muzikal kot tudi samostojne projekte). V letu 2014 so pripravili ali kako drugače sodelovali pri
982 dogodkih plus še dodatno Pikin festival, kjer je bilo po njihovi oceni 100.000 obiskovalcev.
Posebej poudarjajo 52 poletnih dogodkov, ki so jih izvedli zunaj ter 15 raznoraznih sejmov
(cvetlični sejem, jesenski sejem, umetniški sejem...). Dvajset zaposlenih ima proračun 1,2 mio
EUR, od tega jih občina prispeva 850.000 EUR (69 %), poslovnih prihodkov pa imajo cca
330.000 EUR (od tega 14.000 EUR od stojnic na lastnih sejmih in festivalih, 12.000 EUR lastne
produkcije, 47.000 EUR sponzorskih sredstev, 12.000 EUR srečelov, 8.000 EUR parkirnina na
festivalu, 32.000 EUR vstopnina in delavnice na njihovem festivalu itd...). Po poročilu sodeč je
Festival Velenje lahko vzor mnogim kulturnim organizacijam, tako po programu kot po rezultatu.
Mladinski center Velenje beleži 20 let obstoja. S proračunom cca 580.000 EUR in deležem
občine cca 70 % (406.000 EUR), vodi mladinski hotel in multimedijski center.
Zavod za turizem Šaleške doline je začel delovati šele tik pred novim letom, pred tem pa so
tovrstne aktivnosti vodili na občini, tudi vodenje TIC.
Mestna občina Nova Gorica
Javni zavod za šport Nova Gorica je po nalogah in obsegu zelo podoben naši Agenciji. S
svojimi 22 zaposlenimi upravlja z športnimi objekti v občini in izvaja športni program. Proračun v
višini cca 950.000 EUR napolnijo s 642.000 EUR (67 %) s strani občine, delež tržne dejavnosti
pa znaša cca 9 %.
Tudi Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica je primerljiv z našim KCJT, le da Goričani opazno
večji del svojih dogodkov pripravijo tudi na dislociranih prizoriščih (grad, galerija, mestno
središče, manjši kraji v občini...). Izvedli so 426 dogodkov, od tega polovica glasbenih, s
proračunom cca 783.000 EUR, od tega 472.000 sredstev občine (60 %). S tržno dejavnostjo
ustvarijo cca 4,7 % vseh prihodkov.
Mladinski center Nova Gorica je pogosto navajan kot primer dobre prakse na nacionalni ravni.
Šest zaposlenih poleg centra vodi tudi e-Hišo, program primarne preventive in koordinira LAS
za preprečevanje zasvojenosti, v svoji poslovni strategiji pa izrecno poudarjajo, da se ne gre

zanašati na občinska sredstva in da je treba aktivnosti peljati v povezanosti s turizmom. Njihov
letni proračun znaša cca 340.000 EUR, od tega dobijo od občine 238.000 EUR (70 %). V letu
2014 so organizirali ali sodelovali pri neverjetnih 801 dogodku, na katere so privabili 17.730
udeležencev.
Že dlje časa napovedujejo ustanovitev Zavoda za turizem, kar pa nameravajo storiti skupaj še s
šestimi sosednjimi občinami, tako da se še ukvarjajo s formalnimi postopki. Do nadaljnjega tako
aktivnosti vodi lokalna Turistična zveza, ki pa je po statusu društvo, kar pomeni, da občina nanj
nima (večjega) vpliva.
Mestna občina Ptuj
Zavod za šport Ptuj zaposluje 9 delavcev, ki vzdržujejo športno dvorano, mestni stadion in
športna igrišča. Program je vsebinsko podoben novomeškemu, morda nekoliko manj obsežen,
vendar z opazno manj udeleženci. Celotni proračun znaša 549.000 EUR, od tega iz javnih
sredstev 508.000 EUR (92 %, od same MOP 70 %, razlika so druge občine, javna dela in
država). Trdijo sicer, da imajo cca 7 % prihodkov pridobljenih na trgu, toda v to vštevajo tudi
najem športnih objektov za namene, ki jih Agencija vodi pod javno službo.
Zavoda za turizem nimajo, ga pa ustanavljajo in bo predvidoma zaživel zelo kmalu. Do leta
2007 so ga sicer imeli v samostojni obliki, potem so ga ukinili in prenesli naloge na druge, sedaj
pa ga spet ustanavljajo.
Nekega centralnega Zavoda za kulturo nimajo, imajo pa zato večje število zavodov s tega
področja, ki vsak po svoje pelje svoj program.
Center interesnih dejavnosti Ptuj – Mladinski center ima štiri zaposlene, občasno pa si pomaga
tudi z zaposlenimi preko javnih del in tako vodi mladinski center, prek njega pa tudi nekatere
programe, ki posegajo v širšo družbo. K 272.000 EUR proračuna MO Ptuj prispeva 169.000
EUR (62,1 %).
Mestna občina Murska Sobota
Murska Sobota je edina mestna občina, ki ima ustanovljen Zavod za kulturo, turizem in šport in
torej združuje pod isto streho tri dejavnosti, ki jih obravnavamo tudi v tem dokumentu. Vendar
primerjava dejansko ni možna, saj je v Murski Soboti specifična situacija, ko so praktično vsi
športni objekti v občini v lasti šol, nekaj med njimi je tudi srednjih šol (torej državnih) in tako
področje športa v zavodu pokriva samo 1 zaposleni od osmih. Mestni stadion upravlja
Komunala, programe pa izvaja Športna zveza Murska Sobota. Če tu prištejemo še občinsko
pokrivanje športa ugotovimo, da imajo športno področje v resnici prav razdrobljeno.
Na kulturnem področju je zavod izpeljal 230 dogodkov, večinoma gledaliških in v manjšem delu
koncertnih za cca 52.000 gledalcev. Posebej omenjajo, da so 12 % predstav izpeljali na
prostem, v mestu.
Na turističnem področju velja omeniti predvsem vodenje TIC, nekaj aktivnosti pa je tudi pri
pripravi večjih prireditev in festivalov. Proračun zavoda je cca 505.000 EUR, od tega 347.000
(68,7 %) od občine.
Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota se ukvarja predvsem z organizacijo
brezplačnih prireditev za mladino. Tako so jih v letu 2014 organizirali cca 50, pri tem pa porabili
262.000 EUR, od česar so jih 124.000 EUR dobili od občine, preostanek pa predvsem iz
gostinske dejavnosti.

Mestna občina Slovenj Gradec
Kulturni dom Slovenj Gradec javno nima objavljenih podatkov o aktivnostih (vsaj ne v zbrani
obliki), zato pa je moč razbrati, da je letni proračun 272.000 EUR, od tega 216.000 EUR
(79,4%) pride od občine.
Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne program Slovenj Gradec združuje poleg
vseh navedenih dejavnosti tudi še informatiko (spletne strani, postavitev brezžičnih povezav
ipd...) in prodajalno lokalnih izdelkov, tako da njihovi poslovni izkazi niso primerljivi.
Ostali
Zavodi, ki v eni pravni osebi združujejo področja turizma, športa, mladine in kulture delujejo v
občinah Brda, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Sevnica, Šempeter-Vrtojba,
Tolmin, Trbovlje, Litija še kje. Nekaj primerov:
− Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem:
http://www.zkstm.si/
− Zavod za kulturo, šport in mladino občine Tolmin: http://ksm-tolmin.si/
− Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec: http://www.zkst-zalec.si/sl-si/1/dobrodosli
− Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota: http://www.zkts-ms.si/
− Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica: http://www.kstm.si/

