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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: POKRIVANJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI ZAVODA ZA ŠPORT,
KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO ZA LETO 2018
I.

RAZLOGI ZA SPREJEM

V skladu z 19. členom Zakona o računovodstvu se primanjkljaj zavoda krije v skladu z
zakonom in odločitvijo ustanovitelja. Drugi odstavek 49. člena Zakona o zavodih določa, da je
ustanovitelj odgovoren za obveznosti zavoda, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače
določeno. Glede na navedeno predlagamo, da se delno pokrije presežek odhodkov nad
prihodki Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino (v nadaljevanju Zavod Novo mesto) za
leto 2018.
II.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA

Po Letnem poročilu 2018 Zavoda Novo mesto in zaključnem računu proračuna Mestne občine
Novo mesto za leto 2018 je Zavod Novo mesto izkazoval presežek odhodkov nad prihodki v
znesku 194.604,00 EUR. Predvideni stroški so se povišali zaradi Dogovora o plačah in drugih
stroških dela v javnem sektorju (UL 80/2018 z dne 7. 12. 2018), ki je delavcem v javnem
sektorju zvišal plačne razrede, in štirih novih zaposlitev (poslovni sekretar, koordinator za
turizem, višji svetovalec področja III. – projektni vodja, mladinski delavec I.). Ugotovljeno je
bilo tudi nepravilno planiranje prihodkov za izvedbo programskih vsebin glede na sprejeti
proračun Mestne občine Novo mesto.
Navedena razloga izkazanega poslovanja Zavoda Novo mesto sta že bila predstavljena
Odboru za družbene dejavnosti in Odboru za finance in davčno politiko za 7. redno sejo
Občinskega sveta dne 11. 7. 2019. Z dnem 1. 8. 2019 je vodenje Zavoda Novo mesto
prevzela vršilka dolžnosti direktorice mag. Dolores Kores, ki je začela izvajati celovito
stabilizacijo poslovanja Zavoda Novo mesto. Pripravila je sanacijski načrt, ki vsebuje:
1. Prekinitev pogodb, ki za delovanje zavoda niso ključne (promocija, zaposlitve, drugi
izvajalci).
2. Zvišanje cen lastnih storitev in najema objektov (povišani stroški kulturnih storitev,
Velodrom, dvorana Marof, Kulturni center Janeza Trdine).
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3. Povečan obseg lastne dejavnosti (2019-2020).
4. Najem dolgoročnega kredita 2020-2024.
5. Povečanje donatorskih in sponzorskih sredstev.
Za primanjkljaj v višini 50.000,00 EUR, za katerega ocenjuje, da ga ne bo mogla sanirati
drugače, je za pomoč zaprosila ustanovitelja Mestno občino Novo mesto. Zaradi nemotenega
izvajanja programov Zavoda Novo mesto predlagamo, da se po 19. členu Zakona o
računovodstvu in drugim odstavkom 49. člena Zakona o zavodih Zavodu Novo mesto pokrije
del ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki v višini 50.000,00 EUR iz proračuna
Mestne občine Novo mesto za leto 2019.
III.

PREDLOG SKLEPA

Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto se ugotovljeni presežek
odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega zavoda za leto 2018 v znesku
194.604,00 EUR delno pokrije iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2019 v
višini 50.000,00 EUR.
Pripravili:
Dr. Jana BOLTA SAJE
Vodja Urada za družbene dejavnosti
Katarina PETAN
Vodja Urada za finance in splošne zadeve

Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ
DIREKTORICA
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