
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT 
JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT 
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V Novi Gorici, 05. 03. 2012 



 Letni plana dela in finančni načrt za leto 2012 je sestavljen na osnovi: 

 Proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 
 Predloga plana dela in finančnega načrta Javnega zavoda za šport Nova 

Gorica za leto 2012  predlaganega MONGU v mesecu oktobru 2011.  
 Poslovnega poročila Javnega zavoda za šport za leto 2011 predlaganega 

Mestni občini Nova Gorica, februarja 2012. 
 

Priprava plana dela in finančnega načrta za leto 2012 sloni na dosedanjem delu,  
poslovnem poročilu za leto 2011,  izbiri  skupnih programov za izvajanje nalog na 
področju športa,  srednjeročnem načrtu razvoja športa, viziji razvoja športa v MONG, 
letnem programu športa v MONG in predvsem na proračunu MONG za tekoče leto in 
morebitnih sredstvih pridobljenih na drugih  razpisih. 
Plan pripravlja strokovna služba v sodelovanju z MONG. Plan obravnava in potrjuje 
svet JZŠ. 

 

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO 
DELOVNO  PODROČJE POSREDNEGA UPORABNIKA 

1.1. SPLOŠNI PODATKI: 

 
Javni zavod za šport Nova Gorica – skrajšano ime - Športni zavod Nova 
Gorica: 

 Sedež :      Bazoviška  4,    5000  Nova Gorica 
 ustanovljen leta 1997 
 matična številka 5097261(000) 
 davčna številka   19123426 
 številka podračuna pri UJP 01284-6030721480 
 telefon    05 330 20 20 
 faks         05 330 20 25 
 e-mail     info@sz-ng.si 
 spletna stran :   www. sz-ng.si 

 
1.2. KRATEK OPIS RAZVOJA: 
 
Športni zavod sta ustanovili MONG in Športna zveza Nova Gorica leta 1997 kot 
logičnega naslednika Športne zveze, ki  je dolgo vrsto let koordinirala in  izvajala  
programe športa. Glavni razlog za ustanovitev je bila  nova zakonodaja na področju 
lastninjenja športnih objektov in vse bolj zahtevni pogoji za  vzdrževanje in 
upravljanje športnih objektov, večanje števila objektov  v upravljanju, ne nazadnje pa 
tudi zagotavljanje  socialne varnosti zaposlenih, ki so prej delovali v okviru zakona o 
društvih, z novo ureditvijo pa so vključeni v  trdnejšo zakonsko strukturo.  
Povezava obeh ustanoviteljev je smiselna in lahko izjemno učinkovita pod pogojem, 
da vsi akterji svoje vloge razumejo in jih tudi uresničujejo. To je še toliko bolj 
pomembno po spremembi odloka o ustanovitvi –  ustanovitelj je samo MONG (leta 
2002).   
Športna zveza mora ohraniti mesto strokovne sodelavke in koordinatorke v pripravi in 
izvedbi športnih programov in kot nepogrešljivi povezovalec športnih društev in 
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klubov, skratka biti mora pomemben del upravljanja športa  kot predstavnik civilne 
sfere. 
Od septembra 2009 dalje  kot del racionalizacije dela v Mongu vodimo računovodstvo 
Mladinskega centra Nova Gorica ter skrbimo za čiščenje in vzdrževanje njihovih 
prostorov.    
Športni zavod je v času svojega delovanja upravičil ustanovitev in je pomemben 
partner  pri pripravi in izvedbi programov na državni in občinski ravni. 
 
 
1.3. KADROVSKA STUKTURA: 
 
Športni zavod bo imel v letu 2012 naslednjo kadrovsko strukturo: 
 
1. DIREKTOR 
2. VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE I 
3. VODJA ŠPORTNIH PROGRAMOV 
4. RAČUNOVODJA VII/2 (II) 
5. POSLOVNI SEKRETAR VI 
6. KNJIGOVODJA VI 
7. ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV I 
8. KOPALIŠKI MOJSTER 
9. VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III 
10. VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE II 
11. VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III 
12. VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III 
13. VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III 
14. VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III 
15. ČISTILKA II 
16. ČISTILKA II 
17. ČISTILKA II 
18. ČISTILKA II 
19. ČISTILKA II 

 
Športni zavod ima  Svet  zavoda 
     
Sestavlja ga 7 članov in sicer:   
 
  4 predstavniki MONG, 
  2 predstavnika Športne zveze Nova Gorica, 
  1 predstavnik zaposlenih.     
        
Športni zavod ima Strokovni svet zavoda 
               
 Sestavlja ga 5 članov in sicer: 
 
               3 predstavniki MONG, 
               2 predstavnika 
  
  
 
 



1.4. KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ŠPORTNEGA ZAVODA:  
 
Dejavnosti zavoda so organizirane na štirih področjih: 
 

1. UPRAVLJANJE OBJEKTOV 
- vzdrževanje javnih športnih površin v upravljanju 
- sodelovanje pri obnovi in upravljanju drugih športnih objektov v MONG 
 

    Zavod upravlja z naslednjimi objekti: 
 centralni stadion s kapaciteto 2200 sedežev na glavni pokriti tribuni in 

približno  600 -800 sedeži na montažnih tribunah na vzhodni strani, z 
večstopenjsko razsvetljavo po standardih UEFE, namenjen  nogometnim 
tekmam in atletskim tekmovanjem 

 prostori pod tribuno na  glavnem stadionu – uprava, garderobe- delavnice 
 letno kopališče z bazenom olimpijskih dimenzij in dva manjša otroška bazena 
 mali zimski bazen 
 nogometno igrišče v ŠP z umetno travo in osvetlitvijo 
 telovadni dom z dvema telovadnicama 
 dvorana za rokomet, košarko in odbojko ''Balon''  
 teniški kompleks s šestimi peščenimi in dvema asfaltnima igriščema in 

teniškim balonom 
 zunanji igrišči za košarko in odbojko –plastična masa 
 dvorana za balinanje s štirimi stezami  
 zunanje balinišče – 4 steze 
 pomožno nogometno igrišče ob Kornu  
 kotalkališče s spremljajočim objektom-manjšo dvorano in  garderobami 
 Kajakaški center Solkan ob Soči 
 dvorana v Prvačini 
 trim steza v Panovcu 

 
2) INVESTICIJE 

- načrtovanje in izgradnja športnih objektov 
- sodelovanje pri načrtovanju športnih objektov v občini 
 

3) INFORMATIKA, ORGANIZACIJA PRIREDITEV IN TRŽENJE 
- zbiranje in obdelava podatkov za potrebe informatike v športu 
- organiziranje in izvajanje komercialnih programov na področju športa 
- opravljanje raznih gospodarskih dejavnosti 

 
4) ŠPORTNI PROGRAMI 

- izvajanje športnih programov Mestne občine Nova Gorica ( tradicionalne  
in priložnostne športne prireditve - teki, pohodi, kolesarjenje, trim lige,…) 
- priprava strokovnih podlag za Mestno občino Nova Gorica  
- sodelovanje pri izvajanju programov interesne športne vzgoje (šolska 

športna tekmovanja za osnovne in srednje šole v raznih panogah) 
- strokovna in tehnična pomoč športnim organizacijam, klubom in 

društvom v okviru izvajanja strokovne službe za potrebe Športne zveze 
- mednarodno sodelovanje  



1.5. ZAKONSKE PODLAGE ZA DEJAVNOST ZAVODA: 

 
Javni zavod za šport Nova Gorica izvaja dejavnost na podlagi:  

- Zakona o zavodih, 
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 
- Zakona o športu, 
- Zakona o zdravstvenem varstvu, 
- Zakona o zdravstvenem zavarovanju, 
- Zakona o javnih uslužbencih, 

- Zakona o delovnih razmerjih,  
- Zakona o varnosti in zdravju pri delu, 
- Zakona o javnih financah, 
- Zakona o računovodstvu, 
- Zakona o javnih naročilih, 

- Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, 
- Kolektivne pogodbe za javni sektor 
 

Aktu o ustanovitvi, internih pravilnikih ter številnih drugih zakonih in podzakonskih 
aktih, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju dejavnosti. 
 

1.6.  SREDSTVA ZA IZVAJANJE IN RAZVOJ DEJAVNOSTI : 

 
Zavod bo pridobival sredstva za izvajanje in razvoj dejavnosti iz naslednjih virov: 

 Iz proračuna MONG za tekoče delovanje, materialnih stroškov za športne 
objekte, izpeljavo športnega programa, nakup osnovnih sredstev, za 
dokumentacijo za nove objekte v Športnem parku; 

 Iz razpisa MŠŠ za koordinacijo šolskih športnih tekmovanj ter izpeljavo 
programov letnega programa športa, ter morebitnih razpisov za izgradnjo 
infrastrukture 

 Iz razpisa Fundacije za šport za organizacijo množičnih športno rekreativnih 
prireditev in sofinanciranje izgradnje objektov 

 Prodajo javne službe na trgu 

 Prodajo tržne dejavnosti na trgu 
 S sponzorskimi dotacijami   

 
 
Glede na določila Zakona o javnih financah spada zavod med posredne proračunske 
porabnike. 
 
Struktura prihodkov in odhodkov zavoda v letu 2012 s pojasnili so razvidna iz 
računovodskega dela finančnega načrta. 
 

 
 



2. DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT 
IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA 
POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ 
IN NACIONALNIH PROGRAMOV 

 
Javni zavod za šport si je kot dolgoročne ali strateške zastavil naslednje cilje:  

1. upravljanje in vzdrževanje objektov, ki so nam bili predani v upravljanje; 
2. izgradnja novih športnih objektov; 
3. sodelovanje zavoda  pri oblikovanju lokalne oz. državne strategije  za 

načrtovanje in izgradnjo športnih objektov; 
4. priprava strokovnih podlag za MONG na področju športnih programov; 
5. zagotavljanje strokovnosti in profesionalnega odnosa zaposlenih med seboj in 

do uporabnikov; 
6. sodelovanje zavoda pri pripravi standardov in normativov upravljanja in 

vzdrževanja  športnih objektov; 
7. sodelovanje zavoda pri koordinaciji in izvajanju športnih programov Mestne 

občine Nova Gorica, Ministrstva za šolstvo in šport (področni center) in OKS;  
8. sodelovanje zavoda z društvi, izobraževalnimi organizacijami, lokalnimi 

skupnostmi ter z vsemi subjekti, ki delujejo na področju športa oziroma je 
njihovo delovanje posredno povezano s športno dejavnostjo;  

9. strokovna in tehnična pomoč športnim organizacijam, klubom in društvom v 
okviru izvajanja strokovne službe za potrebe Športne zveze. 

 
Dolgoročni cilji zavoda so naravnani h kakovosti storitev, ohranjanju in razvoju 
strokovnih pristopov pri celoviti skrbi za razvoj športa predvsem v Mesni občini Nova 
Gorica in njeni okolici ter k izboljševanju pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda. 

3. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V 
OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA 
UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA  

 
Za leto 2012 smo si zastavili naslednje cilje: 
 

1. zagotavljali bomo preglednost, zakonitost in javnost dela in poslovanja 
zavoda, kar bomo dosegli:  
- z rednim poročanjem direktorja o delu in poslovanju zavoda Svetu zavoda, 

Strokovnemu svetu ter Kolegiju direktorja; 
- z rednim vzdrževanjem spletnih strani zavoda;  

- s predstavljanjem našega dela v javnih medijih; 
- z zakonom določeno revizijo poslovanja zavoda; 

2. zagotavljali bomo visok nivo uporabe in vzdrževanja objektov v upravljanju 
3. prijavili se bomo na različne razpise in poskušali zagotoviti sredstva za dvig 

kvalitete uporabe in  vzdrževanja objektov ter dvig nivoja ponudbe različnih 
storitev zavoda 

4. poskušali bomo zagotoviti sredstva v proračunu MONG za pripravo razpisne 
dokumentacije za novogradnje in adaptacije športnih objektov 



5. vzpodbujali bomo profesionalni razvoj zaposlenih, njihovo izobraževanje in 
strokovno izpopolnjevanja ter sodelovanje pri uresničevanju skupnih ciljev, vse 
v okviru načrta izobraževanja za leto 2012 

6. poskušali bomo ohraniti nivo in udeležbo na šolskih športnih tekmovanjih 
7. poskušali bomo oživeti rekreativna tekmovanja  
8. izvedli bomo anketo o zadovoljstvu uporabnikov 
9. poslovno leto bomo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki oz. brez 

finančne izgube. 
 

4. PREDVIDENI PRIHODKI IN ODHODKI TER DRUGI IZDATKI   
 
Podroben prikaz realizacije in problematike je razviden iz analize 
posameznih postavk: 
 
 

I. KADRI  - plače, prispevki, stroški (stroški dela) 
 

Kot je  razvidno iz predstavitvene strukture zgoraj, bo v zavodu v letu 2012 
zaposlenih 19 delavcev.   
 
Kljub prizadevanju za skrajno racionalno razporeditev po objektih in sodelovanju vseh 
delavcev imamo težave z usklajevanjem urnikov in delovnih nalog. Zaradi velikega 
obsega vadbe in tekmovanj  težko usklajujemo potrebe po stalni prisotnosti na 
objektih in prireditvah, saj so naši objekti v uporabi od ponedeljka do petka od 8. do 
22. ure, veliko je dejavnosti ob sobotah ( treningi in tekmovanja). Nekoliko manj so 
objekti zasedeni ob nedeljah, ko so na sporedu  pretežno tekmovanja in trim liga v 
malem nogometu. S 1.1.2011 smo v celoti prevzeli v upravljanje in trženje tudi 
Teniški kompleks v Športnem parku za  katerega je prejšnja leta skrbel Teniški klub 
Gorica. Teniški kompleks je praktično odprt vsak dan od 8. do 22. ure.  
 
Kadrovsko problematiko  rešujemo preko  študentskega servisa in  po pogodbah. Le 
na tak način skušamo kvalitetno opravljati vse naloge. Primerne strokovne kadre ni 
lahko najti, še težje je pa zagotoviti primerne pogoje za sodelovanje  (primerno 
plačilo, zaposlitev…). V letošnjem letu smo bili uspešni tudi pri zaposlitvi preko javnih 
del za pomoč pri urejanju Kajakaškega centra Solkan. 
 
V proračunu MONG za 2012 je na proračunski postavki Delovanje Javnega zavoda za 
šport  predvidenih 420.000 €. Ob predvidenih upokojitvah zaposlenih v letu 2012 bo 
potrebno z rebalansom v proračunu zagotoviti še sredstva za odpravnine v višini cca 
17.200,00€.  
 

 

II. UPRAVLJANJE-VZDRŽEVANJE - stroški  materiala in storitev  
 

Skupni stroški materiala in storitev  so v letu 2011 znašali 545.451,86 €, v 
letu 2012 pa načrtujemo ohranjanje stroškov  v enaki višini. Za leto 2012 
je skupaj na postavkah Materialni stroški za športne objekte – JZŠ, 
Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v Športnem parku v proračunu 



MONG predvidenih  342.000,00 € od tega 112.000,00 € za investicijsko 
vzdrževanje.  
 
To je področje, ki ostaja za delovanje zavoda precej obremenjujoče in predstavlja 
veliko tveganje pri poslovanju saj se gibanja cen energentov zelo spreminjajo. S 
usklajevanjem proračuna in nenehno kontrolo nad porabo energentov uspevamo 
stroške porabe energentov ohranjati v zastavljenih okvirih.  
 
S povečanjem števila objektov in obsega delovanja  se močno povečujejo stroški 
tekočega vzdrževanja. Višina sredstev ne raste skladno s povečanjem števila 
objektov v upravljanju in zahtevnostjo vzdrževanja (bazen, travnate površine, 
Kajakaški center Solkan, Telovadnica Prvačina, dvorana Balon, teniški balon itd.).  
 
Na porabo energentov imajo izreden vpliv tudi klimatske razmere.  
 
Računamo, da bomo bazen v odprli že v mesecu maju ter kopalno sezono podaljšali 
v september  kar nam omogoča termo pokrivalo in nižja cena energije, ki jo 
pridobimo iz vročevoda na katerega smo se priklopili lani pred začetkom letne 
sezone. Na  sam obisk  bazena  močo vplivajo vremenske razmere. Cene vstopnic 
najbrž ne bomo spreminjali.   
 
Že samo stroški energentov v letu 2011, ki so znašali 224.904,72 €  v celoti 
obremenijo postavko materialni stroški za objekt, ki znaša 230.000,00 € in v kateri so 
zajeta tudi sredstva za športni program, ki so v letu 2011 znašala 19.500,00€.  
 
Kljub vsemu računamo, da bo nivo vzdrževanja ostal vsaj enak lanskemu. Zaradi 
neplačevanja računov predvsem s strani večjih klubov zavod zahaja v likvidnostne 
težave. V dogovoru z Mongom računamo, da bo s podpisom asignacijskih pogodb 
med klubi, Mongom in zavodom ta težava rešena vendar šele po razdelitvi sredstev 
na javnem razpisu.  

III. ŠPORTNI PROGRAM 

 
V okviru Športnega zavoda na programu športa računamo, da bomo  izpeljali vse 
programe, ki zagotavljajo kontinuirano izvajanje utečenih športno rekreativnih 
programov in ostalih skupnih nalog pri koordinaciji in neposrednem izvajanju akcij, 
prireditev in drugih nalogah.  
                  
Na Športnem zavodu izvajamo naloge v zvezi s športno značko,  v okviru akcije 
plavalnega opismenjevanja bomo v  zimskem in letnem bazenu usklajevali 
izvedbo tečajev za predšolske in šoloobvezne otroke. Poleg tega bomo sodelovali tudi 
pri organizaciji in izvajanju plavalnih tečajev v poletnih mesecih (izvajalci: Plavalni 
klub N.Gorica , Mika šport, posamezne šole itd.) 
 
Program Šolskih športnih tekmovanj bomo izpeljali  skupaj z MŠŠ Slovenije po 
ustaljenem programu. Ta sistem tekmovanj ima  podporo države in  je  tudi 
sofinanciran iz državnega proračuna za kar smo v letu 2011 prejeli 13.549,60 €, v 



letu 2011 pa pričakujemo, da bo ta vsota nekje enaka. Računamo, da bodo del 
sredstev za izpeljavo šolskega programa (4000 €) sofinancirale tudi sosednje občine. 
 
Športni zavod skupaj s sodelavci ( klubi, društvi) organizira in izvaja športno 
rekreativne prireditve. V letošnjem letu bomo poskusili oživiti tudi trim ligo v 
odbojki.  

Na razpisu Fundacije za šport smo v letu 2011 uspeli pridobiti sofinanciranje v višini 
5433,73 € za dvig kvalitete športno rekreativnih prireditev. Računamo, da bomo 
tudi v letošnjem letu uspeli pridobiti podobno vsoto. 

V letošnjem  letu bodo pomembnejše prireditve: 

- Poživimo mesti – ''Vivicitta'' 2012 šolski del ter pohod 
- Orentiring 2012'' Dve mesti ena karta'' 
- Skupaj z Športno zvezo Nova Gorica tudi Športnik Goriške 
- Soška regata 2012 
- Pokrajinsko prvenstvo v smučanju 
- Primorsko prvenstvo v teku na 5000m 
- Praznovanje ob 50 letnici Športnega parka 
 

Poleg tega sodelujemo pri drugih športno rekreativnih akcijah v organizaciji klubov in 
društev. Pomoč nudimo v okviru rekreativnih akcij  klubov in društev Športne zveze 
Nova Gorica (strokovni delavci, vzdrževalci, ozvočenje, del materialnih stroškov, 
oprema,…).  
 
V letošnjem letu se bodo odvijala številna mednarodna tekmovanja kot so Evropsko 
prvenstvo v spustu  za mladince in Evropsko prvenstvo v slalomu za mladince in 
mlajše člane na Kajakaškem centru v Solkanu, prijateljska nogometna tekma 
reprezentanc U21 Slovenije in Norveške, Svetovnega prvenstva nemških ovčarjev,…ki 
poleg odmevnosti poskrbijo za številne nočitve udeležencev prireditev. 
 
Vse to kaže, da je športni program neločljiva celota, ki zahteva odgovorno, 
strokovno - organizacijsko in materialno sodelovanje. Z ustreznimi rešitvami za 
delovanje Športne zveze, dogovorjenim in  določenim financiranjem programov, ki se 
dopolnjujejo s programi Športnega zavoda, bomo dosegli višjo raven koordinacije 
izvedbe in učinkovitosti delovanja.  
 

5. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA 
IN  POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH  

 

5.1. ANALIZA KADROVANJA 

 
ZAPOSLOVANJE DELAVCEV 
 
Skupno normativno število zaposlenih v zavodu je nemogoče določiti, saj ne 
obstajajo zakonsko določeni normativi in standardi za javne zavode za šport. Ti 



standardi in normativi so v pripravi na pobudo Združenja športnih centrov Slovenije, 
katerega član je tudi naš zavod v sodelovanju s MŠŠ –Direktoratom za šport in 
Olimpijskim komitejem Slovenije. 
 
Dejansko zaposlenih na dan, 01.01.2012 je 19 delavcev. Načrtujemo tudi spremembo 
sistematizacije, kjer bomo znotraj zaposlenih spremenili delovna mesta in na delovna 
mesta vezane delovne naloge. Zaradi specifičnega delovanja, povečanega obsega in 
časa delovanja mestnega kopališča in že zaposlenega delavca z ustrezno izobrazbo  
bomo bazenski kompleks upravljali kot samostojni športni objekt za katerega bo 
odgovoren vodja bazena (vodja športne infrastrukture III). Potrebno  je poudariti, da 
zavod del dela upravljanja z objekti  izvaja preko pogodbe z zunanjimi izvajalci. 
Primanjkljaj delavcev predvsem na mestnem kopališču v letni sezoni pa bomo v veliki 
meri pokrivali z zaposlitvami (študentov in dijakov preko študentskega servisa). V 
letu 2012 je predvidena upokojitev treh zaposlenih za kar je potrebno predvideti tudi 
sredstva za izplačilo odpravnine. 

5.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  

 

Razmejitev med investicijskim in rednim – tekočim vzdrževanjem ni točno definirana. 
To predstavlja problem pri planiranju večjih posegov in predvsem pri zagotavljanju 
sredstev za nujne večje investicijske posege v infrastrukturo.  
V sklopu celotnega Športnega parka je  vrsta  objektov, ki  ne pridejo na vrsto za 
redna popravila, zato je njihova uporabnost zmanjšana oziroma otežena in tako 
njihova funkcionalnost pada.   
 
V proračunu MONG za leto 2012 je predvidenih 112.000,00 €. 30.000,00 €  je 
predvidenih za investicijsko vzdrževanje bazena, 10.000,00 € za osnovna sredstva, 
preostala sredstva pa za teniški kompleks. Računamo tudi na del sredstev za 
bazenski kompleks s strani Fundacije za šport. Manjkajoča sredstva pa lahko 
namenimo iz prihodkov prodaje javne in tržne službe na trgu ter presežka iz leta 
2011 in predhodnih let. 

5.3. INVESTICIJE       

 
V letu 2012  bomo nadaljevali aktivnosti vezane na izgradnjo dveh nujno potrebnih 
objektov in sicer  servisnega objekta in pokritega bazena. V proračunu za leto  2012 
je postavka za pripravo dokumentacijo za servisni objekt v letu 2013 pa so za zdaj 
predvidena sredstva v višini 700.000,00 € za servisni objekt in sredstva za 
dokumentacijo za pokriti bazen. Z zagotovljenimi sredstvi lahko kandidiramo na 
razpisih MŠŠ in  FŠ.  
 
5.4. OSNOVNA SREDSTVA 
 
Večino sredstev namenjenih za nakup osnovnih sredstev v letu 2012 bo namenjenih 
nakupu rekvizitov za dvorane ter opremi za vzdrževanje igrišč, zelenic in bazena ter 
del za posodobitev računalniške opreme in arhiva zavoda. Za osnovna sredstva  
predvidevamo letno cca 10.000,00€ 
 



6. ZAKLJUČEK 
 

Zagotovljena sredstva v  večletnih proračunih  omogočajo primerno 
pripravo projektov, ustrezno časovno načrtovanje in ne nazadnje tudi 
kandidiranje na razpise MŠŠ, FŠO,… Uspešnost na razpisih je vezana tudi 
na pomembnost objektov, s katerimi bi kandidirali na razpisna sredstva. 
Glede na dejstvo, da je bazen v samem vrhu razpisnih meril smo 
prepričani, da bi ob zagotovljenih sredstvih v proračunu uspeli zagotoviti 
sofinanciranje tudi iz drugih virov. 
  
S skupnimi močmi smo zanesljivo sposobni nadaljevati sedanji trend 
izgradnje in obnove objektov, kar bo prineslo MONG pomembne 
infrastrukturne pridobitve in športnikom boljše pogoje za  izvajanje 
procesa treningov, tekmovanj in rekreativnega udejstvovanja. 
 
Zagotovitev pogojev za nemoteno delovanje je odvisno tudi od dobrega 
sodelovanja z ustanoviteljem in  vse bolj tudi z iskanjem in izkoriščanjem 
drugih, dodatnih  možnosti za sofinanciranje programov na nivoju države 
(Fundacija za šport, MŠŠ) in  v okviru mednarodnih projektov. 
 
 
Predlog plana dela in finančnega načrta  potrjen na Svetu zavoda:-
........................................ 
       
 
                                                                                           v.d. DIREKTORJA: 
                         Uroš Jug 
Priloga:  
- Finančni plan za leto 2012 
 
V Novi Gorici, 5. marca 2012  


