
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLOVNO POROČILO JAVNEGA 
ZAVODA ZA ŠPORT NOVA GORICA 

ZA LETO 2011 
 

 
 

                                                                                  

 

 

 

 

 

V Novi Gorici, 24. 02. 2012 



Poslovno poročilo je sestavljeno na osnovi: 
• Letnega načrta in proračuna MONG za leto 2011, katerega je potrdil Svet 

zavoda na seji, 05.05.2011. 
• Poslovno poročilo vsebuje podatke iz finančnega poročila in izbora podatkov o 

delovanju, poteku investicij, vzdrževanju  in izvajanju programov. 
 

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 :  http://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 vzdrževanja in upravljanja s 
športnimi objekti, 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 
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 občinski in državni ravni. 
 
 



1.3. KADROVSKA STUKTURA: 
 
Športni zavod   je imel v letu 2011 naslednjo kadrovsko strukturo: 
 
1. DIRKTOR 
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. REŠEVALEC IZ VODE I 
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 MONGA, 
               2 predstavnika zavoda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ter plesno dvorano 
• dvorana za rokomet, košarko in odbojko ''Balon''  
• teniški kompleks s šestimi peščenimi in dvema asfaltnima igriščema 
• 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. 



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 varovanju osebnih podatkov, 
- 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 je pridobival sredstva za izvajanje in razvoj dejavnosti iz naslednjih virov: 

• Iz proračuna MONG za tekoče delovanje, za materialne stroške za športne 
objekte, izpeljavo športnega programa,  investicijsko vzdrževanje športnih 
objektov; 

• Iz razpisa MŠŠ za koordinacijo šolskih športnih tekmovanj ter izpeljavo 
programov letnega programa športa 

• Iz razpisa Fundacije za šport za organizacijo množičnih športno rekreativnih 
prireditev ter na področju gradnje športnih 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 zavoda v letu 2011 in morebitna odstopanja od planiranih 
prihodkov s pojasnili so razvidna iz računovodskega dela letnega poročila. 
 

 
 
 
 
 



1.7. ANALIZA DELOVANJA ZAVODA V LETU 2011: 
 
Posamezne postavke  finančnega načrta so se v primerjavi  z letom 2010 spremenile, 
kar je razvidno iz primerjave v poročilu za leto 2011. Kljub nenehnim dražitvam cen 
energentov smo ohranjali materialne stroške  v okviru planiranih sredstev. Pravilnik o 
načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v MONG v uporabo nam 
omogoča zagotovitev sredstev v razliki sredstev, ki jih prejmemo iz proračuna MONG 
in sredstvi, ki jih porabimo za tekočega delovanja zavoda. Gospodarska kriza se 
odraža tudi v poslovanju društev in klubov, kjer opažamo predvsem pri ''velikih'' 
klubih finančno nedisciplino kar se tiče plačila obveznosti do zavoda za kar smo bili  
primorani vložiti zahteve po izvršbi. Zaradi poznega sprejema proračuna ter 
posledično pozne objave razpisa  za sofinanciranje programov športa v letu 2011 za 
klube in društva iz MONGA  je imel tudi zavod težave s plačevanjem svojih finančnih 
obveznosti, ker večina klubov ni plačevala računov in so čakali na sofinanciranje s 
strani Monga. V letu 2011 je pomemben delež prihodkov predstavljal tudi prevzem 
upravljanja s teniškim kompleksom in dobra letna sezona na bazenu. V proračunu 
MONGA pogrešamo proračunsko postavko za nakup osnovnih sredstev tako za 
potrebe uporabnikov športne infrastrukture (orodja, rekviziti, pripomočki,…) kot tudi 
zaposlenih (računalniki, tiskalniki, razni stroji za vzdrževanje in čiščenje,…).  
 
Sodelovanje z MONG in izvajanje novih investicij v minulih letih potrjuje strokovnost 
in upravičenost naših načrtov in zahtevkov, saj novi in obnovljeni objekti kažejo na 
intenzivno dogajanje in  veliko realizacijo. Nenazadnje na priprave in tekmovanja v 
Novo Gorico  prihajajo številni vrhunski športniki, ki se vsako leto radi vračajo k nam  
zaradi kvalitetne izpeljave programa, ki ga lahko opravijo na naših objetih. Kljub 
vsemu pa še vedno pogrešamo sistemsko zagotovljena sredstva v proračunih za 
predvidene investicije, ki bi omogočale pravočasno pripravo in prijavo projektov na 
domače in tuje razpise. Kot primer dobre prakse je uspešna prijava na razpis MŠŠ-ja 
in Fundacije za šport za leto 2010 kjer smo uspeli pridobiti 146.757,00€ za 
preplastitev atletske steze in nakup opreme za atletska tekmovanja, 5990,00 € za 
vzpostavitev videonadzora, 26.000,00 € za nakup opreme za Mestno kopališče, ker 
so bila v času prijave v proračunu za leto 2010 predvidena lastna sredstva za 
omenjene investicije. Kljub realizaciji investicij v letu 2010 pa smo sredstva s strani 
MŠŠ v višini 126,990 € za atletsko stezo in video nadzor prejeli šele v maju 2011. V 
letu 2011 smo prejeli tudi sredstva na razpisu Fundacije za šport v višini 11.752,00 € 
za sofinanciranje nakupa teniškega balona iz konca leta 2010. Večina razpisov 
zahteva zagotovljena lastna sredstva oziroma pridobljena gradbena dovoljenja ob 
prijavah na razpise zato je nujnost skupnega načrtovanja še toliko pomembnejša.    
 
Skupni prihodki za leto 2011 znašajo 1.026.908,29 €, skupni odhodki 
znašajo 977.428,97 €, presežek prihodkov nad odhodki znaša 49.479,32 €.  
 
Končni presežek prihodkov nad odhodki po odbitku davka od dobička 
pravnih oseb za leto 2011 znaša 44.368,96 €. 
 
 
 
 



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 bila predana 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 in so 
se v letu 2011 tudi izvajali.  
  

3. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V 
OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA 
UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA  
 
Za leto 2011 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 2011 

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

finančne izgube. 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, 
UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE 
DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA 
POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM 
PROGRAMU DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI 

4.1. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
 
Dolgoročne cilje dosegamo postopoma. Prvi cilj izpolnjujemo s tem, ko skrbimo za 
poslovno uspešno, strokovno in uporabnikom prijazno ter z zakonom usklajeno 
delovanje zavoda.  
 
Glede opredelitve razvoja zavoda v skladu z razvojnim planom matične občine lahko 
povemo, da smo v letu 2011 ponovno pristopili k aktivnostim za izgradnjo servisnega 
objekta in izgradnjo novega 25 metrskega pokritega bazena za katera naj bi bila v 
proračunih za naslednja leta zagotovljena sredstva za pripravo dokumentacije in 
izgradnjo. Leto 2011 je bilo predvsem leto v katerem smo finančno zaključili 
investicije iz leta 2010 (sredstva za atletsko stezo, teniški balon, videonadzor in 
kotlovnici). Pomembna pridobitev je priklop bazena na vročevod, s čimer smo precej 
zmanjšali stroške ogrevanja. Naš vozni park smo razširili  za dva nova kombija kar 
predstavlja poleg varnostnega vidika tudi precejšno finančno ugodnost za klube in 
društva, ki kombije koristijo. Novost predstavlja tudi tako imenovani VIP sektor z 
novimi sedeži in ložo na centralni tribuni stadiona.   
 
Aktivno smo sodelovali pri letnem razpisu športa v MONG. Pri svojem delovanju 
negujemo in vzpodbujamo sodelovanje z društvi in drugimi inštitucijami, ki se 
ukvarjajo s športno dejavnostjo, katerega intenziteta se je v letu 2011 glede na 
pretekla leta še povečala. 
Kot člani Združenja športnih centrov Slovenije aktivno sodelujemo pri pripravi 
ustreznih standardov in normativov upravljanja in vzdrževanja športnih objektov kot 
tudi člani komisije za objekte pri OKS.   
Preko različnih izobraževalnih programov, ki so se jih v letu 2011 udeleževali 
zaposleni v zavodu, smo prispevali k temu, da se vedno bolj zavedamo pomena 
našega dela in načina, kako ga izvajamo. Poleg izobraževanja vezanega na 
poslovanje zavoda je bilo izobraževanje usmerjeno v pridobivanje znanja na področju 
varnosti  in trženju športnih objektov. 



4.2. Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev 
 
Pri pregledu realizacije letnih ciljev lahko ugotovimo, da smo v letu 2011 realizirali 
skoraj vse zastavljene cilje, nekateri pa so še v izvedbi.  
 
Realizacija zastavljenih letnih ciljev: 

• Glede zagotavljanja preglednosti, zakonitosti in javnosti dela in 
poslovanja zavoda, smo dosegli zastavljene cilje na vseh postavkah, ki 
smo si jih zadali; 

• Glede zagotavljanja visokega nivoja uporabe in vzdrževanja objektov 
smo dosegli zastavljene cilje. Na naših objektih se je odvilo kar nekaj 
mednarodnih tekmovanj v nogometu, odbojki, kajaku, atletiki ter 
številna državna ligaška in posamična prvenstva.    

• Po upokojitvi dolgoletne poslovne sekretarke smo zaposlili novo 
sodelavko. Težave vezane na kadrovski primanjkljaj v poletni sezoni 
zaradi bazena smo rešili s pogodbenimi delavci in preko mladinskega 
servisa; 

• Prijavili smo dva uspešna projekta  na razpis  Fundacije za šport in sicer 
en projekt na področju gradenj objektov in posodobitve opreme, eden 
pa je vezan na množično športne prireditve, poleg tega smo uspeli na 
razpisu MŠŠ kjer delujemo kot področni center, ki koordinira šolska 
športna tekmovanja. Skupna vrednost dobljenih sredstev na razpisih 
znaša 21585,73 € 

• Sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov smo pridobili 
tudi iz občinskega proračuna in sicer v višini  116.500,00€; 

• Nivo in udeležba na šolskih športnih tekmovanjih se je povečala 
posebej pohvaljeno je bilo medobčinsko prvenstvo v malem nogometu 
za dijake ter ulični šolski tek ''vivicitta 2011''; 

• Trim lige  v odbojki še nismo uspeli organizirati; 
• Delo Športne zveze tudi daje sadove, rezultat je dvig kvalitete prireditve 

Športnik Goriške s številnimi nagradami za športnike in funkcionarje kot 
tudi ugodne možnosti zavarovanja odgovornosti za  trenerje; 

• Ankete o zadovoljstvu uporabnikov nismo opravili;  
• Poslovno leto smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki. 

 
 
4.3. Podroben prikaz realizacije in problematike je razviden in analize 
posameznih postavk: 
 
 
I. KADRI  - plače, prispevki, stroški (stroški dela) 
 

 

Kot je  razvidno iz predstavitvene strukture zgoraj, je bilo v zavodu v letu 2011 
zaposlenih 19 delavcev.   
 
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. V letu 2011 je dodatno obremenitev predstavljalo prevzem teniškega 
kompleksa v upravljanje kar je pomenilo dežurstva praktično vsak konec tedna.  
Kadrovsko problematiko  v času poletne kopalne sezone rešujemo preko  
študentskega servisa in  po pogodbah. Le na tak način skušamo kvalitetno opravljati 
vse naloge. 
      

Letni bazen  smo upravljali  z dodatnimi pogodbenimi zaposlitvami in delavci – 
študenti, dijaki preko študentskega servisa. V sezoni 2011 smo tako dodatno 
potrebovali storitve 6 reševalcev, 7 opazovalcev -  čistilcev, 4 blagajnikov.  
 
Primerne strokovne kadre ni lahko najti, še težje je pa zagotoviti primerne pogoje za 
sodelovanje  (primerno plačilo, zaposlitev…). Ob vsesplošnem varčevanju v javnem 
sektorju med drugim tudi pri plačah javnih uslužbencev se tudi v Javnem zavodu za 
šport Nova Gorica sprašujemo kako od zaposlenih zahtevati, da bodo delali več, bolj 
kvalitetno in več časa, ko pa so vsi vzvodi za nagrajevanje dela ukinjeni stroški 
življenja pa čedalje višji.   
 
 
Stroški dela znašajo                                                          425.651,53 € 
 

 

 
II. VZDRŽEVANJE - stroški  materiala in storitev  
 

 

Skupni stroški materiala in storitev  so  v letu 2011 znašali 545.451,86 € 
od tega smo iz proračuna MONG prejeli  257.000,02 €  
 
To je področje, ki ostaja  pereče za delovanje zavoda. Stroški energentov se 
nenehno povečujejo, s povečanjem števila objektov in obsega delovanja  se močno 
povečujejo tudi stroški tekočega vzdrževanja. Na porabo energentov imajo med  
drugim izreden vpliv tudi klimatske razmere.  Novi kotlovnici, ki sta porabo plina v 
primerjavi s staro kotlovnico zmanjšali za cirka 30% in priklop bazena na vročevod so 
poleg investicije v  termo pregrinjalo na bazenu pripomogli k zmanjšanju porabe 
energije za ogrevanje sploh ob dejstvu, da smo v letu 2011 na  novo ogrevali tudi 
tako imenovani teniški balon. Glede na dejstvo, da na ceno energentov ne moremo 
vplivati smo z ohranjanjem stroška za ogrevanje skoraj na istem nivoju v primerjavi s 
predhodnim letom izredno zadovoljni.  
 
Navajamo stroške tekočega vzdrževanja po  naslednjih zbirnih postavkah: 
 

� 1. Stroški materiala                  293.598,59 € 
(Električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve,  čistila, 
razkužila,delovne  obleke,  pisarniški material, drugi posebni material 
itd) 
 



� 2. Stroški storitev       251.853,27 € 
(Zavarovanje za objekte, opremo in vozila, varovanje objektov, telefoni,  
elektronsko poslovanje, študentski servis, tekoče vzdrževanje objektov,  
opreme in vozil, izobraževanje zaposlenih, investicijsko vzdrževanje,  
stroški  računalniških storitev,  komunalne storitve- odvoz smeti,  itd) 

Informativni razdelilnik pomembnejših postavk 1 in 2 tekočega vzdrževanja: 
 

1/1 - voda in komunalne storitve                          54.108,05 € 
- električna energija                  67.968,83 € 
- poraba kuriv in stroški ogrevanja               102.827,84 € 

2/1   - Stroški zavarovanja objektov in  opreme ter vozil              15.214.84 € 
            - Stroški dela preko študentskih servisov in zunanjih sodelavcev             56.200,51 €  
 
Že samo stroški energentov, ki v letu 2011 znašajo 224.904,72 € presegajo 
sredstva zagotovljena iz proračunske postavke za materialne stroške zavoda 
(229.500,00 € – športni program 19.500,00 € = 210.000,00 €). Poraba energentov 
v letu 2011 je skoraj enaka porabi v primerjavi z letom 2010, kar je glede na dražitve 
cen energentov in večjega obsega delovanja zavoda v primerjavi s predhodnim letom 
zelo zadovoljivo.     
 
Pomemben segment stroškov storitev predstavljajo tudi stroški dela preko 
študentskega servisa in zunanjih sodelavcev. Skupno je za vsa nujno potrebna dela 
predvsem na bazenu, Kajakaškem centru in v dvorani Prvačina potrebnih  
56.200,51 €.  
Za delo preko študentskega servisa znašajo stroški 33.195,56€, za delo po delovršni 
pogodbi z vsemi prispevki 6.690,74 € , stroški dela zunanjih sodelavcev pa znašajo   
16.314,21 €.  
 
Tudi strošek zavarovanja objektov, opreme in vozil je v primerjavi z letom 2010 
precej narasel (cca 50%) in sicer zato ker je prenehala boniteta sklenitve 
zavarovanja za nove stranke, novih objektov, posledic izplačil škode orkanske burje 
in vezanih odškodnin ter izgube bonusa zaradi prometne nesreče s kombijem. 
 
Objekti zahtevajo dobro in posledično drago vzdrževanje (kvalitetna travnata 
površina na glavnem igrišču, stalno urejanje pomožnega igrišča ob Kornu, zahtevna 
tehnologija pri delovanju bazena, nujni večji vzdrževalni posegi, visoki so stroški  
priprave bazenske  vode, stroški  analize vzorcev vode, stroški ogrevanja, itd.) zato je 
zagotavljanje sredstev saj v lanskem obsegu v proračunu nujno,  če želimo obdržati  
nivo uslug, ki jih sedaj nudimo. 
 
Opustitev oz. zmanjšanje kvalitete vzdrževanja pa bo imelo vedno hujše posledice, 
saj bodo kasnejša investicijska vzdrževanja bistveno dražja. 
 
Prihodki z vidika opravljanja javne službe za leto 2011 znašajo 702.383,28 
€ (iz proračuna MONG znašajo 686.399,95 €, MŠŠ 13.549,60 € in Fundacije 
za šport 5.433,73 €), finančni prihodki znašajo 87,42 €, izredni prihodki - 
odškodnine (zavarovalnine) znašajo 839,37 €,  prevrednotovalni poslovni 
prihodki znašajo 1.758,96 €. 
 



Razliko do vseh prihodkov za leto 2011 predstavljajo prihodki, ki jih ustvari Športni 
zavod s prodajo javne službe in tržne dejavnosti na trgu in znašajo 321.839,26 €. 
Od tega znašajo prihodki od prodaje javne službe na trgu 215.678,85 €, prihodki 
od prodaje tržne dejavnosti na trgu pa 106.160,41 €.  
 

Delež prihodkov, ki jih sami ustvarimo v primerjavi z vsemi prihodki zavoda v letu 
2011 znaša 31,34 %.  
 

III. ŠPORTNI PROGRAM 
 
Dobro sodelovanje in opravljanje strokovnih in tehničnih nalog za potrebe Športne 
zveze je bil v preteklosti dober način za učinkovito delo obeh institucij v tem 
segmentu koordiniranja programov športa. Veliko programov športno rekreativnega  
značaja in šolskega športa je v preteklosti potekalo prek Športne zveze in vanjo 
vključenih klubov ter v sodelovanju s šolami. 
 
V okviru Športnega  zavoda smo na proračunski postavki materialni stroški za športne 
objekte - program športa v višini 19.500,00 € 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 smo v  zimskem in letnem bazenu usklajevali izvedbo 
tečajev za predšolske in šoloobvezne otroke. Poleg tega smo 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 smo izpeljali  skupaj z MŠŠ Slovenije po 
ustaljenem programu, ki bi lahko bil bolj pester in  zanimiv, če bi lahko vanj vključili 
večje število klubov, ki ne kažejo velikega zanimanja za šolski šport. Skupno število 
tekmovanj osnovnih in srednjih šol, ki jih organiziramo (koordiniramo) znaša v 
šolskem letu cirka 120. Ta sistem tekmovanj ima  podporo države in  je  tudi 
sofinanciran iz državnega proračuna za kar smo v letu 2011 prejeli 13.549,60 €.  
 
Športni zavod skupaj s sodelavci ( klubi, društvi) organizira in izvaja športno 
rekreativne prireditve. Program je sofinanciran tudi s strani Fundacije za šport za 
kar smo v letu 2011 prejeli 5433,73€. Stalnica sta postali tudi trim liga v košarki za 
veterane in trim liga v malem nogometu. Predvsem slednja je ob udeležbi 14 ekip 
zelo zanimiva tudi za gledalce, ki ob nedeljah v dvorano ''Balon'' množično prihajajo 
na ogled zanimivih tekem. 

V minulem letu so bile najpomembnejše: 

- Poživimo mesti – ''Vivicitta'' – samo šolski del 
- 26 izvedba Soške regate  
- Orentiring 2011 – '' Dve mesti ena karta'' 
- Športna izmenjava Ferrara 



- Skupaj z Športno zvezo Nova Gorica tudi Športnik Goriške 
 

 
 

ŠPORTNIK GORIŠKE 2011 

 
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,…). 
 
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. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI 
NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 
Izvajanje finančnega plana in  programa dela v letu 2011 je v glavnem potekalo tako, 
kot smo si ga zastavili. Nepredvidene težave (likvidnostne) so se pojavile zaradi 
poznega sprejema proračuna MONG in posledično razpisa za sofinanciranje športa 
2011. Preveč pozornosti je bilo namenjeno razpisom za direktorja zavoda. Prihodke 
od uporabe športnih objektov je povečala dobra poletna sezona na bazenu in 
prevzem v upravljanje teniškega kompleksa. Oboje je  bilo dobrodošlo predvsem iz 
likvidnostnega vidika poslovanja zavoda ter je nenazadnje pripomoglo h dobremu 
poslovnemu uspehu. Tudi organizacija sindikalnih iger je vplivala na prihodke od 
uporabe športnih objektov. S prevzemov v aktivno upravljanje teniškega kompleksa 
(novimi objekt-balon) v upravljanje pa vse bolj prihaja do izraza tudi pomanjkanje 
kadrov, saj so naši objekti v uporabi praktično vsak dan od jutra do večera. Poleg 
zmanjšane kvalitete vzdrževanja se pomanjkanje kadrov pozna tudi  pri nadzoru 
uporabe objektov kar je delno urejeno z videonadzorom.  



6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V 
PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA 
LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET 
 
Ocenjujemo, da je zavod pri doseganju zastavljenih ciljev uspešen. Finančno 
poslovanje ostaja, kljub novim prejetim objektom v upravljanje, sorazmerno visokim 
vlaganjem sredstev v investicije in nabavo, pozitivno. 
 
Poleg zagotavljanja kakovostnih storitev za uporabnike pa uvajamo vedno več 
dodatnih programov zanje ter skrbimo, da je delovanje zavoda vidno in prepoznano v 
okolju ter v medijih.  
 
Odgovorno izpolnjujemo zakonske obveznosti na vseh področjih našega delovanja, 
kar potrjuje podatek, da pri pregledih praktično ni bilo ugotovljenih napak ali 
nepravilnosti ali pa so bile takšne narave, da smo jih takoj odpravili. Dobro delo in 
kakovostno izvajanje naše dejavnosti potrjujejo tudi zadovoljni uporabniki storitev. 
 

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 
GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE 
PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO OZIROMA ŽUPAN IN 
UKREPE ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETE 
POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA 
 
Poslovno leto 2011 smo  zaključili uspešno s presežkom prihodkov nad 
odhodki v višini  44.368,96 €. Naše storitve smo izvajali v skladu s predpisanimi 
standardi, zaposlenim pa zagotavljali vse pravice po zakonu in kolektivni pogodbi.  
 
Aktivnosti so se izvrševale v okviru sprejetega finančnega načrta in načrta dela za 
preteklo leto.  
 
Zaradi vsega navedenega ocenjujemo poslovanje zavoda v letu 2011 kot učinkovito 
in gospodarno. 
 
Presežek sredstev iz preteklih let in iz leta 2011 bomo porabili v skladu s finančnim 
načrtom za leto 2012.  

 

8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA 
NADZORA POSREDNEGA UPORABNIKA 
 
Sistem notranjega finančnega nadzora v zavodu je vzpostavljen. Zavod je po zakonu 
dolžan izpeljati revizijo poslovanja zavoda na vsake tri leta. Navadno so stroški take 
revizije precej visoki, kljub temu pa načrtujemo, da bomo revizijo izpeljali v letošnjem 
letu. Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ smo za leto 2011 pripravili na 



osnovi samoocenitvenega vprašalnika in jo bomo v skladu z veljavno zakonodajo v 
zakonskem roku posredovali na AJPES in na MONG.  

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 
BILI DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI. POJASNILA 
MORAJO VSEBOVATI SEZNAM UKREPOV IN TERMINSKI NAČIN 
ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN UKREPOV, ČE 
ZASTAVLJENI CILJI NISO IZVEDLJIVI  
 
Zastavljeni cilji so bili realizirani praktično  na vseh področjih,  odstopanja beležimo le 
pri kadrovskih zadevah, kjer nam ustanovitelj ob predaji novih objektov v uporabo v 
preteklosti ni zagotovil sredstev za nove zaposlitve in za nemoteno delovanje 
objektov. Sredstva poskušamo zagotoviti s prodajo javne in tržne službe na trgu ter z 
delavci študenti. Glede novogradenj in večjih gradbenih posegov na objektih pa smo 
odvisni od proračuna MONG-a. Cilji kot so organizacije rekreativnih tekmovanj pa so 
predvsem v domeni zainteresirane javnosti.  

 

10. OCENO UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA 
NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, 
SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN 
UREJANJE PROSTORA  
 
Javni zavod za šport Nova Gorica  je največji javni zavodov na področju Mestne 
občine Nova Gorica  ter zadovoljuje potrebe po uporabi športnih objektov za občane, 
prebivalce sosednjih občin, omogoča pa tudi uporabo objektov drugim državljanom 
Slovenije in državljanom drugih držav. S svojo dejavnostjo  posredno vpliva na razvoj 
turizma in nanj vezanih gospodarskih dejavnosti.   
 
Poleg 19 redno zaposlenih, katerim je zavod zagotavljal vse pravice po zakonu in 
kolektivni pogodbi, je zavod pogodbeno oziroma preko študentskega servisa 
sodeloval še s številnimi drugimi izvajalci storitev. S tem je pomembno prispeval k 
socialni varnosti  družin iz tega okolja. 
 
S svojo dejavnostjo zavod uspešno predstavlja in zagotavlja možnosti sodelovanja 
vseh generacij posrednih ali neposrednih uporabnikov storitev (od dojenčkov, 
malčkov, šolarjev, odraslih in starejših) ter s tem vzpodbuja medgeneracijsko 
druženje, spodbuja kvalitetno preživljanje prostega časa ter s tem vpliva tudi na 
izboljšanje zdravstvenega in nenazadnje tudi psihičnega  stanja uporabnikov.  
 
Vsak športni objekt v upravljanju zavoda pušča pomemben pečat v razvoju 
posameznih športnih disciplin in prostočasnih aktivnosti, poleg tega pa objekti s svojo 
zunanjostjo in površino, ki jo  zajemajo pomembno vplivajo na urejanje prostora.   



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

11.1. 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, 31.12.2011 je bilo 19 delavcev. V letu 2011 je bilo 
število normativno zaposlenih 18,66, ker smo bili 4 mesece brez nadomestila za 
delavko, ki se je upokojila. 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 smo v veliki meri pokrivali z zaposlitvami 
študentov in dijakov preko študentskega servisa. 
 
REALIZACIJA ŠTEVILA UR ZAPOSLENIH   
 

Leto Skupno 
število 
delovnih 
ur v letu 

Državni 
prazniki 

Letni 
dopust 

Bolniške 
odsotnosti 

Očetovski 
dopust 

Izredno 
plačani 
dopust 

Efektivno 
opravljene 
ure 

2007 36.992 1.920 4.304 1.304 80 80 29.304 
2008 38.592 1.632 4.588 2.304  32 30.036 
2009 39.672 1.064 5.016 2.110  56 31.426 
2010 39.672 912 5.040 1.396 88 104 32.132 
2011 38.816 1.196 5.168 1.998 88 72 30.294 
  
Število zaposlenih v letu 2007 in v letu 2008 je bilo 18,5, v letu 2009 je bilo 19 kakor 
tudi v letu 2010. V letu 2010 je število opravljenih ur še naraslo v primerjavi z letom   
2009 zaradi majhnega števila dela prostih dni v letu 2010 in manjšega števila dni  
bolniške odsotnosti  v primerjavi s preteklim letom. V letu 2011 ohranjamo povprečje 
opravljenih ur, če upoštevamo, da je bilo v letu 2011 glede na normativno število 
manjše število zaposlenih v primerjavi z predhodnim letom. Povečuje se tudi število 
ur koriščenja letnega dopusta v tekočem letu zaradi vedno večjih delovnih 
obremenitev in starostne strukture zaposlenih, saj je kar 50% kolektiva starejših od 
50 let. Na število dni bolniške odsotnosti vsekakor vplivajo hitre in nepredvidljive 
velike vremenske spremembe ter starostna struktura zaposlenih v zavodu. 



 

 

11.2. 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.  
 
Sredstva, ki smo jih prejeli na tej postavki so bila deloma potrebna za finančni 
zaključek investicij iz leta 2010 (kotlovnica), za vsakoletno pripravo letnega kopališča, 
sanacijo ograje na Kajakaškem centru Solkan ter nabavo dveh novih kombijev.  
 

     
 

                     

 
V proračunu MONG za leto 2011 je bilo  predvidenih 116.500,00 € za investicijsko 
vzdrževanje objektov v Športnem parku, preostala sredstva smo pridobili na razpisih 
Fundacije za šport ter iz prodaje javne in tržne službe na trgu. Ta sredstva so bila 
namenjena tudi za  nakup opreme. 

11.3. INVESTICIJE       
 
V letu 2011 smo tudi finančno zaključili izgradnjo kotlovnic ob telovadnici Partizan in 
v podaljšku tribune. S tem smo rešili zaplet iz leta 2009, ko so nam novi lastniki 
Preste pred začetkom kurilne sezone zaklenili vrata kotlovnice ter s tem onemogočili 
ogrevanje telovadnice Partizan in prostorov pod tribunami. Novi pridobitvi omogočata 
bolj učinkovito in gospodarno porabo sredstev namenjenih za ogrevanje.   
 

        
 
 
 



 
 
11.4. OSNOVNA SREDSTVA 
 
Večino osnovnih sredstev v letu 2011  je bilo namenjenih zamenjavi dotrajanih mrež 
za senco na bazenu, nakupu visokotlačnega čistila za čiščenje bazenske ploščadi, 
ognjevarne omare za arhiv, videonadzornih kamer za teniški kompleks, kot del 
kompenzacije za najemnine smo dobili opremo lokala na Kajakaškem centru Solkan, 
in VIP sektor na tribunu stadiona, kombi,…  
 

     
 

 
 



12. ZAKLJUČEK 
 
Delovanje Športnega zavoda Nova Gorica v letu 2010  ocenjujemo kot zelo 
uspešno saj smo opravili zastavljene naloge.  

 
Poslovno leto 2011 smo zaključili uspešno s presežkom prihodkov nad 
odhodki v višini  44.368,96 €.  
 
 
Z  ureditvijo kadrovske strukture, nadaljnjo uskladitvijo na področju zaposlenih in 
ustreznejšim sistemom financiranja na področju vzdrževanja objektov in izvajanja 
športnih programov, bomo lahko zastavili dolgoročnejši in učinkovitejši načrt 
delovanja. 
 
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. 
 
Poročilo potrjeno na Svetu zavoda:........................................ 
                     
                                                                                             V.D. DIREKTORJA: 
                         Uroš Jug 
Priloga:  
- Računovodsko poročilo 2011 
- Izkazi za poslovno poročilo 2011 
 
V Novi Gorici, 24. februarja 2012  
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JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT NOVA GORICA 

Bazoviška 4 

5000 NOVA GORICA 

Datum: 24.02.2012 

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011     

    

Javni zavod za šport Nova Gorica (v nadaljevanju zavod) vodi poslovne knjige po določilih zakona o  

računovodstvu ter po kontnem načrtu za določene uporabnike enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju  

EKN), ki je predpisan s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in  

druge osebe javnega prava. Na podlagi devetega odstavka 16. člena pravilnika o razčlenjevanju in  

merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava je zavod kot pravna oseba javnega prava  

uvrščen med posredne uporabnike proračuna, zato zagotavlja evidenčne podatke in jih izkazuje v  

poslovnih knjigah.  

Zavod je davčni zavezanec in njemu zaračunan DDV (na prejetih računih) mora razdeliti na del, ki se   

sme odbiti, in del, ki se ne sme odbiti, preden predloži obračun DDV davčnemu organu. V zavodu ni   

možno voditi knjigovodskih evidenc oproščene dejavnosti ločeno od obdavčenih, zato upošteva pri  

priznavanju odbitnega DDV delež odbitka pri vseh nabavah. Končni odbitni delež za leto 2011  

znaša 26% in je  začasni odbitni delež za leto 2011. 

Pojasnila k računovodskim izkazom:     

      

1. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga 

in storitev na trgu - tržne dejavnosti   

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (po dejanskih podatkih) znašajo 10,3555781 %  od skupnih 

prihodkov za izvajanje javne službe. Formula za izračun sodila je delež prihodkov od prodaje blaga in  

storitev na trgu iz tržne dejavnosti, v primerjavi s skupnimi prihodki. 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu iz tržne dejavnostiso: uporaba fitnesa; najemnine -    

garsonjeri; najemnina prostora v tenis centru; najem prostora na letnem bazenu; najem kabineta v  

telovadnici; zaračunavanje obratovalnih stroškov za poslovne prostore, ki se nahajajo pod tribuno    

stadiona (voda,  ogrevanje ter provizija za administrativne stroške); uporaba ozvočenja; uporaba vrtnih  

strojev in naprav;  uporaba razsvetljave na stadionu; uporaba športnih rekvizitov; sponzorstvo; izposoja  

premičnih tribun; luknjanje in peskanje igrišč; najemnina prostora kajak center; izposoja kombijev ter 

najemnina za parkirna mesta; najemnina za bazne postaje mobilnih operaterjev na reflektorjih. 

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu - tržna dejavnost je izračunana tako, da so izvzeti  

stroški dela, ki se nanašajo na javno službo in so financirani iz proračuna lokalne skupnosti. Stroške  

dela, ki se nanašajo na sredstva za delovno uspešnost - trg in prispevke delodajalca 16,10% za  

delovno uspešnost - trg, pa sta vključeni v tržno dejavnost, ostali odhodki so izračunali na podlagi 

sodila 10,3555781 % za leto 2011. 



2. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2011 - razdelitev v eur:   

      

Tabela št.1: Ugotovitev rezultata poslovanja za poslovno leto 2011 

Skupni prihodki znašajo    1026908,29 

Skupni odhodki znašajo    977428,97 

Presežek prihodkov nad odhodki     49479,32 

Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb   5110,36 

Presežek prihodkov nad odhodki po odbitku davka od dohodkov 

pravnih oseb   44368,96 

Vir: Podatki iz informacijskega sistem Javnega zavoda za šport, 2011. 

    

    

Tabela št.2: Prihodki in drugi prejemki za poslovno leto 2011 

Razčlenitev prihodkov v eur:     

Proračunski prihodki      702383,28 

Prodaja blaga in storitev na trgu - javna služba   215678,85 

Prodaja blaga in storitev na trgu - tržna dejavnost   106160,41 

Prihodki od donacij   0,00 

Finančni prihodki - javna služba   87,42 

Drugi prihodki - javna služba   839,37 

Prevrednotovalni poslovni prihodki - tržna dejavnost   181,88 

Prevrednotovalni poslovni prihodki - javna služba   1577,08 

Skupaj prihodki   1026908,29 

Vir: Podatki iz informacijskega sistem Javnega zavoda za šport, 2011. 

    

    

    

      

Tabela št.3: Odhodki in drugi izdatki za poslovno leto 2011   

      

Razčlenitev odhodkov v eur:     

Stroki materiala     293.598,59   

Stroški storitev      251.853,27   

Amortizacija 5.708,61   

Stroški dela 425.651,53   

Drugi stroški 334,00   

Finančni odhodki 278,69   

Izredni odhodki 4,28   

Prevrednotovalni poslovni odhodki 0,00   

Skupaj odhodki 977.428,97   

Vir: Podatki iz informacijskega sistem Javnega zavoda za šport, 2011. 

Presežek prihodkov nad odhodki znaša za leto 2011 49.479,32 eur. Obveznost za davek od  

dohodkov pravnih oseb za poslovno leto 2011 je 5.110,36 eur. Po dobitku davka znaša  



presežek prihodkov nad odhodki za leto 2011 44.368,96 eur. Presežek prihodkov nad 

odhodki( cto 985) iz prejšnjih let znaša  17.669,88 eur.  

Skupni presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let in iz leta 2011 znaša 62.038,84 eur. 

3. Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepih za njihovo poravnavo oziroma razlogih neplačila 

      

Na dan 31.12.2011 je stanje terjatev do kupcev  v državi 83.829,77 eur, kratkoročne terjatve do  

uporabnikov EKN znašajo 6.693,33 eur. Terjatev do uporabnikov EKN zajemajo 18,02 eur  

kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države,4.026,65 eur kratkoročne terjatve do 

do posrednih uporabnikov proračuna in  2.648,66 eur kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov   

proračuna drugih občin. 

Tabela št.4: Znesek odprtih terjatev do kupcev v državi na dan 31.12.2011 se nanaša na terjatve, katerih 

datum dura se nanaša na leto 2008,2009,2010 in 2011 

Delež odprtih 

terjatev 

Odprte terjatve do kupcev v državi Vrednost v eur 

do kupcev v % po 

letih 

datum dur l.2008 6.642,55 7,92 

datum dur l.2009 16.628,10 19,84 

datum dur l.2010 19.096,26 22,78 

datum dur l.2011 41.462,86 49,46 

Skupaj 83.829,77 100,00 

Vir: Podatki iz informacijskega sistem Javnega zavoda za šport, 2011. 

    

Zavod pošilja mesečne opomine za neporavnane terjatve. Odprte postavke posameznih društev za  

uporabo športnih objektov, zapiramo terjatve na podlagi cesijskih pogodb, sklenjenih med Mestno občino  

Nova Gorica (v nadaljevanju MONG), športnimi društvi, ki prejemajo dotacije za sofinanciranje programov  

športa iz strani MONG in zavodom. 

Tabela št.5: Znesek odprtih terjatev do uporabnikov EKN na dan 31.12.2011 se nanaša na terjatve,  

katerih datum dura se nanaša na leto 2011 

Delež odprtih 

terjatev 

Odprte terjatve do uporabnikov EKN Vrednost v eur 

do kupcev v % po 

letih 

datum dur l.2011 - ostali 6.693,33 100,00 

Skupaj 6.693,33 100,00 

Vir: Podatki iz informacijskega sistem Javnega zavoda za šport, 2011. 

    

4. Podatki o odprtih obveznostih do dobaviteljev na dan 31.12.2011:   

      

Na dan 31.12.2011 je stanje obveznosti do dobaviteljev v državi 98.692,01 eur,  



268,02 eur je stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov EKN. 

Vzrok neplačila se nanaša na: 

Neplačani računi dobaviteljem so redni računi za tekoče poslovanje prejeti v januarju  2012 z opravljeno  

storitvijo v decembru 2011. Ostali neplačani računi dobaviteljem so redni računi za tekoče 

poslovanje prejeti v decembru 2011 z valuto v letu 2012. 

Tabela št.6: Znesek odprtih obveznosti do dobaviteljev v državi se nanaša na obveznosti, katerih datum  

dura se nanaša na leto 2011 

Delež odprtih 

obvez. 

do dobav.v % po 

Odprte obveznosti do dobaviteljev v državi Vrednost v eur 

vrsti porabe in 

valuti 

datum dur l.2010 - tekoča poraba in investicije 1712,52 638,95 

datum dur l.2011 - tekoča poraba in investicije 96.979,49 98,00 

datum dur l.2011 - tekoča poraba EKN 268,02 0,27 

Skupaj 98.960,03 98,27 

Vir: Podatki iz informacijskega sistem Javnega zavoda za šport, 2011. 

  

5. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna  

sredstva in dolgoročne finančne naložbe ( kapitalske naložbe in posojila)   

      

Tabela št.7: Prejeta sredstva iz proračuna v poslovnem letu 2011 

Prejete dotacije v eur: 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo r-7                    659399,95 

Prejeta sredstva iz občinskega prorač.za tek.porabo-šp.prog.  r-7                   16500,00 

Prejeta sredstva iz občinskega prorač.za tek.porabo-izredna  r-7                   7500,00 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicije r-9   89000,00 

Prejeta sredstva iz državnega pororačuna za tekočo porabo r-7   18983,33 

Prejeta sredstva iz državnega pororačuna za investicije r-9   138742,00 

Skupaj prejete dotacije iz proračuna lok.skup.in drž.prorač.   930125,28 

    

    

Vir: Podatki iz informacijskega sistem Javnega zavoda za šport, 2011. 

6. Amotizacija opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev: 

      

Amortizacija se obračunava na podlagi enakomerne časovne razmejitve v skladu z ocenjeno dobo  

koristnosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih  sredstev; stopnje rednega 

odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev so določene in  

objavljene v Uradnem listu RS. Opredmetena osnovna sredstva, katerega posamična nabavna vrednost  

po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500 evrov izkazuje zavod skupinsko kot drobni  

inventar. Stvari drobnega inventarja, katerih posamične nabavne vrednosti po obračunih dobaviteljev  

ne presegajo everske vrednosti 100 evrov zavod razporedi med material.   
      



      
      
Tabela št.8: Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev  in opredmetenih dolgoročnih sredstev 

Amortizacija se knjiži v breme poslovnega sklada konto 980 in znaša 
v eur:      

Za nepremičnine    261672,72 

Za nepremičnine  - Prvačina   31858,58 

Za drobni inventar   1733,00 

Dolg.premož.pravice (rač.programi)   1801,98 

Oprema   64535,71 

Skupaj   361601,99 

Amortizacija, ki se knjiži v breme 92-prejeta donacija - donacija 
umetna trava v eur:      

Donacija   3755,63 

Amotrizacija, ki se knjiži v breme razred 4 - vložek v fitnes      

Oprema   0,00 

Nepremičnina   3746,81 

Drobni inventar   1961,80 

Skupaj   5708,61 

Skupaj amortizacija:   371066,23 

Vir: Podatki iz informacijskega sistem Javnega zavoda za šport, 2011. 

    

7. Nakup nepremičnih in opreme v poslovnem letu  2011   

    

Tabela št.9: Nakup nepremičnin in opreme v poslovnem letu 2011 

V letu 2011 se je izvedel redni odpis opreme in drugega opredmetenega osnovnega sredstva v vrednosti 

v eur (zmanjšanje): 

  

Odpis opreme 12.604,71 

Odpis drobnega inventarja 2.520,47 

Nakup licenc za računalniške programe v eur: 127,18 

Nakup opreme v letu 2011 v eur:   

Oprema in druga OS za opravljanje dejavnosti-VIP tribuna sedeži 11.592,81 

Nakup pisarniškega pohištva 776,04 

Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1200,24 

Nakup oprme za varovanje 2040,51 

Nakup druge opreme in napeljav 18968,8 

Nakup druge opreme in napeljav - kurilnica telovadni dom 31312,9 

Nakup druge opreme in napeljav - kurilnica zgradba tribuna 50.099,48 

Skupaj oprema 2011                                               115.990,78 

Nakup drobnega inventarja 3.694,80 



Skupaj drobni inventar: 3.694,80 

  

Nepremičnine v letu 2011 v eur:   

Prejeto v upravljanje - sklep MONG 1181908,15 

Drugi gradbeni objekti-VIP tribuna sedeži zgradba 20658,13 

Zgradbe, ki se pridobivajo - kurilnica 38550,61 

Skupaj nepremičnine 2011                                               1.241.116,89 

  

  

  

  

8. Po poračunu  odbitnega deleža - razlika med prejetimi računi in R-0 - nepremičnine in oprema 
2011 
      
Tabela št.10: Razlika med prejetimi računi in R-0 - nepremičnine in opreme v poslovnem letu 2011 

Nepremičnine v letu 2011 - v eur 
Prejeti računi z 
ddv 

Finančni cto 
razred 0 

Prejeto v upravljanje - sklep MONG 1181908,15 1181908,15 
Drugi objekti  52.693,15 50299,15 
Skupaj ostanek sredstev po porač.-odbit.delež 52.693,15 50299,15 
  

Nepremičnine v letu 2011 - v eur 
Po porač.-
odbit.delež 

Prejeto v upravljanje - sklep MONG 0,00 
Drugi objekti    2.394,00 
Skupaj ostanek sredstev po porač.-odbit.delež 2.394,00 

  

Oprema v letu 2011 
Prejeti računi z 
ddv 

Finančni cto 
razred 0 

Oprema in drobni inventar 40.139,77 38905,38 
Skupaj  40.139,77 38905,38 
  
  

Oprema v letu 2011 
Po porač.-
odbit.delež 

Oprema in drobni inventar 1.234,39 
Skupaj  1.234,39 

  
  

Prejeta sredstva za: 
Prejeta sredstva 
11 

Sredstva prejeta v upravljanje - nakup OS 227.742,00 

Razlika med prejetimi računi in R-0 po poračunu odbitnega deleža za leto 2011 za nepremičnine  
 in opremo znaša 3,628,39 eur.     
Vir: Podatki iz informacijskega sistem Javnega zavoda za šport, 2011. 

 
  V.d.Direktorja: 



Uroš Jug 

 


