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I. SPLOŠNI PODATKI  
 
Naziv: ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI  
             ŠEMPETER-VRTOJBA 
Naslov: Ulica 9. Septembra 72, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici 
Telefon: 05 393 8009 
E- mail: info@kstm-sempeter-vrtojba.si 
Spletna stran: www.kstm-sempeter-vrtojba.si 
Matična številka: 3361063000  
Davčna številka: SI-45361568 
 
 
 

II. ZAKONSKE PODLAGE  
 
Zavod KŠTM izvaja svoje dejavnosti na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
»Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« (Ur. l. RS 
št. 25/2008, 59/08, 102/12 in 91/15), sprejetega na seji Občinskega sveta Občine 
Šempeter-Vrtojba, dne 19. november 2015. Zavod KŠTM je vpisan v sodni register s 
sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici z dne 9. julija 2008 pod opravilno številko 
2008/25505. 
Pri izvajanju svojih nalog javni zavod KŠTM upošteva razpisne zahteve Urada RS za 
mladino na področju mladinskih centrov.  
Javni zavod KŠTM se pri svojem delu drži finančnega in programskega načrta za 
posamezno leto, ki ga sprejmeta Svet zavoda in Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba. 
 

I. KADROVSKA STRUKTURA  
 
 Število delavcev  Vrsta zaposlitve  
Direktor –  
vodenje Javnega zavoda za 
kulturo, šport, turizem in 
mladino 

1  Redna zaposlitev  
za določen čas  

Področni svetovalec I   
(enota mladina in šport) 

1  Redna zaposlitev  
za nedoločen čas 

Višji področni referent II 
( za šport) 

1  Redna zaposlitev  
za določen čas  

Poslovni sekretar VI 1  Redna zaposlitev  
za določen čas 

Vzdrževalec   1  Redna zaposlitev  
za določen čas 
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Zunanji pogodbeni izvajalci: 
 

− računovodsko poslovanje Zavoda KŠTM opravlja Občina Šempeter-Vrtojba; 
− študentsko delo v poletnem času počitniškega varstva otrok; 
− študentsko delo v Mladinskem centru Vrtojba; 
− študentsko delo pri večjih prireditvah v organizaciji zavoda; 
− delo preko avtorskega honorarja; 
− javna dela. 

 
 

IV. SVET ZAVODA 
 
Sestava sveta Zavoda KŠTM: 
 

• Dva predstavnika ustanovitelja: 
- Rosana Pahor -  predsednica; 
- Maša Koglot. 

 
•  Dva predstavnika zainteresirane javnosti: 

- Anja Markič,  
- Marko Šturm. 

 
• predstavnik delavcev: 

- Črt Petrovič - podpredsednik 
 

V.  PROSTORSKA UREDITEV 
 
Zavod upravlja: 
 
S petimi bivalnimi kontejnerji, dva kontejnerja površine 15 m2 in tri kontejnerji 
dvojčki površine 28 m2. Kontejnerji so nameščeni na območju bivšega MMP Vrtojba in so 
namenjeni dejavnostim za mladino.  
 
S prodajnim kioskom, nameščenim na travniku pred Coroninijevim dvorcem in služi 
kot bar v času poletnih prireditev.   
 
S  kombiniranim vozilom s katerim opravlja posebne linijske prevoze (prevoz otrok) 
 
Mladinski center Vrtojba  
 
Zavod KŠTM upravlja objekt Mladinski center Vrtojba in skrbi za: oddajo prostorov v 
najem, iskanje novih najemnikov z ustreznimi oz. primernimi programi, oddajo 
prostorov društvom in drugim, tehnično službo, opravljanje dežurstva, čiščenje 
prostorov, vzdrževanje objekta.  
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VI. DOLGOROČNI CILJI 

 
Zavod KŠTM je bil ustanovljen z namenom, da skrbi za razvoj turistične, kulturne, 
športne in mladinske dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba. Dolgoročni cilji pa so: 

▪ oblikovati in razvijati kakovosten ter raznolik program na vseh delovnih 
področjih; 

▪ zagotavljati transparentno, gospodarno in učinkovito poslovanje v skladu z 
zakoni; 

▪ zagotavljati ustrezno financiranje preko pridobivanja sredstev tudi iz drugih virov 
in ne izključno iz občinskega proračuna; 

▪ upravljati in tržiti objekt Mladinski center Vrtojba ter pripravljati primerne 
vsebine, ki se bodo izvajale v prostorih Mladinskega centra;  

▪ spodbujati sodelovanje z vsemi društvi in klubi, ki so v občini dejavni na področju 
kulture, športa, turizma in mladine; 

▪ vzpostavljati sodelovanje z vsemi ostalimi lokalnimi partnerji, ki lahko prispevajo 
k izboljšanju delovanja zavoda KŠTM; 

▪ okrepiti sodelovanje z mediji z namenom učinkovitejše obveščenosti; 
▪ skrbeti za večjo prepoznavnost občine v slovenskem in tudi tujem prostoru, kar bi 

posledično prispevalo v povečanju števila obiskovalcev v občini; 
▪ vzpostavljati neposredne stike z občankami in občani; 
▪ zaradi specifične obmejne lege vzpostaviti sodelovanje s sorodnimi ustanovami v 

sosednji Italiji; 
▪ zagotavljati zaposlenim strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje za izboljšanje 

kvalitete dela in storilnosti na delovnem mestu. 
 
Zavod KŠTM si bo prizadeval, da postane območje Občine Šempeter-Vrtojba vzoren 
primer sodelovanja med vsemi akterji na področju kulture, športa, turizma in mladine s 
skupnim ciljem za večjo prepoznavnost občine in spodbujanjem razvoja celotnega 
območja. 
 
   VII.  LETNI CILJI ZAVODA 
 
Letni cilji zavoda pomenijo udejanjanje dolgoročnih ciljev v posameznem letu. V 
nadaljevanju so navedeni cilji Zavoda KŠTM v letu 2020: 
 
- izpolnjevanje obveznosti, ki so določene z zakonom in odlokom o ustanovitvi (priprava 
letnih programov, finančnih načrtov ter poročil o izvajanju letnega programa, poročil o 
rezultatih poslovanja zavoda ter poročil o uporabi namenskih sredstev); 
- izvedba programa zavoda, kot je zastavljen v finančnem načrtu; 
- zagotavljanje gospodarnega in učinkovitega poslovanja ob iskanju dodatnih virov 
financiranja; 
- povečanje prepoznavnosti Mladinskega centra Vrtojba z namenom učinkovitega 
trženja;  
- povečanje priložnosti za druženje občanov in občank ter povečanje števila obiskovalcev 
na prireditvah; 
- nadaljevanje že obstoječih projektov 
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   VIII.  PROGRAM DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH 
 
1. KULTURA 
 
1.1. Program poletnih prireditev pod skupnim imenom»Poletje na placu«  
 
Na dveh povezanih lokacijah, in sicer na Trgu Ivana Roba (t. i. placu) in pred 
Coroninijevim dvorcem, se bo odvijal program poletnih prireditev, pod skupnim imenom 
»Poletje na placu«. Kot je razvidno iz predlaganih vsebin, gre za pester in raznolik 
program, ki pokriva vsa kulturna področja, s plesnimi večeri pa so akterji poletnih 
večerov zaplesali tudi na športno področje. Prijetna ter dostopna lokacija in pester 
program, kjer je lahko vsakdo našel nekaj zase, je med seboj povezal občanke in občane 
vseh generacij, prav tako pa tudi vse zainteresirane izven naše občine. 
Pozitiven odziv, velika udeležba na vseh prireditvah ter pohvale so poplačali naš trud ob 
pripravi vseh prireditev, zato bomo »Poletje na placu« ponovili tudi v letu 2020. 
Predlagamo naslednje vsebine:  

- večeri, na katerih se predstavijo društva, ki delujejo na območju občine pod 
naslovom »Društvo se predstavi«,  

- nastopi pevskih zborov, 
- nastopi učencev glasbene šole,  
- koncerti glasbenih skupin, 
- gledališke predstave, 
- gledališke predstave za otroke in ustvarjalne delavnice, 
- potopisni večeri,  
- kino na prostem, 
- plesni večeri. 

 
  
1.2. Gledališke  komedije  
 
Zavod KŠTM bo nadaljeval z organizacijo gledaliških komediji.  Organizirane bodo štiri 
predstave. Zaradi povpraševanja bomo s predstavami začeli že novembra meseca, 
odvijale pa se bodo enkrat mesečno v dvorani Mladinskega centra Vrtojba. Ciljna skupina 
so ljubitelji zabavnih komedij, občanke in občani Šempetra-Vrtojbe ter sosednjih občin. 
Pričakujemo velik obisk, saj smo v letu 2019 dvorano napolnili do zadnjega sedeža. 
 
1.3. Sodelovanje z društvi in ostalimi skupinami pri tradicionalnih prireditvah  
 
V Občini Šempeter-Vrtojba je od nekdaj čutiti močan društveni utrip. Pevski zbori, 
kulturno-umetniška, športna ter najrazličnejša druga društva oblikujejo podobo Občine 
Šempeter-Vrtojba in s tem obiskovalcem občine nudijo bogato društveno življenje. Ker se 
Zavod KŠTM zaveda pomena delovanja društev, bo z različnimi društvi sodeloval na 
raznoraznih prireditvah, ki so tekom let postale tradicionalne.  
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1.4. Likovni tečaji 
 
V naslednjih letih bo zavod KŠTM v Mladinskem centru Vrtojba nadaljeval organizacijo 
likovnega tečaj za manjše skupine. Z likovnimi tečaji in delavnicami želimo pomagati 
ustvarjalcem pri odkrivanju in razvijanju njihovih likovnih sposobnosti. Poleg spoznanja 
likovnih osnov ter preizkušanja različnih likovnih področij, veščin in tehnik bo mentor 
pomagal udeležencem tečaja poiskati lasten izraz in pridobiti izhodišča za samostojno, 
osebnostno izražanje – ustvarjanje. Najbolj ustvarjalna dela bodo razstavljena v 
prostorih Mladinskega centra Vrtojba. Tečaj bo namenjen vsem generacijam. 
 
1.5. Potopisna predavanja 
 
Ciklus potopisnih predavanj se odvija enkrat mesečno v Mladinskem centru Vrtojba. 
Potopisi so namenjeni občankam in občanom ter vsem ljubiteljem popotovanj in 
geografije. Izbrani predavatelji udeležence na prijeten, dinamičen in slikovit način 
popeljejo v daljne predele sveta. S predstavitvijo glavnih naravnih in družbeno-
geografskih prvin ter kulturnih, političnih in etničnih značilnosti posameznih območij 
poskušajo predstaviti svoja edinstvena in nadvse zanimiva doživetja. 
 
1.6. Literarni večeri 
 
V sodelovanju z lokalnimi avtorji in založniškimi hišami bo Zavod KŠTM organiziral 
literarne večere s predstavitvijo najbolj aktualnih publikacij. Namenjeni so spoznavanju 
knjig in njihovih avtorjev ter druženju ljubiteljev pisane besede.  
 
1.7. Razstave 
 
Zavod KŠTM si bo prizadeval za zagotavljanje redne razstavne dejavnosti v prostorih 
Mladinskega centra Vrtojba, z vključevanjem različnih strok, ustanov, lokalnih skupnosti, 
šol in posameznikov.  
 
1.8. Glasbeni koncerti v Mladinskem centru Vrtojba 
 
V prihodnjem letu bo zavod KŠTM nadaljeval z  glasbenimi koncerti v Mladinskem centru 
Vrtojba.  

1.9. BLUE NOTTE FESTIVAL – prijava projekta na razpis Avtonomne dežele Furlanije 
Julijske krajine 

V letu 2020 bo zavod že petič s partnerjem iz Italije prijavil čezmejni projekt »BLUE 
NOTTE FESTIVAL« na razpis Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine. Gre za 
čezmejni kulturno – glasbeni festival vrhunskih izvajalcev soul, rhythm&blues, jazz in 
blues glasbe. Festival bodo popestrili še nastopi literatov, fotografske razstave, gledališke 
predstave in multimedijski projekti ter vodeni ogledi. V novem razpisu, katerega 
pripravljamo, bomo vključili tudi zgodovino, in sicer rodbino Coronini. Cilj je, da 
povežemo Šempeter, Gorico (Italija) in Novo Gorico. Festival bi se tako lahko odvijal na 
treh lokacijah, in sicer na slovenski strani meje, v Šempetru pri Gorici (dvorec Coronini), 
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v Novi Gorici (grad Kromberk) in v dvorcu Coronini v Gorici (Italija). Na zadnjem tri 
dnevnem festivalu se je udeležilo okrog 800 obiskovalcev na večer. 

V kolikor bo projekt odobren, bo potekal v letu 2020.  

1.10. Družabni plesni večeri 
 
V sodelovanju s Plesnim klubom Rebula bo Zavod KŠTM ciklično vsako prvo soboto v 
mesecu v Mladinskem centru Vrtojba organiziral plesni večer za vse generacije. Gre za 
kulturni večer standardnih plesov ob dobri glasbi. Ples je namenjen vsem občanom, pa 
tudi tistim, ki se udeležujejo tečaja družabnih plesov v Mladinskem centru Vrtojba. 
 
 
1.11. Jezikovni tečaji  
 
Nadaljevali bomo z organizacijo različnih jezikovnih tečajev za vse generacije. S tem 
skušamo pomagati tudi študentom in diplomantom, ki so po zaključku študija brez 
zaposlitve, tako da jim omogočimo vir zaslužka ter da si lahko pridobijo tudi določene 
izkušnje in reference. 
  
 
1.12. Revija pevskih zborov »S pesmijo v pomlad« 
 
Zavod KŠTM bo še naprej v prihodnjih letih organiziral revijo pevskih zborov v mesecu 
maju v Mladinskem centru Vrtojba. Gre za tradicionalen dogodek, kjer se predstavijo 
pevski zbori Občine Šempeter-Vrtojba. V lanskem letu je bila revija zelo lepo obiskana, 
tako da upamo na še večji obisk v naslednjem letu. 
 
 
1.13. Stand-up večeri 
 
Zavod KŠTM bo v letu 2020  organiziral tudi stand-up večere. Večeri bodo v znamenju 
najboljših slovenskih komikov ter tistih mogoče malo manj poznanih, a zato zelo 
talentiranih. 
 
 
1.14. Prijava projektov na razpise 
 
Spremljanje razpisov na področju kulture (npr. Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti) 
in morebitna prijava projektov.  
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2. ŠPORT 
  
2.1. Športni dogodki in tekmovanja v Športnem parku Šempeter in na ostalih lokacijah 
 
Zavod KŠTM bo v sodelovanju z društvi iz občine organiziral športne dogodke in 
tekmovanja v Športnem parku Šempeter in na ostalih lokacijah.  
 
2.2. Pokalni tek »TEK ZA BORELO« v sklopu Primorskih pokalnih tekov 
 
Trajnostne oblike turizma, povezane z rekreacijo v naravi, so v zadnjih letih v velikem 
porastu. Ob potrebah po oblikovanju sekundarne turistične ponudbe, ki jo pretežno 
narekujejo sodobni turisti in turistične organizacije, so oblike rekreacije, kot kolesarjenje 
,pohodništvo in tek prerasle sloves zdravega preživljanja prostega časa ter postale 
nadvse popularen in (ekonomsko-socialno gledano) vpliven turistični produkt. Zato se je 
KŠTM odločil, da bo dal pomen tudi takim oblikam športa in nenazadnje tudi turizma. 
  
Pokalni tek pod naslovom »TEK ZA BORELO« dolžine 10 kilometrov. 
Z leta v leto se tekmovanja udeležuje vedno več tekmovalcev. Z ustrezno promocijo bomo 
poskušali pritegniti še večje število tekmovalcev. Tek bo potekal v sklopu tradicionalnega 
športnega dneva v športnem parku v Šempetru..  
 
2.3. Nogometna tekma   
 
Boreljada je tradicionalna kulturno športno etnološka prireditev v Vrtojbi, v sklopu tega 
praznika KŠTM skrbi tudi za športno plat prireditve. Zavod KŠTM bo organiziral 
nogometno tekmo med Gornjo in Dolnjo Vrtojbo.  
 
 
2.4. Prijava projektov na razpise 
 
Spremljanje razpisov na področju športa in morebitna prijava projektov.  
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3. TURIZEM 
 
3.1. Pustovanje v Občini Šempeter-Vrtojba 
 
Priprava in izvedba tradicionalnega pustovanja na pustno soboto v sodelovanju z Občino 
Šempeter-Vrtojba, KO Šempeter, KO Vrtojba, Turističnim društvom Šempeter-Vrtojba, CZ, 
Športnim društvom Mark... Pustna sobota vsako leto na Šempetrski trg privabi izjemno 
veliko obiskovalcev, ki trg napolnijo do zadnjega kotička. Pustno rajanje se začne ob 
14.00, ko na svoj račun pridejo najmlajši, ki rajajo skupaj z animatorjem vse do 15. ure, 
ko prizorišče prepustijo osrednjemu dogajanju s pustnim sprevodom. V pustnem 
sprevodu se izvirne pustne skupine oz. vozovi z naše in italijanske strani meje 
predstavijo zbranim in ocenjevalni komisiji, ki ocenjuje izvirnost zamisli, ustvarjalnost, 
koreografijo, kakovost izdelave oblek ter pustnega voza. Na podlagi tega pa določi 
zmagovalca.  
 
3.2. Predstavitev na sejmih 
 
Zavod KŠTM bo v letu 2020 poskrbel za turistično promocijo Občine Šempeter-Vrtojba 
na naslednjih sejmih v tujini: Gusti di frontiera – Obmejni okusi v Gorici (Italija), sejem 
Expomego v Gorici (Italija), sejem  Turizem in prosti čas v Ljubljani, drugi sejmi. 
Občina Šempeter-Vrtojba je majhna občina, a ima to prednost, da leži v neposredni 
bližini meje z Italijo. Našteti sejmi so dobra iztočnica, da se predstavimo tudi v tujini s 
ponudbo pristnih domačih jedi, ki jih bodo v okviru sejmov pripravljali domači lastniki 
restavracij, in domačih vin, ki jih bodo v degustacijo ponudili domači vinarji.  
 
3.3. Mesečna brošura »Kam po Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba« 
 
Zavod KŠTM že od leta 2012 skrbi za mesečno brošuro »Kam po Novi Gorici in okolici, 
Občini Šempeter-Vrtojba in Občini Brda«. Vsem organizacijam, društvom, klubom, 
gostinskim lokalom v občini je tako zagotovljena  priložnost za brezplačno obveščanje 
širše javnosti o vseh dogodkih in dejavnostih.  
 
3.4. Spletna stran zavoda KŠTM in Facebook 
 
Zavod KŠTM bo s pomočjo spletne strani skrbel za podajanje ažurnih informacij s 
področja kulture, športa, turizma in mladine, za objavljanje koledarja dogodkov v Občini 
Šempeter-Vrtojba, koledarja dogodkov in ostalih vsebin v prostorih Mladinskega centra 
Vrtojba ter njegovega trženja. Omogočena je tudi povezava na spletne strani vseh 
zainteresiranih društev. 
 
3.4. Martinovanje oziroma Martinova Furenga 
 
Zavod  bo skupaj s Turističnimi društvi organiziral Furengo v Občini Šempeter-Vrtojba.  
 
3.5. Prijava projektov na razpise 
 
Spremljanje razpisov na področju turizma in morebitna prijava projektov 
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4. MLADINA 
 
4.1. Počitniško varstvo otrok 
 
Počitniško varstvo je namenjeno otrokom od 1. do 4. razreda, poteka v prostorih 
Osnovne šole Ivana Roba v Šempetru pri Gorici in v Mladinskem centru Vrtojba, veliko 
dejavnosti pa se je odvija na prostem. Otroci v sproščenem vzdušju raziskujejo, 
spoznavajo tuje jezike, kulture različnih dežel, ustvarjajo, plavajo v bazenu, vozijo na go-
kart progi, predvsem pa se zabavajo. Zanje pripravimo tudi različne delavnice 
(didaktične igre, branje pravljic, namizne igre, ustvarjalnica, kulturno-ustvarjalna 
delavnica). Zavod KŠTM bo izvajal počitniško varstvo 5 tednov, in sicer od konca šolskega 
leta do konca meseca julija.  Otrokom v Občini Šempeter-Vrtojba bomo zagotovili 
počitniško varstvo v enakem obsegu in programi kot prejšnja leta. V vseh naših 
programih je za varstvo otrok zelo dobro poskrbljeno, saj bodo za otroke poskrbeli za to 
usposobljeni animatorji/vzgojitelji, ki so tudi študentje pedagoških in vzgojiteljskih 
fakultet.  
 
4.2. Program decembrskih prireditev 
 
Zavod KŠTM  bo v sodelovanju z Osnovno Šolo Ivana Roba v šolski telovadnici organiziral 
decembrske praznične dogodke, namenjene predvsem otrokom: predstave za otroke, 
nastop otroških pevskih zborov, nastop plesnih skupin, obisk dedka Mraza. 

4.3. Koncerti domačih glasbenih skupin 

V naslednjem letu bomo tudi nadaljevali predstavitvene koncerte domačih mladih 
glasbenih skupin z avtorsko glasbo, gre za podporo domačim glasbenikom, ki bi se s 
svojo nadarjenostjo in kvaliteto lahko uspeli vključiti v slovenski glasbeni prostor. 
 
4.4. Glasbene učne ure  
 
Zavod KŠTM bo v Mladinskem centru Vrtojba v naslednjem letu otrokom in mladini 
ponudil glasbene učne ure akustične kitare. Namenjene bodo tako popolnim začetnikom 
kot tudi tistim, ki že imajo predznanje katerega inštrumenta. 
 
4.7. Gledališki abonma, animacije in predstave  
 
Zavod KŠTM namerava organizirati gledališki abonma, ki bi vseboval 4 predstave, 
potekale bi enkrat mesečno, ciljna skupina pa so otroci iz Občine Šempeter-Vrtojba ter 
otroci iz sosednjih občin Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko.  Zavod bo tudi v okviru 
programa poletja na placu organiziral različne animacije in predstave za otroke. 
 
 
4.9. Prijava projektov na razpise 
 
Spremljanje razpisov na področju mladine (npr. Urada RS za mladino) in morebitna 
prijava projektov. 
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FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2020 
 
Finančni načrt in program dela je pripravljen v skladu z: 
- Zakonom o javnih financah; 
- Zakonom o uravnoteženju javnih financ; 
- Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov; 
- Navodilom Občine Šempeter-Vrtojba za pripravo finančnega načrta za leto 2020. 
 
Finančni načrt in program zavoda sta medsebojno povezana. 
 
V času, ko sprejemamo Finančni načrt in program dela za leto 2020, še niso znane        
dokončne usmeritve za planiranje, zato bo morda še prišlo do sprememb, ki jih bo 
potrebno naknadno upoštevati. 
 
Izhodišča finančnega načrta za leto 2020 
 
Osnova finančnega načrta zavoda so načrti naslednjih kategorij: 
- načrta prihodkov; 
- načrta odhodkov; 
- načrtovani poslovni izid; 
- načrta opreme in investicij. 
 
 
 
Ustanoviteljica zagotavlja Javnemu zavodu KŠTM  sredstva za njegovo delovanje. 
 
Ustanoviteljica (Občina Šempeter-Vrtojba) zavodu ne zagotavlja oziroma ne daje 
nobenih sredstev za obratovanje ter vzdrževanje objekta Mladinski center Vrtojba, zato 
mora zavod KŠTM s trženjem prostorov v objektu pokrivati stroške Mladinskega centra. 
Ti prihodki so odvisni predvsem od zasedenosti dvoran in so zato precej negotovi.  
 
Finančni načrt zavoda je pripravljen realno, vključuje znane pogoje gospodarjenja v 
preteklih letih in temelji na ciljih, ki so opredeljeni v programu dela zavoda, strateških 
usmeritvah in tekoči poslovni politiki. Nekateri viri financiranja se lahko med letom 
spremenijo, saj so odvisni od  finančne situacije države, spremembe zakonskih 
predpisov, od obsega in strukture programov, tržne dejavnosti ter uspehov na različnih 
razpisih. 
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Načrt prihodkov 
 
Zavod načrtuje celotne prihodke v letu 2020  v višini 220.795,90 EUR. Prihodki za 
izvajanje javne službe (financiranje občine) so predvideni v letu 2020 v višini 
179.795,00 EUR  in prihodki iz naslova  tržne dejavnosti  v višini 41.000,00 EUR. 
                    

Načrt odhodkov  
 
Zavod načrtuje celotne odhodke v letu 2020  v višini  220.795,90 EUR. 
 
Predlog dodatne zaposlitve 
 
Na osnovi predhodnega pozitivnega mnenja Sveta zavoda se zaradi predvidenega 
povečanega obsega dela, dodatnega dela v popoldanskem in večernem času ter ob 
sobotah, nedeljah in praznikih predlaga dodatna zaposlitev v okviru zavoda za naslednje 
potrebe: 

- Mladinski center Vrtojba (opravljanje dežurstva, oddaja, tehnična služba, čiščenje 
prostorov, blagajna, vzdrževanje objekta…); 

- večje prireditve v organizaciji zavoda (enomesečni program poletnih prireditev 
Poletje na placu ); 

- delo v času poletnega počitniškega varstva otrok, ki traja en mesec; 
- področje kulture (gledališki abonma za odrasle in za otroke, koncerti, predavanja, 

razstave, delavnice, tečaji, ostali dogodki); 
- športni dogodki (Primorski pokalni tek, turnir, tekmovanja,…); 
- področje turizma (Pustovanje, predstavitve na sejmih, …); 
- nadomeščanje ostalih zaposlenih. 

 
Načrt nabave opreme in investicij 
 
Za leto 2020 ima zavod v načrtu nakup kombiniranega vozila in občinskega odra. 
Pojavlja se veliko povpraševanje s strani domačih društev.  Ker ima zavod samo eno 
kombinirano vozilo in je to na razpolago samo med vikendi predlagamo nakup 
dodatnega vozila, ki bi služilo domačim društvom in tudi prevozom otrok v šolo ob 
morebitni okvari vozila, ki ga ima trenutno zavod. V planu so predvidena sredstva za 
nakup in predelavo vozila. Ker ima zavod presežke iz poslovanja v letu 2019, 
predlagamo, da se presežke nameni za nakup vozila in občinskega odra.   
 
 
 

Dejan Koglot 
 direktor 

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
 Šempeter-Vrtojba 

 

 
 
Priloga: 

• Finančni načrt za leto 2020 


