LETNO POROČILO 2019
JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM NOVA
GORICA IN VIPAVSKA DOLINA

Ajdovščina, 20.2.2020

2. SPLOŠNO

Zavod je bil ustanovljen 11.6.2018 na skupni seji treh Občin ustanoviteljic in sicer Občine Ajdovščina,
Mestne občine Nova Gorica in Občine Renče-Vogrsko. Namen ustanovitve zavoda je bilo skupno
načrtovanje, organiziranje in izvajanje dejavnosti turizma, doseganje usklajene, kakovostne in celovite
turistične ponudbe z izkoriščanjem naravnih danosti in etnoloških, kulturnih ter ostalih posebnosti
območja, spodbujanje razvoja ter skupno načrtovanje, oblikovanje, promocija in trženje turistične
ponudbe kot integralnega turističnega proizvoda na ravni celotnega turističnega območja.

2. PODROČJE DELA

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina (v nadaljevanju Zavod) opravlja na ravni
turističnega območja kot javno službo naslednje dejavnosti:
- spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja;
- načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja;
- spremljanje in analiziranje stanja, razvojnih možnosti in usmeritev turističnega območja z
namenom priprave ustreznih strategij;
- priprava in izvajanje operativnega programa trženja turističnega območja;
- oblikovanje in izdelava integralnih turističnih proizvodov;
- izvajanje turistično informacijske dejavnosti;
- izvajanje nalog, ki se v strategiji slovenskega turizma nanašajo na vodilno destinacijo »Nova
Gorica in Vipavska dolina«.
Druge dejavnosti zavoda so:
- sodelovanje in povezovanje z nacionalno turistično organizacijo ter drugimi sorodnimi
organizacijami;
- sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njena promocija;
- promocija turizma v digitalnem okolju;
- varovanje nepremičnih spomenikov lokalnega in državnega pomena;
- razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture;
- razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom (vzdrževanje in urejanje parkov,
zelenic, cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti in podobno);
- urejanje in vključevanje zavarovanih naravnih območij v turistično ponudbo, ob upoštevanju
aktov o zavarovanju ter v skladu z razvojnimi usmeritvami in varstvenimi režimi v zavarovanih
območjih;
- sodelovanje in povezovanje s sorodnimi turističnimi organizacijami, društvi ali posamezniki ter
organiziranje in izvajanje skupnih promocijskih nastopov in prireditev na sejmih, borzah in
drugih oblikah predstavitev turizma doma in v tujini;
- sodelovanje s strokovnimi in izobraževalnimi organizacijami;
- koordiniranje subjektov na področju turizma in drugih subjektov;
- organizacija in izvedba prireditev;
- oblikovanje in priprava dokumentacije za javne razpise za različne projekte ter vodenje in
izvajanje le-teh;
- priprava in izdajanje promocijskega informativnega gradiva;
- vodenje in upravljanje spletnih strani in ciljnih spletnih domen;
- organizacija in izvedba kongresnih aktivnosti za druge naročnike;
- vodenje, organizacija in usposabljanje lokalne turistične vodniške službe;

-

nudenje objektov v upravljanju v uporabo za izvedbo posameznih promocijskih dogodkov
drugim organizatorjem;
pomoč in tehnična podpora za izvedbo dogodkov drugim organizatorjem;
izvajanje destinacijskega managementa za vodilno destinacijo;
druge dejavnosti, ki spodbujajo razvoj turizma.

3. ORGANIZIRANOST

Organi zavoda so svet zavoda, direktor zavoda ter strokovni svet zavoda.
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda sestavlja 9 članov in sicer:
- trije (3) predstavniki Mestne občine Nova Gorica;
- dva (2) predstavnika Občine Ajdovščina;
- en (1) predstavnik Občine Renče – Vogrsko;
- en (1) predstavnik delavcev zavoda;
- dva (2) predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Ker zavod še nima zaposlenih, v svetu zavoda še ni predstavnika delavcev zavoda.
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda, ki obravnava vprašanja s področja
strokovnega dela zavoda in ima štiri člane. Strokovni svet zavoda imenuje svet zavoda na predlog
direktorja. Ker zavod še nima direktorja, ta še ni imenoval strokovnega sveta.
V letu 2019 je član sveta zavoda Matej Furlan podal odstopno izjavo z mesta sveta zavoda. Namesto
njega je kot predstavnica Občine Ajdovščina članica sveta postala Tadeja Curk Kompara.
Andrej Markočič, ki je od 5. 7. 2018 odpravljal funkcijo v.d. direktorja Javnega zavoda za turizem Nova
Goriva in Vipavska dolina, je dne 28.8.2019 člane Sveta soustanoviteljic Javnega zavoda za turizem
Nova Goriva in Vipavska dolina seznanil z nezmožnostjo opravljanja funkcije v.d. direktorja Javnega
zavoda za turizem Nova Goriva in Vipavska dolina.
Na 1. korespondenčni seji Sveta soustanoviteljic zavoda, ki je potekala od 8.11.2019 do 11.11.2019 do
11.ure je bil soglasno je sprejet sledeči sklep: Janjo Lazar, s stalnim bivališčem Vipavska cesta 13/d,
5270 Ajdovščina, se imenuje za v.d. direktorico Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska
dolina. Vršilko dolžnosti se imenuje za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za obdobje enega
leta.
Na 2. seji sveta Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, ki je potekala 26.11.2019 je
bil sprejet sklep, da Svet Javnega zavoda za turizem objavi razpis za objavo prostega delovnega mesta
direktorja zavoda. Razpis je bil objavljen 2.12.2019 v Primorskih novicah ter 3.12.2019 na Zavodu za
zaposlovanje ter spletnih straneh občin ustanoviteljic. Rok za prijavo na razpis je bil 18.12. 2019. Na
razpis se je prijavilo 23 kandidatov. Postopek izbire še ni zaključen.

4. FINANCIRANJE

Sredstva za delovanje zavoda zagotavljajo občine soustanoviteljice. Finančna sredstva za delovanje
zavoda se za posamezno soustanoviteljico izračunajo po naslednji enačbi: Dspo = (primerna poraba
posamezne soustanoviteljice / vsota primernih porab vseh občin soustanoviteljic) X vrednost
sprejetega finančnega načrta zavoda. Pri tem je : Dspo – delež sredstev posamezne soustanoviteljice
za delovanje zavoda. Delež sredstev posamezne soustanoviteljice za delovanje zavoda se določi na
podlagi dogovora med soustanoviteljicami.
V letu 2019 je zavod z občinami soustanoviteljicami sklenil Pogodbo o financiranju pričetka delovanja
Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.
Ker zavod v letu 2019 še ni imel sprejetega finančnega načrta za izračunu sredstev, ki jih je dolžna
zagotoviti posamezna občina soustanoviteljica, so Občine zavodu zagotovila sredstva na podlagi
spodnje razpredelnice:
Leto
poštne storitve
plačilo objav delovnih
mest
stroški plačilnega
prometa
stroški računovodskih
storitev
plačilo glob
izdelava uradnega
pečata zavoda
priprava aktov zavoda
priprava prijave na
razpis
SKUPAJ

2019
40,00 €
746,64€

2020 (do 29.02.2020)
100,00€
1.000,00€

200,00€

40,00€

150,00€

800,00€

1.200,00€
21,00€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

500,00€
5.202,36€

2.357,64€

7.642,36€

Soustanoviteljice so s pogodbo zagotovile sredstva za kritje stroškov za ustanovitev in začetek
delovanja Zavoda za turizem v skupni višini 10.000 EUR, kot sledi:
- Občina Ajdovščina v višini 3.620,00 EUR (36,20%),
- Mestna občina Nova Gorica v višini 5.596,00 EUR (55,96%),
- Občina Renče – Vogrsko v višini 784,00 EUR (7,84%).

RAČUNOVODSKO POROČILO

Pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2019 in pojasnil k izkazom so bili upoštevani naslednji predpisi:
 Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, 23/99, 30/02, 114/06);
 Slovenski računovodski standardi (2006);
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur.l. RS, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16,
75/17);
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l.
RS 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17);
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10,
104/11, 86/16);
 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna (Ur.l. RS 12/01, 10/06, 8/07, 102/10);
 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Ur.l. RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15);
 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (Ur.l. RS 117/02, 134/03, 108/13);
 Zakon o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08,
49/09, 38/10, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15).
Računovodski izkazi so pripravljeni za obračunsko obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2019. Računovodsko
poročilo v nadaljevanju vsebuje pisne računovodske informacije, ki pojasnjujejo podatke, izkazu
prihodkov in odhodkov.

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov, od 01.01.2019 - 31.12.2019
v EUR
(brez
centov)
Členitev
podskupin
kontov

Naziv podskupine konta

1

2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV
IN STORITEV
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA
B) FINANČNI PRIHODKI

760

761
762

Oznaka
za AOP

Znesek

3

Tekočega
leta
4

Prejšnjega
leta
5

860

2.358

0

861

2.358

0

862

0

0

863

0

0

864

0

0

865

0

0

763

C) DRUGI PRIHODKI

866

0

0

867

0

0

868

0

0

869

0

0

870

2.358

0

871

768

0

872

0

0

460

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
(868+869)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV
(872+873+874)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA
STROŠKI MATERIALA

873

21

0

461

STROŠKI STORITEV

874

747

0

875

0

0

del 464

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

0

0

877

0

0

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV
DRUGI STROŠKI DELA

878

0

0

462

G) AMORTIZACIJA

879

0

0

463

H) REZERVACIJE

880

0

0

465

J) DRUGI STROŠKI

881

0

0

467

K) FINANČNI ODHODKI

882

0

0

468

L) DRUGI ODHODKI

883

0

0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
(885+886)
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)
Davek od dohodka pravnih oseb

884

0

0

885

0

0

886

0

0

887

768

0

888

1.590

0

889

0

0

890

0

0

Presežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
(888-890)

891

1.590

0

del 764
del 764

del 466

del 464

del 469
del 469

del 80
del 80

del 80

Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
(889+890) oz. (890-888)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja
Povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju
(celo število)
Število mesecev poslovanja

892

0

0

893

0

0

894

0

0

895

12

0

Celotni prihodki zavoda so v letu 2019 znašali 2.358 EUR, celotni odhodki v letu 2019 znašali 768 EUR,
presežek prihodkov nad odhodki je izkazan v višini 1.590 EUR. Vsi prihodki izvirajo s strani občin
soustanoviteljic na podlagi Pogodbe o financiranju pričetka delovanja Javnega zavoda za turizem Nova
Gorica in Vipavska dolina. Vsi prihodni in odhodki izhajajo iz izvajana javne službe.
Pripravila:
Janja Lazar
v.d. direktorica Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
PRILOGE:
- Bilanca stanja
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

