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ZADEVA: Sklep o pokritju izgube javnega zavoda >Zavod za kulturo, turizem in Sport
Vransko< za leto 2020

ObrazloZitev :

Iz letnega porodila Zavoda zakt lturo, turizem in Sport Vransko zaleto 2020 1e razvidno, da
je zavod v letu 2020 posloval negativno, poslovno leto je zakljudil s preseZkom odhodkov nad
prihodki v skupni viSini 8.247,00 EUR, od tega iz naslova izvajanja javne sluZbe 2.187,00
EUR preseZka odhodkov nad prihodki, iz naslova izvajanja trZne dejavnosti pa 6.060,00 EUR
preseZka odhodkov nad prihodki.
Zaradi epidemije koronavirusne bolezni je bila Sportna dvorana za uporabnike zaprta od druge
polovice marca do maja in od oktobra do konca leta, tako je bilo inajanle trZne dejavnosti
skoraj onemogodeno. Prav tako ni bilo prireditev v kultumern domu. Zavod je tako iz naslova
izvajanja javne sluZbe kot prodaje blaga in storitev na trgu ustvaril l3 % vseh prihodkov manj
kot lansko leto, v demer vidijo glavni razlog za nastalo izgubo. Zaposleni v ZKTS so v dasu
epidemije delovali kot podpoma sluZba Staba Civilne zaSdite Vransko. Delo so opravljali
delno od doma, delno v poslovnih prostorih oziroma na terenu.
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda >Zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko< (Uradni
list RS, 5t. 16/2005) je v 22. dlenu dolodeno, da o nadinu pokrivanja morebitnega
primanjkljaja odloda ustanovitelj na predlog direktorja in po predhodnem mnenju sveta
zavoda.
Glede na izredne razmere zaradi epidemije novega koronavirusa SARS-CoV-2 in
prerazporeditev zaposlenih v podporo Stabu Civilne za5dite Vransko predlaga direktorica
ustanoviteljici pokritje nastale izgube v celoti.

Predlog sklepa:
Obiinski svet Obiine Vransko potrjuje pokritje izgube Zavoda za kulturo, turizem in
Sport Vransko v poslovnem I zaradi epidemije, v celoti.
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Priloge:
- Letno porodilo Zavoda za
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zem in Sport Vransko za leto 2020 s spremnim

OBTINA vRANsKo - ZUPAN
Vransko 59, 3305 Vransko

Tel.: (03) 703 28 00, E-po5ta: franc.susnik(rDvransko.si

OBCINSKEMU SVETU

I


