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ŽUPAN 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  

  

 
Številka:  014-0010/2021  
Datum:    13.4.2021 

 
O B Č I N S K E M U  S V E T U  O B Č I N E  Ž A L E C  
 
 

ZADEVA: 
 

Obravnava letnih poročil za leto 2020 javnih 
zavodov s področja negospodarstva, katerih 
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina 
Žalec. 
  

NAMEN:  Seznanitev Občinskega sveta s poslovnimi 
poročili javnih zavodov za leto 2020 ter 
dovoljenim obsegom sredstev za izplačilo 
delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu; 
Odločitev o razporeditvi presežka prihodkov 
nad odhodki iz leta 2020 javnih zavodov.  
 

FINANČNE POSLEDICE: V proračunu občine Žalec ni finančnih 
posledic. 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec.  
  

POROČEVALEC: Gradivo bo na seji obrazložila mag. Nataša 
Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske 
javne službe, direktorice/direktorji oziroma 
ravnateljice/ravnatelji javnih zavodov pa 
bodo naknadno pisno odgovorili na 
morebitna vprašanja. 
 

DELOVNO TELO, KI 
OBRAVNAVA AKT OZIROMA 
GRADIVO IN POROČA 
OBČINSKEMU SVETU: 

Gradivo bo na svoji seji obravnaval Odbor za 
negospodarske javne službe (predsednik 
Slavko Ivezić) ter Odbor za finance, proračun 
in premoženje (predsednica Zdenka Jan). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBČINA 
ŽALEC 

ŽUPAN 
 

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  

  
 

Številka: 014-0010/2021  
Datum:   13.4.2021 
 
 
 

 
O B Č I N S K E M U  S V E T U  O B Č I N E  Ž A L E C  
O D B O R U  Z A  F I N A N C E ,  P R O R A Č U N  I N  P R E M O Ž E N J E  
O D B O R U  Z A  N E G O S P O D A R S K E  J A V N E  S L U Ž B E  
 
 
 
ZADEVA:   OBRAVNAVA LETNIH POROČIL ZA LETO 2020 JAVNIH ZAVODOV S 

PODROČJA NEGOSPODARSTVA, KATERIH USTANOVITELJICA ALI 
SOUSTANOVITELJICA JE OBČINA ŽALEC 

 
 
V prilogi vam za sejo Občinskega sveta posredujemo: 

- informacijo o poslovanju javnih zavodov s področja negospodarstva za leto 2020 z 
informacijo o dovoljenem obsegu sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu za Žalske lekarne Žalec, Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate 
Žalec in UPI Ljudsko univerzo Žalec;  

- predlog sklepov o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za leto 2020 za I. 
Osnovno šolo Žalec, Osnovno šolo Griže, Osnovno šolo Petrovče, Osnovno šolo 
Šempeter v Sav. dolini, Vrtce Občine Žalec, Mladinski center Žalec in Žalske lekarne 
Žalec. 

 
Uvodno gradivo bo predstavila mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske 
javne službe. Predstavniki javnih zavodov bodo na skupni točki Odbora za negospodarske 
javne službe ter Odbora za finance, proračun in premoženje predstavili povzetek poslovnih 
poročil.   
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
SKLEP 1:  Občinski svet se je seznanil: 

a) z letnimi poročili za leto 2020 javnih zavodov s področja 
negospodarstva, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina 
Žalec ter  

b) z informacijo o dovoljenem obsegu sredstev za delovno uspešnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2020 za JZ Žalske 
lekarne Žalec, JZ Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec in JZ UPI 
Ljudska univerza Žalec. 

 
SKLEP 2: Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ I. Osnovna šola Žalec se 

presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril javni zavod v letu 2020 
v višini 10.893 € (10.850 € po davku), nameni za financiranje investicij in 
investicijskega vzdrževanja javnega zavoda v skladu s finančnim načrtom 
javnega zavoda za leto 2021, ki ga je svet zavoda potrdil 22.1.2021. 

 
SKLEP 3: Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ Osnovna šola Griže se 

presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril javni zavod v letu 2020 
v višini 3.838 € (3.807 € po davku), nameni za financiranje investicij in 
investicijskega vzdrževanja javnega zavoda v skladu s finančnim načrtom 
javnega zavoda za leto 2021, ki ga je svet zavoda potrdil 22.1.2021. 



 
SKLEP 4: Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ Osnovna šola Petrovče se 

presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril javni zavod v letu 2020 
v višini 2.523 € (2.455 € po davku), nameni za financiranje investicij in 
investicijskega vzdrževanja javnega zavoda v skladu s finančnim načrtom 
javnega zavoda za leto 2021, ki ga je svet zavoda potrdil 23.1.2021. 

 
SKLEP 5: Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi JZ Osnovna šola Šempeter v 

Sav. dolini se presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril javni 
zavod v letu 2020 v višini 10.388 € (10.341 € po davku), nameni za 
financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja javnega zavoda v 
skladu s finančnim načrtom javnega zavoda za leto 2021, ki ga je svet 
zavoda potrdil 25.1.2021. 

 
SKLEP 6: Na podlagi 28. a člena Zakona o vrtcih se presežek prihodkov nad odhodki 

JZ Vrtci Občine Žalec iz leta 2020 v višini 2.569 € (1.516 € po davku), 
nameni za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja javnega 
zavoda v skladu s finančnim načrtom javnega zavoda za leto 2021, ki ga 
je svet javnega zavoda sprejel na seji dne 22.1.2021. 

 
SKLEP 7: Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi JZ Mladinski center Žalec se 

presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril javni zavod v letu 2020 
v višini 12.794 € (11.608 € po davku), nameni za financiranje investicij in 
investicijskega vzdrževanja javnega zavoda v skladu s finančnim načrtom 
javnega zavoda za leto 2021, ki ga je svet javnega zavoda sprejel na seji 
dne 22.1.2021. 

 
SKLEP 8:  Na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi JZ Žalske lekarne Žalec Občina 

Žalec daje soglasje, da JZ Žalske lekarne Žalec presežek prihodkov nad 
odhodki iz leta 2020 v višini 196.367 € (176.675 € po davku) nameni v 
skladu s predlogom sveta zavoda z dne 9.3.2021, ki se glasi: 

 »Skladno z 38. členom Zakona o lekarniški dejavnosti del presežka 
prihodka nad odhodki ostane v skupini kontov 9850 in je namenjen za 
solventno in likvidno poslovanje zavoda. Ta znesek za leto 2020 znaša 
1.152.931,00 EUR. Za financiranje zaloge za nemoteno oskrbo z zdravili in 
trgovskim blagom je namenjeno 757.216,00 EUR. Za financiranje stroškov 
pa 395.716,00 EUR.« 

 
 
 
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE 
Tanja Razboršek-Rehar 
 

 

 
 
 
 
Priloga: 

1. Obrazložitev,  
2. Poslovna poročila JZ za leto 2020 s prilogami (v elektronski obliki). 

 
 
Posredovano: 

1. naslovniku, po e-pošti, 
2. objavljeno na spletni strani Občine Žalec, 
3. zbirka dokumentarnega gradiva. 
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OBRAZLOŽITEV 
 
 

I. LETNA POROČILA JAVNIH ZAVODOV ZA LETO 2020 
 
V prilogi vam posredujemo informacijo o poslovanju javnih zavodov s področja 
negospodarstva v obliki osnovnih podatkov iz izkazov prihodkov in odhodkov za leto 2020 za 
javne zavode, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Žalec.  
 
Občina Žalec je ustanoviteljica javnih zavodov s področja negospodarstva:  

 Osnovna šola Griže (v nadaljevanju: OŠ Griže),  

 Osnovna šola Petrovče (v nadaljevanju: OŠ Petrovče),  

 Osnovna šola Šempeter v Sav. dolini (v nadaljevanju: OŠ Šempeter),  

 I. osnovna šola Žalec (v nadaljevanju: I. OŠ Žalec),  

 Vrtci Občine Žalec,  

 Žalske lekarne Žalec, 

 Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (v nadaljevanju: ZKŠT Žalec). 
 
Občina Žalec je soustanoviteljica javnih zavodov s področja negospodarstva:  

 Mladinski center Žalec (v nadaljevanju: MC Žalec), 

 II. Osnovna šola Žalec (v nadaljevanju: II. OŠ Žalec),  

 Glasbena šola »Risto Savin« Žalec (v nadaljevanju: GŠ Žalec),  

 Medobčinska splošna knjižnica Žalec (v nadaljevanju: MSK Žalec),  

 UPI - ljudska univerza Žalec (v nadaljevanju: UPI Žalec),  

 Zdravstveni dom  dr. Jožeta Potrate Žalec (v nadaljevanju: ZD Žalec), 

 Regijsko študijsko središče v Celju (v nadaljevanju: RŠS Celje). 
 
 
V TABELI 1 (v prilogi) SO PRIKAZANI PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
ZA LETO 2020.  
Prikazani so prihodki iz poslovanja, finančni prihodki, drugi prihodki ter prevrednotovalni 
poslovni prihodki, stroški blaga, materiala in storitev, stroški dela, amortizacije, drugi stroški, 
finančni in drugi odhodki ter prevrednotovalni poslovni odhodki. Iz tabele je razviden tudi 
presežek prihodkov nad odhodki javnih zavodov v letu 2020.  
 
V letu 2020 je bil ustanovljen nov javni zavod, MC Žalec, ki sta ga ustanovila Občina Žalec in 
Študentski klub Žalec, oba z enakim ustanoviteljskim deležem. 
 
Vsi javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Žalec so v letu 2020 
poslovali s presežkom prihodkov nad odhodki. Največ prihodkov so ustvarile Žalske lekarne 
Žalec (7.746.842 €) in ZD Žalec (6.281.527 €). Največji presežek prihodkov nad odhodki med 
javnimi zavodi je ustvaril ZD Žalec s presežkom v višini 287.702 € oziroma 285.305 € z 
upoštevanim davkom od dohodka, ki mu sledijo Žalske lekarne Žalec s 196.367 € presežka 
prihodkov nad odhodki (176.675 € po odbitku davka od dohodka).  
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Tabela 1: PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2020 DOLOČENIH UPORABNIKOV (v EUR)  
                              

zavod/osnovna šola PRIHODKI  PRIHODKI  IZ FIN. DRUGI PREVR. ODHODKI STR. BLAGA  STR.  AMORT. DRUGI  
FIN. IN 
DRUGI PREVR.  PRESEŽEK 

PRESEŽEK z 
upošt. 

davkom od 
dohodka 

  SKUPAJ POSLOVANJA  PRIH. PRIH.  PRIHODKI SKUPAJ 
 MAT. IN 
STOR.   DELA    STROŠKI  ODHODKI ODHODKI PRIH./ODH. 

  1         2             3 (1-2) 

OŠ GRIŽE 1.675.701 1.675.229 472 0 0 1.671.863 131.657 1.514.329 15.456 7.901 0 2.520 3.838  3.807  

OŠ PETROVČE 3.143.537 3.141.504 644 842 547 3.141.014 171.778 2.949.930 15.697 3.292 2 315 2.523  2.455  

OŠ ŠEMPETER 1.318.765 1.318.765 0 0 0 1.308.377 110.084 1.187.735 8.881 0 114 1.563 10.388 10.341 

I.OŠ  ŽALEC 2.818.896 2.816.022 1.206 1.668 0 2.808.003 197.941 2.542.698 41.825 25.517 22 0 10.893 10.850 

VVZ VRTCI OBČINE  4.496.838 4.474.964 0 4.212 17.662 4.494.269 840.954 3.632.356 4.515 0 59 16.385 2.569 1.516 

JZ ŽALSKE LEKARNE 7.746.842 7.746.341 0 135 366 7.550.475 6.750.834 750.252 35.019 14.317 8 45 196.367 176.675 

ZKŠT ŽALEC 1.114.467 1.114.406 0 61 0 1.113.845 631.820 475.898 1.055 3.659 35 1.378 622 392 

MC ŽALEC 23.500 23.500 0 0 0 10.706 1.640 7.924 1.142 0 0 0 12.794 11.608 

II.OŠ ŽALEC 1.293.431 1.292.770 0 0 661 1.289.313 96.388 1.174.123 15.963 1.975 0 864 4.118 3.851 

GLASBENA ŠOLA  1.473.348 1.473.305 4 0 39 1.417.555 145.570 1.221.132 41.223 9.630 0 0 55.793 55.055 

MSK ŽALEC 613.834 613.827 0 0 7 591.380 109.273 475.263 6.813 0 2 29 22.454 22.259 

UPI-LJUD. UNIVERZA 695.026 694.805 221 0 0 637.978 233.104 398.202 5.696 0 81 895 57.048 53.698 

ZDRAV. DOM ŽALEC 6.281.527 6.277.742 1.659 110 2.016 5.993.825 1.851.559 3.921.872 182.560 37.496 338 0 287.702 285.305 

REG. ŠTUDIJ. SREDIŠČE  158.263 158.263 0 0 0 152.214 33.013 118.771 421 0 9 0 6.049 5.934 

SKUPAJ 32.853.975 32.821.443 4.206 7.028 21.298 32.180.817 11.305.615 20.370.485 376.266 103.787 670 23.994 673.158 643.746 
Vir: Poslovna poročila javnih zavodov za leto 2020. 
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V TABELI 2 (v prilogi) SO PRIKAZANI PRIMERJALNI PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV ZA LETO 2020 IN 2019.  
V letu 2020 je večina javnih zavodov izkazovala povečanje prihodkov v primerjavi z letom 
2019. Prihodki so se v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 relativno najbolj zvišali v ZD Žalec 
(za 22,2 %) in Žalskih lekarnah Žalec (za 13,8 %), kar gre pripisati predvsem v povečanem 
obsegu izvajanja storitev v zvezi z obvladovanjem epidemije COVID-19 in ukrepom za 
zajezitev epidemije COVID-19. Na drugi strani pa so se najbolj zmanjšali prihodki javnih 
zavodov, katerih delovanje se nanaša na vzgojo, neobvezno izobraževanje, kulturo, šport in 
turizem, torej dejavnosti, ki so zaradi posledic epidemije COVID-19 bile najbolj omejene. Tako 
se je prihodek v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zmanjšal kar v štirih javnih zavodih, in 
sicer največ v ZKŠT Žalec (za kar 26,4 %), UPI Žalec (za 9,7 %), Vrtcih Občine Žalec (za 5,9 
%) in v RŠS Celje (za 0,9 %).   
 
V tabeli 2 so razvidni tudi celotni povprečni stroški plače na zaposlenega na mesec 
(preračunano na podlagi povprečnega števila zaposlenih iz delovnih ur) v koledarskem letu 
2020 za posamezen javni zavod.  
 



 
7 

 

 
 
 

 
 

Tabela 2: PRIMERJALNI PODATKI  IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETI 2020 in 2019  DOLOČENIH UPORABNIKOV  

  

         

zavod/osnovna šola PRIHODKI PRIHODKI indeks ODHODKI ODHODKI indeks presežek presežek 
strošek plače na 

zap. v 2020  

zaposl. 

  2020 2019 (v %) 2020 2019 (v %) PRIH/ODH PRIH/ODH iz ur 

              2020 2019 (II. bruto) 2020 

OŠ GRIŽE     1.675.701 €      1.647.699 €  101,7     1.671.863 €       1.643.107 €  101,8        3.838 €         4.592 €           2.888 €  43 

OŠ PETROVČE     3.143.537 €      3.013.789 €  104,3     3.141.014 €       3.010.663 €  104,3        2.523 €         3.126 €           2.287 €  106 

OŠ ŠEMPETER     1.318.765 €      1.243.538 €  106,0     1.308.377 €       1.251.173 €  104,6     10.388 €  -     7.635 €           2.775 €  35 

I.OŠ  ŽALEC     2.818.896 €      2.752.153 €  102,4     2.808.003 €       2.745.409 €  102,3     10.893 €         6.744 €           2.867 €  73 

VVZ VRTCI OBČINE      4.496.838 €      4.780.132 €  94,1     4.494.269 €       4.768.186 €  94,3        2.569 €      11.946 €           1.851 €  159 

ŽALSKE LEKARNE     7.746.842 €      6.807.783 €  113,8     7.550.475 €       6.607.231 €  114,3   196.367 €    200.552 €           3.824 €  16 

ZKŠT ŽALEC     1.114.467 €      1.514.905 €  73,6     1.113.845 €       1.497.331 €  74,4           622 €      17.574 €           2.464 €  16 

MC ŽALEC           23.500 €                       - €  --           10.706 €                        - €  --     12.794 €                  - €              752 €  1 

II.OŠ ŽALEC     1.293.431 €      1.177.020 €  109,9     1.289.313 €       1.157.701 €  111,4        4.118 €      19.319 €           2.237 €  43 

GLASBENA ŠOLA      1.473.348 €      1.359.982 €  108,3     1.417.555 €       1.319.437 €  107,4     55.793 €      40.545 €           3.135 €  32 

MEDOBČ.SPL.KNJIŽN.         613.834 €         601.122 €  102,1         591.380 €          599.154 €  98,7     22.454 €         1.968 €           2.582 €  15 

UPI-LJUD.UNIVERZA         695.026 €         770.063 €  90,3         637.978 €          743.223 €  85,8     57.048 €      26.840 €           2.347 €  14 

ZDRAV. DOM ŽALEC     6.281.527 €      5.139.663 €  122,2     5.993.825 €       4.993.993 €  120,0   287.702 €    145.670 €           3.183 €  99 

REG. ŠTUDIJ. SREDIŠČE          158.263 €         159.635 €  99,1         152.214 €          156.109 €  97,5        6.049 €         3.526 €           2.457 €  4 

SKUPAJ   32.853.975 €   30.967.484 €  106,1   32.180.817 €     30.492.717 €  105,5   673.158 €    474.767 €         35.649 €  656  
Vir: Poslovna poročila javnih zavodov za leto 2020. 
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V TABELI 3 SO PRIKAZANI PRIMERJALNI PODATKI NA IZPLAČILO PLAČ V JAVNIH 
ZAVODIH V DECEMBRU 2020, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Žalec.   
 
Iz tabele so razvidni naslednji podatki:  

 število zaposlenih v JZ v decembru 2020, 

 skupen znesek bruto plač V JZ v decembru 2020, 

 povprečna bruto plača v JZ v decembru 2020. 
 

 Tabela 3: PLAČE V JAVNEM SEKTORJU OBČINE ŽALEC  - DECEMBER 2020  

      

 
NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH* 

ZNESEK BRUTO PLAČ 
(brez dodatkov, 

delovne uspešnosti in 
drugih povračil) 

POVPREČNA 
BRUTO PLAČA 

 

  

 VRTCI OBČINE ŽALEC (64335) 160 238.920 €                  1.493 €  
 

 OSNOVNA ŠOLA GRIŽE (68764) 45 106.449 €                  2.366 €  
 

 I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC (68772) 74 176.218 €                  2.381 €  
 

 OSNOVNA ŠOLA PETROVČE (68780) 111 207.307 €                  1.868 €   

 OSNOVNA ŠOLA ŠEMPETER (68799) 39 84.293 €                  2.161 €   

 II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC (69221) 51 81.902 €                  1.606 €  
 

 GLASBENA ŠOLA RISTO SAVIN ŽALEC (71412) 33 86.220 €                  2.613 €  
 

 UPI LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC (71862) 13 27.766 €                  2.136 €  
 

 ZKŠT ŽALEC (72699) 13 24.243 €                  1.865 €  
 

 MSK ŽALEC (72796) 14 32.430 €                  2.316 €   

 MLADINSKI CENTER ŽALEC (38750) 1 2.135 €                  2.135 €   

 ŽALSKE LEKARNE ŽALEC (27642) 17 56.623 €                  3.331 €  
 

 
JZ ZD DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC (92525) 108 344.364 €                  3.189 €  

 

 
SLOVENIJA – JAVNI SEKTOR                    2.492 €  

 

 SLOVENIJA – ZASEBNI SEKTOR                     1.800 €  
 

 SLOVENIJA                    2.021 €  
 

 
OBČINA ŽALEC                     1.833 €  

 

 
* Podatek o številu zaposlenih se razlikuje od podatka o št. zaposlenih iz tabele 2, ker so v tabeli 2 podatki o številu 
zaposlenih glede na opravljene delovne ure, v tabeli 3 pa je podatek o dejanskem številu zaposlenih v decembru 
2020.  

 

  
 Vir:   - Portal plač javnega sektorja (http://www.pportal.gov.si/) in  

 - SURS – Statistični urad Republike Slovenije (https://www.stat.si/statweb/News/Index/9390).  

 

Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji je za december 2020 znašala 2.021 €. Glede na 
december 2019 je bila višja za 5,3 %. Povprečna mesečna bruto plača v javnem sektorju v 
Sloveniji je za december 2020 znašala 2.492 €. Glede na december 2019 je bila višja za 14,6 

%.Tolikšno zvišanje plač v javnem sektorju je bilo med drugim posledica izplačil (izrednih) 
dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19. Povprečna mesečna bruto plača za leto 2020 se 
je v primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za leto 2019 najizraziteje zvišala v dejavnosti 
zdravstvo in socialno varstvo (za 17,7 %), predvsem zaradi izplačil (izrednih) dodatkov, 
povezanih z epidemijo covida-19, najbolj znižala pa se je v dejavnosti gostinstvo (za 3,8 %).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pportal.gov.si/
https://www.stat.si/statweb/News/Index/9390
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Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu za leto 2020 
 
Javni zavodi: 

- Žalske lekarne Žalec,   
- ZD Žalec in  
- UPI Žalec,  

so na sejah svetov zavoda ob obravnavi letnih poročil za leto 2020 obravnavali dovoljeni obseg 
sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
Delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu na zakonski ravni ureja Zakon o 
sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Ur. L. RS, št. 108/09 – UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 
35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – 
ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), ki v 22.i členu določa, da uporabniki 
proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe pridobivajo sredstva s prodajo blaga in 
storitev na trgu, del tako pridobljenih sredstev uporabijo za plačilo delovne uspešnosti iz tega 
naslova. Uporabnik proračuna lahko uporabi sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
za plačilo delovne uspešnosti, če izpolnjuje pogoje iz 22.j člena ZSPJS: 

a. opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in kakovosti na podlagi sprejetih 
programov dela, katerih sestavni del je obseg posamezne javne službe, ki ga je potrdil 
financer in finančni načrt za izvajanje posamezne javne službe, oziroma v skladu s pogodbo 
o opravljanju storitev javne službe, 

b. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje izravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne 
službe, razen v izjemnih primerih, določenih z uredbo vlade, 

c. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke od prodaje 
blaga in storitev na trgu, 

d. ima sprejet celoten program dela in celoten finančni načrt za tekoče leto, 
e. ima normative za delitev stroškov, ki nastanejo pri opravljanju javne službe oziroma prodaji 

blaga in storitev na trgu. 
 
Javni zavod v letnem poročilu za preteklo leto ugotovi dovoljeni obseg sredstev za delovno 
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Višina dovoljenega obsega sredstev za 
plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2020 za javne 
zavode, ki imajo prihodke tudi iz naslova tržne dejavnosti, je razvidna iz Tabele 4. 
 
 
Tabela 4: DOVOLJENI OBSEG SREDSTEV ZA PLAČILO DELOVNE USPEŠNOSTI IZ 

NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ZA LETO 2020 
 

JAVNI ZAVOD 

Dovoljeni obseg 
sredstev za plačilo 

delovne 
uspešnosti iz 

naslova prodaje 
blaga in storitev na 

trgu za leto 2020 

Dovoljeni obseg 
sredstev za plačilo 

delovne uspešnosti iz 
naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu za 

leto 2019 

Indeks 
2020/2019 

Sprejeto 
na seji 
sveta 

zavoda 

Žalske lekarne Žalec 121.649 € 123.767 € 98,3 % 9.3.2021 

ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec 41.351 € 49.251 € 84,0 % 9.3.2021 

UPI – ljudska univerza Žalec 17.043 € 14.305 € 119,1 % 25.2.2021 
Vir: poslovna poročila JZ za leto 2020 

 
Prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu sta v letu 2020 ustvarila tudi JZ Vrtci Občine 
Žalec in ZKŠT Žalec, vendar za leto 2020 na sejah sveta zavoda nista opredelila dovoljenega 
obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3254
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Ravnatelji in direktorji javnih zavodov so oddali poslovno poročilo za leto 2020 Občini Žalec. 
Poslovanje svojega zavoda bodo predstavili članom Odbora za negospodarske javne službe in 
članom Odbora za finance, proračun in premoženje na skupni točki dnevnega reda seje obeh 
odborov, svetnikom pa bodo na razpolago za pisna pojasnila na seji Občinskega sveta, 21. aprila 
2021.  
 
Vsa poročila so v originalu na vpogled na sedežu javnih zavodov ter na Uradu za negospodarske 
javne službe Občine Žalec, poleg tega pa so dostopna tudi na spletni strani Občine Žalec: Občina 
Žalec, Gradiva sej, 18. redna seja – 21.4.2021 -  
https://zalec.si/obcina/obcinski-svet/gradiva-sej-obcinskega-sveta/  
 
 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji sklep: 
SKLEP 1:  Občinski svet se je seznanil: 

a) z letnimi poročili za leto 2020 javnih zavodov s področja negospodarstva, 
katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Žalec ter  

b) z informacijo o dovoljenem obsegu sredstev za delovno uspešnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2020 za JZ Žalske lekarne 
Žalec, JZ Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec in JZ UPI Ljudska 
univerza Žalec. 

 
   
  

https://zalec.si/obcina/obcinski-svet/gradiva-sej-obcinskega-sveta/
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II. PREDLOG SKLEPOV O RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD 
ODHODKI I. OŠ ŽALEC, OŠ GRIŽE, OŠ PETROVČE, OŠ ŠEMPETER, JZ VRTCI 
OBČINE ŽALEC, MC ŽALEC IN ŽALSKIH LEKARN ŽALEC  

 
V odlokih o ustanovitvi OŠ Griže, OŠ Petrovče, OŠ Šempeter in I. OŠ Žalec je določeno, da o 
razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica na predlog sveta 
zavoda, kar je v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 
23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 – ZUE), ki določa, da se presežek razporeja v skladu z zakonom 
in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe.  
 
Svet javnega zavoda I. OŠ Žalec je na 4. redni seji, dne 24.2.2021, potrdil poslovno poročilo 
javnega zavoda za leto 2020, iz katerega izhaja, da je v letu 2020 javni zavod ustvaril 10.893 € 
(10.850 € po davku) presežka prihodkov nad odhodki ter predlog, da se presežek prihodkov nad 
odhodki iz leta 2020 nameni za investicije. Iz potrjenega Finančnega načrta I. OŠ Žalec za leto 
2021 (potrjen na svetu zavoda 22.1.2021) izhaja, da bo šola namenila investicijska sredstva za 
menjavo peči za centralno ogrevanje na POŠ Gotovlje, oplesk stebrov pred POŠ Ponikva, 
ureditev priklopa na kanalizacijo na centralni šoli, ureditev varnostne razsvetljave ter menjavo 
pohištva v tehnični učilnici. 
 
Svet javnega zavoda OŠ Griže je na 1. redni seji, dne 23.2.2021, potrdil poslovno poročilo 
javnega zavoda za leto 2020, iz katerega izhaja, da je v letu 2020 javni zavod ustvaril 3.838 € 
(3.807 € po davku) presežka prihodkov nad odhodki. Iz potrjenega finančnega načrta OŠ Griže 
za leto 2021 (potrjen na svetu zavoda 22.1.2021) izhaja, da bo šola namenila investicijska 
sredstva za delno obnovo fasade na POŠ Ponikva, menjavo nedelujočih svetil v telovadnici in 
stavbi centralne šole ter nabavo IKT opreme za zbornico, tajništvo in učilnice. 
 
Svet javnega zavoda OŠ Petrovče je na svoji seji, dne 24.3.2021, potrdil poslovno poročilo 
javnega zavoda za leto 2021, iz katerega izhaja, da je v letu 2020 javni zavod ustvaril 2.523 € 
(2.455 € po davku) presežka prihodkov nad odhodki ter predlog, da se presežek prihodkov nad 
odhodki iz leta 2020 nameni za investicije oz. investicijsko vzdrževanje. Iz potrjenega finančnega 
načrta OŠ Petrovče za leto 2021 (potrjen na svetu zavoda 21.1.2021) izhaja, da bo šola sredstva 
za investicije namenila za nakup opreme za učilnice (klopi in stoli), menjavo stropne razsvetljave 
v telovadnici in za menjavo dotrajanih radiatorjev.  
 
Svet javnega zavoda OŠ Šempeter v Sav. dolini je na korespondenčni seji, dne 4.3.2021, 
potrdil poslovno poročilo javnega zavoda za leto 2020, iz katerega izhaja, da je v letu 2020 javni 
zavod ustvaril 10.388 € (10.341 € po davku) presežka prihodkov nad odhodki. Iz potrjenega 
finančnega načrta OŠ Šempeter za leto 2021 (potrjen na svetu zavoda 25.1.2021) izhaja, da bo 
šola namenila investicijska sredstva za nakup opreme za učilnice in druge šolske prostore, za 
menjavo svetil ter za nakup IKT opreme za učitelje. 
 
JZ Vrtci Občine Žalec je iz poslovanja v letu 2020 izkazal presežek prihodkov nad odhodki v 
skupni višini 2.569 € (1.516 € po davku), v bilanci stanja na dan 31.12.2020 pa izkazuje skupaj 
8.871 € presežka prihodkov nad odhodki. Svet javnega zavoda je na seji, dne 24.2.2021 
obravnaval in potrdil Letno poročilo za leto 2020, iz katerega izhaja, da se presežek prihodkov 
nad odhodki iz leta 2020 v letu 2021 porabi v skladu z 28. a členom Zakona o vrtcih. Zakon o 
vrtcih v 28.a členu določa, da o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju 
presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega vrtca odloči občina 
ustanoviteljica. Predlog ustanoviteljice je, da se presežek prihodkov nad odhodki ustvarjen v letu 
2020 nameni za investicije v skladu s finančnim načrtom javnega zavoda za leto 2021, ki ga je 
svet javnega zavoda sprejel na seji dne 22.1.2021. Iz potrjenega finančnega načrta javnega 
zavoda izhaja, da bo javni zavod namenil investicijska sredstva za prenovo razdelilne kuhinje 
Levec, menjavo stropov v igralnicah, garderobi in sanitarijah v enoti Levec, ureditev gumiranih 
talnih oblog pod igrali v enotah v Šempetru, Grižah in Novem Celju ter za menjavo dotrajane 
opreme (mize, stoli in kotički) v enoti Šempeter. 
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Odlok o ustanovitvi JZ Mladinski center Žalec v 11. členu določa, da sme zavod presežek 
prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporabiti le za razvoj in 
opravljanje svoje dejavnosti, za investicijsko vzdrževanje pa po predhodnem soglasju 
ustanoviteljev. O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odločata ustanoviteljici (Občina 
Žalec in Študentski klub Žalec) na predlog sveta zavoda. Svet JZ MC Žalec je na svoji 4. redni 
seji, dne 25. februarja 2021 potrdil Letno poročilo Mladinskega centra Žalec za leto 2020, iz 
katerega izhaja, da se presežek prihodkov ugotovljen po načelu poslovnega dogodka, to je 
12.794 € (11.608 € po davku), nameni za nakup opreme. Iz potrjenega finančnega načrta javnega 
zavoda za leto 2021 (potrjen na svetu zavoda 22.1.2021) izhaja, da bo javni zavod namenil 
investicijska sredstva za nakup opreme (pisarniško pohištvo, IKT oprema). Predlog ustanoviteljice 
je, da se presežek prihodkov nad odhodki ustvarjen v letu 2020 nameni za investicije v skladu s 
potrjenim finančnim načrtom javnega zavoda za leto 2021. 
 
Odlok o ustanovitvi JZ Žalske lekarne Žalec v 14. členu določa, da zavod razporeja presežek 
prihodkov nad odhodki po sklepu sveta zavoda skladno z letnim načrtom v soglasju z 
ustanoviteljem. V 30. členu Zakona o lekarniški dejavnosti je določeno, da ustanovitelj javnega 
zavoda odloča o presežku prihodkov nad odhodki v skladu s petim odstavkom 38. člena Zakona 
o lekarniški dejavnosti, ki pa določa, da svet zavoda predlaga ustanovitelju, da se del presežka 
prihodkov nad odhodki javnega zavoda iz zasebnih sredstev vrne ustanovitelju, če s tem ni 
ogroženo solventno ali likvidno poslovanje javnega zavoda. Ta sredstva pa sme ustanovitelj 
uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Drugi odstavek 38. člena Zakona o 
lekarniški dejavnosti določa, da se presežek prihodkov nad odhodki, ki ga ustvari javni zavod, 
nameni za solventno in likvidno poslovanje javnega zavoda, investicije v prostor in opremo 
lekarne ter razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev. 
 
Iz letnega poročila Žalskih lekarn Žalec za leto 2020 izhaja, da so Žalske lekarne ustvarile v letu 
2020 196.367 € presežka prihodkov nad odhodki oziroma 176.675 € z upoštevanim davkom od 
dohodka pravnih oseb.  
 
Svet javnega zavoda Žalske lekarne Žalec je na seji, dne 9.3.2021 sprejel sklep da »skladno z 
38. členom Zakona o lekarniški dejavnosti del presežka prihodkov nad odhodki ostane v skupini 
kontov 9850 in je namenjen za solventno in likvidno poslovanje zavoda. Ta znesek za leto 2020 
znaša 1.152.931,00 EUR. Za financiranje zaloge za nemoteno oskrbo z zdravili in trgovskim 
blagom je namenjenih 757.216,00 EUR. Za financiranje stroškov pa 395.716,00 EUR.«  
 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednje sklepe: 
 
 
SKLEP 2: Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ I. Osnovna šola Žalec se 

presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril javni zavod v letu 2020 v 
višini 10.893 € (10.850 € po davku), nameni za financiranje investicij in 
investicijskega vzdrževanja javnega zavoda v skladu s finančnim načrtom 
javnega zavoda za leto 2021, ki ga je svet zavoda potrdil 22.1.2021. 

 
SKLEP 3: Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ Osnovna šola Griže se presežek 

prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril javni zavod v letu 2020 v višini 3.838 
€ (3.807 € po davku), nameni za financiranje investicij in investicijskega 
vzdrževanja javnega zavoda v skladu s finančnim načrtom javnega zavoda 
za leto 2021, ki ga je svet zavoda potrdil 22.1.2021. 

 
SKLEP 4: Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ Osnovna šola Petrovče se 

presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril javni zavod v letu 2020 v 
višini 2.523 € (2.455 € po davku), nameni za financiranje investicij in 
investicijskega vzdrževanja javnega zavoda v skladu s finančnim načrtom 
javnega zavoda za leto 2021, ki ga je svet zavoda potrdil 23.1.2021. 
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SKLEP 5: Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi JZ Osnovna šola Šempeter v Sav. 
dolini se presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril javni zavod v letu 
2020 v višini 10.388 € (10.341 € po davku), nameni za financiranje investicij 
in investicijskega vzdrževanja javnega zavoda v skladu s finančnim načrtom 
javnega zavoda za leto 2021, ki ga je svet zavoda potrdil 25.1.2021. 

 
SKLEP 6: Na podlagi 28. a člena Zakona o vrtcih se presežek prihodkov nad odhodki 

JZ Vrtci Občine Žalec iz leta 2020 v višini 2.569 € (1.516 € po davku), nameni 
za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja javnega zavoda v 
skladu s finančnim načrtom javnega zavoda za leto 2021, ki ga je svet javnega 
zavoda sprejel na seji dne 22.1.2021. 

 
SKLEP 7: Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi JZ Mladinski center Žalec se 

presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril javni zavod v letu 2020 v 
višini 12.794 € (11.608 € po davku), nameni za financiranje investicij in 
investicijskega vzdrževanja javnega zavoda v skladu s finančnim načrtom 
javnega zavoda za leto 2021, ki ga je svet javnega zavoda sprejel na seji dne 
22.1.2021. 

 
SKLEP 8:  Na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi JZ Žalske lekarne Žalec Občina 

Žalec daje soglasje, da JZ Žalske lekarne Žalec presežek prihodkov nad 
odhodki iz leta 2020 v višini 196.367 € (176.675 € po davku) nameni v skladu 
s predlogom sveta zavoda z dne 9.3.2021, ki se glasi: 

 »Skladno z 38. členom Zakona o lekarniški dejavnosti del presežka prihodka 
nad odhodki ostane v skupini kontov 9850 in je namenjen za solventno in 
likvidno poslovanje zavoda. Ta znesek za leto 2020 znaša 1.152.931,00 EUR. 
Za financiranje zaloge za nemoteno oskrbo z zdravili in trgovskim blagom je 
namenjeno 757.216,00 EUR. Za financiranje stroškov pa 395.716,00 EUR.« 

 
 
Pripravil: 
Matej Pinter 
namestnik vodje urada 

  
mag. Nataša Gaber Sivka  
vodja urada za negospodarske javne službe 
 

 

 

 

PRILOGE: 

- Poslovna poročila JZ za leto 2020 s prilogami (v elektronski obliki dosegljiva na): 

 https://zalec.si/obcina/obcinski-svet/gradiva-sej-obcinskega-sveta/  

 
 

https://zalec.si/obcina/obcinski-svet/gradiva-sej-obcinskega-sveta/

