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Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  

  

 
Številka:  014-0007/2022  
Datum:    17.5.2022 

 
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 2021 javnih 
zavodov s področja negospodarstva, katerih 
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina 
Žalec. 
  

NAMEN:  Seznanitev Občinskega sveta s poslovnimi 
poročili javnih zavodov za leto 2021 ter 
odločitev o razporeditvi presežka prihodkov 
nad odhodki javnih zavodov iz leta 2021.  
 

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 na razpolago za morebitna vprašanja. 
 

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

Gradivo bo na skupni seji obravnaval Odbor 
za negospodarske javne službe (predsednik 
Slavko Ivezić) ter Odbor za finance, proračun 
in premoženje (predsednica Zdenka Jan). 
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Številka: 014-0007/2022  
Datum:   17.5.2022 
 
 
 

 
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 2021 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 2021;  
- predlog sklepov o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za leto 2021 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. Direktorji oz. ravnatelji 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 z letnimi poročili za leto 2021 javnih zavodov 

s področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je 
Občina Žalec. 

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

ustanovitelj določa, da javni zavod presežek prihodkov nad odhodki, ki ga 
je ustvaril v letu 2021 v višini 17.008 € (16.931 € po davku), v letu 2022 
nameni za nabavo interaktivnih tabel in knjižnih omar za knjižnico POŠ 
Gotovlje. 

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

ustanovitelj določa, da javni zavod presežek prihodkov nad odhodki, ki ga 
je ustvaril v letu 2021 v višini 3.700 € (3.666 € po davku) v letu 2022 nameni 
za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja OŠ Griže in POŠ 
Liboje. 

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

ustanovitelj določa, da javni zavod presežek prihodkov nad odhodki, ki ga 
je ustvaril v letu 2021 v višini 3.172 € (3.115 € po davku), v letu 2022 nameni 
za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja OŠ Petrovče in 
POŠ Trje. 

 
 



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

Sav. dolini ustanovitelj določa, da javni zavod presežek prihodkov nad 
odhodki, ki ga je ustvaril v letu 2021 v višini 15.523 € (15.276 € po davku), 
nameni za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja OŠ 
Šempeter. 

 
SKLEP 6: Na podlagi 28. a člena Zakona o vrtcih ustanovitelj določa, da presežek 

prihodkov nad odhodki JZ Vrtci Občine Žalec iz leta 2021 v višini 9.418 € 
(7.772 € po davku) nameni za nakup računalniške opreme za strokovno 
delo in didaktično opremo za otroke. 

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

soustanoviteljica Občina Žalec določa, da javni zavod presežek prihodkov 
nad odhodki, ki ga je ustvaril v letih 2020 in 2021 v skupni višini 19.963 €, 
nameni v višini 15.000 € za investicije v opremo skladno s finančnim 
načrtom Mladinskega centra Žalec za leto 2022, preostanek v višini 
4.963,00 EUR pa ostane nerazporejen. 

 
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 2021 v višini 224.282 € (201.903 € po davku) v letu 2022 
nameni za ureditev Lekarniške podružnice v Šempetru. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Priloga: 

1. Obrazložitev,  
2. Poslovna poročila JZ za leto 2021 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 2021 
 
V prilogi vam posredujemo informacijo o poslovanju javnih zavodov s področja 
negospodarstva v obliki osnovnih podatkov iz izkazov prihodkov in odhodkov za leto 2021 za 
javne zavode, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Žalec.  
 
Občina Žalec je ustanoviteljica 7 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 7 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  SO PRIKAZANI PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 
2021.  
 
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 2021.  
 
Vsi javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Žalec, so v letu 2021 
poslovali s presežkom prihodkov nad odhodki. Največ prihodkov so ustvarile Žalske lekarne 
Žalec (8.555.993 €) in ZD Žalec (7.794.983 €).  
 
Največji presežek prihodkov nad odhodki med javnimi zavodi je ustvaril ZD Žalec, in sicer v 
višini 526.655 € oziroma 522.702 € z upoštevanim davkom od dohodka. Sledijo mu Žalske 
lekarne Žalec z 224.282 € presežka prihodkov nad odhodki (201.903 € po odbitku davka od 
dohodka).  
 
Javni zavodi so skupaj v letu 2021 ustvarili 38.118.675 € prihodkov in 37.186.142 € odhodkov. 
Skupen presežek javnih zavodov v letu 2021 je znašal 932.533 € oziroma 895.405 € po odbitku 
davka od dohodka.  
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Tabela 1: PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2021 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 1.928.640 1.909.656 58 18.926 0 1.924.940 169.965 1.734.426 8.676 8.603 0 3.270 3.700  3.666  

OŠ PETROVČE 3.700.183 3.699.084 51 685 363 3.697.011 219.247 3.459.872 12.155 5.737 0 0 3.172  3.115  

OŠ ŠEMPETER 1.466.453 1.464.844 0 1.609 0 1.450.930 131.361 1.309.885 6.585 0 0 3.099 15.523 15.276 

I.OŠ  ŽALEC 3.119.711 3.114.737 95 4.032 847 3.102.703 219.659 2.816.716 39.134 25.556 0 1.638 17.008 16.931 

VVZ VRTCI OBČINE  5.381.064 5.345.876 0 21.696 13.492 5.371.646 1.073.915 4.223.636 60.819 0 602 12.674 9.418 7.772 

JZ ŽALSKE LEKARNE 8.555.993 8.554.812 0 1.181 0 8.331.711 7.465.912 806.355 35.188 24.005 32 219 224.282 201.903 

ZKŠT ŽALEC 1.247.289 1.246.028 0 691 570 1.176.796 785.129 373.797 14.621 3.200 4 45 70.493 65.170 

MC ŽALEC 146.694 146.694 0 0 0 134.610 61.549 62.518 10.540 0 3 0 12.084 10.749 

II.OŠ ŽALEC 1.488.366 1.487.408 0 285 673 1.484.794 128.965 1.344.941 10.888 0 0 0 3.572 3.560 

GLASBENA ŠOLA  1.612.694 1.612.694 0 0 0 1.579.062 142.609 1.364.272 63.538 8.604 0 39 33.632 33.154 

MSK ŽALEC 710.480 710.480 0 0 0 709.741 152.876 555.134 1.731 0 0 0 739 570 

UPI-LJUD. UNIVERZA 802.653 802.481 0 172 0 794.437 305.655 482.059 4.821 0 8 1.894 8.216 6.866 

ZDRAV. DOM ŽALEC 7.794.983 7.772.101 8 19.737 3.137 7.268.328 2.761.544 4.255.552 204.597 46.398 237 0 526.655 522.702 

REG. ŠTUDIJ. SREDIŠČE  163.472 163.472 0 0 0 159.433 30.598 128.765 70 0 0 0 4.039 3.971 

SKUPAJ  38.118.675 38.030.367 212 69.014 19.082 37.186.142 13.648.984 22.917.928 473.363 122.103 886 22.878 932.533 895.405 
Vir: Poslovna poročila javnih zavodov za leto 2021. 
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V TABELI 2 (v prilogi) SO PRIKAZANI PRIMERJALNI PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV ZA LETO 2021 IN 2020.  
 
V letu 2021 so vsi javni zavodi izkazovali povečanje prihodkov v primerjavi z letom 2020. V 
letu 2021 so javni zavodi skupno ustvarili za 5.264.700 € več prihodkov v primerjavi z letom 
2020 oziroma za 16 % več. Imeli pa so tudi za 5.005.325 € več odhodkov oziroma za 15,6 %. 
Presežek prihodkov nad odhodki po obračunanem davku od dohodka se je skupno v letu 2021 
povečal za 248.309 € oziroma za 38,4 % v primerjavi z letom 2020. 
 
Prihodki so se v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 relativno najbolj zvišali v Mladinskemu 
centru Žalec, kar pa je posledica tega, da zavod v letu 2020 še ni posloval polno leto. Sicer pa 
so se prihodki relativno najbolj zvišali v ZD Žalec (za 24,1 %), kar gre pripisati predvsem 
povečanem obsegu izvajanja storitev v zvezi z obvladovanjem epidemije COVID-19 in 
ukrepom za zajezitev epidemije COVID-19. Drugo najvišje povečanje prihodkov glede na 
preteklo leto (za 19,7 %) izkazuje JZ Vrtci Občine Žalec. 
 
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 
2021 za posamezen javni zavod. Najvišji strošek plače na zaposlenega v letu 2021 so imele 
Žalske lekarne Žalec, in sicer 4.201 €, najnižjega pa Vrtci Občine Žalec 2.369 €. Strošek plače 
na zaposlenega je odvisen od zahtevnosti delovnih mest (potrebne strokovne izobrazbe) in 
celotne strukture zaposlenih v javnem zavodu (uvrstitev v različne plačne razrede javnih 
uslužbencev).  
 
Skupno je bilo v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Žalec, 
zaposlenih 655 javnih uslužbencev (na podlagi povprečnega števila zaposlenih iz delovnih ur). 
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Tabela 2: PRIMERJALNI PODATKI  IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETI 2021 IN 2020  DOLOČENIH UPORABNIKOV 
  

         

zavod/osnovna šola PRIHODKI PRIHODKI indeks ODHODKI ODHODKI indeks presežek po presežek po strošek plače na 
zap. v 2021 (II. 

bruto) 

zaposl. 

  2021 2020 (v %) 2021 2020 (v %) davku 2021 davku 2020 iz ur 

                  2021 

OŠ GRIŽE   1.928.640 €    1.675.701 €  115,1   1.924.940 €    1.671.863 €  115,1         3.666 €           3.807 €           3.340 €  43 

OŠ PETROVČE   3.700.183 €    3.143.537 €  117,7   3.697.011 €    3.141.014 €  117,7         3.115 €           2.455 €           2.676 €  108 

OŠ ŠEMPETER   1.466.453 €    1.318.765 €  111,2   1.450.930 €    1.308.377 €  110,9       15.276 €         10.341 €           3.195 €  34 

I.OŠ  ŽALEC   3.119.711 €    2.818.896 €  110,7   3.102.703 €    2.808.003 €  110,5       16.931 €         10.850 €           3.043 €  77 

VVZ VRTCI OBČINE    5.381.064 €    4.496.838 €  119,7   5.371.646 €    4.494.269 €  119,5         7.772 €           1.516 €           2.369 €  153 

ŽALSKE LEKARNE   8.555.993 €    7.746.842 €  110,4   8.331.711 €    7.550.475 €  110,3     201.903 €       176.675 €           4.201 €  16 

ZKŠT ŽALEC   1.247.289 €    1.114.467 €  111,9   1.176.796 €    1.113.845 €  105,7       65.170 €              392 €           2.401 €  13 

MC ŽALEC      146.694 €          23.500 €  624,2      134.610 €         10.706 €  1257,3       10.749 €         11.608 €           2.434 €  2 

II.OŠ ŽALEC   1.488.366 €    1.293.431 €  115,1   1.484.794 €    1.289.313 €  115,2         3.560 €           3.851 €           2.690 €  42 

GLASBENA ŠOLA    1.612.694 €    1.473.348 €  109,5   1.579.062 €    1.417.555 €  111,4       33.154 €         55.055 €           3.435 €  33 

MEDOBČ.SPL.KNJIŽN.      710.480 €       613.834 €  115,7      709.741 €       591.380 €  120,0             570 €         22.259 €           2.697 €  17 

UPI-LJUD.UNIVERZA      802.653 €       695.026 €  115,5      794.437 €       637.978 €  124,5         6.866 €         57.048 €           2.683 €  15 

ZDRAV. DOM ŽALEC   7.794.983 €    6.281.527 €  124,1   7.268.328 €    5.993.825 €  121,3     522.702 €       285.305 €           3.691 €  99 

REG. ŠTUDIJ. SREDIŠČE       163.472 €       158.263 €  103,3      159.433 €       152.214 €  104,7         3.971 €           5.934 €           3.539 €  3 

SKUPAJ 38.118.675 € 32.853.975 € 116,0  37.186.142 € 32.180.817 € 115,6      895.405 €       647.096 €           2.951 €  655  

Vir: Poslovna poročila javnih zavodov za leto 2021.       povprečje   
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PRIHODKI JAVNIH ZAVODOV PO VIRIH 
 
Iz proračuna Republike Slovenije se na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 
172/21 in 207/21; v nadaljevanju: ZOFVI) osnovnim šolam, glasbenim šolam in šolam za vzgojo 
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavljajo plače s prispevki in 
davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest ter plače s 
prispevki in davki in drugi osebni prejemki za pripravnike. Zaradi tega je delež prihodkov iz 
državnega proračuna prav pri šolah najvišji in se giblje med 74,8 % (II. OŠ Žalec) in 85,4 % (I. 
OŠ Žalec).  
 
Najmanjši delež prihodkov iz državnega proračuna so v letu 2021 ustvarili ZKŠT Žalec (0,1 %), 
Žalske lekarne Žalec (1,2 %) in Regijsko študijsko središče Celje (1,9 %), MC Žalec pa ni prejel 
nobenih sredstev iz državnega proračuna. 
 
Iz občinskih proračunov se je v letu 2021 zagotovila dobra petina (20,1 %) vseh prihodkov za 
delovanje javnih zavodov. Po višini tu najbolj izstopa JZ Vrtci Občine Žalec, ki je iz občinskih 
proračunov prejel 3.987.357 € oziroma 74,9 % vseh prihodkov. Na podlagi 28. člena Zakona o 
vrtcih  (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – 
ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) se iz proračuna občine namreč zagotavljajo 
sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Iz proračuna občine se 
zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine 
in opremo javnih vrtcev. Skoraj v celoti se iz občinskih proračunov financira še Regijsko študijsko 
središče Celje (92,0 %).  
 
Na podlagi 52. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) 
se iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva za izvajanje javne službe knjižnice, ki je javni 
zavod, na podlagi pogodbe ter na osnovi programa dela in finančnega načrta. Občine 
ustanoviteljice so tako v letu 2021 MSK Žalec zagotovile sredstva v višini 706.761 € oziroma 86,5 
% vseh njenih prihodkov. ZKŠT Žalec  je v letu 2021 pridobil 837.602 € sredstev iz občinskega 
proračuna oziroma 65,7 % vseh prihodkov.  
 
Na podlagi 82. člena ZOFVI se osnovnim šolam in glasbeni šoli zagotavljajo sredstva za plačilo 
stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, sredstva za investicijsko 
vzdrževanje nepremičnin in opreme, sredstva za investicije, sredstva za dodatne dejavnosti 
osnovne šole ter glasbeni šoli sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno 
pogodbo. Osnovnim šolam in glasbeni šoli je bilo v letu 2021 iz občinskih proračunov tako 
zagotovljenih med 11,8 % (GŠ Risto Savin Žalec) in 17,0 % (II. OŠ Žalec) vseh njihovih prihodkov. 
 
Iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu je prihodke ustvarilo 6 javnih zavodov v skupni 
višini 3.510.608 €. To so bili Vrtci Občine Žalec, Žalske lekarne Žalec, ZKŠT Žalec, MC Žalec, 
UPI ljudska univerza Žalec in ZD Žalec. Največ prihodkov iz trga so ustvarile Žalske lekarne 
Žalec, in sicer 2.379.295 € oziroma 28,1 %.  
 
Glede na celotne prihodke javnega zavoda je na trgu največji delež prihodkov ustvarila UPI 
ljudska univerza Žalec, in sicer skoraj polovico vseh prihodkov (350.565 € oziroma 44,5 %). ZKŠT 
Žalec je na trgu ustvaril skoraj eno tretjino vseh prihodkov (32,6 % oziroma 415.984 €), in sicer iz 
vstopnin za predstave, sponzorstev in soorganizacij dogodkov, prodaje blaga zeleno zlato 
(232.698 €) in od prodaje časopisa Utrip Savinjske doline (148.444 €). MC Žalec je ustvaril 8,8 % 
(13,096 €) prihodkov s trga s prodajo vstopnin za predstave.  
 
ZD Žalec je ustvaril 4,0 % (321.583 €) prihodkov s trga s prihodki medicine dela, prometa in športa 
ter laboratorija, ki ne pomenijo opravljanja javne službe ter od prodaje blaga in storitev na trgu. 
Vrtci Občine Žalec pa so ustvarili skupaj 30.085 € oziroma 0,6 % prihodkov s trga, in sicer s 
prodajo prehrane zaposlenim. 
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Prihodki javnih zavodov od zaračunanih najemnin za prostore, s katerimi upravljajo (npr. 
telovadnice pri osnovnih šolah, prostori ZD Žalec za lekarno) se ne vključujejo med prihodke od 
prodaje blaga in storitev na trgu, ampak med prihodke za izvajanje javne službe. 
 
 
 
Ravnatelji in direktorji javnih zavodov so oddali poslovno poročilo za leto 2021 Občini Žalec. 
Poslovanje svojega zavoda bodo predstavili članom Odbora za negospodarske javne službe in 
Odbora za finance, proračun in premoženje na skupni točki dnevnega reda seje obeh odborov.  
 
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 Občinskega sveta, 26. redna seja – 25.5.2022 -  
https://zalec.si/obcina/obcinski-svet/gradiva-sej-obcinskega-sveta/26-redna-seja-2018-2022/   
 
 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji sklep: 
SKLEP 1:  Občinski svet se je seznanil z letnimi poročili za leto 2021 javnih zavodov s 

področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je 
Občina Žalec. 

 
   
  

https://zalec.si/obcina/obcinski-svet/gradiva-sej-obcinskega-sveta/26-redna-seja-2018-2022/
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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 3. redni seji, dne 24.2.2022, potrdil poslovno poročilo 
javnega zavoda za leto 2021, iz katerega izhaja, da je v letu 2021 javni zavod ustvaril 17.008 € 
(16.931 € po davku) presežka prihodkov nad odhodki ter predlog, da se presežek prihodkov nad 
odhodki iz leta 2021 nameni za nabavo interaktivnih tabel in knjižnih omar za knjižnico POŠ 
Gotovlje. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji sklep: 
 
SKLEP 2: Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ I. Osnovna šola Žalec 

ustanovitelj določa, da javni zavod presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je 
ustvaril v letu 2021 v višini 17.008 € (16.931 € po davku), v letu 2022 nameni 
za nabavo interaktivnih tabel in knjižnih omar za knjižnico POŠ Gotovlje. 

 
 
Svet javnega zavoda OŠ Griže je na 1. redni seji, dne 22.2.2022, potrdil poslovno poročilo 
javnega zavoda za leto 2021, iz katerega izhaja, da je v letu 2021 javni zavod ustvaril 3.700 € 
(3.666 € po davku) presežka prihodkov nad odhodki. Na korespondenčni seji sveta zavoda, ki je 
potekala od 15.3.2022 do 18.3.2022 pa je svet zavoda sprejel sklep, da se »presežek prihodkov 
nad odhodki v višini 3.700 eur, ki je bil ustvarjen v letu 2021, nameni za investicije in investicijsko 
vzdrževanje« ter, da »potrjen predlog porabe se posreduje ustanoviteljici v soglasje«.   
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji sklep: 
 
SKLEP 3: Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ Osnovna šola Griže ustanovitelj 

določa, da javni zavod presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril v 
letu 2021 v višini 3.700 € (3.666 € po davku) v letu 2022 nameni za financiranje 
investicij in investicijskega vzdrževanja OŠ Griže in POŠ Liboje. 

 
 
Svet javnega zavoda OŠ Petrovče je na svoji seji, dne 16.3.2022, potrdil poslovno poročilo 
javnega zavoda za leto 2021, iz katerega izhaja, da je v letu 2021 javni zavod ustvaril 3.172 € 
(3.115 € po davku) presežka prihodkov nad odhodki ter potrdil predlagano razporeditev presežka 
prihodkov nad odhodki iz leta 2021 za investicijsko vzdrževanje.  
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji sklep: 
 
SKLEP 4: Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ Osnovna šola Petrovče 

ustanovitelj določa, da javni zavod presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je 
ustvaril v letu 2021 v višini 3.172 € (3.115 € po davku), v letu 2022 nameni za 
financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja OŠ Petrovče in POŠ 
Trje. 

 
 
Svet javnega zavoda OŠ Šempeter v Sav. dolini je na svoji redni seji, ki je potekala 17.3.2022, 
potrdil poslovno poročilo javnega zavoda za leto 2021, iz katerega izhaja, da je v letu 2021 javni 
zavod ustvaril 15.523 € (15.276 € po davku) presežka prihodkov nad odhodki. Iz potrjenega 
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finančnega načrta OŠ Šempeter za leto 2022 (potrjen na svetu zavoda 17.3.2022) izhaja, da bo 
šola presežek sredstev iz leta 2021 namenila za izgradnjo ograje in ureditve klančine v športnem 
parku Šempeter ter za nakup IKT opreme oziroma za druge nujne investicije (ureditev jedilnice). 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji sklep: 
 
SKLEP 5: Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi JZ Osnovna šola Šempeter v Sav. 

dolini ustanovitelj določa, da javni zavod presežek prihodkov nad odhodki, 
ki ga je ustvaril v letu 2021 v višini 15.523 € (15.276 € po davku), nameni za 
financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja OŠ Šempeter. 

 
 
JZ Vrtci Občine Žalec je iz poslovanja v letu 2021 izkazal presežek prihodkov nad odhodki v 
skupni višini 9.418 € (7.772 € po davku), v bilanci stanja na dan 31.12.2021 pa izkazuje skupaj 
16.642 € presežka prihodkov nad odhodki. Svet javnega zavoda je na seji, dne 28.2.2022 
obravnaval in potrdil Letno poročilo za leto 2021, iz katerega izhaja, da se presežek prihodkov 
nad odhodki iz leta 2021 v letu 2022 porabi v skladu z 28. a členom Zakona o vrtcih ter podal 
predlog, da se za ustvarjen presežek sredstev v letu 2021 nabavi računalniška oprema za 
strokovno delo. 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 2021 nameni za nakup računalniške opreme za strokovno delo in didaktično 
opremo za otroke. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji sklep: 
 
SKLEP 6: Na podlagi 28. a člena Zakona o vrtcih ustanovitelj določa, da presežek 

prihodkov nad odhodki JZ Vrtci Občine Žalec iz leta 2021 v višini 9.418 € 
(7.772 € po davku) nameni za nakup računalniške opreme za strokovno delo 
in didaktično opremo za otroke. 

 
 
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 6. redni seji, dne 24. februarja 2022 potrdil Letno poročilo 
Mladinskega centra Žalec za leto 2021, iz katerega izhaja, da je javni zavod v letu 2021 ustvaril 
12.084 € (10.749 € po davku) presežka prihodkov nad odhodki. Iz bilance stanja na dan 
31.12.2021 izhaja, da ima javni zavod skupen presežek prihodkov nad odhodki v višini 19.963 €. 
Na seji sveta javnega zavoda je bil sprejel sklep: »Svet javnega zavoda Mladinski center Žalec 
potrjuje razporeditev presežka prihodkov nad odhodki v letu 2021 v predlagani višini 15.000,00 
EUR za investicije v opremo v letu 2022 skladno z Letnim programom dela in finančnim načrtom 
Mladinskega centra Žalec za leto 2022, preostanek v višini 4.963,00 EUR pa ostane nerazporejen 
in služi likvidnosti zavoda.«   
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji sklep: 
 
SKLEP 7: Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi JZ Mladinski center Žalec 

soustanoviteljica Občina Žalec določa, da javni zavod presežek prihodkov 
nad odhodki, ki ga je ustvaril v letih 2020 in 2021 v skupni višini 19.963 €, 
nameni v višini 15.000 € za investicije v opremo skladno s finančnim načrtom 
Mladinskega centra Žalec za leto 2022, preostanek v višini 4.963,00 EUR pa 
ostane nerazporejen.  
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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 2021 izhaja, da so Žalske lekarne ustvarile v letu 
2021 224.282 € presežka prihodkov nad odhodki oziroma 201.903 € z upoštevanim davkom od 
dohodka pravnih oseb.  
 
Svet javnega zavoda Žalske lekarne Žalec je na seji, dne 14.3.2022 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 2021 
znaša 1.100.362,71 EUR. Za financiranje zaloge za nemoteno oskrbo z zdravili in trgovskim 
blagom je namenjenih 749.744,06 EUR. Za financiranje stroškov pa 350.618,65 EUR.« Presežek 
prihodkov nad odhodki iz leta 2021 v višini 224.282 EUR, oziroma 201.903 EUR po davku je javni 
zavod poknjižil na konto 98092 »rezervacija sredstev za nabavo osnovnih sredstev«, da ima 
sredstva za ureditev Lekarniške podružnice v Šempetru. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji sklep: 
 
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 2021 v višini 224.282 € (201.903 € po davku) v letu 2022 nameni 
za ureditev Lekarniške podružnice v Šempetru. 

 
 
 
 
   

  
 
 

 

 

 

 

PRILOGE: 

- Poslovna poročila JZ za leto 2021 so v elektronski obliki dosegljiva na: 
https://zalec.si/obcina/obcinski-svet/gradiva-sej-obcinskega-sveta/26-redna-seja-2018-2022/    

 
 

https://zalec.si/obcina/obcinski-svet/gradiva-sej-obcinskega-sveta/26-redna-seja-2018-2022/

