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Zadeva: Poslovni rezultati javnih zavodov v Mestni obcini Kranj v letu 2020 in redna delovna 
uspesnost ravnateljev oz. direktorjev javnih zavodov 

1. Poslovni rezultati javnih zavodov v Mestni obcini Kran j v letu 2020 

7. 

V Mestni obcini Kranj deluje 18 javnih zavodov s podrocja druzbenih dejavnosti: 2 s podrocja zdravstva, 
12 s podrocja vzgoje in izobrazevanja, 3 s podrocja kulture in en s podrocja sporta. Poleg teh pa se po en 
javni zavod s podrocja turizma in kulture, gasilsko-resevalne sluzbe in energetike. 

Ustanovitveni akt javnega zavoda Kranjski vrtci doloca, da Mestni svet MOK odloca 0 razporeditvi presezka 
prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presezka odhodkov nad prihodki. Zavodi s podrocja solstva 
imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno, da presezek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseze pri 
opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z veljavno zakonodajo, torej 0 tern ne odloca Mestni 
svet, zato to v gradivu ni podrobneje opisano. Delitev presezka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi 
programa prioritet za delitev teh sredstev, ki jih sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju zupana v 
imenu ustanovitelja. Ustanovitveni aktjavnega zavoda Zavod za sport Kranj doloca, da presezek prihodkov 
nad odhodki zavod uporablja izkljucno za obnovo in razvoj objektov, s katerimi upravlja in za razvoj 
dejavnosti, v skladu z letnim planom in predhodnim soglasjem ustanovitelja. Ustanovitveni akti javnih 
zavodov Presernovo gledalisce, Gorenjski muzej, Mestna knjiznica Kranj in Zavod za turizem in kulturo 
Kranj dolocajo, da 0 nacinu razpolaganja s presezkom prihodkov nad odhodki odloca Mestni svet MOK na 
predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda. Ustanovitvena akta javnih zavodov Osnovno 
zdravstvo Gorenjske in Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) pa dolocata, da 0 presezkih odlocajo 
sveti zavodov. Na osnovi Odloka 0 ustanovitvi JZ Gorenjske lekarne 0 razpolaganju s presezkom prihodkov 
nad odhodki odloca Svet ustanoviteljev. Za ostale zavode predvidevajo ustanovitveni akti soglasje 
Mestnega sveta MOK v imenu ustanovitelja. 

V letu 2020 so vsi javni zavodi, katerih ustanovitelj je Mestna obcina Kranj, poslovali pozitivno, razen 
Ljudske univerze Kranj, ki je ustvarila 38.480 € izgube. Primanjkljaj je nastal predvsem zaradi razglasene 
epidemije in stem posledicno zmanjsanja prihodkov iz tecajnine in uporabnine. Svet JZ LUK ustanovitelju 
predlaga, da se primanjkljaj v poslovnem letu 2020 krije iz presezkov prihodkov nad odhodki iz preteklih 
let. 

Gorenjski muzej je v letu 2020 ustvaril 27.009 € presezka prihodkov nad odhodki. Predlagajo, da se 
presezek nameni za nakup opreme in muzejskih predmetov. 

Presernovo gledalisce Kranj je v letu 2020 ustvarilo za 41.992 € presezka in predlagajo, da se sredstva v 
viSini 12.803 € porabijo za kritje investicije vezane na obnovo pisarn in garderob iz preteklih let, 
preostanek v visini 29.189 € pa nameni za morebitne nujne investicije in stroske investicijskega 
vzdrzevanja ter kritje predvidenega presezka odhodkov nad prihodki, ki je za letos pricakovan glede na 
negotovo situacijo v povezavi z epidemijo virusa Covid -19. 
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Mestna knjiznica Kranj je imela v letu 2020 presezek prihodkov nad odhodki v viSini 36.328 €. Predlagajo, 
da se presezek nameni za investicije (nakup opreme: racunalniki, zamenjava stolov, oprema za prireditve 
in podobno). 

Zavod za sport Kranj je v letu 2020 ustvaril 28.648 € presezka prihodkov nad odhodki. Svet ZSK predlaga, 
da se presezek prihodkov nad odhodki prenese na obveznosti za opredmetena in neopredmetena 
sredstva v upravljanju v letu 2020 (Snezni top Snowgun, vaterpolo semafor, 8 nogometnih in 2 rokometna 
gola). 

Kranjski vrtci so v letu 2020 ustvarili 25.770 € presezka prihodkov nad odhodki. V skladu 5 sklepom MO 
Kranj st. 900-5/2020-9-(401102) z dne 13.5.2020 so Kranjski vrtci dolzni kriti izgubo iz leta 2019 v visini 
20.245,27 € s presezkom prihodkov nad odhodki iz leta 2020. Presezek prihodkov nad odhodki znasa 
5.524,56 €, z upostevanjem obracuna davka od dohodka pravnih oseb za leta 2020 pa znasa presezek 
3.622,33 €. Kranjski vrtci ustanovitelju predlagajo, da se presezek v visini 3.622,33 € nameni nakupu 
otroske in strokovne literature. 

Glasbena sola Kranj je v letu 2020 ustvarila 86.139 € presezka prihodkov nad odhodki. Predlagajo, da se 
presezek nameni za nakup instrumentov: oboa, pozavna, oboa otroski, precna flavta, sakosofon, set 
timpani, harmonika, klavionova, evfonij; pohistvene in druge opreme uCilnic, racunalniske in druge 
elektro-tehnicne opreme, rezervacije za nakup boljsega klavirja za dvorano na Cankarjevi ulici. Nakup je 
predviden po selitvi na Cankarjevo ulico. 

Zavod za turizem in kulturo Kranj je v letu 2020 ustvaril 39.404 € presezka prihodkov nad odhodki. 
Presezek iz leta 2020 v visini 39.404 € ter nerazporejeni presezek iz leta 2019 v visini 12.615,36 € se nameni 
za ureditev Rovov pod starim Kranjem, ureditev Jenkove sobe, ureditev Vovkovega vrta ter ureditev 
skladiscnih prostorov za delovanje ZTKK. Poleg tega se razporejen presezek iz leta 2019 v visini 10.400 € 
namenjen za nakup novega serverja ter del presezka namenjen nakupu programa za spletno trgovino, 
preusmeri v ureditev Jenkove sobe. 

Svet Zavoda Gasilsko resevalna sluzba Kranj predlaga, da se 7.949 € presezka prihodkov nad odhodki 
nameni za stroske pridobivanja dokumentacije za izgradnjo garaz in nadstresnic (na Bleiweisovi 34). 

Podrobneje je poslovanje javnih zavodov v Mestni obcini Kranj v letu 2020 opredeljeno v prilozeni tabeli. 

2. Redna delovna uspesnost ravnatel jev oz. direktorjev javnih zavodov 

Del place za redno delovno uspesnost se javnim usluzbencem izplacuje enkrat letno na podlagi poslovnega 
porocila. Za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 se redna delovna uspesnost izplaca v letu 2021, na 
podlagi poslovnega porocila za leto 2020, zato gradivo obravnava tako poslovna porocila kot tudi red no 
delovno uspesnost skupaj. Sku pen obseg sredstev za placilo redne delovne uspesnosti znasa najmanj 2% 
in ne vec kot 5% letnih sredstev za osnovne place. Redna delovna uspesnost letno znasa najvec dve 
osnovni mesecni placi javnega usluzbenca, pri cemer se kot osnova uposteva visina osnovne place javnega 
usluzbenca v mesecu decembru preteklega leta. 

Pravna podlaga: 
1. Zakon 0 sistemu plac v javnem sektorju (Uradni list RS, st. 108/09 - uradno preCisceno besedilo, 

13/10,59/10,85/10,107/10,35/11- o RZSPJS49a, 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); 

2. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, st. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 
46/13,95/14,91/15,21/17,46/17,69/17 in 80/18); 

3. Zakon 0 ukrepih na podrocju plac in drugih stroskov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 
ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, st. 75/19, 139/20); 

4. Uredba 0 placah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, st. 68/17,4/18 in 30/18). 
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Zakon 0 sistemu plac v javnem sektorju V tretjem odstavku 221. elena doloca, da viSino dela place za redno 
delovno uspesnost ravnateljev, direktorjev in tajnikov doloci organ, pristojen za njihovo imenovanje, na 
podlagi meril, ki jih doloci pristojni minister. 

Vsi sveti zavodov 5 podrocja izobrazevanja z izjemo as Jakoba Aljaza so sprejeli sklep, da se doloci skupen 

obseg sredstev za redno delovno uspesnost v visini 5%, na as Jakoba Aljaza pa v visini 4,1%. Po merilih oz. 

kriterijih za presojanje delovne uspesnosti so ostali zavodi dosegli vecinoma med 70 in 100%, tako se 

direktorjem javnih zavodov skladno z dosezenim odstotkom izplaca delovna uspesnost. Nekateri sveti 

zavodov, in sicer Zavoda za sport Kranj, Zavoda za turizem in kulturo Kranj in LEAG, niso predlagali ali 

direktorji niso uveljavljali placila redne delovne uspesnosti. 

Predlagani odstotki redne delovne uspesnosti ravnateljev oz. direktorjev javnih zavodov za obdobje julij -
december 2020 so razvidni iz priloge. 

Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagamo v sprejem naslednje 

S K L E P E: 

1. Mestni svet Mestne obcine Kranj se je seznanil 5 poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 
2020, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna obcina Kranj. 

2. Mestni svet Mestne obcine Kranj soglasa 5 predlagano razporeditvijo presezkov prihodkov nad 
odhodki v letu 2020 v javnih zavodih: Gorenjski muzej v visini 27.009 €, Presernovo gledaliSce 
Kranj v visini 41.992 €. Mestna knjiznica Kranj v visini 36.328 €, Zavod za sport Kranj v visini 
28.648 €, Kranjski vrtci v visini 25.770 €, Glasbena sola Kranj v visini 86.139 €, Zavod za turizem 
in kulturo Kranj v visini 39.404 € in Gasilsko resevalna sluzba Kranj v visini 7.949 €. 

3. Ljudska univerza Kranj, ki je v letu 2020 ustvarila presezek odhodkov nad prihodki v visini 
38.480 €, bo krila izgubo iz presezkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 

4. Mestni svet Mestne obcine Kranj se je seznanil 5 predlagano redno delovno uspesnostjo za 
obdobje julij - december 2020 direktorjev javnih zavodov, katerih ustanovitelj oz. 
soustanovitelj je Mestna obcina Kranj: Gorenjske lekarne, Mestna knjiznica Kranj. 

5. Mestni svet Mestne obcine Kranj soglasa 5 predlagano redno delovno uspesnostjo za obdobje 
julij - december 2020, in sicer ravnateljev vrtcev in sol ter direktorjev javnih zavodov: Osnovno 
zdravstvo Gorenjske, Gorenjski muzej, Presernovo gledalisce Kranj, Gasilsko resevalna sluzba 
Kranj, Ljudska univerza Kranj, Glasbena sola Kranj. 

Tanja Hrovat 
Vodja Urada za druzbene dejavnosti 

Priloga: 
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Matjaz Rakovec 
Zupan 
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Preglednica poslovanja javnih zavodov v Mestni obcini Kranj v letu 2020 
Preglednica redne delovne uspesnosti ravnateljev oz. direktorjev JZ 
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POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBCINI KRANJ V LETU 2020 

1.555.168 € 

1.858.979 € 1.822.651 € 

O( 

12.153 € 

624.988 € I ··9. 3. 2021 

••• Svet 

ustanoviteljev je 

odlo~al na 1. 

dopisni sejl, ki je 

potekala od 29. 3. 
691.421 € I do 6. 4. 2021 

28.648€ MSMOK 

od dohodka, znasa 317.446 €, prese!ek prlhodkov nad odhodki iz naslova tr!ne dejavnosti pa 

307.542 €. Presezek prihodkov nad odhodki, v visini 624.988 €, se bo namenll za investicije v 

metena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2021 in v prihodnjih letih, glede na potrebe 

enot. 

prihodkov nad odhodki, dosezen pri opravljanju dejavnosti jayne sluzbe, z upostevanjem 

od dohodka, znasa 18.303 €, preselek prihodkov nad odhodki iz naslova tdne dejavnosti pa 

673.118 €. Svet zavoda je sprejel Letno poro~ilo za leta 2020 v predlaganem besedilu na 2. redni 

kl je potekala 16. 3. 2021. Svet zavoda seznanja Svet ustanoviteljev, da se presezek prihodkov nad 

iz leta 2020, v skladu z 2. odstavkom 38. elena Zakona 0 lekarniski dejavnosti, v celotni visini 

n likvidno Doslovanie zavoda. 
opreme In mUZelSKIn 

vrtci so v letu 2020 poslovalJ pozltlvno In ustvarili presezek prihodkov nad odhodki v visini 

V skladu 5 sklepom MO Kranj st. 900-5/2020-9-(401102) Z dne 13.5.2020 so Kranjski vrtci 

kriti Izgubo iz leta 2019 v visini 20.245,27 € 5 presezkom prihodkov nad odhodki Iz leta 2020. 
prihodkov nad odhodki znasa 5.524,56(, z upostevanjem obracuna davka od dohodka pravnih 

za leta 2020 pa znasa presezek 3.622,33€. Kranjski vrtci ustanovitelju predlagajo, da se presezek v 

Neporabljena sredstva poslovnega Izida Iz leta 2019 (6.132,94 Eur) pa za sanacljo vodovodne napeljave 

oS Orehek. 



1.882.495 € 1.795.447 € 11.852 € 86.139 € 

.~ .. ~~.I.~!.~y .. P.!.~.s.I!.Z.~~ .. P.!.!.~~.~.~~.Y..E!~.~ .. ~~hodki poteka na podlagi programa prioritet za delitev teh sredstev, ki jih sprejme svet zavoda po predhodnem soglasJu ~upana v imenu ustanovitelja . 

. ~.~ .. 9.~.!!?~!!.I!~.!?~.~~!!.~.E!.Y.!.I?.r.I!.~.~~.~~ .. ~'p'rejme svet zavoda 
••• odlocitev 0 razpolaganju s presezkom prihodkov nad odhodki zavoda sprejme Svet ustanoviteljev 



Redna delovna uspesnost ravnateljev oz. direktorjev JZ 

5vet Zilvodil)e sklenil, dil se Zil Izplalilo redne delovoe 

Dosefen odstotek uSpeSnostl po uspesnosti nameni naslednji odstotek osnovnltl pial 

Zavod merilih in krlterijll) direktorjev/Rvnateljev (najman) 2% in oilj vec 5%} 

biG T 
70% 5% 

100% 5% 

.-.- 66% 5% 

lP.te'JI!movai~·kram. 15% 5% 

~,..nll1n/Q ICmIf dltebOlln 
80% 5% 

M4!fnaJe,,\iln. _ _ , ~ 
80% 5% 

~!&:f1iM.a / / 

11CmI1SiI.mu 100% 5% 

~Pr~ 100% 5% 

OtH*ne.PUhaf 100% 5% 

IOS.M . K . 
100% 5% 

."h-L. 559% 4,1% 

QlSbdlRa 100% 5% 

Ofllranatta Ptllerna 100% 5% 

blSilt1oraJ~ 100% 5% 

oJStInItiharra 95% 5% 

Of.O~·lheli 100% 5% 

~,.". 92,80% 5% 

UudSQ unIvtrU Kra,,1 100% 5% 

!1WJIt ~ wrium In IttJIwro Ktalli I I 

~Q~!lallUJba.mnJ 100% 5% 

~~ I / 


