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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
ZADEVA: Obravnava poslovnih rezultatov javnih zavodov, ki delujejo na področjih družbenih zadev 
 
Na področjih družbenih zadev deluje 19 javnih zavodov, 2 s področja zdravstva, 12 s področja vzgoje in 
izobraževanja, 3 s področja kulture in en s področja športa. 
Zavodi s področja športa in šolstva imajo v odlokih o ustanovitvi opredeljeno, da »presežek prihodkov nad 
odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z veljavno 
zakonodajo. Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programa prioritet za delitev teh 
sredstev, ki jih sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju župana v imenu ustanovitelja.« Za ostale 
zavode predvidevajo odloki soglasje Sveta MOK v imenu ustanovitelja. 
Na podlagi posredovanih podatkov lahko ugotovimo, da sta zavoda Kranjski vrtci in Zavod za šport Kranj v 
l. 2009 poslovala negativno, v Kranjskih vrtcih znaša presežek odhodkov nad prihodki 187.609,24 €, v 
Zavodu za šport pa 35.467 €. Za oba zavoda velja, da so jima bila z rebalansom proračuna 2009 znižana 
sredstva za kritje materialnih stroškov. Obenem je bilo v l. 2009 za zavod Kranjski vrtci značilno širjenje 
kapacitet in večanje obsega njihovega dela, kar se je odražalo tudi na bilanci zavoda, saj prihodki niso 
ustrezno sledili povečanju obsega in odhodkom povezanim z odpiranjem novih oddelkov. Vodstvo Zavoda 
za šport je sporočilo, da namerava pokriti izgubo iz l. 2009 iz tekočega poslovanja v l. 2010. Zavod Kranjski 
vrtci, pa je zaprosil za pokritje razlike. Uprava MOK predlaga, da se presežek odhodkov pokrije s 
prerazporeditvijo v okviru pristojnosti župana na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj 
za leto 2010. 
Vsa poslovna poročila iz katerih izhajajo v tabeli predloženi podatki so na voljo za pregled v tajništvu 
Oddelka za družbene zadeve (soba 95).  
 
Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji 
 
 

SKLEP: 
 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov s področij družbenih 
zadev. 
 
 
 
 
 
Uroš Korenčan      Damijan Perne, dr.med.spec.psih. 
Vodja oddelka za družbene zadeve              ŽUPAN 
 
 
Priloga: 
Preglednica finančnih kazalcev JZ s področij družbenih zadev 



* soglasje že izdano 

zavod prihodki odhodki amortizacija  višina presežka    Namen uporabe presežka / način pokrivanja 
izgube 

OZG 34.286.283 € 33.823.347 € 1.696.932 €  462.936,00 €  
  264.000,00 za investicije, 198.936 kot nerazporejen 

presežek 

GORENJSKE LEKARNE 41.003.530 € 40.551.022 € 297.187 €  452.508,00 €    investicije zavoda 

Gorenjski muzej Kranj 1.171.988 € 1.169.520 € 1.813 €   2.467,99 €    nakup strežnika 

Prešernovo gledališče Kranj 1.809.249 € 1.806.609 € 6.018 €  2.639,43 €  

  kritje programskih stroškov, splošnih materialnih 
stroškov, nakup osnovnih sredstev in investicijsko 
vzdrževanje 

OKK - 2008       12.031,19 €  

OKK - 2009 1.561.901 € 1.547.786 € 38.591 € 14.115,37 €  
skupaj OKK  

   26.146,56 €  

za investicije v višini 9.000 € (barvni fotokopirni stroj, 
računalniška oprema) in materialne stroške v višini 
17.146,56 € 

Zavod za šport 1.764.198 € 1.799.665 € 0 €  minus 35.467 €    iz tekočega poslovanja 

Kranjski vrtci 7.779.972 € 8.024.105 € 70.099 €  minus 187.609,24€    s prerazporeditvijo v okviru pristojnosti župana  

OŠ Predoslje 1.885.571 € 1.884.439 € 16.936 €                1.131,45 €  *7.4.2010 nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja 

OŠ Helena Puhar 1.412.516 € 1.411.321 € 5.723 €                1.195,14 €  * 15.3.2010 
nakup zdravstveno – terapevtskih in specialno – 
rehabilitacijskih pripomočkov za učence 

OŠ Matija Čop 1.893.117 € 1.890.533 € 0 €                2.583,51 €    
za nakup učil in učnih pripomočkov ter za nujne 
nakupe in nujna vzdrževalna dela na šoli 

OŠ Jakob Aljaž 1.803.503 € 1.803.210 € 7.148 €                   293,14 €  *25.03.2010 
sofinanciranje nakupa miz in stolov za šolsko 
jedilnico. 

OŠ Stražišče 3.542.717 € 3.541.235 € 0 €                1.482,57 €  *23.04.2010 
delno kritje nakupa širokokotnega projektorja za 
interaktivno tablo 

OŠ France Prešeren 3.085.214 € 3.083.669 € 12.563 €                1.454,10 €  *16.03.2010 obnova elektroinštalacij  

OŠ Simon Jenko  4.498.100 € 4.496.754 € 38.598 €                1.364,33 €  *25.3.2010 nakup strežnika na matični šoli 

OŠ Stane Žagar 1.918.066 € 1.916.164 € 0 €                1.902,00 €    nabava opredmetenih osnovnih sredstev 

OŠ Orehek 3.060.566 € 3.048.289 € 59.937 €              12.277,00 €    za nakup osnovnih sredstev 

Glasbena šola 1.499.130 € 1.440.542 € 10.290 €              58.588,45 €  *19.04.2010 

del presežka v višini 34.200,00 € nameni za 
investicije po načrtu nabav za leto 2010, 2 
violončela, oder v dvorani na Poštni ulici 3, prenova 
dvorane  na Trubarjevem trgu 3, kopirni stroj,za 
brezžični internet. 

Ljudska univerza 635.164 € 613.366 € 11.230 €              21.798,28 €  *12.03.2010 

za nove investicije: strežnik, parkirišča, učne 
pripomočke,  
videokonferenčni sistem, pisarniško pohištvo 



 


