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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

Zadeva: POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV  

     V MESTNI OBČINI KRANJ v LETU 2011 

 

V Mestni občini Kranj na področjih družbenih dejavnosti deluje 19 javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti: 2 s področja zdravstva, 12 s področja 

vzgoje in izobraževanja, 3 s področja kulture in en s področja športa. Poleg teh pa še en javni zavod s področja turizma, en s področja gasilsko-reševalne službe 

in en s področja energetike. 

 

Zavodi s področja otroškega varstva, šolstva in turizma imajo v ustanovitvenih aktih 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.« Ustanovitveni akti javnih zavodov Gorenjske lekarne, 

Osnovno zdravstvo Gorenjske in Lokalna energetska agencija Gorenjske pa določajo, da o presežkih odločajo sveti zavodov. Za ostale zavode predvidevajo 

ustanovitveni akti soglasje Sveta MOK v imenu ustanovitelja. 

 

Zavod za šport Kranj je v letu 2010 posloval negativno. Zaradi slabe poletne sezone lani in s tem višjih stroškov ogrevanja vode v letnem kopališču in zaradi 

povečanih stroškov čiščenja snega Zavod ni uspel pokriti izgube iz leta 2009 v višini 28.341,00 € in dodatno ustvaril še 1.590,00 izgube v letu 2010. Zavod bo 

presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2009 in 2010 pokrival s prihodki na trgu od prodaje blaga in storitev v letu 2011.   

 

Kranjski vrtci so negativno poslovali v letu 2009 in 2010. Vzrok za negativno poslovanje je bila prenizka cena programov vrtca, ki so veljale od 1.6.2008, 

povečano število heterogenih oddelkov in povečanje materialnih stroškov zaradi inflacije. Cene programov niso več pokrivale nastalih stroškov zaradi 

poslabšanja strukture oddelkov (večje število heterogenih oddelkov kot v veljavnih cenah - izpad prihodkov za 15 otrok) se je poznalo na prihodkovni strani. 

Vpliv inflacije so omilili z varčevanjem pri vseh tistih stroških, na katere so lahko vplivali. V ceni programa je bilo vključeno tudi manjše število zaposlenih v 

2. starostnem obdobju. Izgubo iz tega naslova v višini 64.752,00 € so ob koncu leta 2010 pokrili z dodatnimi sredstvi ustanovitelja, sicer bi bila celotna izguba 



v letu 2010 še višja. V letu 2009 je zavod ustvarili presežek odhodkov nad prihodki v višini 244.133,49 €. Zavod je del izgube v višini 56.524,25 € pokril s 

presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let, 117.510,24 € je pokril ustanovitelj, 70.099,00 € pa je ostalo nepokritih. Izpad prihodkov in naraščanje 

stroškov se je najbolj odraža pri plačevanju obveznosti po zapadlosti do dobaviteljev, kar povzroča ukinitev vseh ugodnosti pri dobaviteljih zaradi 

nespoštovanja rokov plačil. 

 

Zavod Kranjski vrtci je zaprosil za pokritje presežka odhodkov nad prihodki za leto 2009 in 2010 v višini 132.931 €. Uprava MOK predlaga, da se na podlagi 9. 

člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 sredstva za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki Kranjskih vrtcev v višini 132.931,00 € 

zagotovijo s prerazporeditvijo iz splošna proračunska rezervacija Sveta Mestne občine Kranj.  

 

V skladu z 28a. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS) in Odlokom o ustanovitvi 

javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci (Uradni list RS, št. 29/10) o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oz. pokrivanju presežka 

odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega vrtca Uprava Mestne občine Kranj predlaga, da se del nepokrite izgube iz leta 2009 v višini 70.099,00 € 

in izguba iz leta 2010 v višini 62.831,42 €, skupno 132.931,00 € pokrije iz proračuna Mestne občine Kranj. Sredstva se zagotovijo iz splošne proračunske 

rezervacije. 

 

Kot je razvidno iz priložene tabele so vsi ostali javni zavodi poslovali pozitivno. Poslovna poročila so na voljo za pregled v tajništvu Urada za družbene 

dejavnosti (soba 95).  

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednje 

 

 

SKLEPE: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2010. 

2. Svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad odhodki v javnih zavodih Gorenjski muzej, 

Prešernovo gledališče Kranj, Osrednja knjižnica Kranj, Zavod za turizem Kranj in Gasilsko reševalna služba Kranj. 

3. Svet Mestne občine Kranj soglaša s predlogom, da bo JZ Zavod za šport Kranj v letu 2011 pokril presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih 

let s prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu. 

4. Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se za pokrivanje dela nepokrite izgube iz leta 2009 in za pokrivanje izgube iz leta 2010 v Kranjskih 

vrtcih, v proračunu Mestne občine Kranj v letu 2011 skupno nameni 132.931,00 EUR. Sredstva se zagotovijo na PP 120301 Kranjski vrtci, 

kontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve, s prerazporeditvijo iz postavke 240102 Splošna proračunska 

rezervacija – Svet.   

 

Pripravila: 

Nada Bogataj Kržan, univ.dipl.pol.    Mohor Bogataj, univ.dipl.org. 

načelnica Urada za družbene dejavnosti           ŽUPAN 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005100&stevilka=4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200825&stevilka=911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200998&stevilka=4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201036&stevilka=1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387


 

 
Priloga: 

Preglednica poslovanja javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V LETU 2010 

Zavod Prihodki Odhodki Amortizacija 
Višina 
presežka Datum soglasja Namen uporabe presežka/način pokrivanja izgube 

Gorenjski muzej Kranj 1.197.782,15 € 1.193.874,65 € 14.596,31 € 3.907,49 € svet MOK ____ nakup osnovnih sredstev ali za investicijsko vzdrževanje v letu 2011 

Prešernovo gledališče Kranj 1.702.704,09 € 1.702.457,06 € 51.594,24 € 918,72 € svet MOK ____ kritje splošnih materialnih stroškov 

Osrednja knjižnica Kranj 1.599.947,96 € 1.582.070,19 € 30.154,65 € 44.024,33 € svet MOK ____ za investicije v novih prostorih 

Zavod za šport 1.778.067,00 € 1.779.657,00 € 980,00 € 

   -
26.752€(2009)                  
-1.590€(2010) svet MOK ____ pokrivanje izgube z lastnimi prihodki (minus iz leta 2009 znaša 26.752 €) 

Kranjski vrtci 8.317.723,00 € 8.380.555,00 € 97.209,00 € 

   -
70.099€(2009)                  

-62.832€(2010) svet MOK ____ predlog za pokrivanje izgube iz splošne proračunske rezervacije 

OŠ Predoslje 2.044.513,00 € 2.039.591,00 € 77.676,00 € 4.922,26 € *31.3.2011 za nakup novih osnovnih sredstev in drobnega inventarja 

OŠ Helene Puhar 1.529.782,00 € 1.527.950,00 € 10.287,00 € 1.832,00 € *31.3.2011 
za investicije v okviru predloga za porabo tekočih investicijskih transferov oz. za nakup osnovnih 
sredstev 

OŠ Matije Čopa 1.944.271,00 € 1.941.696,00 € 0,00 € 2.574,78 € *11.4.2011 za investicije na šoli (knjige, ognjevarni kovinski omari, kuhinjska ponev in druge nujne investicije) 

OŠ Jakoba Aljaža 1.797.494,00 € 1.797.231,00 € 15.934,00 € 263,00 € *21.4.2011 za investicije za nakup klimatske naprave v zbornici 

OŠ Stražišče 3.653.473,00 € 3.652.040,00 € 22.508,00 € 1.432,92 € *31.3.2011 za nakup računalniške opreme oziroma za pripravo instalacij za montažo računalniške opreme 

OŠ Franceta Prešerna  3.118.861,00 € 3.117.785,00 € 14.758,00 € 1.076,05 € *15.4.2011 za nakup serverja 

OŠ Simona Jenka 4.623.606,00 € 4.621.801,00 € 50.355,00 € 1.805,20 € *8.4.2011 za nakup interaktivne table 

OŠ Staneta Žagarja 1.963.585,00 € 1.960.765,00 € 0,00 € 2.820,00 € *11.4.2011 za nakup osnovnih sredstev (za vzgojno – izobraževalno delo) 

OŠ Orehek 3.226.617,00 € 3.215.654,00 € 108.187,00 € 10.963,34 € 
*21.4.2011 nakup kuhinjskih aparatov v kuhinji v Mavčičah in za nakup kombiniranega vozila za prevoz hrane od 

vrtca do šole 

Glasbena šola Kranj 1.545.328,00 € 1.508.460,00 € 1.946,00 € 36.868,29 € *19.4.2011 
od tega 25.600,29€ za investicije po načrtu nabav za 2011; 11.268€ pa ostane nerazporejen - plan 
nabav za 2012 za koncertni klavir 

Ljudska univerza Kranj 642.881,00 € 638.278,00 € 13.214,00 € 4.603,35 € *25.5.2011 za nove investicije: parkirišča in kolesarska stojala 

OZG 
34.384.716,09 

€ 34.213.883,45 € 1.762.050,06 € 170.832,64 € **svet zavoda OZG nerazporejen presežek tekočega leta 

GORENJSKE LEKARNE 
41.573.508,00 

€ 41.078.043,00 € 338.541,00 € 495.465,00 € **svet zavoda GL 471.175 - investicije zavoda; 24.290 - opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda 



Zavod za turizem 801.414,00 € 795.178,00 € 5.048,00 € 6.236,00 € svet MOK ____ 

od tega 997 EUR davek od dohodkov pravnih oseb; presežek v višini 5.239 EUR za osnovna sredstva 
po načrtu nabav za leto 2011 ( 4 gorska kolesa, 1 osebni računalnik, dopolnitev pisarniške opreme 
ter tehničnih naprav - razsvetljava pisarniških prostorov ter prenosni računalnik) 

Gasilsko reševalna služba Kranj 2.168.099,00 € 2.166.992,00 € 10.400,00 € 1.107,00 € svet MOK ____ nabava bremenskega programa 

LEAG 116.375,00 € 113.245,00 € 0,00 € 2.671,00 € **31.3.2011  Presežek ostaja še  nerazporejen 

* soglasje izdano s strani župana 
      ** odločitev o razdelitvi presežka sprejme 

svet zavoda 
       


