Polzela, 7. 4. 2015
Št.: ………………….

NASLOV:

Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov:
- II. Osnovna šola Žalec,
- Glasbena šola Risto Savin Žalec,
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec,
- UPI Ljudska univerza Žalec.

PRAVNA PODLAGA:

Odlok o ustanovitvi vzgojno - izobraževalnega zavoda II.
osnovna šola Žalec (Uradni list RS št. 6/1997, 63/2001,
112/2008, 85/2010)
Odlok o ustanovitvi vzgojno - izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Risto Savin Žalec (Uradni list RS št. 6/1997,
63/2001, 112/2008, 85/2010, 68/2013)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda UPI – Ljudska univerza
Žalec (Uradni list RS št. 7/1997, 63/2001, 112/2008)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna
knjižnica Žalec (Uradni list RS št. 11/2008)

PREDLAGATELJ:

Jože Kužnik, župan

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Polzela se seznani z letnimi poročili
javnih zavodov.
- II. Osnovna šola Žalec,
- Glasbena šola Risto Savin Žalec,
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec,
- UPI Ljudska univerza Žalec.

ZADEVA: POVZETEK LETNIH POROČIL JAVNIH ZAVODOV 2014
- II. Osnovna šola Žalec
- Glasbena šola Risto Savin Žalec
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec
- UPI Ljudska univerza Žalec
Občina Polzela je skupaj še s petimi občinami SSD soustanoviteljica naslednjih javnih zavodov:
II. Osnovna šola Žalec, Glasbena šola Risto Savin Žalec, Medobčinska splošna knjižnica Žalec,
UPI Ljudska univerza Žalec in v katerih občine izvršujejo svoje medsebojne ustanoviteljske v
razmerju števila prebivalcev po občinah, in sicer:
- Občina Braslovče:
12%
- Občina Polzela:
13%
- Občina Prebold:
12%
- Občina Tabor:
4%
- Občina Vransko:
6%
- Občina Žalec:
53%

Letna poročila za leto 2014 v celotnem besedilu, se nahajajo pri višji svetovalki za družbene
dejavnosti ga. Jerneji Svetko, v nadaljevanju pa je povzetek le-teh.

1. II. OŠ ŽALEC
Šola izvaja prilagojeni program z nižjimi izobrazbenim standardom, v katerem izobražujejo
otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju in posebni program vzgoje in izobraževanja, kamor
so vključeni otroci z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Vizija šole je usposobiti
učence za čim večjo samostojnost ter vključitev v bodoče izobraževanje, zaposlovanje in
življenjsko okolje. V letu 2014 je bilo vpisanih 50 učencev, od tega 6 otrok iz Občine Polzela.
V letu 2014 je II. Osnovna šola Žalec prejela 699.255,69 EUR sredstev, od tega deleže državnega
proračuna 84,2%, iz občinskih poračunov 11,4%. Prilivi za investicije predstavljajo 0,5% delež
oz. 3.541,97 EUR, prilivi iz javne službe 4% delež oz. 27.710,64 EUR in prilivi iz tržne dejavnosti
105,00 EUR. Celotni odlivi so znašali 702.586,83 EUR, od tega je bilo odlivov za investicije 2,2%,
kar znaša 3.361,14 EUR.
Prihodki so razdeljeni na:
- Prihodke iz poslovanja, kamor so vključeni prihodki poračunov, javne službe in
prihodki od prodaje storitev, ustvarjenih na trgu,
- finančni prihodki in
- drugi prihodki.
Iz državnega proračuna je šola prejela 83% prihodkov in so za 4% višji kot v preteklem letu,
zaradi nakazila MIZŠ za ¾ plačnih nesorazmerij.
Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo 12% vseh prihodkov in so za 12% nižji od leta
2013 in za 4% nižji od planiranih. Sem so vključene dotacije za:
- materialne izdatke; ti so za 6% nižji od planiranih,
- prevoze otrok v šolo; ti so za 7% nižji od planiranih in
- sredstva za dogovorjeni program.

Prihodki od prodaje storitev iz opravljanja javne službe predstavljajo 4% delež vseh prihodkov
in so v primerjavi z letom 2013 nižji za 40%. Med te prihodke so vključeni prihodki od učencev
za šolo v naravi, ekskurzije, učbenike in ostalo, povračila za delavce, ki opravljajo delo na več
zavodih (tu se je delež v letu 2014 zmanjšal za polovico), sredstva ZRSZZ za pleče javnih
delavcev in ostale storitve iz opravljanja javne službe.
Prihodki od prodaje storitev na trgu znašajo 144 EUR in so nastali z oddajo prostorov v najem.
II. Osnovna šola Žalec je ustvarila presežek prihodkov v višini 5.569,19 EUR, presežek pa je
posledica nakazila MIZŠ za ¾ plačnih nesorazmerij konec meseca decembra.

2. UPI LJUDSKA UNIVERZA
V letu 2014 so ustvarili za 559.218 € prihodkov, kar je za 18,9% manj kot leto poprej. Z
realizacijo so zastavljen finančni plan za leto 2014 presegli za 0,1%.
Poslovno leto so zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 16.419,30 EUR oz. z
upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb prav toliko.
Struktura prihodkov v letu 2014 je sledeča:
- 44,7 % prihodki od šolnin, tečajnin, najemnin
- 6,3 % prihodki od občin ustanoviteljic
- 11,9 % sredstva MIZKŠ : razmestitve SSU, ŠK, TVU, ISIO, SBO
- 6,9 % MIZKŠ : OŠO, poplačilo plač
- 7,1 % MIZKŠ : ESS razpisi: CVŽU, DRP, NIO, UVNPZ
- 2,7 % MDD Družinski center
- 0,7 % MK Družinska bes. olimpiada
- 8,3% MNZ program ZIP
- 8,5 % javna dela
- 0,6% UŽU delavnice
- 2,4 % drugi prihodki, prihodki od financ., prevrednot. prih.
Razmerje med javnimi sredstvi in tržnim delom je 33,5 % (javni del) : 66,5 % (tržni del).

3. MEDOBČINSKA SPLOŠNA KNJIŽNICA ŽALEC
V letu 2014 so v Medobčinski splošni knjižnici Žalec ustvarili 488.070,95 € prihodkov in
472.921,09 € odhodkov.
Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo 87,4% vseh prihodkov. Sem so vključeni
prihodki za plače, prihodki za pokrivanje programskih in neprogramskih stroškov in sredstva
za nabavo neknjižnega gradiva. Prihodki so za 3% višji kot v letu 2013. Iz državnega proračuna
je knjižnica prejela sredstva za delovno usposabljanje, kar predstavlja 0,7% delež vseh
prihodkov.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec je ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini
15.149,85 EUR, ki po obdavčitvi z davkom od dohodka v višini 67,72 EUR znaša 15.082,13 EUR.
Presežek je nastal zaradi varčevanja in lastnih prihodkov.
Poslovanje knjižnice Polzela
V letu 2014 je občina Polzela namenila za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec sredstva v višini
56.629,25 €; od tega 4.991 € za nakup knjižničnega gradiva. Za Občino Polzela se je nakupilo 516
novih knjig, podarjenih pa je bilo 138 knjig, za odpis je bilo 551 knjig. Na dan 31. 12. 2014 ima
Občinska knjižnica Polzela 17243 knjig.

V letu 2014 je bilo v knjižnici Polzela vpisanih 106 uporabnikov, tako imamo 889 aktivnih
članov.

4. GLASBENA ŠOLA »RISTO SAVIN« Žalec
V letu 2014 je Glasbena šola »Risto Savin« Žalec ustvarila 1.087.681,42 € prihodkov in
1.047.797,35 € odhodkov. Prihodki in odhodki so za 1% nižji od leta 2013.
Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo 6% vseh prihodkov in so namenjeni pokrivanju
materialnih izdatkov. V primerjavi z letom 2013 so za 2% višji in v višini planiranih.
Občina Polzela je v letu 2014 namenila skupaj 11.584,37 EUR, od tega 9.784,38 EUR za
materialne stroške in 1.800 EUR za investicije.
Glasbena šola je ustvarila presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi v višini. 39.884,07
EUR.
V šolskem letu 2013/2014 je bilo skupaj vpisanih 444 učencev oz. 48 učencev iz Občine Polzela.

Pripravila:
Jerneja Svetko
Višja svetovalka za družbene dejavnosti

