
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

     
 

 

PREDLOG 

 

Na podlagi 24. alineja drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, 

poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16, 7/19), je Občinski svet Občine Polzela na 
……….. redni seji …………..., sprejel 

 

 

 
 

 

SKLEP 

 

 

 

I.  
 

Občinski svet Občine Polzela se seznani s poročilom javnih zavodov za leto 2019: 

- Glasbena šola Risto Savin Žalec,  
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec, 

- II. Osnovna šola Žalec, 

- UPI Ljudska univerza Žalec. 
 

 

 

 
Številka: ……………….… 

Polzela, ………………….. 

 

 

 
 

Jože Kužnik 

Župan 
         

 

 

 
 

 

 
                                                      



Letna poročila zavodov v letu 2019 - povzetki 

 

 
 

Glasbena šola Risto Savin Žalec 

 
 

Glasbena šola Risto Savin Žalec je medobčinska šola, ki ima svoj sedež v Žalcu. Z namenom 

približevanja storitev uporabnikom, so glasbeno in kulturno izobraževanje razširili tudi s 
pomočjo dislociranih oddelkov, ki so na Polzeli, v Preboldu, v Braslovčah in na Vranskem. 

Glasbeno šolo Risto Savin Žalec obiskuje 52 otrok iz Občine Polzela.  

 

Vse zastavljene cilje, opredeljene v Letnem delovnem načrtu, so dosledno in v celoti uresničili 
in presegli, kar je razvidno iz Letnega delovnega načrta. Izvedenih je bilo nekaj nepredvidenih 

sodelovanj, kar je preseglo načrtovane aktivnosti.  

 
V letu 2018/2019 je bilo v GŠ Žalec vpisanih skupno 524 otrok, kar pomeni, da so bile 

zmogljivosti poučevanja popolnoma zapolnjene.  

 
Kvaliteta delovanja se izraža tudi v uspehih na tekmovanju, saj le-ti predstavljajo dodano 

vrednost strokovnega dela. Vpis in vse dejavnosti potekajo v skladu s pristojnim ministrom. 

Trend kaže, da je povpraševanje po šolanju vsako leto večje kar pomeni veliko potrditev 

dobrega in strokovnega dela. Velik del pozornosti je namenjen tudi dodatnemu izobraževanju 
zaposlenih.  

 

Poslovanje je bilo gospodarno, predvsem pa učinkovito. S sredstvi, s katerimi razpolagajo je bil 
izveden tudi nadstandardni program (balet, plesna pripravnica, itd.). V Odloku o ustanovitvi je 

zapisan delež obveznosti občin za investicijsko vzdrževanje. Iz MIZŠ prejme glasbena šola le 

sredstva za plače učiteljev in nadomestilo za regres za letni dopust, vse ostale finančne 

obremenitve so financirane iz prispevkov občin in nejavnih sredstev za opravljanje javne službe.  
Prispevki staršev so namenjeni za kritje materialnih stroškov, ki nastanejo z izvedbo programa 

in so nujno potrebni za izvedbo le-tega.  

 
V letu 2019 je glasbena šola ustvarila 1,359.981,58 EUR prihodkov in 1,319.436,81 EUR 

odhodkov. Prihodki in stroški so višji za 11% v primerjavi z letom 2018. Iz državnega 

proračuna je šola prejela 73,5% vseh prihodkov in so 12% višji od dotacij v letu 2019 (zaradi 
višjih dotacij v plače v letu 2019). Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo 7,2% vseh 

prihodkov in so namenjeni pokrivanju materialnih izdatkov. Med prihodke od prodaje storitev iz 

opravljanja javne službe se uvrščajo prispevki staršev, prihodki od nastopov, donacije in 

dotacije za javna dela. Ti predstavljajo 19,3% delež. Presežek prihodkov nad odhodki se nameni 
za dejavnost šole in nakup instrumentov. Zavod se bo o porabi presežka dogovoril z občinami 

ustanoviteljicami.  

 
 

 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

 

Ustanovitelje Medobčinske knjižnice v Žalcu so občine SSD. Delež Občine Polzela je 13%. Z 

vsemi občinami je bila sklenjena Pogodba o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot javne 

službe. Izkaz prihodkov in odhodkov od 1. 1.. do 31. 12. 2019 izkazuje presežek prihodkov nad 
odhodki v znesku 1.968,23 EUR. vseh prihodkov je bilo 601.121,94 EUR, odhodkov pa 

599.153,71 EUR. lastnih prihodkov je bilo 74.025,10 EUR kar je 12,3% vse prihodkov. Zavod 

izkazuje 21.266,18 EUR presežka in s tem uresničuje pričakovanja mnogih, ki zavode 
spodbujajo k ustvarjanju presežka in ne izgube.  

 

 



Velik poudarek je namenjen izobraževanju, saj morajo zaposleni ves čas slediti spremembam in 

novostim. Knjižnica se že dlje časa srečuje s kadrovsko podhranjenostjo. Poleg že zaposlenih bi 

nujno potrebovali najmanj dve osebi. Z javnimi deli se le blaži hudo pomanjkanje kadra. V letu 
2019 je bilo nabavljenih za 104.935,01 EUR knjižničnega gradiva. 42.071 EUR je delež 

Ministrstva za kulturo, delež občin ustanoviteljic pa znaša 61.705,20 EUR. Ostanek iz leta 2018 

je znašal 7.075,37 EUR. V leto 2020 se je preneslo 5.916,56 EUR za nemoteno nabavo v prvih 
mesecih. V letu 2019 je bilo odpisanih 3908 enot gradiva. Knjižnica izloča ali odpisuje: 

poškodovano, umazano, nepopolno, zastarelo gradivo.  

 
Pripravljenih je bilo 545 prireditev, kar je dobra 2% več kot leto prej. Število obiskovalcev se je 

povečalo za 12,5%.  

 

V letu 2019 se je v knjižnico vpisalo 801 novih članov. Enako kot leto prej. Vpis novih članov 
je najbolj padel v občini Vransko in Braslovče. Da bi obdržali ali povečali število uporabnikov 

in članov so izvajali številne projekte in prireditve za otroke, mladino in odrasle. Pri nakupu 

knjižničnega gradiva sledijo strokovnim priporočilom in sicer, da je potrebno nabaviti 60% 
stroke, 40% leposlovja, znotraj tega 30% za mladino in otroke. Ves čas so upoštevane tudi želje 

in potrebe uporabnikov.  

 
 

 

UPI – Ljudska univerza Žalec 

 
Upi je edini javni zavod za izobraževanje odraslih v Spodnji Savinjski dolini. Na dan 31. 12. 

2019 je bilo v zavodu zaposlenih 14 delavcev (13 redno zaposlenih in 1 prek javnih del). Zaradi 

manjšega obsega dejavnosti od leta 2012 oddajajo prostore Waldorfski šoli za izvajanje 
dejavnosti Osnovne šole in vrtca. Od leta 2015 je Občina Žalec, v soglasju z ostalimi občinami 

soustanoviteljicami zavoda, edina lastnica zgradbe. V programu Osnovne šole za odrasle je bilo 

izvedenih 701 ur predavanj in vpisanih 11 udeležencev. Na področju izrednega izobraževanja je 

bilo izvedenih 9 programov, 3546 ur predavanj in 117 vpisanih udeležencev. Večina 
uporabnikov prihaja iz Spodnje Savinjske doline (63,8%), ki predstavlja območje občin 

soustanoviteljic zavoda. Ostalih 36,2% predstavljajo udeleženci, ki prihajajo iz širše Savinjske 

in tudi ostalih regij. Odstotek udeležencev programov UPI za Občino Polzela znašajo 8%. Na 
dan 31. 12. 2019 znaša bilančna vsota UPI – ljudske univerze Žalec 933.343 EUR in je v 

primerjavi z letom prej za 24,91% nižja. V letu 2019 so bila odpisana osnovna sredstva v 

vrednosti 21.744,84 EUR in drobni inventar v vrednosti 2.447,47 EUR. V omejenem letu je bilo 
ustvarjenih 770.063 EUR prihodkov. Od tega so prihodki javne službe 225.895  EUR (29,3 

%vseh prihodkov), prihodki tržne dejavnosti pa znašajo 544.167 EUR (70,7% vseh prihodkov). 

V letu 2019 je bilo 743.223 EUR odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki  po obračunskem 

načelu na podlagi nastanka poslovnega dogodka v letu 2019 znaša 26.840 EUR. V obračunskem 
obdobju se zavod ni zadolževal, niti ni odplačeval dolga, ker je posloval z lastnimi sredstvi.  

 

 
 

II. OŠ Žalec 

 
Šola izvaja dva programa in sicer prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, v 

katerem izobražuje 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. Ob 

koncu šolskega leta 2018/2019 je bilo vpisanih 67 učencev. Na dan 31. 12. 2019 je bilo 
zaposlenih 47 oseb. Del zaposlenih dopolnjuje svojo delovno obveznost na drugih OŠ (tudi 

Polzeli), kot mobilni učitelji izvajajo dodatno strokovno pomoč. II. OŠ Žalec izkazuje sredstva 

v upravljanju v višini 727.369,06 EUR. sredstev v finančnem najemu nimajo.  V letu 2019 je 
šola ustvarila 1,177.019,79 EUR prihodkov in 1,157.700,68 EUR odhodkov. Prihodki so za 

16% višji, stroški pa za 15% višji kot v letu 2018. Iz državnega proračuna je šola prejela 82,9% 

prihodkov, to je 17% več kot leto prej. Prihodki so bili višji, zaradi večjega števila zaposlenih in 



dviga plač v JS. Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo 10,7% vseh prihodkov in so za 

6% višji od leta 2018. Višji so zaradi dotacij za materialne stroške, zaradi večjega števila 

vpisanih otrok. Prihodki od prodaje storitev iz opravljanja javne službe predstavljajo 5,8% delež 
vseh prihodkov in so v primerjavi s prejšnjim letom za 13% višji. Višji so zaradi dodatnih 

prispevkov staršev in višjih prihodkov javne službe.  

 
Stroški materiala predstavljajo 3,2% vseh stroškov. So 18% višji kot leto prej, zaradi stroškov 

materiala za pouk, energijskih stroškov zaradi večjega števila otrok. Stroški storitev obsegajo 

9,7% in so nižji v primerjavi z letom 2018 za 8%. največji delež med vsemi stroški predstavlja 
delež odhodkov za plače in sicer 85,2%. Stroški so višji zaradi odprave anomalij v javnem 

sektorju v letu 2019.  

 

V letu 2019 je šola prejela 1,177.922,82 EUR sredstev, celotni odlivi pa so znašali 1.154.218,91 
EUR.  

 

 
 

 

Povzetek pripravila: 
Mija Čulk 

Višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo 

 

 


