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ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

OBČINSKI  SVET  

OBČINE MOKRONOG-TREBELNO 

 

ZADEVA: LETNA POROČILA JAVNIH ZAVODOV KATERIH USTANOVITELJICA 

OZIROMA SOUSTANOVITELJICA JE OBČINA MOKRONOG-TREBELNO ZA 

LETO 2017 - seznanitev 

 

V skladu s 19. členom Statuta Občine Mokronog-Trebelno in na podlagi 72. člena 

Poslovnika občinskega sveta občine Mokronog-Trebelno posredujem Občinskemu svetu 

Občine Mokronog-Trebelno v seznanitev poslovna poročila javnih zavodov katerih 

ustanovitelj oziroma soustanovitelj je Občina Mokronog-Trebelno, in sicer: 

- poročilo o poslovanju javnega zavoda Osnovna šola Mokronog 
- poročilo o poslovanju javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje 
- poročilo o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje 
- poročilo o poslovanju javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.   

 

Uvod 

Javni zavodi katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Mokronog-
Trebelno so dolžni v skladu z ustanovitvenimi akti enkrat letno poročati ustanovitelju o 
izvajanju letnega programa in razvoja zavoda iz katerega je razvidna skladnost porabe 
sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti. 
 

Pravna podlaga 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti  
- Zakon o lokalni samoupravi  
- Statut Občine Mokronog-Trebelno  
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje 
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Mokronog  
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.  

   
Namen 
Predstavljena so poročila:     

1. Javnega zavoda Osnovne šole Mokronog 
2. Javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje 
3. Javnega zavoda Zdravstvenega doma Trebnje  
4. Javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje 

 

1. Osnovna šola Mokronog 
V skladu s 33. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Mokronog mora zavod najmanj enkrat letno poročati ustanovitelju o 
izvajanju programa javnega zavoda in letnega delovnega načrta.  



2 
 

Osnovna šola Mokronog se za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti financira iz 
sredstev proračuna Občine Mokronog-Trebelno in sredstev proračuna Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, del sredstev pa prispevajo tudi starši (vrtec).  Osnovna 
šola pridobiva sredstva za delo tudi iz sredstev od prodaje storitev in izdelkov, donacij, 
prispevkov sponzorjev ter drugih virov. Zavod je kot celota v letu 2017 posloval s 
presežkom prihodkov nad odhodki v višini 4.189,23 EUR.  
 

 leto 2016 leto 2017 Indeks 2017/2016 

prihodki 2.243.719,71 2.339.008,25 1,04 

odhodki 2.240.695,55 2.334.819,02 1,04 

rezultat poslovanja 3.024,16 4.189,23 1,39 

OPOMBA: Prihodki in odhodki so navedeni po načelu nastanka poslovnega dogodka. 
 

Delež prihodkov MIZŠ občina starši ostali 

2016 51,39 % 34,88 % 10,69 % 3,04 % 

2017 52,78 % 33,79 % 10,63 % 2,80 % 

OPOMBA: Sestava prihodkov po virih v letih 2016 in 2017 (v odstotkih) 
 

Zavod je sestavljen iz dveh enot, to sta šola in vrtec, ki imata različna sistema financiranja. 
Vrtec se financira deloma iz prispevkov staršev, razliko do polne cene pa krije občina.  
Število vseh učencev OŠ Mokronog v šolskem letu 2017/2018 znaša 284, kar znaša 5 
učencev več kot preteklo šolsko leto (16 oddelkov). Vrtec Mokronožci deluje s 7 oddelki, 
od tega deluje 6 oddelkov v Mokronogu kjer vrtec obiskuje 102 otrok in en oddelek na 
Trebelnem kjer vrtec obiskuje 19 otrok.  
 
Na podlagi določil akta o ustanovitvi, lahko presežek prihodkov nad odhodki zavod 
uporabi za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po 
predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. Šola predlaga, da se presežek porabi 
za razvoj zavodske dejavnosti. 
 
2. Knjižnica Pavla Golie Trebnje 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje se za izvajanje javne službe, katere izvajanje je v javnem 
interesu, financira iz sredstev proračunov soustanoviteljic, ki so Občina Trebnje, Mirna, 
Mokronog-Trebelno in Šentrupert in sicer po načelu delitvenega ključa število prebivalcev 
ter proračuna Republike Slovenije - na podlagi razpisov in prihodkov iz plačil uporabnikov 
za storitve javne službe, s prodajo blaga in storitev na trgu, z donacijami, sponzorstvi, 
darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom. Višino 
sredstev za izvajanje javne službe, zagotavlja ustanovitelj z odlokom o proračunu na 
podlagi pogodbe ter na osnovi programa dela in finančnega načrta. 
 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje ima skladni z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnice Pavla Golie Trebnje naslednje organizacijske enote: 
- osrednja knjižnica: v Trebnjem, 
- krajevne knjižnice: v Trebnjem, na Mirni, v Mokronogu, v Šentrupertu, 
- izposojevališče: v Velikem Gabru. 
 
Na območju Trebelnega (Češnjice pri Trebelnem) in Dobrniča pa obišče bralce Potujoča 
knjižnica (bibliobus, 20 ur/leto), ki jev letu 2017 beležil 413 obiskov (v letu 2016 pa 333 
obiskov). 
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Število aktivnih članov v Krajevni knjižnici Mokronog v letu 2017 znaša 446, od tega jih je 
bilo na novo vpisanih 37. Število vseh aktivnih članov Knjižnice Pavla Golie Trebnje pa za 
leto 2017 znaša 4.414 (od 21.087 prebivalcev, 20,93 % včlanjenih prebivalcev).  
 
Letni nakup knjižničnega gradiva v letu 2017 je znašal 4.358 enot, od tega 720 enot za 
Krajevno knjižnico Mokronog. Krajevna knjižnica Mokronog pa na dan 31.12.2017 
razpolaga z 17.204 enot knjižničnega gradiva. V skladu z Uredbo o osnovnih storitvah 
knjižnic je določeno, da krajevna knjižnica z do 6000 prebivalci obratuje 15 ur tedensko, 
kar Krajevna knjižnica Mokronog dosega. Knjižnica skozi vse leto organizira številne 
prireditve in tudi druge oblike dela z uporabniki (dejavnosti za otroke in mladino, 
dejavnosti za odrasle, projekti). 
 

 leto 2016 leto 2017 Indeks 2017/2016 

prihodki 487.613 555.755 1,14 

odhodki 485.545 551.306 1,14 

rezultat poslovanja 2.068 4.449 2,15 

OPOMBA: Prihodki in odhodki so navedeni po načelu nastanka poslovnega dogodka. 

 
Zavod v letu 2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.449 €. O načinu 
razpolaganja presežka prihodka nad odhodki odloča Svet ustanoviteljic na predlog Sveta 
zavoda. Sredstva se smejo porabiti za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. 

 
3. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je javni zavod, ki opravlja dejavnosti, ki so 
določene kot javna služba (izvajanje javnih izobraževalnih programov za odrasle in 
galerijska dejavnost) in dejavnosti, ki niso določene kot javna služba. 

 
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov odraslih, ki se šolajo, s prodajo storitev in izdelkov na trgu, z dotacijami, 
sponzorstvi, darili in z drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z 
zakonom. 

 
Občina Mokronog-Trebelno je v letu 2017 zagotavljala sredstva za galerijsko dejavnost, 
izobraževanje odraslih, univerzo za tretje življenjsko obdobje ter nacionalni program 
izobraževanja odraslih. 
V UTŽO je vključenih 259 članov, od tega jih je 11 članov oziroma 4 % iz občine Mokronog-
Trebelno. V Mokronogu je potekal krožek Likovne ustvarjalnice v obsegu 85 ur. V okviru 
CMU Trebnje pa je bilo v občini Mokronog-Trebelno izvedenih 5 delavnic, ki so se jih 
udeležili starejši in mlajši udeleženci. 
Nacionalni program izobraževanja odraslih promovira izobraževanje odraslih (razvoj 
novih programov, objave v medijih, izvedba študijskih krožkov, svetovanje občanom o 
možnostih izobraževanja,…..) in ga občine ustanoviteljice sofinanciramo.  

 
Ustanoviteljice so krile stroške financiranja javne službe na področju muzejske dejavnosti 
v letu 2017. 

 

 leto 2016 leto 2017 indeks 2017/2016 

prihodki 628.509 832.243 1,32 

odhodki 618.736 829.615 1,34 
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rezultat poslovanja 9.773 2.627 0,26 

OPOMBA: Prihodki in odhodki so navedeni po načelu nastanka poslovnega dogodka. 

 

Zavod v letu 2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.627 €. O načinu 
razpolaganja presežka prihodka nad odhodki odloča Svet ustanoviteljic na predlog Sveta 
zavoda. Sredstva se smejo porabiti za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. Zavod pa 
predlaga, da se presežek prenaša v naslednje leto kot nerazporejeno. 
 

4. Zdravstveni dom Trebnje 

Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje je v skladu s 35. členom Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Zdravstveni dom Trebnje dolžan ustanoviteljicam poročati o poslovanju in o svojih 
razvojnih načrtih. 
Zdravstveni dom Trebnje s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovni zdravstveni 
dejavnosti na območju občin Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert. Osrednje 
vodilo Zdravstvenega doma Trebnje je zagotavljanje optimalnih, kakovostnih in varnih 
zdravstvenih storitev. 
Ustanoviteljice javnega zavoda in država zagotavljajo pogoje in sredstva za delo javnega 
zavoda. Poleg tega se javni zavod financira tudi iz nejavnih virov, ki jih pridobi z 
opravljanjem javne službe in z opravljanjem drugih dejavnosti, pri čemer ne sme ogrožati 
izvajanje javne službe. 
 

 leto 2016 leto 2017 indeks 2017/2016 

prihodki 4.772.631 5.012.454 1,05 

odhodki 4.322.485 4.765.778 1,10 

rezultat poslovanja 450.146 246.675 0,55 

OPOMBA: Prihodki in odhodki so navedeni po načelu nastanka poslovnega dogodka. 

 

Letna poročila javnih zavodov so na vpogled na sedežu javnih zavodov in na Občinski 

upravi Občine Mokronog-Trebelno knjižena na letno pogodbo posameznega zavoda za leto 

2017.  

Na podlagi 76. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno določam kot 
predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah letnega poročila na sejah sveta, Mojco Pekolj, 
direktorico občinske uprave.  
 

Občinskemu svetu Občine Mokronog-Trebelno se predlaga, da po obravnavi dokumentov 
sprejme naslednji  
 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je seznanil s poročilom o poslovanju: 
 Osnovne šole Mokronog za leto 2017; 
 Knjižnice Pavla Golie Trebnje za leto 2017; 
 Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje za leto 2017; 
 Zdravstvenega doma Trebnje za leto 2017. 

            

 

                 ŽUPAN 

          Anton MAVER                                                                 


