
 

Februar, 2018 

2015  

 

 

  

Finančni načrt je Svet 

zavoda  obravnaval in 

sprejel - 28. 2. 2018  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 



 

3 

 

KAZALO 
 

 
1. UVOD ................................................................................................................................ 4 
2. PODLAGE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA VRTCA ............................................ 5 
3. PROGRAM DELA OTROŠKEGA VRTCA IN  FINANCIRANJE DEJAVNOSTI .................. 6 
4. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 ...................................................................................10 
5. FINANČNI NAČRT  PO OBRAČUNSKEM TOKU .............................................................10 

5.1. PRIHODKI .................................................................................................................10 
I. PRIHODKI OD POSLOVANJA ...............................................................................12 

a) Sredstva iz proračuna občine ustanoviteljice ......................................................12 
b) Sredstva iz proračuna drugih občin .....................................................................12 
c) Sredstva iz državnega proračuna .......................................................................12 
d) Plačila staršev za programe vrtca .......................................................................12 
e) Prihodki iz tržne dejavnosti .................................................................................12 
f) Drugi prihodki .....................................................................................................12 

II. FINANČNI PRIHODKI ............................................................................................12 
III. DRUGI PRIHODKI ..............................................................................................12 
IV. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI ......................................................13 

5.2. ODHODKI ..................................................................................................................13 
I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV .....................................................14 

a) Stroški blaga in materiala.......................................................................................14 
b) Stroški storitev .......................................................................................................14 

II. STROŠKI DELA .....................................................................................................14 
III. STROŠKI AMORTIZACIJE .................................................................................16 
IV. REZERVACIJE ...................................................................................................16 
V. DRUGI STROŠKI ...................................................................................................16 
VI. FINANČNI ODHODKI .........................................................................................16 
VII. DRUGI ODHODKI ..............................................................................................16 
VIII. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI .................................................17 

5.3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ................................................................17 
6. FINANČNI NAČRT PO DENARNEM TOKU .....................................................................17 

6.1  PRIHODKI .................................................................................................................17 
6.2  ODHODKI ..................................................................................................................17 
6.3  PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ................................................................18 

7. ZAKLJUČEK ....................................................................................................................19 
 

 
 
 
 
 
 
PRILOGE: 
 
1. Preglednica 1 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem toku za leto 2018; 
 
2. Preglednica 2 - Plan investicijskih vlaganj in tekočega vzdrževanja v letu 2018; 

 
3. Preglednica 3 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2018. 

 
4. Preglednica 4 – Kadrovski načrt  

 
 
 



 

4 

 

1. UVOD  
 
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah  je uvrščen  med posredne uporabnike proračuna, ker se pretežno 
financira iz občinskega proračuna. Na osnovi 27. člena Zakona o javnih financah morajo vsi 
posredni uporabniki občinskega proračuna pripraviti predloge finančnih načrtov na podlagi izhodišč, ki 
veljajo za občinski proračun. Navodila za pripravo proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 
smo od občine ustanoviteljice prejeli 18. 9. 2017. 
 
Zakonske podlage za  pripravo in sestavo finančnega načrta posrednega uporabnika proračuna: 

- Zakon o javnih financah. To je krovni zakon, ki določa delovanje javnih zavodov,  v 26.  in 27. 
členu določa, da morajo vsi posredni  uporabniki proračunov pripraviti in predložiti svoje 
finančne načrte; 

- Zakon o računovodstvu;. 
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov; 
- Navodila za pripravo proračuna Občine Šmarje pri Jelšah  za leto 2018; 
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) v 58. členu; 
- Proračunski priročnik Ministrstva za finance za pripravo proračuna občine za leto 2018. 

 
Posredni proračunski uporabniki naj bi pripravili finančni načrt po obračunskem toku. Zaradi lažjega  
spremljanja in usklajevanja s financerji, ki pa poslovanje izkazujejo po načelu denarnega toka,  pa tudi 
po denarnem toku. Ravno zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov mora 
zavod kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta ugotavljati in razčlenjevati prihodke in 
odhodke tudi na način, da upošteva računovodsko načelo denarnega toka – plačano realizacijo. 
Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc javnofinančnih prihodkov 
oz. prejemkov in odhodkov oz. izdatkov na ravni države.  
 
Finančni načrt je akt zavoda kot posrednega uporabnika, ki vsebuje vse predvidene  prihodke 
in vse predvidene odhodke (obračunski tok) za celotni zavod za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 
2018  ter vse predvidene prihodke in odhodke (denarni tok), ki bodo vplačani oz. izplačani na 
račun oz. iz računa zavoda v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018. 
 
Na osnovi 27. člena ZJF neposredni uporabniki občinskega proračuna zahtevajo od posrednih 
uporabnikov podatke, potrebne za pripravo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.  
 
V skladu z drugim odstavkom 58. člena ZIPRS1819 je predstojnik neposrednega uporabnika 
proračuna države ali občine dolžan posrednim uporabnikom proračuna iz svoje pristojnosti 
posredovati izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov v 15 dneh po objavi tega 
zakona v Uradnem listu RS. 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na 21. redni seji dne  20. 12..2017  sprejel Proračun Občine 
Šmarje pri Jelšah za leto 2018. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 je bil 
objavljen v Uradnem listu RS št. 79/2017 dne 28. 12. 2017.  
 
Posredni uporabnik v skladu s 27. členom ZJF sprejme finančni načrt v 30 dneh po sprejetju 
občinskega proračuna in ga v 15 dneh od sprejema posreduje občini.  
 
Finančni načrt mora obravnavati in sprejeti svet zavoda, soglasje k finančnemu načrtu pa daje 
ustanovitelj.  
 
 
Finančni načrt vsebuje: 
FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKEM TOKU 

 realizacijo prihodkov in odhodkov za leto 2016; 

 realizacijo prihodkov in odhodkov za leto 2017; 

 plan za leto 2018. 
FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU 

 realizacijo prihodkov in odhodkov za leto 2016; 

 realizacijo prihodkov in odhodkov za leto 2017; 

 plan za leto 2018. 
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2. PODLAGE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA VRTCA 
 
Podlage za sestavo finančnega načrta za vrtec za leto 2018 so: 
1. Letni delovni načrt vrtca  za šolsko leto 2017/2018 ; 
2. Sistemizacija delovnih mest v Otroškem vrtcu, ki jo je na seji dne, 14. 7. 2017 potrdil Občinski svet 

Občine Šmarje pri Jelšah; 
3. Navodila za pripravo proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018, ki jih je posredovala 

Občina Šmarje pri Jelšah v septembru  2017 kot podlago za planiranje za leto 2018; 
4. Proračun Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 (Ur. l. RS št., 79/2017); 
5. Program dela za leto 2018; 
6. Kadrovski načrt za obdobje 1.1.2018 do 1.1.2019. 
 
Usmeritve in kvantitativni  okviri za planiranje v letu 2018 so sledeči:  

 Materialni stroški  in drugi izdatki se planirajo v mejah  letne rasti cen in predvidene inflacije, 
toda po izhodiščih občine ustanoviteljice se materialni stroški planirajo za leto 2018 brez 
povišanja oz., realno glede na nujne potrebe in ne glede na želje ter skrajno varčevalno.  

 Pri stroških dela smo upoštevali Zakon o sistemu plač v JS (Uradni list RS, št. 108/09 – 
uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. 
US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 
67/17)  ter Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 
52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 
78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17 in 
46/17).  Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja za leto 2018 niso sklenili 
posebnega dogovora, vendar še veljajo nekatere določbe Zakona o ukrepih na področju plač 
in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) (Uradni 
list RS, št. 88/16). 

             To pomeni, da se podaljšajo ali se delno spremenijo sledeči ukrepi: 
1. Plačna lestvica je nespremenjena od 1.9.2016 dalje. 
2. Redna delovna uspešnost se v letu 2018 ne izplačuje. 
3. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je še vedno omejena.  
4. Regres za letni dopust za leto 2018 smo načrtovali v višini minimalne plače, ki od 

1.1.2018 dalje znaša 842,79 €.  

5. S 1. januarjem 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene 

v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), ob upoštevanju uskladitve 

minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1. januarjem 2014, 1. januarjem 2015, 

1. januarjem 2016, 1. januarjem 2017 in 1. januarjem 2018. Odbor Krovnega 

pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 z dne 

29.12.2017 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Zneski usklajene premije in skupne 

premije so se začele uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno 

pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2018.  
6. Javni uslužbenci v 2018 napredujejo v višji plačni razred in v višji naziv, vendar pridobijo 

pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim 
nazivom s 1. 12. 2018.  

7. Dne 2. decembra 2017 je bila uveljavljena nova Uredba o plačah direktorjev v javnem 
sektorju (Uradni list RS, 68/17; v nadaljevanju: Uredba), s katero se odpravljajo določene 
anomalije, tako glede načina (metodologije) določanja osnovnih plač direktorjem, kot tudi 
glede samih uvrstitev delovnih mest direktorjev v plačne razrede. Uredba se je začela 
uporabljati 1. januarja 2018, ko se je tudi izvedla prva uvrstitev direktorjev v plačne 
razrede v skladu z Uredbo. 

8. Ukrepa glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu, ki bo v letu 2018 

izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, v letu 2018  ni. To pomeni, da 

lahko javni uslužbenci, ki bodo v letu 2018 izpolnili pogoje za pridobitev pravice do 

starostne pokojnine, nadaljujejo z delom, za to ni potreben ne dogovor in ne soglasje 

delodajalca 

 Pri planiranju prispevkov iz bruto plač se upošteva stopnja prispevkov na bruto plače v višini 
16,10 %  od bruto plač. 

 Regres za prehrano za leto 2017 smo planirali v višini 3,79 € za vsak dan prisotnosti na delu.  

 Sredstva za prevoz na delo v višini dejanskih stroškov (osnova so podatki za januar 2018). 
Sredstva za prehrano in prevoz na delo je potrebno planirati samo za dneve na delu. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3165
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1937
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-2313
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-2278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-21-0070
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-2323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1942
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-2986
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-3501
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-21-0091
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4338
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-0339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2230
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2248
http://www.uradni-list.si/1/pdfpages?id=129130&part=U#!/pdf
http://www.uradni-list.si/1/pdfpages?id=129130&part=U#!/pdf
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 Jubilejne nagrade  in solidarnostne pomoči smo za leto 2017 planirali v višini 4.100 €.  

 Sredstva za odpravnine se planirajo v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v RS oz.  v   
višini treh zadnjih plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje. V finančnem načrtu leta 2018 
načrtujemo 8.647 € odpravnin zaradi upokojitev.  

 
V času priprave finančnega načrta potekajo stavke, ki opozarjajo na krivice in anomalije, z 
zahtevami po pravičnejšemu vrednotenju dela ter vračilu tistega, kar je bilo JU v času 
varčevanja odvzeto. Žal je ob pripravi finančnega  načrta še vedno polno negotovosti, zato so 
se pri načrtovanju upoštevale januarske plače.  
Prav tako je potrebno opozoriti, da je od zadnjega preračuna ekonomske cene, ki je bila 
sprejeta s 1.1.2018, že prišlo do nekaterih sprememb, ki so že nakazale, da bo ekonomsko ceno 
med letom najverjetneje potrebno uskladiti, saj bo v nasprotnem primeru prišlo do finančnih 
težav. Do velikega odstopanja je prišlo pri premiji kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence, prav tako se je s 1. 1. 2018 zvišala minimalna plača, kar 
pomeni višje plače pri tistih, ki so na minimalni plači, prav tako pomeni višji regres za letni 
dopust. 

 

3. PROGRAM DELA OTROŠKEGA VRTCA IN  
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 
 
Finančni načrt vrtca  izhaja predvsem iz  programa dela vrtca,  iz katerega izhajajo vsi letni cilji in 
načrti zavoda. Temeljni dokument dela otroškega vrtca  v letu 2018  je: 
Letni delovni načrt Otroškega vrtca  Šmarje pri Jelšah, ki ga je sprejel svet vrtca na seji 
14.9.2017. Letni delovni načrt  je temeljni dokument v katerem vrtec določi temeljne cilje in program 
dela vrtca, ti pa so: vzgoja in varstvo predšolskih otrok, priprava otrok na šolo in izvajanje raznih 
dodatnih programov. Z njim vsako leto določi celoten obseg, vsebino, razporeditev in organizacijo 
vzgojno varstvenega dela, ki je  za šolsko leto. Za leto 2018  smo pripravili Program dela, ki je 
dejansko Letni delovni načrt, vendar za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018. 
 
Temeljne naloge in financiranje otroškega vrtca  so določene v  

 Zakonu o vrtcih;  

 Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; 

 Odloku o ustanovitvi Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah; 

Financiranje vrtca je določeno v Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO in 55/17).  Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oziroma zakoniti zastopniki in 
občina. Na podlagi 21. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 
129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10-ZUPJS) in 78. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ 
(Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – 
ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – 
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. 
US, 90/15, 102/15, 63/16-ZDoh-2R in 77/17-ZMVN-1)  pa tudi ministrstvo pristojno za predšolsko 
vzgojo, ki iz državnega proračuna zagotavlja sofinanciranje plačil staršev, ki imajo hkrati v vrtec 
vključenega več kot enega otroka. Način zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna je določen s 
Pravilnikom o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil 
staršev (UL RS, štev. 76/08).  V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list 
RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – 
ZUUJFO, 57/15 , 90/15, 38/16-odl.US, 51/16-odl.US, 88/16, 61/17-ZUPS in 75/17) plačilo staršev 
določi Center za socialno delo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje neto 
mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno neto plačo na zaposlenega v RS in 
upoštevaje premoženje družine. Starši plačajo največ 77 % cene programa.  

Programi predšolske vzgoje se tako  financirajo iz: 
-     javnih sredstev, 
- plačil staršev ter 
- donacij in drugih virov. 
 
Osnova za plačilo staršev je cena programa  v katerega je otrok vključen. Cena programa obsega 
stroške vzgoje in varstva ter prehrane otroka v vrtcu. Ne vsebuje pa sredstev za investicije in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0892
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1910
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0370
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2374
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investicijsko vzdrževanje. Ceno programov v vrtcu določa lokalna skupnost v skladu s sprejeto 
metodologijo.  
 
Plačila staršev za programe vrtcev določajo Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za 
programe v vrtcih in Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za 
namen sofinanciranja plačil staršev.  

 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  določa, da se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo 
pri krajevno pristojnem centru za socialno delo.  ZUPJS  v 24. členu določa 9. dohodkovnih razredov, 
pri čemer je 1. dohodkovni razred oprostitev plačila za vrtec. Lestvica temelji na neto dohodkih. 
 

Dohodkovni razred 
  

Povprečni mesečni dohodek na osebo  
v % od neto povprečne plače 

Plačilo staršev v 
odstotku 
od cene programa 

1 
  

do 18% 
 

0 

2 
  

nad 18% do 30% 
 

10% 
  3 

  
nad 30% do 36% 
 

20% 
  4 

  
nad 36% do 42% 
 

30% 
  5 

  
nad 42% do 53% 
 

35% 
  6 

  
nad 53% do 64% 
 

43% 
  7 

  
nad 64% do 82% 
 

53% 
  8 

  
nad 82% do 99% 
 

66% 
  9 

  
nad 99% 
 

77% 
   

 
 
Kot zanimivost grafični pregled uvrstitve staršev v plačne razrede v letu 2016 in 2017. 
 
Starši, ki imajo v vrtec vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30 % plačila, ki jim je 
določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so 
plačila oproščeni.  
 
Razliko, med prispevki staršev in polno ekonomsko ceno, pokrije občina, ki zagotavlja še 
sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, sredstva za otroke s posebnimi potrebami, 
sredstva za dodatne programe in drugo. Podrobno so stroški dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno 
programa in jih krije Občina Šmarje pri Jelšah, določeni v  Pogodbi o sofinanciranju, sklenjeni med 
Občino Šmarje pri Jelšah in JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah.  
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na seji dne, 14. 07. 2017 potrdil sistemizacijo in organizacijo 
dela v Otroškem vrtcu v letu 2017/2018.  
 

Cene programov 
 
Cene programov so oblikovane  na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo, katerega je izdal pristojni minister in je bil objavljen v Ur. l. RS št. 97/03, 
77/05, 120/05 in 93/15) 
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Cene programov so temeljni vir financiranja vrtca. Pri pripravi finančnega plana za leto 2018 
smo upoštevali ekonomske cene, ki so začele veljati s 1. 1. 2018: 
 

- dnevni program za otroke od 1 do 3 let  453 € 

- dnevni program za otroke od 3 do 4 let  373 € 

- dnevni program za otroke od 3 do 6 let  338 € 

-     kombinirani oddelki I. in II. starost. obdobja 373 €. 

 
Po podatkih za mesec december 2017 so iz naslova oskrbnin oz. cen programov prispevali: 
 

 
 
V nadaljevanju povzemamo obseg dela: število oddelkov, število otrok in število zaposlenih v 
primerjavi s predhodnimi šolskimi leti.  
 

OBSEG DELA OTROŠKEGA VRTCA od 2012 – 2017 
 

ENOTE                                          ŠTEVILO OTROK                                         ŠTEVILO ODELKOV

OD 

1.9.2012 

DO 

31.8.2013

OD 

1.9.2013 

DO 

31.8.2014

OD 

1.9.2014 

DO 

31.8.2015

OD 

1.9.2015 

DO 

31.8.2016

OD 

1.9.2016  

DO 

31.8.2017

     OD 

1.9.2017

OD 

1.9.2012 

DO 

31.8.2013

OD 

1.9.2013 

DO 

31.8.2014

OD 

1.9.2014 

DO 

31.8.2015

OD 

1.9.2015 

DO 

31.8.2016

OD 

1.9.2016   

DO 

31.8.2017

OD 

1.9.2017

SONČEK 304 318 329 327 312 310 17 17 17 17 16 16

MAVRICA 38 37 37 37 38 19 2 2 2 2 2 1

CICIBAN 40 38 40 40 38 38 2 2 2 2 2 2

LIVADA 102 93 88 84 87 87 6 6 6 6 6 6

SKUPAJ 484 486 494 488 475 454 27 27 27 27 26 25  

 
V  programe vzgoje in varstva predšolskih otrok v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah je bilo v mesecu 
septembru 2017 vključenih 454 otrok, v oktobru 458, v novembru 457 in v decembru 460 otrok. Če 
primerjamo september 2016 in september 2017 se je število otrok v letu 2017 zmanjšalo za 21. V 
vrtcu  je organiziranih 25 oddelkov. 
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V prejšnjem grafu so podatki o vpisanih otrocih meseca septembra, v nadaljevanju pa je pregled otrok 
po mesecih za 2015, 2016 in 2017. 
 

 
 
 

 
 
 

PREGLED ŠTEVILA ZAPOSLENIH  na dan 31. 12. 2017 V SKLADU S  SISTEMIZACIJO za šolsko 
leto 2017/2018 

 

Skupina DM

Število 

oddelkov Delovno mesto

Št. 

sistem. 

DM. Dejansko

Vodstvo 25 Ravnateljica 1,00 1,00

Vzgojitelj 26,00 26,00

Pomočnik vzgojitelja 29,85 26,88

Spremljevalec gibalno oviranih otrok* 2,00 0,50

Specialni pedagog - defektolog 0,36 0,20

Logoped** 0,30

Pomočnik ravnatelja 1,00 0,50

Svetovalni delavec 1,00 1,00Organizator zdravstveno higienskega režima 

in organizator prehrane 1,00 1,00

Računovodja 1,00 1,00

Poslovni sekretar 1,00 1,00

Knjigovodja 0,75 0,75

Delavci v kuhinji 9,00 8,68

Hišnik 1,70 1,70

Čistilke 6,40 5,85

Perica - šivilja 1,20 1,00

83,56 77,05

77,050

JAVNI DELAVEC

SKUPAJ

SKUPAJ

Pedagoški delavci

Svetovalni in 

strokovni delavci

Računovodsko 

administrativni 

delavci

Drugo tehnično osebje

25

25

25

25

 
                *spremljevalce gibalno pokrivamo otrok pokrivamo s pomočjo študentov 
               ** Logopedske storitve izvaja delavka OŠ Šmarje pri Jelšah, ki jo plačuje Občina Šmarje pri Jelšah 
 

Na dan 31.12.2017 je bilo zaposlenih po deležih 77,05 delavcev.  
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Če pa upoštevamo še delavce, ki so na daljšem bolniškem staležu (2,35 delavki) ali porodniški (1 
delavka) je skupno 80,40 delavcev v deležu. Če gledamo število delavcev po ljudeh je bilo 31.12.2017 
zaposlenih 89  delavcev.  
Na podlagi ur v breme zavoda  (delovne ure + bolniške do 30 dni + nadure)  je lani delalo 75,03 
delavcev, kar pomeni  5,83 % manj kot leta 2016, ko je bilo delavcev na podlagi delovnih ur 79,67. V 
letu 2017 je bilo manj bolniških odsotnosti do 30 dni in sicer  3,25 %, prav tako je bilo manj odsotnosti, 
ki so refundirane s strani ZZZS in sicer 8.301 ur, kar je 8,66 % manj ur kot preteklo leto.  
 
Pri načrtovanju stroškov dela za leto 2018 smo upoštevali zaposlene, ki so bili vključeni v izračun 
ekonomske cene ter tiste, ki so plačani izven ekonomske cene. Stroški dela spremljevalke gibalno 
oviranih otrok, v deležu 0,5 ter 0,20 delavke, ki izvajajo individualne obravnave za otroke s posebnimi 
potrebami in strošek dela za vzgojiteljice, ki izvajajo DSP po odločbah, so pokriti s strani občine. Izven 
ekonomske cene pa iz tržne dejavnosti pokrivamo 0,5 kuharice. Pri KAD-u in regresu za LD smo 
upoštevali tudi delavce na porodniški ali bolniški nad 30 dni s pogodbami za nedoločen čas. 
 
 
 

4. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 
 
Finančni načrt Otroškega vrtca  Šmarje pri Jelšah za leto 2018 smo skušali pripraviti  čim bolj realno 
glede na izhodišča za planiranje, ki smo jih dobili od Občine Šmarje pri Jelšah,  glede na Letni delovni 
načrt za šolsko leto 2017/18, Program dela, Kadrovski načrt (preglednica 4) ter načrtovani obseg dela 
v letu 2018.  
 
Pri planiranju sredstev in stroškov smo upoštevali:  
- ekonomske cene za programe vrtca za mesec januar 2018; 
- število zaposlenih: pri zaposlenih smo načrtovali 1 zaposlitev manj, kar je razvidno tudi v 

kadrovskem načrtu; 
- število otrok 465 (najvišji normativ); 
- število oddelkov (25), s 1. 9. 2018 bo najverjetneje 1 oddelek manj; 
- trenutno veljavne odločbe staršev; 
- vse kvantitativne elemente za planiranje sredstev in stroškov v letu 2018. 

 
Finančni načrt sestavljajo: 

 Preglednica 1- FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2018 PO 
OBRAČUNSKEM TOKU; 

 Preglednica 2  – Načrt investicijskih vlaganj in tekočega vzdrževanja v letu 2018; 
 Preglednica 3 - FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2018 PO 

DENARNEM TOKU. 

 
5. FINANČNI NAČRT  PO OBRAČUNSKEM TOKU 

 

5.1. PRIHODKI 
 
Prihodkov za leto 2018 smo planirali 2.212.235 €, kar je 2,47 % več kot je znašala realizacija leta 
2017, v absolutni vrednosti pa za 53.278 € več. 
 
Prihodke smo razdelili v naslednje skupine: 

I. PRIHODKI OD POSLOVANJA 
II. FINANČNI PRIHODKI 
III. DRUGI PRIHODKI 
IV. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 

 
Podrobni pregled prihodkov je razviden v  preglednici 1.  
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VIŠINA IN STRUKTURA PRIHODKOV PLANA 2018 V PRIMERJAVI Z 
REALIZACIJO LETA 2017 IN REALIZACIJO 2016 

 

Naziv

Realizacija 2016 v 

€

Realizacija 2017 

v € Plan 2018 v € Index 4:2 Index 4:3 Struktura 2017 Struktura plan 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

A. PRIHODKI OD POSLOVANJA (I.+II+III+IV+V+VI) 2.199.208 2.151.386 2.206.040 100,31 102,54 100,00 100,00

I.   Sredstva iz proračuna občine ustanoviteljice 1.500.806 1.446.286 1.527.100 101,75 105,59 67,23 69,22

II.  Sredstva iz proračuna drugih občin 72.808 75.054 76.267 104,75 101,62 3,49 3,46

III.  Prihodki iz drž.prorač. 79.816 86.477 80.889 101,34 93,54 4,02 3,67

IV. Plačila staršev za programe 473.945 480.354 457.964 96,63 95,34 22,33 20,76

V. Prihodki iz tržne dejavnosti 43.815 42.732 43.300 98,82 101,33 1,99 1,96

VI.  Drugi prihodki 28.018 20.483 20.520 73,24 100,18 0,95 0,93

B. FINANČNI PRIHODKI 2 0 2 100,00 100,00 100,00

C. DRUGI PRIHODKI 28.774 2.057 1.300 4,52 63,20 100,00 100,00

Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 4.893 5.514 4.893 100,00 88,74

D. CELOTNI PRIHODKI 2.232.877 2.158.956 2.212.235 99,08 102,47  
 

Ker prihodki od poslovanja predstavljajo 99,72 % vseh prihodkov smo jim namenili največ pozornosti. 
V strukturi prihodkov od poslovanja predstavljajo za leto 2018 prihodki iz proračuna občine 
ustanoviteljice 69,22 %, prihodki iz proračuna drugih občin 3,46 %, prihodki iz državnega proračuna 
3,67 %, starši prispevajo 20,76 %, prihodki iz tržne dejavnosti predstavljajo 1,96 % ter drugi prihodki 
0,93 %.  
Planirani prihodki iz naslova ekonomske cene so višji za 2,07 %. Do odstopanja je prišlo zaradi višje 
ekonomske cene s 1. 1. 2018, povišanje pa bi bilo bistveno višje, če bi število otrok ostalo enako. Na 
višino oz. strukturo prihodkov iz naslova ekonomske cene vplivajo tudi odločbe staršev, ki lahko 
pomenijo na eni strani višje prihodke iz strani občine in na drugi strani nižje prihodke iz strani staršev 
ali obratno.  
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I. PRIHODKI OD POSLOVANJA 
 

a) Sredstva iz proračuna občine ustanoviteljice  
Z Občino Šmarje pri Jelšah vsako leto sklenemo pogodbo o sofinanciranju programov, s katero je 
dogovorjena višina sredstev, ki nam jih bo občina zagotovila za sofinanciranje programov. Za leto 
2018 znašajo sredstva po pogodbi 1.526.000 €,  od tega za sofinanciranje  cen programov do največ 
1.450.000 €, za dodatno pomoč otrokom s posebnimi potrebami v višini do 30.000 €, nadomestilo 
stroškov amortizacije 40.000 € ter za druge dodatne programe do 6.000  €.  Za športni program so 
sredstva po posebni pogodbi. Za leto 2018 načrtujemo za 5,59 % višje prihodke občine ustanoviteljice. 

 
b) Sredstva iz proračuna drugih občin  

Prihodke iz proračuna drugih občin smo planirali v višini 76.267 €, kar je 1,62 % več kot leta 2017.  
 

c) Sredstva iz državnega proračuna 
Sredstva MIZŠ iz naslova ekonomske cene v letu 2018 planiramo v višini 80.639 €, kar je 6,46 % manj 
kot v letu 2017. Za slovenski tradicionalni zajtrk planiramo, da bomo prejeli prihodke v višini 250 €. 
Sredstva iz državnega proračuna skupno znašajo 80.889 €. 

 
d) Plačila staršev za programe vrtca  

Za programe vrtca naj bi starši v letu 2018 prispevali sredstva v višini 457.964 €, kar je 4,66 % manj 
kot v letu 2017. Na višino vpliva predvsem število vpisanih otrok in pa odločbe s katerimi je določeno 
plačilo staršev za program vrtca.  
 

e) Prihodki iz tržne dejavnosti  
Prihodke iz tržne dejavnosti planiramo v letu 2018  v višini 43.300 € in predstavljajo prihodke od 
prehrane zaposlenih, prihodke od prehrane po izdanih računih drugim ter druge tržne prihodke. Indeks 
na leto 2017 je 101,33. 
 

f) Drugi prihodki 
Drugi prihodki so za leto 2018 planirani v višini 20.520 €, kar je 0,18 % več  kot v letu 2017.   
Med drugimi prihodki večji delež predstavlja prehrana otrok osnovne šole, za katere prehrano kuha  
vrtec. Indeks 99,91  pri prehrani otrok OŠ kaže na skoraj enake prihodke kot v 2017.  
 

II. FINANČNI PRIHODKI 
 
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah planira v letu 2018  finančne prihodke v višini 2 €. 

  

III. DRUGI PRIHODKI 
 
V finančnem planu za leto 2018 smo planirali 1.300 € drugih prihodkov.  
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IV. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
 
Prevrednotovalne poslovne prihodke planiramo v višini 4.893 €. V taki višini načrtujemo,  da bi 
uspešno izterjali terjatve, za katere smo v letu 2017 ali prej oblikovali popravke vrednosti terjatev. 
 

5.2. ODHODKI 
 
Pri planiranju odhodkov smo upoštevali  število otrok, oddelkov in delavcev, kot  smo pojasnili 
uvodoma, oz. po podatkih ob začetku leta 2018 ter kvantitativna izhodišča za planiranje posameznih 
stroškov. Odhodke smo planirali v višini 2.212.048 €, kar je 2,49 % več kot v letu 2017. Odhodki so  
razdeljeni v  skladu s kontnim načrtom, ki ga določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in sicer: 
 

I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
II. STROŠKI DELA  
III. AMORTIZACIJA  
IV. REZERVACIJE 
V. DRUGI STROŠKI 
VI. FINANČNI ODHODKI 
VII. DRUGI ODHODKI 
VIII. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

 
Podrobni pregled planiranih odhodkov je razviden iz preglednice 1.  

 
 

VIŠINA IN STRUKTURA ODHODKOV PLANA 2018 V PRIMERJAVI Z 
REALIZACIJO LETA 2017 IN LETA 2016 

 

Naziv

Realizacija 2016 v 

€

Realizacija 2017 

v € Plan 2018 v € Index 4:2 Index 4:3 Struktura 2017 Struktura plan 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

E. STROŠKI BLAGA, MAT, IN STOR. (1+2) 489.333 457.310 442.670 90,46 96,80 100,00 100,00

1. Stroški materiala 287.534 274.530 270.670 94,13 98,59 58,76 61,14

2. Stroški storitev  201.799 182.780 172.000 85,23 94,10 41,24 38,86

F. STROŠKI DELA  (1+2+3) 1.665.894 1.648.328 1.716.938 103,06 104,16 100,00 100,00

1. Plača in nadomestila plač 1.290.385 1.273.156 1.303.488 101,02 102,38 77,46 75,92

2. Prispevki za socialno varnost 208.053 205.171 209.862 100,87 102,29 12,49 12,22

3. Drugi stroški dela 167.455 170.000 203.588 121,58 119,76 10,05 11,86

G. AMORTIZACIJA 37.900 37.818 40.000 105,54 105,77 100,00 100,00

H. REZERVACIJE 0 0 0

J. DRUGI STROŠKI 6.372 6.482 6.340 99,50 97,81 100,00 100,00

K. FINANČNI ODHODKI 202 91 100 49,50 109,53 100,00 100,00

L. DRUGI ODHODKI

M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 31.827 8.271 6.000 18,85 72,54 100,00 100,00

N. CELOTNI ODHODKI 2.231.527 2.158.299 2.212.048 99,13 102,49 100,00 100,00

O. PRESEŽEK PRIHODKOV (D-N) 1.350 657 188 100,00 100,00  
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V strukturi celotnih planiranih odhodkov za leto 2018 stroški dela  predstavljajo 77,62 % , stroški 
materiala 12,24  % ter stroški storitev 7,78 % in amortizacija 1,81 %. Drugi odhodki predstavljajo manj 
kot 1 % celotnih odhodkov.  
 

 
 

I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV  
 
Za leto 2018 smo planirali za stroške blaga, materiala in storitev sredstva v višini 442.670 €, kar je 3,2 
% manj kot v letu 2017. To skupino stroškov, ki predstavlja 20,01 % vseh odhodkov delimo na: 
 

a) Stroške blaga in materiala   
b) Stroške storitev  

 
a) Stroški blaga in materiala  
Te stroške smo planirali v višini 270.670 €, kar je za 1,41 % manj kot v letu 2017,  v strukturi pa 
predstavljajo 12,24 % vseh stroškov.  
 
Največji delež v stroških materiala predstavljajo stroški živil za prehrano otrok. Te smo za leto 2018 
planirali v višini 148.500 €, kar je za 1,5 % več kot v letu 2017. Nižje stroške materiala pa načrtujemo 
pri učilih in učnih pripomočkih ter drugih materialnih stroških. Med večjimi stroški materiala so stroški 
ogrevanja, ki jih planiramo v višini 23.400 €, električna energija v višini 26.000€, učila in učni 
pripomočki 9.000 € ter drugi stroški materiala 15.000 €.  
 

b) Stroški storitev 
Stroški storitev so planirani v višini 172.000 €, kar je 5,9 % manj kot v letu 2017. V letu 2018 med 
stroški storitev največji delež predstavljajo stroški dela študentov (za pokrivanje bolniških), ki jih 
načrtujemo v višini 28.450 €, kar je sicer 14,9 % manj kot so stroški znašali v 2017, vendar še vedno 
zelo veliko. V višini 11.500 € načrtujemo tudi stroške za fizično pomoč otrokom, ki jo izvajajo 
študentje. Za tekoče in investicijsko vzdrževanje načrtujemo v letu 2018 26.987 €, kar je 16,66 % manj 
kot preteklo leto.  Komunalne stroške načrtujemo v višini 15.000, kar je 0,25 %  več kot leta 2017. 
Indeks pri planiranih stroških izobraževanja za leto 2018 v primerjavi z 2017 znaša 109,67. Med 
večjimi stroški storitev so še materialni stroški finančne službe, stroški vode, zavarovalne premije ter 
odvetniške storitve. Podrobni stroški in izračuni indeksov so v Preglednici 1.     
 

II. STROŠKI DELA  
 
Predstavljajo v strukturi največji delež in sicer kar 77,62 % vseh odhodkov. Planirali smo jih v višini 
1.716.938 €, kar je za  4,16 % več kot v letu 2017, kar je predvsem odraz napredovanj in odprav 
anomalij v letu 2017 in s tem višjih stroškov, kljub manjšemu številu zaposlenih.  
 
Največji del stroškov dela odpade na plače in nadomestila plač zaposlenih delavcev, ki jih planiramo 
za leto 2018 v višini 1.303.488 €, kar je 2,38 % več kot v letu 2017. Sledijo prispevki za socialno 
varnost delodajalca v višini 209.862 €, kar je 2,29 % več kot so prispevki znašali v letu 2017. 
 
Pri planiranju sredstev za plače smo izhajali iz plač za mesec januar 2018 ter upoštevali usmeritve in 
kvantitativne okvire za planiranje, ki smo jih navedli in pojasnili že uvodoma. Plače so višje tudi zaradi 
odprave anomalij v 2017. V 2017 so pomočniki vzgojiteljev zaradi odprave anomalij pridobili skupno 
58 PR, tehnično administrativni delavci 69 PR. 
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Prav tako smo vse ostale stroške dela (regres za prehrano, prevoz na delo, prispevke na bruto plače, 
jubilejne nagrade, odpravnine) planirali glede na znana izhodišča za leto 2018 in glede na pričakovano 
realizacijo. Druge stroške dela v letu 2018 planiramo v višini 203.588 €, kar je 19,76 % več kot leta 
2017. Do tako velikega odstopanja je prišlo predvsem zaradi višjih premij kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja ter načrtovanih odpravnin v 2017. 
 
Prevoz delavcev na delo je planiran v višini 28.395 €, kar je 3,8 % več kot v letu 2017. 
 
Regres za prehrano zaposlenih je planiran v višini 60.710 €, kar je 3,33 % več kot v letu 2017. 
Prehrana je načrtovana za 11 mesecev in povprečno 20 dni glede na zaposlene. 
 
Med stroški dela planiramo, da bomo v letu 2018 bistveno več namenili za jubilejne nagrade, 
odpravnine ter solidarnostne pomoči, le te načrtujemo v višini 12.747 €.  
 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence so  s 1.1.2018 
bistveno višje, kot smo pojasnili že uvodoma. Za leto 2018 so planirane v višini 31.909 €, kar je v 
absolutni vrednosti 20.364 € več v letu 2017. 
 
 

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 31. 12. 2017 
(pridobljena ali priznana izobrazba) 

 

 

Stopnja izobrazbe Število delavcev Struktura

VII/1 in VII/2 29,7 38,55%

VI 2 2,60%

V 32 41,53%

IV 3,7 4,80%

Manj kot IV 9,65 12,52%

SKUPAJ 77,05 100,00%  

 
Visoko ali višjo izobrazbo ima 41,15 % zaposlenih, kar pomeni 31,7 zaposlenih. Srednjo 
strokovno izobrazbo ima 41,53 % vseh zaposlenih,  4,8 %  zaposlenih  ima  IV. stopnjo ter 12,52 %  
manj kot IV. stopnjo izobrazbe.   
 

 
 
Na višino plač vplivajo tudi napredovanja delavcev v nazive. Že v letu 2015 so se sprostila 
napredovanja, ki bistveno vplivajo na plače. Delavci, ki bodo napredovali po plačnih razredih in nazivih 
v letu 2018 bodo   pravico do višje plače pridobili v decembru 2018.  
 

STRUKTURA DELAVCEV PO NAPREDOVANJU V NAZIVE  31.12.2017 (vzgojitelji) 
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Grafični prikaz kaže, da je med pedagoškimi delavci 11,54 % vzgojiteljev brez naziva, 15,38 %  
vzgojiteljev mentorjev, 69,23 % vzgojiteljev je svetovalcev ter 1 vzgojitelj z nazivom svetnik, kar znaša 
3,85 % vseh vzgojiteljev. 
 
 
 

III. STROŠKI AMORTIZACIJE  
 
Amortizacijo obračunavamo v skladu si Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 
58/10, 108/13 in 100/15). Zavod pa lahko obračunano amortizacijo zmanjša v breme sredstev 
pridobljenih v upravljanje, če ne more s prihodki pokriti celotne obračunane amortizacije. Obračunati 
pa jo je dolžan obvezno toliko, kot dobi zavod namenskih sredstev od ustanovitelja. Za leto 2018 smo 
pri pripravi finančnega načrta planirali strošek obračunane amortizacije v višini 187.277 €. Zavod 
tolikšne amortizacije ne more pokriti s planiranimi prihodki oz viri, zato predlagamo znižanje 
amortizacije, v breme sredstev pridobljenih v upravljanje, v višini 147.277 €. Končni znesek  
amortizacije tako znaša 40.000 €, kar je 5,77 % več kot v letu 2017. Občina nam bo za pokrivanje 
stroškov  amortizacije v letu 2018 zagotovila 40.000 €. V strukturi odhodkov znaša amortizacija 
1,81 %. Sredstva amortizacije bomo porabili v skladu s planom investicijskih vlaganj za leto  2017, 
prikazanim v preglednici 2 v prilogi.   
 

IV. REZERVACIJE 
 
Rezervacij za leto 2018 nismo planirali. 
 

V. DRUGI STROŠKI  
 
Sem spadajo po EKN le stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pristojbine za 
registracijo vozil, takse in druge pristojbine. Druge stroške smo planirali za leto 2018  v višini 6.340 €, 
kar je 2,19 % manj  kot v letu 2017, v strukturi odhodkov znašajo ti stroški  le 0,29 %.   

 

VI. FINANČNI ODHODKI 
 
Finančne odhodke leta 2018 planiramo v višini 100 € in predstavljajo obresti, zaokroževanja in 
denarne izravnave. 

 

VII. DRUGI ODHODKI 
 
V finančnem planu za leto 2087 Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah drugih odhodkov ni planiral. 
 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1836
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5906
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6093
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3241
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3963
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VIII. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
 
Plan prevrednotovalnih poslovnih odhodkov za leto 2018 znaša 6.000 € in zajema oblikovane sporne 
terjatve in predstavljajo za 27,46 % znižanje v primerjavi z letom 2017.  
 

  5.3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  
 

Ob upoštevanju planiranih prihodkov in odhodkov bi za leto 2018 ustvarili presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 188 €,  za kolikor so planirani prihodki višji od planiranih odhodkov.  

 

6. FINANČNI NAČRT PO DENARNEM TOKU 
 
V finančnem načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so prikazani vsi planirani 
prihodki in odhodki na osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne uporabnike 
proračuna. To pomeni, da so v tem izkazu prikazani vsi prihodki in odhodki, ki bodo vplačani oz. 
izplačani na račun oz.  iz računa zavoda v obdobju od 1. 1.  do 31. 12. 2018. Podatki v tem izkazu 
tako niso primerljivi s podatki v izkazu prihodkov in odhodkov sestavljenem po načelu nastanka 
poslovnega dogodka (fakturirana realizacija), kljub temu, da nam je osnovo predstavljal finančni načrt 
po obračunskem toku. Ta izkaz izkazuje planirane poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok. 
Vsebuje tudi investicijske odhodke za leto 2018. 

 

 
   6.1  PRIHODKI 
 
Vrtec Šmarje pri Jelšah planira skupne prihodke v višini 2.204.378 €, od tega prihodkov za izvajanje 
javne službe 2.161.078 € in prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 43.300 €.  
 
Prihodki za izvajanje javne službe – 2.161.078 € 

 
Prihodke za izvajanje javne službe delimo na prihodke iz sredstev javnih financ v višini 1.684.376 €  in 
druge prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe v višini 476.702 €. 
  
Med prihodki iz sredstev javnih financ predstavljajo največji delež prihodki iz občinskih proračunov in 
sicer kar 95,19 %, prejeta sredstva iz državnega proračuna 4,80 %. Med drugimi prihodki za izvajanje 
dejavnosti javne službe pa kar 99,66 % predstavljajo prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova 
izvajanja javne službe, 0,34 % predstavljajo prejete donacije. 
Planiranih prihodkov iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 je 1.527.100 €. Za druge 
občine planiramo, da bodo v letu 2018 prispevale 76.267 € prihodkov. Skupni indeks planiranih 
prihodkov iz občinskih proračunov je tako 105,94. Sredstva iz državnega proračuna smo na osnovi 
zadnjih podatkov planirali v višini 80.889 €, indeks na leto 2017 znaša 93,41. Pri drugih prihodkih za 
izvajanje dejavnosti javne službe predstavljajo največji delež plačila staršev, za leto 2018 jih planiramo 
v višini 475.100 €, kar je 4,22 % manj kot leta 2017. Med drugimi prihodki za izvajanje dejavnosti 
javne službe so še prejete obresti in prejete donacije iz domačih virov.  
  
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu – 43.300 € 
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 1,96 % vseh prihodkov. Indeks na preteklo leto 
znaša 98,99. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so za leto 2018 planirani v znesku 43.300 €, 
kar pomeni, da so 1,01 % nižji kot leta 2017, ko so znašali 43.742 €.  
 

6.2  ODHODKI 
 

Planirani skupni odhodki za leto 2018 znašajo 2.197.413 €, od tega je odhodkov za izvajanje javne 
službe 2.154.250 € in odhodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 43.163 €. 
 

Odhodki za izvajanje javne službe – 2.154.250 € 
 

Odhodke za izvajanje javne službe delimo na plače in druge izdatke zaposlenim v višini 1.465.347 €, 
prispevke delodajalcev za socialno varnost v višini 238.486 €, izdatke za blago in storitve za izvajanje 
javne službe v višini 415.317 € ter investicijske odhodke v višini 35.000 €. 
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Med plačami in drugimi izdatki zaposlenim je največ plač in dodatkov 87,39 %, sledijo povračila in 
nadomestila v višini 6,05 %, regres za letni dopust 4,74 % ter drugi izdatki. Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost predstavljajo 11,07 % vseh odhodkov za izvajanje javne službe. Indeks plač in drugih 
izdatkov v primerjavi z letom 2017 je 103,39, indeks prispevkov delodajalcev za socialno varnost 
110,63, kar je predvsem zaradi napredovanj in višjega regresa za letni dopust. Plače so odvisne tudi 
od bolniških odsotnosti v breme zavoda in refundacij s strani ZZZS.  
 
Med izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe največji delež predstavljajo pisarniški in 
splošni material in storitve 54,90 %, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 19,51 %, 
tekoče vzdrževanje 9,09 % ter drugi operativni odhodki 9,42 %. Investicijski odhodki predstavljajo 1,59 
% vseh odhodkov vrtca. Indeks izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe je 98,38. 
Znižanje planiramo pri postavki tekoče vzdrževanje za 33,23%. Pri drugih stroških planiramo nekoliko 
višje stroške. Z indeksom 386,40 izstopajo planirani izdatki za službena potovanja. 
 

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu – 43.163 € 
 

Odhodki  iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 1,96 % vseh odhodkov in jih v letošnjem 
letu  načrtujemo nižje za 1,31 %. 
 

6.3  PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
 

Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka za leto 2018 načrtujemo v višini 6.965 €. 
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7. ZAKLJUČEK 
 
Finančni načrt je akt zavoda posrednega uporabnika, ki vsebuje vse predvidene prihodke in vse 
predvidene odhodke (obračunski tok) za celotni zavod za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018, prav tako 
pripravimo finančni načrt po denarnem toku. Finančni načrt izhaja iz programa dela vrtca, iz katerega 
izhajajo vsi letni cilji in načrti zavoda ter kadrovskega načrta.  
 
V letu 2018 se nam pri stroških dela obeta še  nekaj sprememb, ki bodo vplivale na poslovanje vrtca. 
Prav tako se  obetajo spremembe pri prihodkih, saj predvidevamo, da bomo imeli 1 oddelek manj in 
število zaposlenih manjše za 1,9 delavcev. Del napovedanih ukrepov smo pri pripravi finančnega 
načrta že upoštevali. Žal pa vsega ni mogoče predvideti, saj se vlada in sindikati še pogajajo, vendar 
do dogovora ni prišlo . Kljub temu upamo, da se bomo s finančnim načrtom čimbolj približali dejanski 
realizaciji v letu 2018.   
 
Finančni načrt Otroškega vrtca  Šmarje pri Jelšah za leto 2018 smo skušali pripraviti  čim bolj realno, 
glede na izhodišča za planiranje in glede na podatke, s katerimi smo razpolagali v času priprave 
finančnega načrta in glede na načrtovani obseg dela v letu 2018.  
 
S 1. 1. 2018 smo spremenili ekonomsko ceno, ki pa bo zaradi sprememb, po sprejetju ekonomske 
cene, potrebna korekcije. V primeru spremenjenih ekonomskih cen, ki bi povzročile bistvena 
odstopanja od načrtovanega, bomo pripravili popravek finančnega načrta. 
 
Na področju finančnega poslovanja smo vedno poskušali z razpoložljivimi finančnimi sredstvi doseči 
čim več.  
Pridobljena sredstva iz  občinskega proračuna, državnega proračuna ter  prihodke od staršev bomo 
porabljali racionalno in namensko. 
 
Na področju materialnega in finančnega poslovanja si bomo prizadevali za skrbno ravnanje s 
premoženjem javnega zavoda. Zaposleni vrtca bomo skrbeli za ohranjanje obstoječe in nakup 
kvalitetne didaktike za otroke in opremo vrtca. Prav tako si bomo prizadevali za urejenost vrtčevskih 
prostorov ter dobrih pogojev za delo delavcev vrtca. 
 
 

 
 Vodja računovodstva:                                                                                     Ravnateljica:     
 
  mag. Bernarda Žvorc                                                                                     Jelka Kitak 
 
 
 
PRILOGE: 
Preglednica 1 –  Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem toku za leto 2018; 
Preglednica 2 –  Plan investicijskih vlaganj in tekočega vzdrževanja v letu 2018 (obračunski tok); 
Preglednica 3 –  Finančni načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za 2018. 
Preglednica 4 –  Kadrovski načrt. 
 
Vročeno: 
1. Vsem članom sveta zavoda; 
2. Občina Šmarje pri Jelšah, župan; 
3. Občina Šmarje pri Jelšah, Oddelek za družbene dejavnosti. 
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Naziv kontov

Realizacija 2016        

v €

Realizacija 2017        

v €

Plan 2018                       

v €

Razlika                          

4-3 Index 4/3

1 2 3 4 5 6

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (I+II+III+IV+V+VI) 2.199.208 2.151.386 2.206.040 54.654 102,54

I. Sredstva iz proračuna občine ustanoviteljice 1.500.806 1.446.286 1.527.100 80.814 105,59

1. Sofinanciranje cen programov 1.422.227 1.381.113 1.450.000 68.887 104,99

2. Za nadomestilo stroškov amortizacije 30.000 30.000 40.000 10.000 133,33

3. Za druge programe - športni program, drugi progr. 1.100 1.100 1.100 0 100,00

4. Za novoletno obdaritev vseh predš.otrok obč. 5.859 6.034 6.000 -34 99,44

5. Pomoč otrokom s posebnimi potrebami 40.940 28.039 30.000 1.961 106,99

6. Prihodki - plavalni tečaj 680 0

II. Sredstva iz proračuna drugih občin 72.808 75.054 76.267 1.213 101,62

1. Sofinanciranje cen programov 72.808 75.054 76.026 972 101,30

2. Prihodki - plavalni tečaj, novoletna obdaritev 241 241

III. Prihodki iz drž. proračuna 79.816 86.477 80.889 -5.588 93,54

1. Prihodki MŠŠ- brezplačni vrtec 78.714 86.236 80.639 -5.597 93,51

2. Prihodki od MŠŠ - plavalni tečaj, tradicionalni slov. zajtrk 1.102 241 250 9 103,91

IV. Plačila staršev za programe 473.945 480.354 457.964 -22.390 95,34

1. Za program vzgoje in varstva po odločbah  470.306 480.354 457.964 -22.390 95,34

2. Gledališče, plavalni tečaj. 3.638 0

V. Prihodki iz tržne dejavnosti 43.815 42.732 43.300 568 101,33

1. Prehrana delavcev – obračun od regresa 27.876 23.788 24.000 212 100,89

2. Prehrana po izdanih računih 11.331 15.687 16.000 313 102,00

3. Drugi prihodki tržni (uporaba učilnic in drugih prostorov) 4.608 3.257 3.300 43 101,32

VI. Drugi prihodki 28.018 20.483 20.520 37 100,18

1. Prehrana otrok OŠ Mestinje,Sv.Štefan,Sl.Gora 17.914 18.818 18.800 -18 99,91

2. Spodbujanje novih zaposlitev - usposabljanje, nagr.inv. 0 0 0 0

3. Dod. sredstva za izob.-Občina,Zav.za Šol. 0 121 120 -1 99,50

4. Prihodki za javna dela - Zavod RS za zaposlovanje 8.234 0 0 0

5. Sklad vrtca 1.571 1.545 1.600 55 103,56

6. Drugi prihodki- donacije 299 0

B) FINANČNI PRIHODKI 2 0 2 2

1. Obresti 0 0 0 0

2. Drugi finančni prihodki 2 0 2 2

C) DRUGI PRIHODKI 28.774 2.057 1.300 -757 63,20

1. Prejete odškodnine in bonusi od zavarovalnic 27.440 801 -801

2. Drugi prihodki 1.334 1.256 1.300 44 103,49

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 4.893 5.514 4.893 -621 88,74

D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č) 2.232.877 2.158.956 2.212.235 53.278 102,47

                   Preglednica 1

  FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2018
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Naziv kontov

Realizacija 2016        

v €

Realizacija 2017        

v €

Plan 2018                       

v €

Razlika                          

4-3 Index 4/3

1 2 3 4 5 6

E) STR. BLAGA, MAT. IN STORT. (1+2) 489.333 457.310 442.670 -14.640 96,80

1. Stroški materiala 287.534 274.530 270.670 -3.860 98,59

 1. Čistilni material 21.469 19.252 19.000 -252 98,69

 2. Stroški živil 158.879 146.302 148.500 2.198 101,50

 3. Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.555 1.109 1.100 -9 99,15

 4. Plin za kuhinjo in ogrevanje ter drugi str. ogrevanja 23.687 23.498 23.400 -98 99,58

 5. Električna energija 26.521 25.671 26.000 329 101,28

 6. Odpis drobnega inventarja 3.985 3.793 4.000 207 105,46

 7. Strokovna literatura 2.485 1.086 1.100 14 101,31

 8. Učila in učni propomočki 9.365 10.762 9.000 -1.762 83,62

 9. Časopisi, revije 2.441 2.267 2.300 33 101,43

10. Pisarniški in likovni material 6.495 8.217 7.500 -717 91,27

11. Delovna obleka 7.587 7.666 7.500 -166 97,83

12. Zdravila 128 168 170 2 101,32

13. Novoletna obdaritev otrok 5.987 6.034 6.000 -34 99,44

14. Stroški materiala. Sklad vrtca 0 57 100 43 175,38

15. Drugi materialni stroški 16.950 18.648 15.000 -3.648 80,44

2. Stroški storitev  201.799 182.780 172.000 -10.780 94,10

 1. Telefon, mobiltel, faks, ISDN 5.142 5.281 5.300 19 100,36

 2. Poštnina 1.662 1.409 1.400 -9 99,33

 3. Storitve čiščenja in pranja 1.561 1.161 1.100 -61 94,75

STR.BOD.IN DELA NA ŠOLI(5+6+7) 21.122 20.945 21.000 55 100,26

 5. Prehrana otrok in delavcev za oddelke na šoli 5.288 5.110 5.000 -110 97,84

 6. BOD plače, prisp. in davki  finan. Službe 2.853 2.853 3.000 147 105,14

7. Materialni stroški finan.službe in čišč.na šoli 12.981 12.981 13.000 19 100,14

8. Tekoče vzdrževanje objektov in opreme 26.147 32.380 26.987 -5.393 83,34

11. Varovanje zgradb in prostorov 3.136 2.993 3.000 7 100,25

12. Najem fotok.stroja, vodnega bara, plinohrama 2.421 2.080 2.100 20 100,98

13. Vzdrževanje in popravila opreme-rač.opr. 2.435 2.949 3.000 51 101,73

14. Vzdrževanje in popr. kuh. opreme 2.963 2.657 2.700 43 101,60

15. Bančne provizije 441 445 450 5 101,13

16. Bančne provizije – trajniki 24 20 20 0 98,04

17. Zavarovalne premije za objekte in odgovorn. 9.131 8.252 8.500 248 103,01

18. Zavarovalna premija za motorna vozila 465 452 500 48 110,60

19. Mikrobiološke storitve 578 503 503 0 99,91

20. Odvetniške storitve, sodne takse 10.291 2.939 2.500 -439 85,07

21. Zdravstvene storitve, zdr. pregledi - javna dela 1.889 1.401 1.400 -1 99,91

22. Strok. izob. delavcev ( kotizacije + pot. str. ) 7.502 7.751 8.500 749 109,67

23. Predstava za otroke 1.030 1.242 1.200 -42 96,63

24. Strokovne ekskurzije 620 1.530 1.000 -530 65,36

25. Članarine 332 624 630 6 100,94

26. Prevoz z avtobusom in vlakom 1.333 1.167 1.200 33 102,81

27. Voda 10.639 11.186 11.000 -186 98,34

28. Odvoz smeti, fekalij,kanalščina, dimnik. stor.  15.631 14.962 15.000 38 100,25

29. Odvoz papirja 2.061 1.994 2.000 6 100,32

30. Stroški službenega prevoza 1.471 1.155 1.500 345 129,90

31. Delo preko študentskega servisa 37.797 33.431 28.450 -4.981 85,10

32. Avtorski honorarji in pogodbeno delo 0 0 0 0 0,00

33. Plavalni tečaj 4.248 0 0 0

34. Individualna obravnava otrok+ fizična pomoč 21.283 11.356 11.500 144 101,27

35. Stroški storitev- sklad vrtca 1.571 1.488 1.500 13 100,84

36. Strošek prejšnjih obračunskih obdobij 74 0 0 0

37. Stroški drugih storitev 6.798 9.027 8.060 -967 89,29  
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Naziv kontov

Realizacija 2016        

v €

Realizacija 2017        

v €

Plan 2018                       

v €

Razlika                          

4-3 Index 4/3

1 2 3 4 5 6

F) STROŠKI DELA 1.665.894 1.648.328 1.716.938 68.610 104,16

1. Plače in nadomestila plač 1.290.385 1.273.156,39 1.303.488 30.332 102,38

      1.1. Osnovne plače + dodatki 1.231.156 1.215.678 1.245.868 30.190 102,48

      1.2. Boleznine do 30 dni 53.527 49.900 50.000 100 100,20

      1.3. Nesreče pri delu in zven dela 0 0 0 0

1.4. Delo sindikalnega zaupnika 679 620 620 0 100,03

1.5. Nadure 5.024 6.959 7.000 41 100,59

2. Prispevki  za socialno varnost delodajalca 208.053 205.171 209.862 4.691 102,29

3. Drugi stroški dela 167.455 170.000 203.588 33.588 119,76

a) Prevoz delavcev na delo 26.319 27.356 28.395 1.039 103,80

b) Regres za prehrano zaposlenih 62.356 58.755 60.710 1.955 103,33

    1.  Za plačila prehrane v vrtcu 29.913 23.708 24.000 292 101,23

    2.  Izplačila gotovine delavcem 32.443 35.047 36.710 1.663 104,75

c) Regres za letni dopust 69.358 69.543 69.827 284 100,41

d) Jub.nagrade,odp.,poslov. darila,solid.p. 4.505 2.801 12.747 9.946 455,16

f) Premija kol.do.pok.zav. 4.917 11.545 31.909 20.364 276,39

G) AMORTIZACIJA 37.900 37.818 40.000 2.182 105,77

1. Obračunana amortizacija 173.203 180.632 180.632 0 100,00

2. Amortizacija-odpisi  drobnega inventarja 9.026 6.645 6.645 0 100,00

3. Zmanjšanje am.v breme str.v upravljanju -144.329 -149.458 -147.277 2.181 98,54

H) REZERVACIJE

J) DRUGI STROŠKI 6.372 6.482 6.340 -142 97,81

1. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlj. 6.244 6.183 6.200 17 100,27

2. Pristojbine za registracijo vozil 129 140 140 0 99,96

3. Sklad RS za vzp.zap.inv. 0 0 0

4. Drugi stroški 0 159 0

K) FINANČNI ODHODKI 202 91 100 9 109,53

1. Obresti, zaokroževanja in denarne izravnave 202 91 100 9 109,53

L) DRUGI ODHODKI 0 0 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 31.827 8.271 6.000 -2.271 72,54

1. Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki-odpisi terjatev 31.827 8.271 6.000 -2.271 72,54

N) CELOTNI ODHODKI (E+F+G+H+J+K+L+M) 2.231.527 2.158.299 2.212.048 53.749 102,49

O)  PRESEŽEK PRIHOD.   (D-N) 1.350 657 188 -469 28,56

Davek od dohodka pravnih oseb 205

Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka 1.145 657 188  
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Preglednica 2  

 

PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA   V 
LETU 2018 

 
 

NABAVE OS IN DI V LETU 2018 

PLAN v € AMRTIZACIJA  

I. OSNOVNA SREDSTVA IN PREMOŽ.PRAVICE 37.400,00 

- Enota Sonček – kuhinja napa 34.000,00 

- Žaluzije na DO 1.000,00 

- Enota Livada – sekljalnik 1.200,00 

- stroj za odstranjevanje premazov 1.200,00 

II.  DROBNI INVENTAR (daljša življenjska doba in takojšen odpis) 2.600,00 

- avdio in video oprema 200,00 

- računalniška oprema 1.200,00 

- delovni pripomočki za hišnike (motorna žaga, motorni sesalec za listje) 700,00 

- oprema manjših vrednosti 500,00 

Skupaj I + II: 40.000,00 

 
 

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V LETU 2018 – stroški storitev PLAN v € 

ZNOTRAJ EKONOMSKE CENE  

 - DO Sveti Štefan – parket  1.500,00      

- Pleskanje 1.000,00 

- vzdrževanje opreme 1.500,00 

- vzdrževanje igrišč 1.500,00 

- nepredvideno vzdrževanje 2.500,00 

- sanacija kuhinje, shrambe, garderobe za kuhinjsko osebje 18.987,00 

SKUPAJ: 26.987,00 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Ravnateljica: Jelka Kitak 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

24 

 

Preglednica 3 
 

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM 
TOKU ZA LETO 2018  

 

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH

- v evrih - REALIZACIJA REALIZACIJA FINANČNI NAČRT RAZLIKA INDEKS

2016 2017 2018 4-3 6=4/3

(1) (3) (4) (5) (6)

I. SKUPAJ PRIHODKI 2.211.627               2.143.215           2.204.378           61.163,0             102,85                

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) 2.164.990               2.099.473           2.161.078           61.605,0             102,93                

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 1.643.748               1.600.103           1.684.376           84.273,0             105,27                

7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 64.309                    86.596                 80.889                 5.707,0 -              93,41                  

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 64.309                    86.596                 80.889                 5.707,0 -              

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije -                       

-                       

7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 1.579.439               1.513.507           1.603.367           89.860,0             105,94                

del 7401  Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 1.549.439               1.483.507           1.563.367           79.860,0             

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 30.000                    30.000                 40.000                 10.000,0             

7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

del 7402
 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo 

porabo 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije

7403, 

7404
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 120                      120,0                  

-                       

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 120                      120,0                  

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 

741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 521.242                  499.370               476.702               22.668,0 -            95,46                  

del 7130 
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne 

službe 
519.250                  496.050               475.100               20.950,0 -            95,78                  

del 7102 Prejete obresti -                            -                        2                           2,0                      

del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki 

del 7141  Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 1.323                      84                        

72 Kapitalski prihodki 

730 Prejete donacije iz domačih virov 669                          3.236                   1.600                   1.636,0 -              49,44                  

731 Prejete donacije iz tujine

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 46.637                    43.742                 43.300                 442,0 -                 98,99                  

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 46.637                    43.742                 43.300                 442,0 -                 98,99                  

del 7102 Prejete obresti 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe

I.  JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE
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II. SKUPAJ ODHODKI 2.223.445               2.142.942           2.197.413           54.471,0             102,54                

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 2.176.559               2.099.205           2.154.250           55.045,0             102,62                

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.446.857               1.417.342           1.465.347           48.005,0             103,39                

del 4000 Plače in dodatki 1.260.991               1.236.355           1.280.505           44.150,0             103,57                

del 4001 Regres za letni dopust 72.471                    70.605                 69.406                 1.199,0 -              98,30                  

del 4002  Povračila in nadomestila 89.500                    86.311                 88.689                 2.378,0               102,76                

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 8.075                      7.875                   7.000                   875,0 -                 88,89                  

del 4004 Sredstva za nadurno delo 5.024                      5.725                   7.000                   1.275,0               122,27                

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 10.796                    10.471                 12.747                 2.276,0               121,74                

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 213.865                  215.571               238.486               22.915,0             110,63                

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 114.912                  112.239               114.564               2.325,0               102,07                

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 91.534                    89.507                 91.781                 2.274,0               102,54                

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 971                          862                      777                      85,0 -                   90,14                  

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.560                      1.473                   1.294                   179,0 -                 87,85                  

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU 
4.888                      11.490                 30.070                 18.580,0             261,71                

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 482.259                  422.149               415.317               6.832,0 -              98,38                  

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 269.052                  212.800               228.002               15.202,0             107,14                

del 4021 Posebni material in storitve 13.925                    12.662                 13.229                 567,0                  104,48                

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 81.786                    76.046                 81.025                 4.979,0               106,55                

del 4023 Prevozni stroški in storitve 3.913                      2.819                   2.876                   57,0                    102,02                

del 4024 Izdatki za službena potovanja 1.420                      1.294                   5.000                   3.706,0               386,40                

del 4025 Tekoče vzdrževanje 40.483                    56.566                 37.767                 18.799,0 -            66,77                  

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.798                      8.262                   8.300                   38,0                    100,46                

del 4027 Kazni in odškodnine 18                            45                        

del 4029 Drugi operativni odhodki 62.864                    51.655                 39.118                 12.537,0 -            75,73                  

403 D. Plačila domačih obresti 168                          44                        100                      56,0                    227,27                

404 E. Plačila tujih obresti 

410 F. Subvencije 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 

J. Investicijski odhodki 33.410                    44.099                 35.000                 9.099,0 -              79,37                  

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU
46.886                    43.737                 43.163                 574,0 -                 98,69                  

del 400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 482
9.284                      9.752                   9.820                   68,0                    100,70                

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu 483
1.387                      1.494                   1.637                   143,0                  109,57                

del 402
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu 484
36.215                    32.491                 31.706                 785,0 -                 97,58                  

III.  PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI 

(I.-II.)
11.818 -                   273                      6.965                   6.692,0               2.551,28              
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Preglednica 4 
 
 
              Javni zavod 

            OTROŠKI VRTEC 
            ŠMARJE  PRI JELŠAH   
            Slomškova 13 
            Tel./fax.:  03  817 - 15 - 80,  
                           03  817 - 15 - 81                     
  

 

 

 

 

KADROVSKI NAČRT ZA OBDOBJE 

 

1. 1. 2018 DO 1. 1. 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Februar,  2018 
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Zavod: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Vir financiranja Število zaposlenih  na dan 

1.  1. 2018

Dovoljeno ali ocenjeno 

število zaposlenih na 

dan 1. 1. 2019

1. Državni proračun 3,04 2,96

2. Proračun občin 55,88 54,51

3. ZZZS in ZPIZ

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne 

službe (npr. takse, rpstojbine, koncesnine, RTV-

prispevek)

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0,5 0,5

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in 

sredstva prejetih donacij 17,63 17,18

7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, 

vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega 

proračuna

8. Sredstva za financiranje javnih del

9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in 

specializante, zdravstvene delavce pripravnike, 

zdravstvene sodelavce pripravnike in 

sredstevraziskovalnih projektov in programov ter 

sredstev za projekte in programe, namenjenih za 

internacionalizacijo  in kakovost v izobraževanju 

in znanosti (namenska sredstva)

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o 

ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. 

januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur.l. RS, št. 

17/14)

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. 

točke) 77,05 75,15

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 58,92 57,47

Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9  

in 10 18,13 17,68

Ravnateljica, Jelka Kitak

KADROVSKI NAČRT za obdobje od 1. 1. 2018 do 1. 1. 2019
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SISTEMIZIRANA DELOVNA MESTA IN DEJANSKO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2018 IN 
1. 1. 2019 PO DELOVNIH MESTIH 

 
 
 

Delovno mesto

Št. sistem. 

DM.

Število 

zaposlenih 

na dan 

1.1.2018

Ocenjeno št. 

zaposlenih 

na dan 

1.1.2019

Ravnateljica 1,00 1,00 1,00

Vzgojitelj 26,00 26,00 24,00

Pomočnik vzgojitelja 29,85 26,88 26,88

Spremljevalec gibalno oviranih otrok* 2,00 0,50 0,50

Specialni pedagog - defektolog 0,36 0,20 0,20

Logoped** 0,30

Pomočnik ravnatelja 1,00 0,50 1,00

Svetovalni delavec 1,00 1,00 1,00

Organizator zdravstveno higienskega režima 

in organizator prehrane 1,00 1,00 1,00

Računovodja 1,00 1,00 1,00

Poslovni sekretar 1,00 1,00 1,00

Knjigovodja 0,75 0,75 0,75

Delavci v kuhinji 9,00 8,68 8,68

Hišnik 1,70 1,70 1,50

Čistilke 6,40 5,85 5,65

Perica - šivilja 1,20 1,00 1,00

83,56 77,05 75,15  
 

             *2,0 spremljevalca gibalno oviranih otrok pokrivamo s pomočjo študentov 
              ** Logopedske storitve izvaja delavka OŠ Šmarje pri Jelšah, ki jo plačuje Občina Šmarje pri 
Jelšah 

 
 
Obrazložitev kadrovskega načrta: 
 
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (v nadaljevanju ZIPRS1819)  (Ur. l. RS, štev. 

71/17) v 60. členu določa politiko zaposlovanja v letu  2018, prav tako določa, da morajo posredni 

uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi 

kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta. Kadrovski načrt mora biti usklajen s finančnim načrtom, 

pripravi pa se tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja, kot so določeni v 

ZIPRS1819.  

JZ Otroški vrtec  je tako v skladu s 60. členom ZIPRS1819 ter  Uredbo o načinu priprave kadrovskih 

načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 

in 2019 (Ur. l. RS, štev. 3/18) pripravil KADROVSKI NAČRT, kjer prikazuje načrtovano gibanje števila 

zaposlenih od 1. 1. 2018 do 1. 1. 2019.  

 

V skladu s 3. točko 60. člena ZIPRS1819 smo kadrovski načrt za obdobje od 1. 1. 2018 do 1. 1. 2019 

pripravili tako, da smo določili število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta ter določili dovoljeno 

ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019. Vrtec kot posredni uporabnik proračuna pa spremlja 
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uresničevanje kadrovskega načrta oziroma poroča o stanju števila dejansko zaposlenih v informacijski 

sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem 

sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 

Dejansko število zaposlenih je nižje kot sistemizirano saj večkrat odsotne delavce nadomeščamo sami 

ali s študenti.. 

 

Predvidevamo, da se bo s 1. 9. 2018 število oddelkov zmanjšalo 24. Predvidevanja temeljijo na 

podatkih o rojstvih, so pa to zgolj predvidevanja. Na vpis otrok vpliva več dejavnikov, med drugim tudi 

priseljevanje ali odseljevanje mladih družin, ter delež same vključenosti otrok v vrtec iz raznih drugih 

vzrokov. 

Zmanjševanju števila oddelkov bo sledilo tudi zmanjševanje števila strokovnih in v določeni meri tudi 

tehničnih delavcev. 

 

 

Viri financiranja: 

Iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe so v deležu ekonomske cene pokrite obveznosti s 

strani staršev. 

Iz občinskega proračuna so v deležu ekonomske cene pokrite obveznosti za izvajanje vzgojno 

izobraževalnih storitev ter obveznosti strokovnega izvajalca dodatne strokovne pomoči in 

spremljevalcev gibalno oviranih otrok izven ekonomske cene. 

Iz strani državnega proračuna so zajeti delavci v deležu ekonomske cene. 

Iz sredstev pridobljenih od prodaje blaga in storitev na trgu se financira 0,5 delavke v kuhinji za kosila 

delavcev ter zunanjih odjemalcev. 

 

 

 

 

 
Šmarje pri Jelšah, 20.2.2018 
 
 
 
 

  Ravnateljica 

   Jelka Kitak 

 

 
 
 
 
 

 


