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UVOD 
 
Letno poročilo uporabnikov EKN, kamor sodi tudi JZ Otroški vrtec, mora biti sestavljeno jasno in pregledno. 
Resnično in pošteno mora prikazovati premoženje, finančni položaj in poslovni izid. Obsegati mora poslovno 
in računovodsko poročilo. V računovodskem poročilu morajo uporabniki EKN podati računovodske izkaze in 
pojasnila k njim. V izkazih predstavijo predpisane obrazce z vrednostmi posameznih računovodskih postavk, 
v pojasnilih pa računovodske postavke opisno, tabelarično in še kako drugače razložijo. Poslovno poročilo je 
je orodje za predstavitev dosežkov v preteklem letu, prikazani so najpomembnejši deli strategij  ter prihodnji 
načrti. 
 
Uporabniki EKN morajo pri obravnavanju računovodskih postavk ter pri sestavljanju in predlaganju letnih 
poročil upoštevati naslednje predpise: 
 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);  

 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C in 114/2006-ZUE); 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list 
RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012, 
100/2015 in 75/2017); 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, štev. 112/9, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17); 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
(Uradni list RS, 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10,  108/13 in 100/2015); 

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu 
(Uradni list RS , št. 108/13); 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, štev. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 
104/10,  104/11 in 86/16); 

 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni 
list RS, št. 46/03); 

 Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09); 

 Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Ur. l. RS, št. 26/03, 117/05, 
120/07, 32/08 in 106/2016) 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 
poročila o doseženih ciljih in rezultatih  neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, 
štev. 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010);  

 Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov  (Uradni list 
RS, št.  86/16); 

 Slovenske računovodske standarde. 
 
Letno poročilo določenega uporabnika sestavljata v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu: 
 
POSLOVNO POROČILO  
 
Poslovno poročilo kaže na probleme in dosežke pri poslovanju proračunskega uporabnika. Sestavni del 
poslovnega poročila je tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področju pristojnosti, ki se pripravi v 
skladu s četrtim odstavkom 62. člena Zakona o javnih financah. V zvezi s sestavljanjem poslovnega poročila 
je bilo izdano še Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. V 
poslovnem poročilu računovodske kategorije povežemo z izpolnjevanjem nalog javnega zavoda. 
 
RAČUNOVODSKO POROČILO  
 
Obsega: 
1. Bilanco stanja na dan 31. 12. 2017 
    Obvezne priloge so:  

  Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih  
        sredstev (priloga 1/A); 

  Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B). 
 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20051836
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20065906
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20076093
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20092387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20095089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103241
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133953
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3239
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4531
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-2247
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6087
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4577


Stran | 5  

 

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2017 
      Obvezne priloge so:  

 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B); 

 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A),  

 izkaz računa finančnih terjatev in naložb (priloga 3/A-1) in  

 izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2).  
 

3. Pojasnila k izkazom 
Obsegajo računovodske informacije, ki jih določa 26. člen Pravilnika o sestavljanju letnih poročil. Te 
informacije se nanašajo na razkrivanje  podatkov, izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov  
ter prilogah k njima.  
Vsi izkazi, navedeni pod obvezno vsebino računovodskega poročila, so sestavljeni na obrazcih, ki  so 
podrobno opredeljeni v Pravilniku o vsebini, členitvi računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za 
proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava.  
Vse predpisane obrazce izpolnimo v računalniški obliki na programu Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES)  in jih posredujemo AJPES-u preko njihovega portala, v letnem 
poročilu pa bomo povzeli izkaze in jih pojasnili.  
V okviru pojasnil je naveden tudi izračun presežka v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu in ZIPRS1819. 
 
 

I. POSLOVNO POROČILO  
 

1. SPLOŠNI DEL  
 

1.1 Predstavitev javnega zavoda  
 
Popolno ime: Javni  zavod Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah 
Skrajšano ime: OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH.  
V svoji sestavi ima štiri enote: 

 OE SONČEK, Šmarje pri Jelšah, Slomškova ulica 13 
- Dislocirani oddelek Zibika 
- Dislocirani oddelek Kristan Vrh 
- Dislocirani oddelek Sladka Gora  
- Dislocirana oddelka Sveti Štefan  

 OE LIVADA, Vegova 22 

 OE MAVRICA, Mestinje 43 

 OE CICIBAN, Šentvid 12 
 

Sedež zavoda: Slomškova ulica 13, Šmarje pri Jelšah  
Davčna številka: 21421382, Matična številka: 5924774 
Identifikacijska številka za DDV: SI21421382 
Šifra proračunskega uporabnika: 64211 
Številka podračuna: 01324-6030642114 
Tel.: 03 81 71 580, Fax št.: 03 81 71 581 

E-mail: info@vrtec-smarje.si 
Internet stran: http://www.vrtec-smarje.si/sl/enote/ 

 
1.2 Predstavitev vodstva 
 

Zavod vodi in predstavlja ravnateljica Jelka Kitak. 
 

1.3  Predstavitev organov zavoda 
 

Svet zavoda  
Sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev. Člani so 
imenovani za obdobje štirih let. Predsednica sveta je Tanja Kolar. 
 
 
 
  

mailto:info@vrtec-smarje.si
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Svet staršev  
Je sestavljen iz predstavnikov staršev otrok iz vsake skupine. Svet staršev je organ, ki izvaja naloge v skladu 
z zakonodajo (66.člen ZOFVI). V šolskem letu 2015/16 je funkcijo predsednika sveta staršev prevzela Saša 
Ogrizek, ki to funkcijo opravlja še danes. 
 

1.4  Strokovni aktivi  
 

Strokovni delavci so bili razdeljeni v naslednje aktive: 
 
V šolskem letu 2016/17 

STROKOVNI 
AKTIVI 

TANDEMI 

1 – 2  
Sonček  1, Livada       1,2 
 

Ksenija Šket, nad. Darja Kokot, Damjana Ogrizek, Nina Lenart, Andreja Pezdevšek, 
Darja Lugarič, Katja Lesjak Gajšek. 
 

2 – 4 
Sonček    3,4,5 

Karmen Esih, Marina Bakarič, Renata Gobec, Mojca Bizjak, Marta Drofenik, Katja 
Školnik. 
 

2 – 5  
Sonček   6,7,8 
Livada        5,6 

Mira Ciglar, Mojca Vrečko, Marta Kotnik, Irena Artnak, Ksenija Čuješ, Anja Mužerlin, 
Mira Škorja, Marjetka Cajzek, Tatjana Grindl, Monika Grobin. 
 

5 – 6 
Sonček 
9,10,11 

Katja Guzej, Anka Pišek, Tanja Smole, Špelca Golob, Albina Bračko, Tanja Jotić. 
 

2 – 3 
Livada  3,4, sonček     2 

Metka Jančič, Igor Gerjevič, Iris Virant, Slavči Ljubič, Janja Orač, Helena Romih. 
 

1 – 6 
Šentvid 1, 2; Mestinje 1, 
2 

Tanja Sekirnik, Maja Kropec, Anja Skale, Sonja Zobec, Barbara Pelc, Jožica Gajšek, 
Metka Rančigaj, Andreja Grosek. 
 

1 – 6 
Vsi  
DO oddelki 

Renata Slapnik, Katarina Fijavž, Polonca Krobat, Jožica Škalički, Katarina Škorjak, 
Metka Lorger, Monika Špoljar, Urška Jagodič, Darja Hrup, Jasmina Cvetanoska, nad. 
Jasmina Korez. 

 
V šolskem letu 2017/18 

STROKOVNI 

AKTIVI 

TANDEMI DATUM 

IZVEDBE 

1 – 3  

Sonček  1,2 

Livada       1,2 

Katja Guzej, Barbara Lorger, nad. Jasmina Korez, Anja Skale, Marjetka 

Cajzek, Mira Ciglar, Jožica Škalički, Iris Virant, Katarina Fijavž 

 

 

 

 

 

1.aktiv: 

september 

 

2.aktiv: 

november 

 

3.aktiv: april 

2 – 4 

Sonček  3,4,5   

Janja Orač, Damjana Ogrizek, Karmen Esih, Špelca Golob, Marta Drofenik, 

Katja Školnik 

4 – 6  

Sonček 6,7,8 

Monika Špoljar, Helena Romih, Marta Kotnik, Tanja Jotić, Ksenija Čuješ, 

Anja Mužerlin 

5 – 6 

Sonček 

9,10,11 

Katarina Škorjak,nad. Anka Pišek, Mojca Vrečko, Barbara Pelc, Mojca 

Bizjak, Mira Škorja, Sonja Zobec 

2 – 4 

Livada  3,4,  

Livada  5,6 

Ksenija Šket, Polonca Vuser, Darja Lugarič,  

Katja Lesjak Gajšek, Metka Jančič, Monika Grobin, Tatjana Grindl, Marina 

Bakarič 

1 – 6 

Šentvid 1, 2;  

Sveti Štefan 1,2 

Tanja Smole, Jožica Gajšek, Metka Rančigaj, Andreja Grosek, Albina 

Bračko, Urška Jagodič, Darja Hrup, Slavči Ljubič 

 

1 – 6 

DO oddelki 

Sladka Gora, 

Kristan Vrh, 

Zibika, Mestinje 

Renata Gobec, Metka Lorger, Polonca Krobat, Igor Gerjevič, Renata 

Slapnik, Irena Artnak, Melita Ancelj, Marija Hržina, Tanja Kolar, Jasmina 

Cvetanoska 
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Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje 

vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem 

načrtu. 

 

1.5  Opis razvoja in  dejavnosti zavoda  
 

Dejavnost zavoda je določena v 11. členu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri 
Jelšah, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah,  dne 23. 4. 1997  in je bil objavljen v Ur. l. RS 
št. 26/97, dne 15. 5. 1997. Spremembe  odloka so bile objavljene v Ur. l. RS štev. 38/06, 91/07, 105/09 in 
80/12.  Uradno prečiščeno besedilo je bilo objavljeno v Ur. l. RS štev. 103/2012. 
 
Dejavnost zavoda je: 

- dnevno varstvo otrok od prvega leta starosti do vstopa v osnovno šolo, 
- predšolska vzgoja za otroke od prvega leta do vstopa v šolo, 
- usposabljanje predšolskih otrok z motnjami v razvoju, 
- ekonomske, finančne, računovodske, knjigovodske, organizacijske, tehnološke, administrativne 

storitve za otroški vrtec. 
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah opravlja dejavnost vzgoje in varstva predšolskih otrok. Temeljne naloge 
vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter 
ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Naloge in področje delovanja 
otroških vrtcev so opredeljene v Zakonu o vrtcih (U. l. RS št. 12/96, 78/2003, 113/2003, 11/2003-UPB1, 
72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-
ZUJF in 14/15 - ZUUJFO).  
Cilji in naloge Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah so bili zastavljeni v sprejetih letnih delovnih načrtih vrtca za 
šolsko leto 2016/2017 in 2017/2018, ki sovpadata s poslovnim letom 2017. Svet Otroškega vrtca je oba 
dokumenta obravnaval in sprejel.  
 

2. POSEBNI DEL  
 

2.1 Poročilo o izvedbi programov  
 

Svet zavoda je 23.2.2017 na seji sveta zavoda, sprejel Finančni načrt Otroškega vrtca za leto 2017, ki je 
bil sestavljen na podlagi 26. člena Zakona o javnih financah. Finančni načrt predstavlja ovrednotenje letnega 
delovnega načrta vrtca za tekoče leto.  

 
OBSEG DELA OTROŠKEGA VRTCA V LETU 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  
 

*Podatki so na podlagi izdanih računov staršem, občinam in MIZŠ. 

 
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. V 
vrtcu  je organiziranih 25 oddelkov. 
Iz tabele je razvidno, da se je število otrok zmanjšalo za 21 otrok, ki so organizirani v enem oddelku 
manj, kot preteklo leto.  
 
V šolskih letih 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 in 2017/18 so bili oblikovani samo dnevni 
programi, saj za krajše programe ni bilo dovolj prijav predšolskih otrok iz Občine Šmarje pri Jelšah.  
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2.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih  
 

2.2.1 Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda 
Osnovni zakoni, ki določajo delovno področje vrtca so: 

 Zakon o vrtcih  

 Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 

 Zakon o zavodih  

 Številni podzakonski predpisi (pravilniki in odredbe, ki jih je izdal Minister za šolstvo in 
šport) 

 Številni zakoni in podzakonski predpisi, ki določajo vodenje finančnega poslovanja šole 
(našteti v računovodskem poročilu) 
 

2.2.2 Dolgoročni cilji zavoda, vizija in poslanstvo 
 

2.2.2.1  Vizija: STOPAMO V BOLJŠI JUTRI, Z ROKO V ROKI, Z OTROKI, STARŠI IN 
SODELAVCI 
 
Postavili smo si dolgoročne cilje: 

 
- Ustvarjanje klime za boljše odnose in večje zadovoljstvo sodelavcev 
- Razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti pri otrocih in strokovnih delavcih ter dvigovanje kakovostne 

ravni dela s predšolskimi otroki 
- Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju 

 
OKVIRNI CILJI 
 

1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES 

 
Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja, ki poteka po načelih: demokratičnosti, 

pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih možnosti za otroke in starše, 

upoštevanju različnosti med otroki, pravici do izbire in drugačnosti ter ohranjanju ravnotežja med raznimi 

vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja (3. čl. Zakona o vrtcih). 

Splošni cilj vzgoje v javnem vrtcu je spodbujanje različnih področij razvoja v skladu z zakonitostm i 

razvojnega obdobja ter značilnostmi posameznega otroka in omogočanje razvoja njegovih posebnih 

sposobnosti in spretnosti. 

Pri oblikovanju LDN so vključeni deležniki (zaposleni, starši, občina ustanoviteljica, lokalna skupnost), ki si 

prizadevajo in zavzemajo za boljši notranji razvoj vrtca, saj le tako prispevajo k večji kvaliteti dela in življenja 

v vrtcu.  

 
2. ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV  

 
Zadovoljstvo udeležencev smo merili preko vprašalnikov ter anket ostalih udeležencev.  
 

3. MATERIALNI POGOJI 
 
V vrtcu skrbimo, da so zagotovljene materialne potrebe za kvalitetno delo. Že v letu 2016 smo sanirali 
prostore pralnice in tehničnih prostorov, z deli smo nadaljevali v 2017, s tem pa tudi izboljšali delovne pogoje 
perice in hišnikov.   
 

2.3 Letni cilji zavoda 
 
Šolsko leto 2016/17 ter 2017/2018 
 
Cilje dosegamo z razvojno-procesnim načrtovanjem, akcijskim raziskovanjem, timskim in projektnim delom, 
sodelovanjem strokovnih delavcev na njihovih močnih področjih, sodelovanjem zunanjih sodelavcev, 
zaznavanjem interesov, potreb okolice in aktivnim vključevanjem v dogajanja zunaj vrtca. Strokovni delavci 
poročajo o doseganju omenjenih ciljev in vsebin določenih v LDN in s polletnimi poročili. 
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2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 
Vrtec poskuša na različne načine pridobivati sredstva, ki so namenjena izboljšanju kvalitete življenja in dela v 
vrtcu, kakor tudi posameznikom v posebnih situacijah, kot je socialni položaj ali pa hujše zdravstvene težave 
in omejitve.  
 
V letu 2017 smo v SKLAD VRTCA prejeli 2.778,73 €: 
 

-600 € donacija sklad vrtca: Jagros d.o.o. 
-176,40 € donacija sklad vrtca: Dinos d.d. 
-9,33 € donacija sklad vrtca: Bitea d.o.o. 
-600 € donacija sklad vrtca: Društvo ljubiteljev čilija 
-1.393 € donacija sklad vrtca: starši 

 
Sredstva sklada bomo porabili v skladu z namenom, za katerega je bil sklad ustanovljen, med prihodki so le 
sredstva, ki smo jih tudi porabili. Neporabljena sredstva so na pasivnih časovnih razmejitvah.  
 

2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic 
 
Konec avgusta 2017 smo se zaradi nepredvidenih izpisov oz. dviga vlog za vpis soočili z dejstvom, da vse 
vpisane otroke lahko vpišemo v 25 oddelkov, kar je eden manj kot minulo šolsko leto. Razlog lahko v veliki 
meri najdemo v nižji rodnosti v našem širšem okolju. S podobno problematiko se srečujejo tudi ostali vrtci v 
tem delu Slovenije.  
Kadrovsko smo zadevo reševali tako, da nismo nadomeščali delavk, ki so šle na porodniško oz. bile na daljši 
bolniški, zato odpuščanj ni bilo potrebnih.  
 

2.6 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 
poročila preteklega leta  
 

V računovodskem poročilu je zajeta realizacija finančnega poslovanja leta 2017 v primerjavi s sprejetim 
finančnim planom in poslovanjem v letu 2016. Ob koncu lanskega šolskega leta smo z veseljem ugotovili, da 
smo uresničili vse zastavljene cilje v letnem delovnem načrtu.  
 
Na področju finančnega poslovanja smo vedno poskušali z razpoložljivimi finančnimi sredstvi doseči čim več. 
Zastavljeni finančni načrt smo se trudili realizirati. Uresničili smo večino načrtovanih investicij, kar je razvidno 
iz finančnega poročila. Pridobljena sredstva iz  občinskega proračuna, državnega proračuna ter  prihodke od 
staršev smo porabljali namensko.  
 
Zaposleni v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah smo v Razvojnem načrtu opredelili  pomembna področja 
vzgojno-izobraževalne prakse in kako jih spremljamo in evalviramo. Izpostavili smo, kaj je za delovanje 
našega vrtca pomembno. 
 

Samoevalvacija je proces, v katerem ugotavljamo, do kolikšne mere in na kakšen način smo dosegli 

zastavljene cilje. Izvajamo jo, da bi ugotovili in določili vrednost, kakovost, uporabnost, učinkovitost ali 

pomembnost tistemu, kar evalviramo in da identificiramo potrebne izboljšave. 

S samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji vrtca uresničujemo zakonsko zahtevo glede 

48. in 49. člena ZOFVI ter zahteve uvedbe sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-

izobraževalnih organizacij (KVIZ). 

V letošnjem šolskem letu bomo evalvirali naše delo s pomočjo anketnih vprašalnikov za starše. 

 

2.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ter ukrepi za 
izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja 
 
Največji delež sredstev smo lani porabili za stroške dela in sicer kar 1.648.327,82€, kar predstavlja 76,37 % 
vseh odhodkov. Sredstva za pokrivanje nam preko ekonomske cene zagotavljajo občina ustanoviteljica, 
druge občine, starši otrok za programe vrtca in  MIZŠ. Višina sredstev za plače je določena na podlagi 
sprejete sistemizacije delovnih mest. Stroški dela zaposlenih, ki skrbijo za izvajanje programov v vrtcu, 
predstavljajo pretežni del ekonomske cene..  
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Sredstva ustanovitelja, Občine Šmarje pri Jelšah, so določena na podlagi vsakoletnega proračuna. 
Pridobljena sredstva ustanovitelja, na podlagi standardov in normativov, sistemizacije delovnih mest, 
sredstva drugih občin, sredstva od staršev za posamezne programe ter sredstva MIZŠ porabljamo 
namensko, racionalno in učinkovito. Poraba namenskih finančnih sredstev, ki jih pridobivamo iz različnih 
virov je evidentno in pregledno prikazana v naših finančnih poročilih, posebej v podrobnem prikazu 
prihodkov in odhodkov.  

 
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah je tudi v  letu 2017 pri naročilu blaga in storitev uporabljal Zakon o javnem 
naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15-ZJN3; v 
nadaljnjem besedilu: ZJN-2) za nabave, kjer je to bilo potrebno. 

Pri naročilih do vrednosti 20.000 € za blago in storitve ter 40.000 € za gradnje smo nabavljali na podlagi 
naročilnice ali pogodbe.  

2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
 
Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora imamo urejeno preko Pravilnika o računovodstvu. V 
pravilniku o računovodstvu so določila glede postopkov naročanja in izvrševanja plačevanja. Določene so 
osebe za kontrolo in nadzor nad pravilno  uporabo sredstev.  
 
Funkcije odobravanja, naročanja in izvajanja so ločene. Proračunski uporabniki, katerih proračun presega 
2.086.463,03 €, morajo v skladu  z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
notranjega nadzora javnih financ, imeti opravljeno notranjo revizijo svojega  poslovanja vsako leto, medtem 
ko ostali najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let. JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah spada med proračunske 
uporabnike, ki morajo revizijo imeti vsako leto, saj smo v letu 2013 presegli prag. Do leta 2012 smo bili 
zakonsko dolžni imeti revizijo enkrat na 3 leta.  Prvič smo imeli opravljeno revizijo poslovanja leta 2008. 
Revizijo nam opravlja državna notranja revizorka Brigita Frlin Novak iz podjetja Munera, d.o.o., ki je v letu 
2017 opravila revizijo poslovanja leta 2016 ter preverjala pravilnost in namenskost porabe sredstev za 
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah.  
 
V postopku revizije poslovanja in zaključnega računa Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah za leto 2016 niso  
bile ugotovljene pomembne nepravilnosti. Priporočilo glede uskladitve osnovnih sredstev z obveznostmi za 
sredstva prejeta v upravljanje smo upoštevali v zaključnem računu za leto 2017. 
 
V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ bomo 
tudi v letu 2018, naročili  revizijo poslovanja za leto 2017.   
 

2.9 Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi  
 
Ostale zastavljene cilje smo vse realizirali, tako na področju realizacije programa kot tudi na področju 
finančnega poslovanja.  
 

2.10 Ocena učinkov poslovanja na druga področja 
 

Ocenjujemo, da naše dobro in uspešno delo vpliva na dobro počutje otrok in s tem na zadovoljstvo staršev, 
ki koristijo naše storitve. Z različnimi predavanji in akcijami, ki potekajo v organizaciji našega vrtca, skrbimo 
tudi za zdrav način življenja otrok, staršev in zaposlenih.    
Hkrati ugotavljamo, da poslovanje vrtca vpliva tudi na druga področja, tako na socialo, gospodarstvo, varstvo 
okolja in regionalni razvoj. 
Gospodarstvo: 
Z doslednim zdravstvenim nadzorom otrok in zaposlenih skrbimo za izpolnjevanje ustreznih pogojev življenja 
in dela v vrtcu. Skrbimo za stalno osveščanje, obveščanje in za pravilno preventivno ravnanje vseh 
udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. 
Sociala: 
Zagotovili smo prakso mnogim dijakom in študentom. 
Skrbeli smo za prednostno vključenost vseh socialno ogroženih otrok, za katere smo izvedeli,  oz. jim je bilo 
izdano potrdilo centra za socialno delo. 
V okviru programa Veseli december smo z novoletnimi programi, obiski Dedka Mraza in obdaritvijo, poskrbeli 
za vse predšolske otroke občine Šmarje pri Jelšah in jih razveselili v prazničnih dneh. Preko donacij smo 
zagotovili tudi obdaritev in obisk Dedka Mraza za otroke zaposlenih. 
Varstvo okolja: 
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Z vzgojo in izobraževanjem smo vplivali na okoljsko in ekološko osveščenost otrok, in preko njihovih 
aktivnosti vzgajali tudi starše.  
Regionalni razvoj: 
Povezani smo v mrežo mentorskih vrtcev, v sklopu katerih sodelujejo študijske skupine strokovnih delavk in 
delavcev. Naši delavci  so vključeni v aktive na nivoju regije glede na svoje delovno področje. 
V Razvojnem načrtu smo si zastavili tudi sodelovanje z vrtci po svetu. 
 

2.11 Druga pojasnila, ki vsebujejo kadrovanja in  investicijska vlaganja  
 
Poročilo o investicijskih vlaganjih bo  podano v računovodskem poročilu.  
 
V tabeli, ki sledi so prikazani zaposleni na dan 31.12.2017: 
 

 
                                         *spremljevalce gibalno oviranih 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.  
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.  
 
Za pokrivanje bolniških odsotnosti nadomeščamo delavce  s študenti preko študentskega servisa, veliko pa 
pokrijemo tudi sami. 

 
Posebno skrb posvečamo izobraževanju delavcev, saj se zavedamo, da lahko sledimo napredku v vzgoji in 
izobraževanju le z nenehnim izpopolnjevanjem znanja zaposlenih.  
 

II. RAČUNOVODSKO POROČILO  
 
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Računovodsko poročilo vsebuje pojasnila in razkritja 
v zvezi z računovodskimi izkazi. V prilogi poročila so računovodski izkazi, ki smo jih dolžni izdelati v skladu z 
20. členom Zakona o računovodstvu. 
Vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike ter pravne osebe 
javnega prava ureja Zakon o računovodstvu in Slovenski računovodski standardi, ki veljajo za nepridobitne 
organizacije. Zavodi, za katere velja zakon, morajo  letno poročilo, ki ga sestavljajo predpisani računovodski 
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izkazi, sestaviti in predložiti Agenciji RS za javnopravne evidence (AJPES) ter ustanovitelju, najpozneje v 
dveh mesecih po poteku poslovnega leta, to je do 28. februarja.   
 
Pri vodenju poslovnih knjig in izdelavi letnih poročil moramo upoštevati številne predpise, ki smo jih navedli 
že v uvodu. 
 

JZ Otroški vrtec je določeni uporabnik enotnega kontnega načrta iz četrtega odstavka 15. člena Zakona o 
računovodstvu. Ti pridobivajo prihodke iz javnih sredstev, iz prodaje blaga in storitev na trgu ter iz drugih 
neproračunskih virov.  
Določeni uporabniki EKN ugotavljajo prihodke in odhodke v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, 
kar pomeni, da zanje velja glede priznavanja prihodkov in odhodkov načelo nastanka poslovnega 
dogodka ─ fakturirane realizacije. Poleg tega pa morajo  v skladu s Pravilnikom o EKN vse poslovne 
dogodke voditi  tudi evidenčno, kar pomeni, da se prihodki in odhodki spremljajo tudi po načelu denarnega 
toka (ko se izvrši  vplačilo in izplačilo). Takšno evidenčno izkazovanje prejemkov in izdatkov naj bi 
zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja  sredstev javnih financ na ravni države 
in občin. Če povemo poenostavljeno: voditi je potrebno dvojno knjigovodstvo in sicer po načelu 
fakturirane realizacije in po načelu plačane realizacije.  
 
Zakon o računovodstvu določa, da morajo poslovne knjige in poročila zagotavljati ločeno spremljanje 
poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne 
službe, od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu; 
zagotavljati morajo možnost ocenjevanja namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev iz 
javnih financ. 
 
Računovodstvo določenih uporabnikov mora zagotavljati: 

- spremljanje in evidentiranje  poslovnih dogodkov po enotnem kontnem načrtu,  
- spremljanje  poslovanja s sredstvi za izvajanje javne službe iz javnih financ in drugih virov ter 

poslovanja na trgu, 
- upoštevanje enotnih načel in standardov za vodenje poslovnih knjig in sestavljanje letnih poročil, 
- delovanje notranje revizijske službe v skladu z Zakonom o javnih financah, 
- časovno in vsebinsko usklajeno načrtovanje ekonomskih kategorij pri pripravi finančnih načrtov ter  
- računovodska poročila.   

 
Finančno računovodska služba za Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah je organizirana na Osnovni šoli 
Šmarje kot skupna finančno računovodska služba za šolo in vrtec in opravlja dela s področja računovodstva 
za oba javna zavoda. V finančni službi so zaposlene 4,75 delavke (1,75 ima sistemizirano vrtec, 3 delavke 
pa ima sistemizirane Osnovna šola Šmarje pri Jelšah), vodi jo delavka z zaključenim magisterijem s področja 
managementa, program finančni management. 
V okviru računovodske službe so bila lani  za otroški vrtec izvedena naslednja dela: 

- obračun, izplačilo in evidenca plač povprečno za 89 redno zaposlenih delavcev in delavcev z 
napotnicami študentskih  servisov; 

- obračun, evidentiranje in izplačevanje vseh prejemkov zaposlenih (dnevnice, potni stroški, regres za 
prehrano, jubilejne nagrade, regres za LD, odpravnine); 

- sprejemanje, knjiženje in kontiranje ter plačilo cca 1.742 računov; 
- knjiženje in spremljanje vseh poslovnih dogodkov v skladu z računovodskimi standardi; 
- vodenje evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja, priprava podatkov za inventuro, 

usklajevanja stanja z dejanskim stanjem, obračunavanje amortizacije, odpisi ...; 
- izdajanje položnic za oskrbnine, spremljanje plačil staršev za programe vrtca in izdajanje opominov 

(letno cca 7.170 položnic); 
- izstavljanje zahtevkov občinam (za oskrbnine); 
- izstavljanje drugih računov; 
- izterjava in vlaganje izvršb 
- spremljanje odločb staršev za znižano plačilo vrtca; 
- vnos podatkov za oskrbnine na spletni portal MIZŠ (mesečno); 
- izdelava letnega poročila zavoda; 
- priprava finančnega načrta zavoda: 
- mesečno spremljanje realizacije finančnega načrta; 
- izdelava podlag in izračun ekonomske cene vrtca; 
- izdelava in priprava evidenc in poročil kot so predpisana in po potrebi. 

 
Vsa računovodska dela izvajamo s pomočjo računalniških programov podjetja Grad, d.o.o. iz Ljubljane. S 
podjetjem ima OŠ Šmarje pri Jelšah sklenjeno pogodbo o uporabi in vzdrževanju programov. Ker programe 
uporablja tako šola kot tudi vrtec, se stroški delijo na dva zavoda, kar je seveda bistveno ugodneje. Že v letu 
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2014 smo prešli na programe GRAD-SQL, ki delujejo v Windows okolju z SQL bazo. Zaradi tehničnih 
prednosti baze SQL smo iz baze DBF prešli na novejšo različico Gradovih programov.  
 
 
 

1. RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 

1.1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017 
    Obvezne priloge so:  

 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev    
(priloga 1/A). 

 Stanje in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B). 
 

1.2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2017 
      Obvezne priloge so:  

 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B), 

 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A), 

 izkaz računa finančnih terjatev in naložb (priloga 3/A-1) in 

 izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2). 
 

2. POJASNILA K IZKAZOM  
 

2.1. Pojasnila k  bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 
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Bilanca stanja prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31. 12. 
2017. V izkazu bilanca stanja so izkazani knjigovodski podatki za stanje sredstev in obveznosti na dan 31. 
12. 2017 in 31. 12. 2016. Vsebina bilance stanja, roki za sestavo in njen pomen so predpisani v poglavju 
Zakona o računovodstvu. 
 
Podrobnejša vsebina, členitev in oblika pa v Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava. Vsebina kontov za izkazovanje posameznih vrst sredstev in 
obveznosti do njihovih virov je določena s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava.   
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BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2017 

 
Sk. NAZIV SKUPINE KONTOV Index Razlika med 

kont. 4/3 4-3

1 2 3 4 5 6

A. DOLG. SR. IN SR. V UPRAVLJANJU (1+2+3) 2.241.990 2.092.943 93,35 -149.047

1. Sedanja vrednost neopredmetenih dolg.sr. (1.1 ─ 1.2) 0 0 0

00   1.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva 1.546 600 38,81 -946

01   1.2 Popravek vrednosti nepredmet. dolg.sred. 1.546 600 38,81 -946

2. Sedanja vrednost nepremičnin (2.1 ─ 2.2) 2.131.938 2.000.950 93,86 -130.988

02   2.1 Nepremičnine 3.022.100 3.029.126 100,23 7.026

03   2.2 Popravek vrednosti nepremičnin 890.162 1.028.176 115,50 138.014

3. Sedanja vrednost opreme in dr. OS (3.1 ─ 3.2) 110.052 91.993 83,59 -18.059

04   3.1 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 734.192 750.423 102,21 16.231

05   3.2 Popravek vredn. opreme in druga opred.OS 624.140 658.430 105,49 34.290

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) 266.839 277.392 103,95 10.553

11   4. Dobro imetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (UJP) 67.021 67.656 100,95 635

12   5. Kratkoročne terjatve do kupcev 53.181 55.184 103,77 2.003

13   6. Dani predujmi in varščine 376

14   7. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 139.421 147.681 105,92 8.260

17   8. Druge kratkoročne terjatve 5.885 5.423 92,15 -462

19   9. Aktivne časovne razmejitve 1.331 1.072 -259

C. ZALOGE 1.203 0 -1.203

31   10. Zaloge 1.203 -1.203

SREDSTVA - AKTIVA (A+B) 2.510.032 2.370.335 94,43 -139.697

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (11 + 12 + 13 + 14 + 15) 211.522 220.216 104,11 8.694

21  11. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 105.557 109.943 104,16 4.386

22  12. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 62.954 61.116 97,08 -1.838

23  13. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 26.272 26.481 100,80 209

24  14. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 13.186 17.761 134,70 4.575

29  15. Pasivne časovne razmejitve 3.553 4.915 138,33 1.362

E. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (16 + 17 + 18) 2.298.510 2.150.119 93,54 -148.391

97  16. Druge dolgoročne obveznosti 0 0 0,00 0

98  17. Obveznosti za neopr. sr.  in opred. sredstva 2.271.969 2.092.943 92,12 -179.026

985  18. Presežek prihodkov nad odhodki 26.541 57.176 215,43 30.635

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV - PASIVA (C + D) 2.510.032 2.370.335 94,43 -139.697

31.12.2016 31.12.2017

 
 

2.1.1 Sredstva ─  aktiva 
 

Stanje sredstev (aktiva) je v bilanci razdeljeno v naslednje postavke:  
     A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
     B. Kratkoročna sredstva 
     C. Zaloge 
 
Celotna vrednost vseh sredstev, izkazana v bilanci stanja, ki jih sestavljajo dolgoročna sredstva in 
kratkoročna sredstva je na dan 31. 12. 2017 znašala 2.370.335 €, kar je za 139.697 € manj kot v letu 2016.  
 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne pravice, industrijske 
lastnine  in dolgoročno odložene stroške (računalniški programi).  
Opredmetena osnovna sredstva so: zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema in druga oprema. Kot 
opredmetena OS izkazujemo tudi opremo, kamor spada drobni inventar (ločeno od ostale opreme) z dobo 
uporabnosti nad enim letom in katerega posamična vrednost po dobaviteljevem računu ne presega 500 €. 
Ta DI se ob nabavi v celoti odpiše (45. čl. Zakona o računovodstvu). Stvari drobnega inventarja, katerih 
posamična nabavna  vrednost ne presega 100 €, se lahko razporedi med material v stroške.  
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Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost

1 2 3 4 = 2 ─  3

Stanje 31.12.2016 3.757.838 1.515.848 2.241.990

Stanje 31.12.2017 3.780.149 1.687.206 2.092.943

Razlika 22.311 171.358 -149.047  
 
 

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, nepremičnin in opreme ter drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev znaša po bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 3.780.149 € in je večja od leta 2016 za 
22.311 €. Pozitivno razliko predstavlja razlika med nabavami in odpisi sredstev. Iz sredstev amortizacije smo 
nabavili za 37.818,46 € sredstev, v višini 410 € je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinanciralo 
tiskalnik. Leta 2017 smo tako skupno nabavili za 38.228,46 € sredstev. Za katere nabave gre je pojasnjeno 
pri obrazložitvi porabe sredstev amortizacije. O odpisih pa poročamo v inventurnem elaboratu. 
  
Popravek vrednosti osnovnih sredstev je znašal 1.687.206 € se je glede na leto 2016 povišal za  171.358 
€, kar predstavlja vrednost odpisov in popravka vrednosti sredstev – obračunana amortizacija. Sredstva so 
odpisana  44,63 % .  
  
Sedanja  vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je ob koncu leta 2017 znašala 2.092.943 €. 
Gre za neopredmetena dolgoročna sredstva, nepremičnine in opremo ter druga opredmetena sredstva. 
Sedanja vrednost teh sredstev se je lani glede na preteklo leto zmanjšala za 149.047 €. Zmanjšanje je 
posledica tega, da so nove nabave sredstev ob upoštevanih odpisih znašale 22.311 €, popravek vrednosti – 
amortizacija in odpisi pa so znašali 171.358 €. Razlika med popravki in odpisi ter nabavo predstavlja 
zmanjšanje sredstev, ob koncu leta 2017 za 149.047 €. 
 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA  
 

Kratkoročna sredstva so v bilanci stanja izkazana v višini 277.392 € in so sestavljena iz denarnih 
sredstev na računu ob koncu leta v višini 67.656 €. Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 55.184 € 
predstavljajo neporavnane terjatve kupcev, ki so jim bili izdani računi, pa ti še niso bili poravnani, ker še niso 
zapadli v plačilo, zmanjšani za oblikovane popravke vrednosti terjatev (popravek vrednosti terjatev znaša 
7.436,43 €). Največji delež predstavljajo terjatve za plačila staršev za programe vzgoje in varstva  v skupnem 
znesku 60.798,94 €, brez zmanjšanja za popravke vrednosti.  
 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN, v višini 147.681 €,  predstavljajo terjatve do občin za programe 
vzgoje in varstva otrok (oskrbnine), terjatve do šole, terjatve do MIZŠ, ki bodo nakazana na naš podračun  
januarja 2018. Druge kratkoročne terjatve v višini 5.423 € so terjatve do ZZZS za refundacije za nadomestila 
zaposlenim, terjatev do FURS-a za vplačane akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, druge kratkoročne 
terjatve do zaposlenih in druge kratkoročne terjatve. Med drugimi kratkoročnimi terjatvami vodimo tudi 
terjatev iz naslova tožbe za plačilo odškodnine, za katero pa je oblikovan popravek vrednosti terjatev v enaki 
višini. 
 
Na aktivnih časovnih razmejitvah za leto 2017 evidentiramo kratkoročno odložene stroške, ki se nanašajo na 
prihodnje leto v znesku 831 € ter nezaračunane prihodke za Tradicionalni slovenski zajtrk v višini 240,60 €. 
 
C. ZALOGE 
 
V letu 2017 jih ni bilo. 
 

2.1.2. Obveznosti do virov sredstev ─  pasiva  
 
Obveznosti do virov sredstev v višini 2.370.335 € sestavljajo: 
     D. Kratkoročne obveznosti 
     E. Dolgoročne obveznosti 
 
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  v višini 220.216 €  
Med kratkoročnimi obveznostmi so izkazane kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 109.943 €, ki 
predstavljajo obračunane plače in ostale prejemke delavcev za mesec december 2017, izplačane v mesecu 
januarju 2018. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so za 4,16% višje od leta 2016. Kratkoročne 
obveznosti do dobaviteljev so bile ob koncu leta 2017 61.116 € (gre za obveznosti, ki so nastale  v letu 2017, 
poravnane pa bodo v letu 2018), kar je 2,92 % manj kot leta 2016, ko so obveznosti do dobaviteljev znašale 
62.954 €. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2017 so bile v višini 26.481 € (to so 
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obveznosti za prispevke na plače, davek od dohodka pravnih oseb...). Kratkoročne obveznosti do 
uporabnikov EKN znašajo 17.761 € (OŠ Šmarje pri Jelšah, UJP, MJU,…). Svoje obveznosti do dobaviteljev 
in zaposlenih večinoma poravnavamo v dogovorjenih in zakonitih rokih, tako da so v bilanci odprte predvsem 
tiste obveznosti, ki so nastale do  31. 12. 2017 in zapadejo v plačilo v letu 2018. Pasivne časovne razmejitve 
na dan 31.12.2017 so v višini 4.915 € in predstavljajo donacije za Sklad vrtca od fizičnih in pravnih oseb, ki 
niso bile porabljene v letu 2017.   
 
E. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI v višini 2.150.119 €  
so na dan 31.12. 2017 za 6,46 % nižje kot so bile na zadnji dan preteklega leta, kar je na račun zmanjšanja 
amortizacije v znesku 149.457,73 € v breme konta obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Dolgoročne 
obveznosti povečuje presežek prihodkov nad odhodki leta 2017 v višini 656,45 €. 
 
Dolgoročne obveznosti sestavljajo:  
 
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva, ki jih ima zavod v upravljanju, lastnik pa je 
Občina Šmarje pri Jelšah. Stanje obveznosti imamo usklajene z ustanoviteljem po stanju na dan 31. 12. 
2017 (37. čl. Zakona o računovodstvu) in so v vrednosti 2.092.942,56 €. 
 
Stanje presežka prihodkov nad odhodki znaša 57.176 € in predstavlja  ugotovljeni skupni  presežek 
prihodkov  nad  odhodki  po zaključnih računih iz prejšnjih let, povečan za presežek po ZR za leto 2017, ki 
pa je znašal 656,45 €. V letu 2017 smo povečali presežek prihodkov nad odhodki na račun zmanjšanja 
obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva (uskladitev osnovnih sredstev z obveznostmi 
za sredstva prejeta v upravljanje) v višini 29.978,33 €. 
V skladu z 28. a členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS štev. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 113/03-UPB1, 
72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-
ZUPJS-A, 40/2012-ZUJF, 14/15 - ZUUJFO) se presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v 
vrtcu, ki izvaja javno službo, upošteva pri naslednji določitvi cene programov. V skladu s 34. členom Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (Uradi list RS štev., 80/12, 105/09, 91/07, 38/06, 
26/97 ter 103/2012) se presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma 
storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in varstva, oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s 
tem odlokom, uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje, po predhodnem soglasju 
ustanovitelja pa tudi za plače.   
Na osnovi Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) ter z ZIPRS1819 smo izračunali in 
prikazali presežek prihodkov in odhodkov za leto 2017. Izračun presežka prihodkov nad odhodki po 
denarnem toku po 71. čl ZIPRS1819 – znesek y je negativen, zato v skupini kontov 985 nismo 
evidentirali ničesar. Podrobnejši izračun  je v preglednici 3.  
 
Celotna vrednost sredstev danih v upravljanje, ki je sestavljena iz obveznosti za neopredmetena in 
opredmetena sredstva ter presežka prihodkov nad odhodki, je na dan 31. 12. 2017 znašala 
2.150.118,58 € in je usklajena z ustanoviteljico, Občino Šmarje pri Jelšah. 
 

2.2 Pojasnila  k izkazu  prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1.  do 
31. 12. 2017  – po načelu nastanka poslovnega dogodka  
 
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so prikazani prihodki in odhodki v obračunskem 
obdobju in predhodnem obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano 
načelo nastanka poslovnega dogodka. Prihodki so razčlenjeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi 
standardi in Enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani 
zneski, ki so nastali kot poslovni dogodki od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017.  
 
V prilogi letnega poročila je: 
 

 Preglednica 1 - PODROBNI PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2017, ki zelo 
podrobno prikazuje vse vrste realiziranih prihodkov in odhodkov ter poslovni izid vrtca v letu 2017 v 
primerjavi z realizacijo 2016 in finančnim načrtom 2017. Prikazana je podrobna členitev vseh vrst in 
virov prihodkov in odhodkov in nekateri pomembnejši pokazatelji poslovanja. Pregled poslovanja je 
usklajen z računovodskim izkazom prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 1. 1. 
do 31. 12. 2017. 
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V nadaljevanju povzemamo izkaz Prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2017.  
 
 
 
 

IZKAZ PRIHODKOV  IN ODHODKOV ZA LETO 2017 
V PRIMERJAVI Z LETOM 2016  IN PLANOM 2017 

 
Naziv Realizacija 2016 Plan 2017 Realizacija 2017 Index 4:2 Index 4:3

1 2 3 4 5 6

A. PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.199.207 2.211.650 2.151.386 97,83 97,28

B. FINANČNI PRIHODKI 2 2 0 0,00 0,00

C. DRUGI PRIHODKI 28.774 1.400 2.056 7,15 146,88

Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 4.893 3.500 5.514 112,68 157,53

D. CELOTNI PRIHODKI (A+ B + C + Č) 2.232.877 2.216.552 2.158.956 96,69 97,40

E. STROŠKI BLAGA, MAT. IN STOR. 489.333 483.384 457.310 93,46 94,61

F. STROŠKI DELA  1.665.894 1.687.734 1.648.328 98,95 97,67

G. AMORTIZACIJA 37.900 33.000 37.818 99,78 114,60

H. REZERVACIJE 0 0 0

J. DRUGI STROŠKI 6.372 6.429 6.482 101,73 100,82

K. FINANČNI ODHODKI 202 202 91 45,13 45,02

L. DRUGI ODHODKI 0

M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 31.827 5.000 8.271 25,99 165,41

N. CELOTNI ODHODKI (E+F+G+H+J+K+L+M) 2.231.527 2.215.749 2.158.299 96,72 97,41

O. PRESEŽEK PRIHODKOV (D-N) 1.350 804 657 0,00 81,68

Davek od dohodka pravnih oseb 205 0

Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka 1.145 657  
                                                     

Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah je v letu 2017 ustvaril 2.158.956 € prihodkov, kar je 3,31 % manj kot preteklo 
leto in 2,60 % manj kot je bilo planirano. Pri odhodkih smo ugotovili 3,28 % nižje odhodke kot leta 2016 in 
2,59 % nižje odhodke od planiranih. Za leto 2017 je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 
657 €.  

 

2.2.1. Prihodki    
 

Zavod je v letu 2017 dosegel prihodke v višini 2.158.956 €, od tega je 2.151.386 € prihodkov od 
poslovanja, 2.056 €  drugih prihodkov in 5.514 prevrednotovalnih poslovnih prihodkov.  
 

Naziv Realizacija 2016 Plan 2017 Realizacija 2017 Index 4:2 Index 4:3

1 2 3 4 5 6

A. PRIHODKI OD POSLOVANJA (I+II+III+IV+V+VI) 2.199.207 2.211.650 2.151.386 97,83 97,28

I.   Sredstva iz proračuna občine ustanoviteljice 1.500.806 1.537.100 1.446.286 96,37 94,09

II.  Sredstva iz proračuna drugih občin 72.808 72.000 75.054 103,09 104,24

III.  Prihodki iz drž.prorač. 79.816 78.250 86.477 108,35 110,51

IV. Plačila staršev za programe 473.945 460.000 480.354 101,35 104,42

V. Prihodki iz tržne dejavnosti 43.815 44.000 42.732 97,53 97,12

VI.  Drugi prihodki 28.018 20.300 20.483 73,11 100,90

B. FINANČNI PRIHODKI 2 2 0 0,00 0,00

C. DRUGI PRIHODKI 28.774 1.400 2.056 7,15 146,88

Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 4.893 3.500 5.514 112,68 157,53

D. CELOTNI PRIHODKI (A+ B + C + Č) 2.232.877 2.216.552 2.158.956 96,69 97,40  
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Ker predstavljajo prihodki od poslovanja 99,65 % vseh prihodkov bomo le-tem med prihodki namenili 
največ pozornosti. 
Največji delež prihodkov od poslovanja, to je 67,23 % prihodkov, predstavljajo sredstva iz proračuna 
občine ustanoviteljice, ki so lani znašala 1.446.286 € in so bila nižja za 3,63 % od leta 2016 in za 5,91 % 
nižja od plana 2017. Sredstva iz proračuna drugih občin so znašala  75.054 €, kar pa je 3,09 % več kot 
leta 2016 in 4,24 % več kot smo planirali. Prihodki od staršev so lani znašali v strukturi prihodkov od 
poslovanja  22,33 % oz. 480.354 €. Prihodki MIZŠ so v letu 2017 znašali 86.477 €, kar je 4,02 % vseh 
prihodkov od poslovanja.  
Prihodki iz tržne dejavnosti v višini 42.732 € predstavljajo 1,99 % prihodkov od poslovanja in predstavljajo 
predvsem prehrano zaposlenih, prehrano po izdanih računih drugim in uporabo prostorov. Drugi prihodki 
so znašali 20.483 € in v strukturi predstavljajo 0,95 % prihodkov od poslovanja. 
 

PREGLED PRIHODKOV OD POSLOVANJA 2017 V PRIMERJAVI Z 2016  IN 
FINANČNIM PLANOM 2017 

 

 
      
Iz preglednice in grafov je razvidno, da se je v strukturi prihodkov od poslovanja nekoliko znižal delež 
ustanoviteljice Občine Šmarje pri Jelšah in znaša 67,23 %, medtem ko je leto poprej znašal 68,24 %, zvišal 
se je delež plačil staršev za program vrtca, ki v strukturi prihodkov od poslovanja znaša 22,33 %, v letu 2016 
je bil 21,55 %. Višja so tudi sredstva iz proračuna drugih občin, ki jih je bilo v letu 2017 3,49 %, leta 2016 
3,31 %. Nižji je delež drugih prihodkov, ki znaša v 2017 0,95 % in v 2016 1,27 %. Prihodki iz državnega 
proračuna so višji in sicer znašajo v letu 2017 4,02 %, v letu 2016 so bili 3,63 %. Delež tržnih prihodkov je 
ostal enak.  
 
Način financiranja vrtcev določata Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih. Osnovni vir 
financiranja programov vrtca je EKONOMSKA CENA PROGRAMOV V VRTCU, ki jo na predlog vrtca potrdi 
občinski svet občine. Cene programov so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov  v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS št. 97/2003, 77/2005, 120/05 in 93/2015).  
 
Ekonomske cene programov vrtca so bile v letu 2017 spremenjene 1.2.2017. Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, v 19. členu določa, da vrtec ali pristojni upravni 
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organ občine ustanoviteljice predlaga uskladitev cene, ko se med letom bistveno spremenijo elementi, ki so 
bili podlaga za določitev cene.  
V letu 2017 so tako veljale naslednje cene vrtca: 

Program Cena do 31.1.2017 Cena od 1.2.2017 

Celodnevni program 1 – 3 let 416,00 € 427,00 € 

Celodnevni program 3 – 4 let 352,00 € 360,00 € 

Celodnevni program 3 – 6 let 322,00 € 327,00 € 

Kombinirani oddelki 1 – 6 let 352,00 € 360,00 € 

 

Polni dnevni odbitek za živila znaša 1,60 € (staršem se obračuna v odstotkih glede na plačilni razred). Za 

čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Za 

zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec 

staršem zaračuna 4 € za vsako začeto uro. Vrtec to določilo uporabi le v primeru večkratnega 

neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca. 

Novela Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 55/17), ki se je uveljavila 21. 10. 2017, v 22. členu prinaša novost. S 

prehodno določbo ureja poseben primer učinkovanja pravice do znižanega plačila vrtca. Vsem staršem, ki 

jim ta pravica, če jo uveljavljajo, tudi pripada, začne pravica do znižanega plačila učinkovati tudi v 

primeru zamude pri oddaji vloge, če je staršem pravica priznana v skladu z odločbo CSD, najkasneje 60 

dni po dnevu vključitve otroka v vrtec oz. je staršem izdana nova odločba CSD z veljavnostjo 60 dni po 

izteku prejšnje odločbe. 

 
Prihodki so razdeljeni na štiri sklope: 
I.   PRIHODKI OD POSLOVANJA 
II.  FINANČNI PRIHODKI 
III. DRUGI PRIHODKI 
IV. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
 

I.  PRIHODKI OD POSLOVANJA 
 

a) Sredstva iz proračuna občine ustanoviteljice  
 
Občina Šmarje pri Jelšah je, glede na Zakon o vrtcih in Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 
dolžna plačati razliko med višino plačil staršev, ki se določi glede na prihodek in premoženje družine ter 
polno ekonomsko ceno, za vse otroke, katerih starši imajo stalno prebivališče v občini Šmarje pri Jelšah. 
 
S 1.1.2012 je začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je spremenil način izračuna 
prispevkov staršev k znižanemu plačilu vrtca.  
 
Na podlagi podatkov za mesec december 2017, se je število otrok iz občine Šmarje pri Jelšah znižalo za 15 
otrok v primerjavi z decembrom 2016. Gibanje števila otrok iz Občine Šmarje in drugih občin od leta 2012 do 
2017 prikazujemo v grafu, ki sledi: 
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Celotni prihodki iz proračuna občine Šmarje pri Jelšah so lani znašali 1.446.286 € in so nižji za 3,63 % glede 
na preteklo leto in 5,91 % nižji glede na plan. Odstopanja so na račun več dejavnikov: 

- števila otrok in oddelkov, 
- spremenjenih odločb staršev, 
- število otrok s posebnimi potrebami. 

 

 
 

Pretežni del prihodkov, financiranih s strani Občine Šmarje pri Jelšah, predstavljajo prihodki iz naslova 
sofinanciranja cen programov. Občina ustanoviteljica je v preteklem letu Otroškemu vrtcu Šmarje pri Jelšah, 
na osnovi Pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2017, zagotovila sredstva tudi za dodatno pomoč 
otrokom s posebnimi potrebami in druge dodatne programe kot so novoletna obdaritev vseh predšolskih 
otrok, organizacijo novoletnih prireditev in druge. Za stroške amortizacije je lani Občina Šmarje zagotovila 
30.000 €, ki smo jih v celoti porabili za nabavo in vlaganja v opremo.  
 

b) Sredstva iz  proračuna drugih občin 
  
3,49 % vseh prihodkov iz poslovanja predstavljajo prihodki iz drugih občin, ki so v letu 2017 znašali 75.054 
€, kar je 3,09 % več kot leto prej in 4,24 % več kot je bilo planirano. Na sredstva iz proračunov drugih občin 
vpliva število otrok iz drugih občin in odločbe staršev, ki jim določijo plačilni razred.  Med drugimi občinami je 
največ prispevala občina Rogaška Slatina, sledijo Šentjur pri Celju, Zagorje ob Savi, Podčetrtek, Oplotnica in 
drugi. V tabeli prikazujemo prihodke po občinah v letu 2017. 
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c) Prihodki iz državnega proračuna 
 
Prihodki iz državnega proračuna so za leto 2017 znašali 86.477 €, kar je 8,35 % več kot leta 2016 in 10,51% 
več od plana. 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. Njihov delež plača MIZŠ, v primeru več otrok za drugega  70 % plačila staršev, za tretjega  
in vse nadaljnje otroke pa celoten delež staršev.  
 

d) Prihodki od staršev za programe 
 
Plačila staršev za programe vrtcev določa Zakon 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) in Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 
62/10-ZUPJS).  
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev –ZUPJS (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 – ZUPŠ in 75/17)  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 oproščen 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% 
   

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.  
 
Prihodki od staršev za programe so v letu 2017 znašali 480.354 €, kar je 1,35 % več kot preteklo leto in 4,42 
% več kot smo planirali. Odstopanja so na račun števila vpisanih otrok v programe vrtca in odločb staršev. 
 
Ker na višino plačila staršev vplivajo uvrstitve v plačilne razrede smo pripravili tabelarični pregled uvrstitev 
staršev v plačilne razrede za leto 2016 in 2017, podatki so za obe leti decembrski. 

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=2017-01-2525
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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3503
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3928
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3595
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e) Prihodki iz tržne dejavnosti 
 
Zaradi ločevanja prihodkov po vrstah dejavnosti ločimo prihodke in odhodke za izvajanje javne službe in 
prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost). Tako med prihodke iz tržne 
dejavnosti uvrščamo prehrano delavcev, prehrano po izdanih računih drugim ter uporabo prostorov. 
Prihodkov od tržne dejavnosti je bilo v letu 2017 42.732 €, kar predstavlja 1,99 % prihodkov od 
poslovanja. Tržni prihodki so za 2,47 % nižji od prihodkov leta 2016 in za 2,88 % nižji od plana. 
 

f) Drugi prihodki  
 
Drugi prihodki leta 2017 znašajo 20.483 €, kar je 26,89 % manj kot preteklo leto in 0,9 % več kot smo 
planirali. Drugi prihodki predstavljajo predvsem prihodke od prehrane otrok OŠ Šmarje pri Jelšah v znesku 
18.817 €  ter sklad vrtca 1.545 €. 
   

II. FINANČNI PRIHODKI 
 
Finančni prihodki predstavljajo druge finančne prihodke.  
 

III. DRUGI PRIHODKI 
 
Drugi prihodki so v letu 2017 znašali 2.056 €, kar je bistveno manj kot v 2016, ko je bila med drugimi prihodki 
evidentirana tožba zaradi odškodnine v višini 27.439,62€.  
 

IV. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
 
Prevrednotovalnih poslovnih prihodkov je bilo v letu 2017 5.514 € in predstavljajo plačane terjatve, za katere 
so bili oblikovani popravki vrednosti terjatev.  
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2.2.2 Odhodki  
 

Prikazani in zajeti so vsi odhodki, ki so nastali v obdobju od 1. 1. do 31.12. 2017 v primerjavi z letom 2016  in 
planom za leto 2017. V skladu s predpisi so razdeljeni v naslednje skupine: 
 

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 

 
Naziv Realizacija 2016 Plan 2017 Realizacija 2017 Index 4:2 Index 4:3

1 2 3 4 5 6

E. STROŠKI BLAGA, MAT. IN STOR. (1+2) 489.333 483.384 457.310 93,46 94,61

1. Stroški materiala 287.534 282.630 274.530 95,48 97,13

2. Stroški storitev  201.799 200.754 182.780 90,58 91,05

F. STROŠKI DELA  (1+2+3) 1.665.894 1.687.734 1.648.328 98,95 97,67

1. Plača in nadomestila plač 1.290.385 1.303.260 1.273.156 98,66 97,69

2. Prispevki za socialno varnost 208.053 212.653 205.171 98,61 96,48

3. Drugi stroški dela 167.455 171.821 170.000 101,52 98,94

G. AMORTIZACIJA 37.900 33.000 37.818 99,78 114,60

H. REZERVACIJE 0 0 0

J. DRUGI STROŠKI 6.372 6.429 6.482 101,73 100,82

K. FINANČNI ODHODKI 202 202 91 45,13 45,02

L. DRUGI ODHODKI 0

M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 31.827 5.000 8.271 25,99 165,41

N. CELOTNI ODHODKI (E+F+G+H+J+K+L+M) 2.231.527 2.215.749 2.158.299 96,72 97,41  
 
                                                                                                                                                            

Skupni odhodki so lani znašali 2.158.299 €, kar je 3,28 % manj kot v letu 2016  in za 2,59 % manj od 
planiranih.    

 
STRUKTURA ODHODKOV  2017  

 

 
 

Največji delež odhodkov odpade na stroške dela, ki predstavljajo kar 76,37 % vseh odhodkov, stroški 
blaga, materiala in storitev pa 21,19 % vseh odhodkov. 1,75 % vseh odhodkov predstavljajo stroški 
amortizacije. Drugi stroški predstavljajo v skupnih odhodkih neznaten delež. Prevrednotovalni poslovni 
odhodki v letu 2017 predstavljajo 0,38 % odhodkov. V primerjavi z letom 2016 so se v strukturi odhodkov 
zvišali stroški dela iz 74,65 % na 76,37 %, medtem ko so se stroški blaga, materiala in storitev znižali iz 
21,93 % na 21,19 %. Na višji delež stroškov dela so vplivala napredovanja v decembru 2016, ki se odražajo 
celo leto 2017 in napredovanja v decembru 2017, ki pa se odražajo le en mesec. Prav tako so na višje plače 
vplivale odprave anomalij do 26 PR s 1.7.2017. Kakšna je struktura odhodkov v letu 2017 in pa kakšno je 
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razmerje med odhodki v 2017 v primerjavi z 2016 in glede na plan 2017 nazorno prikazuje naslednja 
grafična slika: 

 

 
 

Iz grafa in podatkov je razvidno kje so spremembe. O odstopanjih pa podrobneje pišemo v nadaljevanju. 
 
Da bi zagotovili gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter uspešno dosegli cilje delovanja, ki so 
določeni skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev,  smo tudi v letu 2017  
uporabljali Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, štev. 12/13, 19/14 in 90-14ZDU-1I). Vrednosti za 
naročila do vrednosti 20.000 € za blago in storitve ter 40.000 € za gradnje niso javna naročila, ampak se 
opravi nakup z naročilnico ali pogodbo. Naročilo male vrednosti je potrebno izvesti pri naročilih med 
vrednostjo 20.000 €  in  134.000 € za blago in storitve in pri naročilih z vrednostjo od  40.000 € do 274.000 €  
za gradnje. Postopke javnega naročanja, ki smo jih navedli že uvodoma,  je  potrebno  izvesti pri nabavah, ki 
presegajo znesek 134.000 € za blago in storitve oziroma 274.000 € za gradnje. Če je vrednost predmeta 
javnega naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 134.000 € in v primeru naročanja gradenj enaka ali 
višja od 5.186.000 €, se postopke oddaje javnega naročila objavi tudi v Uradnem listu EU. Na portalu javnih 
naročil se objavijo naročila blaga in storitev, ki presegajo 20.000 € ter za gradnje več kot 40.000 €. Za vse 
vrednosti se štejejo ocenjene vrednosti javnega naročila brez DDV. 
 
V mesecu maju 2016 je bilo na Portalu javnih naročil pod št. JN001917/2016-B01 objavljeno Obvestilo o 
naročilu po odprtem postopku za sukcesivno dobavo konvencionalnih in ekoloških živil za potrebe kuhinje. 
Na povabilo je pravočasno prispelo 28 ponudb, s 27 ponudniki so bili sklenjeni okvirni sporazumi za živila iz 
13 sklopov. Razpis nam je pripravila Anema, Brigita Horvat s.p.. Vsi okvirni sporazumi so veljali v letu 2017. 
 

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE  
 
V letu 2017 je bilo izvedeno  Povabilo k oddaji ponudbe po enostavnem postopku za dobavo čistil in papirne 
galanterije za dobo 1 leta.  
 

I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV  
 
a. Stroški materiala  
Stroški materiala so lani znašali 274.530 € in so glede na leto 2016 nižji za 4,52 %, v primerjavi s planom pa 
so nižji za 2,87 %. Največji delež v teh stroških predstavljajo stroški živil, ki so lani znašali 146.302 €, kar je  
7,9 % manj kot preteklo leto in 5 % manj kot smo planirali.  
 
19.252 € smo v letu 2017 porabili za čistila in čistilni material. Stroški so nižji glede na leto 2016 za 10,3 
%, v primerjavi s planom pa za 3,7 %.  
 
Za plin za kuhinjo (6.456,59 €) in za ogrevanje ter za druge stroške ogrevanja (prefakturirano kurilno olje 
za ogrevanje oddelkov vrtca na šoli 9.400,90 € ter peleti v enoti Sonček 7.640,06 €)  smo v letu 2017 porabili 
23.498 €, kar je 0,8 % manj kot v letu 2016 in 6 % manj kot smo planirali.  
 
Stroški električne energije so bili za 3,2 % nižji kot preteklo leto in za 3,1 % nižji od plana. Vrednostno so 
znašali 25.671 €. 
 
Učila in učni pripomočki, ki smo jih nabavili v višini 10.762 € pomenijo 14,9 % višje stroške kot v letu 2016, 
glede na plan so stroški višji za 13,3 %.  
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Za novoletno obdaritev vseh predšolskih otrok smo namenili 6.034 €. Sredstva nam je zagotovila občina 
ustanoviteljica.  
 
Stroški delovne obleke so bili za 1 % višji kot preteklo leto in za 2,2 % višji od plana. Vrednostno so znašali 
7.666 €. 
 
Indeks pri odpisu drobnega inventarja glede na leto 2016 znaša 95,2 in glede na plan 63,2. O nabavah 
poročamo v spodnji tabeli. 
  
Drobni inventar se odpisuje 100 % v stroške. Stroški DI so lani znašali  3.793 €.  
 

NABAVA DROBNEGA INVENTARJA V LETU 2017 Vrednost

(TAKOJŠEN ODPIS) v €

─ učni pripomočki, igrala (železnice, ležalniki,...) 1.001,14             

─ drobni inventar za kuhinjo (posoda) 949,30               

─ drugi drobni inventar ( multimeter, svetilka, orodje,) 1.842,58             

SKUPAJ: 3.793,02             
 

b. Stroški storitev  
Stroški storitev so lani znašali 182.780 €.  V primerjavi z letom 2016 so stroški storitev nižji za 9,4 %, glede 
na sprejeti plan pa za 9 %. 
 
Največji delež stroškov storitev odpade na stroške oddelkov in dela za oddelke na šolah. Ti stroški so lani 
znašali 20.945 € in so nižji za 0,8 % v primerjavi z letom prej, prav tako so nižji glede na plan za 1,2 %. 
Prehrana otrok za oddelke na šoli v letu 2017 znaša 5.110 €. Indeks na leto 2016 znaša 96,6 in na plan 
96,4. Z novo organizacijo prehrane vrtčevski otroci jedo šolsko prehrano le še na podružnici Zibika, na 
ostalih podružnicah imajo organizirano svojo prehrano. Stroški razlike v plači vodje računovodstva  znašajo 
2.853 €. Materialni stroški finančne službe so znašali 12.981 € in so enaki kot preteklo leto, glede na plan 
so nižji za 0,1 %.  
Vrtec  mesečno pokriva šoli tudi del obratovalnih stroškov za podružnične šole, kjer ima vrtec svoje oddelke. 
Ti stroški so zajeti pri obratovalnih stroških vrtca (voda, elektrika, stroški ogrevanja, komunalne storitve, …) 
 
Stroški tekočega  in investicijskega vzdrževanja objektov in vzdrževanje opreme so bili lani realizirani v 
višini 32.380 €, kar je 23,8 % več kot leto prej in 15,6 % več kot je bilo planirano. Podrobno realizacijo 
izkazuje tabela v nadaljevanju: 
 

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V LETU 2017 - stroški storitev Vrednost

v €

─  sanacija pralnice in tehničnih prostorov v enoti Sonček 17.630,23           

─   menjava pregrelca na prezračevalni napravi v enoti Livada 807,64               

─  servis ventilatorjev prezračevalne naprave v enoti Livada 1.342,00             

─ meritev zaščite pred udarom el. toka in delna sanacija 1.445,56             

─  servis vozil 647,07               

─ menjava obtočne črpalke v kotlovnici v enoti Livada 858,37               

─ servis tehničnega varovanja 230,95               

─  elektro omarica v enoti Sonček 2.137,61             

─  vzdrževanje opreme (popravilo pralnega stroja, pregled toplotne črpalke, 

montaža prezračevalne cevi, popravilo električne napeljave) 2.783,51             

─ sanacija stene pleskanje v Kristan Vrhu 756,08               

─ čiščenje iveril stropnih plošč 491,66               

─ inoxcev za gugalnico in pleskanje gugalnic 476,96               

─ druga manjša vzdrževalna dela 2.772,83             

SKUPAJ: 32.380,47           
 

Za vzdrževanje in popravila opreme  računalniške  smo v letu 2017 porabili 2.949 €,  kar je za 21,1 % 
več kot preteklo leto. Glede na plan so bili stroški nižji za 1,7 %. Na tej postavki vodimo nabavo kartuš, disk-
ov, ram-ov, usb ključkov in drugi računalniški potrošni material. 
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Za vzdrževanje in popravila kuhinjske opreme  smo porabili 2.657 €, kar je za 10,3% manj kot leta 2016 
in 11,4 % manj kot smo planirali. V letu 2017 smo izvedli popravilo pomivalnega stroja in razna manjša 
popravila kuhinjskih pripomočkov. 
 
Zavarovalne premije za objekte in odgovornosti so bile v letu 2017 nekoliko nižje. Celotna vrednost 
zavarovalnih premij za objekte in motorna vozila je bila 8.704 €, kar je 9,3 % manj kot v 2016 in 9,99 % manj 
od planiranega. 
  
Za odvetniške storitve in sodne takse smo lani porabili 2.939 €, indeks na leto 2016 je 28,6 in na plan 36,7.  
 
V letu 2017 smo za preventivne zdravstvene preglede ali preglede ob nastopu dela namenili 1.401 €, kar 
pomeni nižje stroške kot leta 2016 in enake planiranim.  
 
Za strokovno izobraževanje delavcev je bilo porabljenih 7.751 €,  kar je 3,3 % več kot v letu 2016  in 3,3 
% več kot smo planirali. V vrtcu se zavedamo, da stalno strokovno izobraževanje zaposlenih vpliva na 
kakovost dela vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev ter drugih strokovnih kadrov in tako pripomore h 
kakovostnejši izvedbi izobraževalnega procesa. 
 
V letu 2017 smo zabeležili porast pri stroških vode, medtem ko smo pri  odvozu smeti, fekalijah, 
dimnikarskih storitvah zabeležili nekoliko nižje stroške. Stroški vode so bili 11.186 €, kar je za 5,1 % več 
kot preteklo leto in 6,5 % več kot je bilo planirano. Pri odvozu smeti, fekalij in dimnikarskih storitvah 
beležimo 4,3 % upad stroškov glede na leto 2016, prav tako so stroški nižji glede na plan za 4,7 %. 
 
Stroški službenih prevozov so v letu 2017 znašali 1.155 €, indeks je 78,5 glede na preteklo leto in 77,0 
glede na plan.  
 
Stroški dela preko študentskega servisa so v letu 2017 znašali  33.431 € in so nižji tako na leto 2016 in 
tudi na plan. Indeks glede na leto 2016 znaša 88,4 in glede na plan 90,4. Študentje nadomeščajo bolniške 
odsotnosti redno zaposlenih delavcev vrtca, kar pa se odraža pri nižjih stroških dela. 
 
Pomoč spremljevalca (začasnega ali stalnega) je do 1. 9. 2017 pripadala 4 otrokom s posebnimi potrebami. 
Omenjeno pomoč so izvajale 3 študentke ter delavka, ki je zaposlena za polovični delovni čas. Od 1. 9. 2017 
dalje pomoč začasnega spremljevalca pripada 2 otrokoma. Od tega za enega otroka pomoč v obsegu 6 ur 
na dan izvaja študentka, za drugega otroka pa delavka, ki je zaposlena za polovični delovni čas.  
V letu 2017 nismo imeli javnih delavcev, tako da otroci, ki imajo primanjkljaje, pa nimajo še izdane odločbe o 
usmeritvi, dodatne pomoči nimajo. Stroški za fizično pomoč, ki jo izvajajo študentje so znašali 11.356 €, 
stroški zaposlenih pa so med stroški dela. 
 
Drugi stroški storitev vključujejo vse tiste stroške storitev, ki jih ni bilo moč uvrstiti med zgoraj naštete.  V 
vrednosti 9.027 € so zajeti stroški: notranja revizija, bilten, spletna stran, uglasitev in popravilo glasbil, 
izvajanje strokovnih del pooblaščenca za varstvo pri delu,… 
 

II. STROŠKI DELA  
 
Stroški dela predstavljajo največji delež odhodkov vrtca. Lani so znašali 1.648.328 €, kar je 1,1 % manj kot v 
letu 2016 in 2,3 % manj kot smo planirali. Stroški dela predstavljajo v strukturi odhodkov kar 76,37 % vseh 
odhodkov, zato je njihovo natančno planiranje in dosledno izvajanje plana izjemno pomembno. Pri stroških 
dela se odražajo napredovanja leta 2016 (pravica do višje plače za december 2016) in sicer se ta 
napredovanja v letu 2017 odražajo celo leto in napredovanja 2017, ki se odražajo le 1 mesec. Pravico do 
višje plače iz naslova napredovanj po plačnih razredih in nazivih v letu 2017 so delavci prejeli šele z 
mesecem decembrom 2017. Meseca decembra 2016  je napredovalo 21 zaposlenih za skupno 49 plačnih 
razredov, meseca decembra 2017 pa je napredovalo 10 delavcev za 19 PR. V 2017 je zaradi anomalij 
napredovalo oz. prejelo višjo plačo 29 pomočnikov vzgojiteljev za  58 PR ter 27 tehnično administrativnih 
delavcev za skupno 69 PR. 
 
Plače  se  obračunavajo v skladu z naslednjimi predpisi: 

1. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (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));  

2. Zakon 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) 

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
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3. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 
št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14,  
24/15, 3/16, 70/16, 14/17 in  68/17); 

4. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 
77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 
88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 
15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16 in  15/17); 

5. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08 in 
113/09); 

6. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, 
št. 53/08, 89/08); 

7. Uredba o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10); 
8. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 

41/12); 
9. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 

95/14, 91/15, 21/17, 46/17 in 69/17); 
10. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (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); 

11. Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju  (Ur. l. RS, štev. 
88/16); 

 

PREGLED STROŠKOV DELA ZA LETO 2017 V PRIMERJAVI 
Z REALIZACIJO 2016  IN FINANČNIM PLANOM LETA 2017 

 
Index Index

4/2 4/3

1 4 3 4 5 6

STROŠKI DELA             1.665.894                     1.687.734           1.648.328     98,95 97,67

1. Bruto plače in nadomestila zaposlenih 1.290.385 1.303.260 1.273.157 98,66 97,69

     1.1. Osnovne plače+dodatki 1.231.156 1.257.581 1.212.337 98,47 96,40

     1.2. Boleznine do 30 dni 51.578 40.000 49.900 96,75 124,75

     1.3. Nesreče pri delu in izven dela 1.949 0 3.341 171,46 #DEL/0!

     1.4. Delo sindikalnega zaupnika 679 679 620 91,23 91,29

     1.5. Nadure 5.024 5.000 6.959 138,52 139,17

2. Prisp.  za social. varnost delodajalca 16,10 % 208.053 212.653 205.171 98,61 96,48

3. Drugi stroški dela 167.455 171.821 170.000 101,52 98,94

1. Prevoz delavcev na delo 26.319 27.553 27.356 103,94 99,29

2. Regres za prehrano zaposlenih 62.356 63.110 58.755 94,22 93,10

     2.1.  Za plačila prehrane v vrtcu 29.913 28.000 23.708 79,26 84,67

     2.2.  Izplačila gotovine delavcem 32.443 35.110 35.047 108,03 99,82

3. Regres za letni dopust 69.358 65.000 69.543 100,27 106,99

4. Jubilejne nagrade in odpravnine, darila 4.505 4.158 2.801 62,18 67,36

5. Premija kol.do.pok.zav. 4.917 12.000 11.545 234,79 96,20

Vrsta izplačila Realizacija 2016 Plan 2017 Realizacija 2017
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Največji delež stroškov dela, to je 73,55 % odpade na osnovne plače z dodatki, 12,45 % pa na prispevke, 
ki jih je dolžan plačati delodajalec na bruto plače zaposlenih v višini 16,10 % od bruto plač. Boleznine do 30 
dni predstavljajo 3,03 % stroškov dela. Prevoz na delo in iz njega predstavlja  1,66 % vseh stroškov dela in 
prehrana na delu 3,56 %. Regres za letni dopust je v letu 2017 znašal 69.543 € in predstavlja 4,22 % vseh 
stroškov dela. 
 
Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnine so lani predstavljale 0,17 % stroškov dela in znašajo 
2.801 €. Premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja znaša 11.545 €, kar je 0,7% vseh 
stroškov dela. 
 
Indeks za leto 2017 v primerjavi z 2016 pri plačah in nadomestilih znaša 98,7. Le-te so v absolutni 
vrednosti  znašale 1.273.156 €. Glede na plan so plače in nadomestila, kljub povišanju plač zaradi odprave 
anomalij in napredovanj,  za 2,3 % nižja, kar pa je odraz bolniških odsotnosti v vrtcu in manjšega števila 
zaposlenih. Med plačami v letu 2016 so bili tudi stroški plač po sodni poravnavi, kar se prav tako odraža v 
indeksih leta 2017. Med stroški plač ni bolniških nad 30 dni, neg in krvodajalstva, ki jih je bilo v vrtcu v letu 
2017 za 62.109 €, v 2016 pa za  50.184 €. Prispevki za socialno varnost delodajalca so bili v 2017 205.171 
€, kar je za 1,4 % manj  kot leto poprej, ko so prispevki znašali 208.053 €, glede na plan so nižji za 3,5 %. 
Drugi stroški dela so v letu 2017 višji za 1,5 % v primerjavi z letom 2016 ter za 1,1 % nižji kot smo planirali. 
Regres za letni dopust je znašal v letu 2017 69.543 €, kar je za 0,3 % več kot leta 2016 in 7 % več kot smo 
planirali.  
Nadure so v letu 2017 višje za 38,5 % glede na leto 2016 in za 39,2% višje glede na plan zaradi pokrivanja 
odsotnih delavcev,  kuhanja za izven, udeležbe zaposlenih na Taborniškem vikendu za starše in otroke.  
V letu 2017 smo izplačali 2 solidarnostni pomoči ter 6 jubilejnih nagrad, vse za  10 let delovne dobe v javnem 
sektorju.  
 
Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanja so bile 134,8 % višje kot leta 2016 in 3,8 % nižje od 
plana, znašale so 11.545 €.  
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BRUTO IN NETO PLAČE ZAPOSLENIH 2016  in  2017 

 

1 3 3 4 5

BRUTO PLAČE ZAPOSLENIH 1.290.385 €         1.273.156 €          98,66 100,00

Osnovne plače + dodatki 1.231.156 €         1.212.337 98,47 95,22

Boleznine do 30 dni 51.578 €              49.900 96,75 3,92

Nesreče pri delu in izven dela+nadom. 1.949 €                3.341 171,44 0,26

Delo sindikalnega zaupnika 679 €                   620 91,23 0,05

Nadure 5.024 €                6.959 138,52 0,55

NETO PLAČE ZAPOSLENIH 872.767 €            872.767 €             100,00

ŠTEVILO VSEH UR V BREME ZAVODA 166.350 156.659 94,17 100,00

Število delovnih ur v celem letu 157.943 148.888 94,27 95,04

Bolniška do 30 dni, nesreče pri delu, nadom. 8.407 7.771 92,43 4,96

Bolniška nad 30 dni, nega – refundira ZZZS 9.089 8.301 91,34

Št. zaposlenih na podlagi vseh ur 79,67 75,03 94,17

Povprečna mesečna bruto plača na delavca v € 1.350 €                1.414 €                 104,77

Povpr. bruto plača na zaposl v državi 1.585 €                1.627 €                 102,67

Razmerje bruto plača vrtec : država 0,85 0,87 102,05

Povprečna neto mesečna plača delavca v € 913 €                   969 €                    106,19

Povpr. neto plača na zapos. v državi 1.030 €                1.062 €                 103,09

Razmerje neto plača vrtec : država 0,89 0,91 103,00

Realizirano 2016 Realizirano 2017 Indeks 3 : 2 Struktura 2017VRSTA IZPLAČILA

 
       *Vir o povprečni bruto in neto plači v RS (začasni podatki):  podatki Statističnega urada RS za december 2017 (15.2.2018) 
      Število zaposlenih na podlagi ur= število vseh del. ur/12/174 

 

Bruto plače zaposlenih so  lani znašale 1.273.156 €, kar je 1,34 % manj kot leta 2016.   
 
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. Iz  zgornje tabele je 
razvidno, da je bilo v letu 2017 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.  
 
 

  
 

 
 
Povprečna bruto plača na zaposlenega delavca vrtca je lani znašala mesečno 1.414 €, kar je  za 4,77 % 
več kot v letu 2016. Povprečna bruto plača v RS je na podlagi podatkov Statističnega urada RS (podatki so 
začasni za obdobje I-XII/2017) lani znašala  1.626,95 € in se je glede na leto 2016 nominalno povišala za 
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2,67 %, realno pa za 1,3 %. Povprečna bruto  plača na delavca v vrtcu je bila v letu 2017 13 % nižja od 
povprečne bruto plače v RS.   
Povprečna neto plača na zaposlenega delavca v vrtcu je lani znašala 969 €, kar je 6,19 % več kot v letu 
2016. Povprečna neto plača na zaposlenega v RS je lani znašala 1.062 €, kar je za 3,09 % več kot v  letu 
2016. Razmerje med povprečno neto plačo v vrtcu in povprečno plačo v RS  je  letu 2017 0,91 : 1  v korist 
neto plač v RS, v letu 2016 je bilo razmerje 0,89 : 1 v korist povprečnih neto plač v RS.   
 

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 strokovno ali univerzitetno izobrazbo ima 38,55 % zaposlenih, 2,60 % zaposlenih ima VI stopnjo 
izobrazbe, največ delavcev pa ima srednjo strokovno izobrazbo in sicer kar 41,53 %, 4,8 % ima  IV stopnjo 
izobrazbe,  12,52 % pa ima izobrazbo nižjo kot IV. 
 

STRUKTURA DELAVCEV PO NAPREDOVANJU V NAZIVE  31.12.2017 (vzgojitelji) 
 

 
 

Grafični prikaz kaže, da je med pedagoškimi delavci 11,54 % vzgojiteljev brez naziva (v letu 2016 26,92 %), 
15,38 % je vzgojiteljev z nazivom mentor (enako kot v letu 2016), 69,23 % je vzgojiteljev svetovalcev (v letu 
2016 53,85 %) ter 3,85 vzgojiteljev z nazivom svetnik. 
 

III. AMORTIZACIJA   
 
Stroški amortizacije se v odhodkih določenih uporabnikov morajo obračunati in izkazati najmanj  v znesku, ki 
se pokrije iz prihodkov, ki jih zavod dobi v ta namen od ustanovitelja. Obračunavanje amortizacije se vrši v 
skladu z Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu ter v skladu s Pravilnikom o 
načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev. Amortiziramo sredstva, ki jih nameravamo uporabljati več kot eno poslovno leto, imajo omejeno 
dobo uporabnosti in jih imamo zato, da jih uporabljamo pri opravljanju dejavnosti. Način obračunavanja 
amortizacije je predpisan. Amortizacijo smo obračunali posamično po enakomerni (linearni) metodi, kar 
pomeni, da so amortizacijske stopnje enake v vseh letih dobe koristnosti. Za odpis uporabljamo veljavne 
amortizacijske stopnje v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih 
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) za vsa opredmetena OS in neopredmetena dolgoročna sredstva, razen zemljišč. Osnova 
za obračun amortizacije je nabavna vrednost OS. Kot opredmetena OS izkazujemo tudi opremo, kamor 
spada DI (vendar ločeno od ostale opreme) z dobo uporabnosti nad enim letom in katerega posamična 
vrednost na podlagi računa ne presega vrednosti 500 €. Tak DI se ob nabavi odpiše enkratno v celoti (45. 
člen Zakona o računovodstvu) v breme stroškov amortizacije. Takega drobnega inventarja je bilo lani v celoti 

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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odpisanega, v breme stroškov amortizacije, za 6.645 €, kar je 26,4 % manj kot v letu 2016 in 26,4 % manj 
kot je bilo planirano. Obračunana amortizacija v skladu s predpisanimi stopnjami za OS znaša 180.632 €, 
kar je 4,3 % več kot preteklo leto in 4,3 % več kot je bilo planirano. Celotna amortizacija v letu 2017 je 
znašala 187.277 €, amortizacije v takšni višini nismo zmogli, zato je bila zmanjšana za 149.458 €. Tako, da 
je bilo dejansko upoštevane amortizacije 37.818 €, kar je 0,2 % manj kot leto prej in 14,6 % več, kot je bilo 
planirano. Celotna sredstva iz naslova amortizacije so bila porabljena za vlaganja v zgradbe, OS in DI. 

 
PORABA SREDSTEV AMORTIZACIJE V LETU 2017 

 

NABAVE V LETU 2017 Ocenj. vrednost

v €

I. ZGRADBE, OSNOVNA SREDSTVA IN PREMOŽ.PRAVICE 31.583,79 

─ zunanje žaluzije v enoti Sonček, Šentvid in Kristan Vrh 7.025,31 

─ parnokonvekcijska pečica za enoto Sonček 12.560,93 

─ planetarni mešalec za enoto Livada 2.138,66 

─ vrtna kosilnica 569,04 

─  pohištvo (za likalnico, pralnico, prostor hišnika in kuhinja) 6.645,43 

─ pisarniški stroji (prenosniki, mobitel) 2.004,42 

─izdelava igralnega kotična za podružnico Zibika 640,00 

II.  DROBNI INVENTAR (daljša življenska doba in takojšen odpis) 6.644,67 

─ šolsko pohištvo (omarica za lcd projektor, polica, predalnik, miza,...) 1.613,00 

─ orodje za hišnika (varilnik, nadrezkar,.kotna brusilka,...) 1.077,68 

─ računalniška oprema ( tiskalniki) 877,49 

─ učila in učni pripomočki (fotoaparat, zvočniki, digitalna kamera,...) 1.950,15 

─ oprema za pralnico 252,54 

─ kuhinjska oprema 529,22 

─ druga oprema 344,59 

Skupaj I + II: 38.228,46 

Nabava iz obračunane amortizacije za 2017 37.818,46 

Sofinanciranje iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 410,00  
 

IV. REZERVACIJE 
 

JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah nima oblikovanih rezervacij. 

 
V. DRUGI STROŠKI 
 
So lani znašali 6.482 €, kar je 1,7 % več kot leta 2016 in 0,8 % več kot smo planirali. V strukturi celotnih 
stroškov leta 2017 predstavljajo le 0,30 %. Glavnino drugih stroškov predstavlja nadomestilo za stavbno 
zemljišče v višini 6.183 €. 

 
VI. FINANČNI ODHODKI 
 

Finančni odhodki so v letu 2017 znašali 91 €. 
 

VII. DRUGI ODHODKI  
 
Drugih odhodkov v letu 2017 ni bilo. 
 

VIII. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  
 

V letu 2017 smo v vrtcu oblikovali za 8.271 € spornih terjatev. Večji delež se nanaša na terjatve do staršev iz 
naslova oskrbnin - 7.850 €. Gre za terjatve, ki so že dalj časa odprte in neporavnane. 
 
V 2017 smo imeli za  1.267,91 odpisov neizterljivih terjatev ali ustavljenih izvršb.  
Terjatve odpišemo v primeru neuspešno zaključenega izvršilnega postopka sodišča ali brez sodnega 
postopka. Brez sodnega postopka le v primerih, ko smo opravili vsa dejanja, ki jih s skrbnostjo opravi dober 
gospodar, za dosego poplačila terjatev, oziroma za terjatve, za katere smo ocenili, da bi bili pravni postopki 
ekonomsko neupravičeni.   
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2.2.3. Presežek prihodkov nad odhodki    
 

JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah je poslovno leto zaključil s pozitivnim poslovnim izidom, tako da je bil 
ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki.  Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 znaša 656,45 €. 
Tako se je na kontu 985 (presežek prihodkov nad odhodki) v letu 2017 vrednost povečala za ugotovljen 
presežek prihodkov nad odhodki. 17. člen pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov določa, da se 
ugotovljeni presežek določenega uporabnika EKN najprej porabi za kritje morebitnega presežka odhodkov 
nad prihodki iz preteklih let in šele preostanek se lahko razporedi za namene v skladu s področnimi predpisi. 
Zavod na kontu 985 v bilanci stanja izkazuje skupni  presežek prihodkov nad odhodki v višini 57.176,02 
€. V letu 2017 smo povečali presežek prihodkov nad odhodki tudi zaradi uskladitve osnovnih 
sredstev z obveznostmi za sredstva prejeta v upravljanje. 
 

2.3 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti  (po načelu 
fakturirane realizacije) 
 

V skladu z drugim odstavkom 23. člena Pravilnika o letnih poročilih moramo določeni uporabniki poleg 
izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izpolniti še obrazec Prihodki in odhodki določenih 
uporabnikov po vrstah dejavnosti. Prikazati je potrebno posebej prihodke in odhodke za izvajanje javne 
službe ter posebej prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost), razčlenjeno po 
vrstah prihodkov in odhodkov. V skladu z 22. členom Zakona o zavodih,  se kot javne službe opravljajo z 
zakonom oziroma odlokom občine na podlagi zakona določene dejavnosti, katerih trajno in nemoteno 
opravljanje zagotavlja v javnem interesu republika, občina ali mesto. Torej  je dejavnost javne službe  tista, ki 
je kot taka določena z zakonom ali odlokom na podlagi zakona. Z zakoni in odloki so mišljeni tisti predpisi, ki 
urejajo posamezne dejavnosti (npr. Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli itd.). Tista, ki so najbolj pristojna za 
pojasnjevanje, kaj sodi v javno službo, so gotovo resorna ministrstva. Od našega ministrstva doslej v zvezi s 
tem nismo dobili niti enega pojasnila.  
 
Storitev, ki jih lahko opredelimo kot tržno dejavnost, je zelo malo. Največkrat so to storitve fizičnim osebam, 
ki niso vključene v programe, ki jih izvajajo javni zavodi, ter storitve, opravljene drugim pravnim osebam, kot 
so oddajanje prostorov v najem, gostinske storitve, prodaja blaga, reklamiranje sponzorjev in podobno.  
V skladu s 23. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava, se podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz 
dokumentacije, ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo. Če ustreznega sodila 
ni, se kot sodilo lahko uporabi razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste 
dejavnosti. Po pojasnilu Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo, lahko določeni 
uporabniki, če pristojno ministrstvo ni sporočilo sodil za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje 
javne službe in odhodke tržne dejavnosti ter če ni ustreznejših sodil, uporabi kot sodilo razmerje med 
prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe, in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga 
in storitev. Od leta 2014 dalje na tržno dejavnost razporedimo natančno tiste stroške dela, ki se 
pokrivajo iz tržne dejavnosti, sedaj pa tudi strošek živil in amortizacije v %, ki predstavljata te stroške 
v kalkulaciji prehrane. Za ostale stroške smo uporabili tako kot vsa leta do sedaj razmerje med 
prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe, in tistimi, doseženimi pri prodaji 
blaga in storitev. 
 
Prihodke iz javne službe sestavljajo prihodki za opravljanje osnovne dejavnosti vzgoje in varstva 
predšolskih otrok, ki jih zagotavljajo občina ustanoviteljica, druge občine, starši in MIZŠ.   
Prihodke iz tržne dejavnosti pa v vrtcu predstavljajo le prihodki od prehrane zaposlenih, prehrana po 
izdanih računih ter uporaba učilnic in drugih prostorov.   
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. do 31. 12. 2017 
izkazuje naslednje stanje: 
 

Vrste prihodkov Leto 2017 v % Struktura v %

SKUPAJ VSI PRIHODKI 2.158.956      100,00      

1. Prihodki iz javne službe 2.116.224       98,02        

2. Prihodki iz tržne dejavnosti 42.732           1,98          

SKUPAJ ODHODKI 2.158.299      100,00      

1. Odhodki iz javne službe 2.115.580       98,02        

2. Odhodki iz tržne dejavnosti 42.719           1,98          

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 657               

PRESEŽEK ODHODKOV NAD  PRIHODKI

Davek od dohodka pravnih oseb -                 

PRESEŽEK PRIHODKOV Z UPOŠT.DAVKA 657                
 
Med prihodke iz tržne dejavnosti smo vključili: 

1. Prehrano zaposlenih v vrtcu  v višini  23.788 € 
2. Prehrano po izdanih računih v višini  15.687 €  
3. Uporabo učilnic in drugih prostorov  v višini  3.257 € 
 
SKUPAJ: 42.732 € oz. 1,98 % vseh prihodkov 

 
Prihodki iz naslova tržne dejavnosti predstavljajo v strukturi vseh prihodkov le 1,98 %. Omenjeno razmerje 
nam je bila osnova za razmejitev večine odhodkov oziroma stroškov po vrstah dejavnosti, medtem ko smo 
stroške dela, stroške živil in amortizacije ovrednotili v %, ki predstavlja te stroške v kalkulaciji prehrane. Za 
ostale stroške smo uporabili razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti 
javne službe, in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev. Od tržne dejavnosti smo obračunali in odvedli 
tudi DDV. Stroške tržne dejavnosti smo izkazali v enakem %, kot prihodke. 
 

2.4 Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
 
Zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih 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 javno-finančnih prihodkov oz. prejemkov in odhodkov oz. izdatkov na ravni 
države. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so prikazani vsi 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 so bili vplačani oz. izplačani na oz. iz računa zavoda v obdobju od 
1. 1. do 31. 12. 2017. Podatki v tem izkazu zato niso primerljivi s podatki v izkazu prihodkov in odhodkov, 
sestavljenem po načelu nastanka poslovnega dogodka (fakturirana realizacija). Ta izkaz izkazuje poslovne 
dogodke, pri katerih je nastal denarni tok. Vsebuje tudi plačila za nakup osnovnih sredstev. V spodnji tabeli 
primerjamo podatke za leto 2016, plan 2017 ter realizacijo 2017. 
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POVZETEK IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA ZA LETO 2017 V PRIMERJAVI Z LETOM 2016 IN PLANOM 2017 

 

Realizacija Plan Realizacija Index Index

2016 v € 2017 v € 2017 v € 2017/16 2017/FN 2017

I. SKUPAJ PRIHODKI 2.211.627 2.213.052 2.143.215 96,91 96,84

1. Prihodk i za izvajanje javne službe 2.164.989 2.169.052 2.099.473 96,97 96,79

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 1.643.747 1.688.350 1.600.104 97,34 94,77

a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna 64.308 79.250 86.596 134,66 109,27

b) Prejeta sredstva iz občinskega proračuna 1.579.439 1.609.100 1.513.507 95,83 94,06

c) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

B. Drugi prihodki za izvajanje javne službe 521.242 480.702 499.370 95,80 103,88

2. Prihodk i od prodaje blaga in storitev na trgu 46.637 44.000 43.742 93,79 99,41

II. SKUPAJ ODHODKI 2.223.445 2.215.249 2.142.942 96,38 96,74

1. Odhodk i za izvajanje javne službe 2.176.559 2.171.090 2.099.205 96,45 96,69

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.446.857 1.451.190 1.417.342 97,96 97,67

B. Prispevki delodajalcev za socialno varstvo 213.865 220.877 215.571 100,80 97,60

C. Izdatki za blago in storitve 482.259 466.023 422.149 87,54 90,59

D. Plačila domačih obresti 168 0,00 44 26,19

E. Investicijski odhodki 33.410 33.000 44.099 131,99 133,63

2. Odhodk i od prodaje blaga in storitev na trgu 46.886 44.159 43.737 93,28 99,04

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 273

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI -11.818 -2.197  
 

V letu 2017 je bilo 2.143.215 € evidenčnih prihodkov, kar je za 3,09 % manj kot leta 2016 in 3,16 % manj kot 
smo planirali. Evidenčnih odhodkov je bilo za 3,62 % manj kot leta 2016 in 3,26 % manj kot smo planirali. 
Vrednostno so znašali 2.142.942 €. Presežek evidenčnih prihodkov nad odhodki je bil v letu 2017 273 €, 
medtem ko je bilo v letu 2016 11.818 € presežka evidenčnih odhodkov nad prihodki. 
 
V prilogi je preglednica: 
 
Preglednica 2 – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA, ki podrobneje 
izkazuje vse prihodke in odhodke vrtca ter finančni izid v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 in v primerjavi s 
sprejetim finančnim načrtom 2017. 
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ZAKLJUČNI DEL 
 
 
Poslovanje v letu 2017 smo zaključili kot smo pričakovali. 
 
Zahvaljujem se ustanoviteljici Občini Šmarje pri Jelšah, ki nam za opravljanje naše dejavnosti zagotavlja 
ustrezne pogoje, nam je resnično naklonjena, pripravljena poslušati in tudi slišati.  
 
Prav tako gre zahvala vsem zaposlenim, ki se zavedajo svojega poslanstva ter uresničujejo potrebe po 
vzgoji, varstvu in izobraževanju v našem zavodu. 
 
Zahvaljujem se tudi vsem staršem, za njihovo zaupanje in sodelovanje. Zavedati se moramo, da smo 
soustvarjalci življenj njihovih otrok. Resnično se bomo pri vzgoji še naprej trudili in jih vzgajali z vso  
ljubeznijo. 
 
Iskrena hvala tudi računovodski službi. 
 
 
Poslovno poročilo sta pripravili Jelka Kitak in Ida Valek, računovodsko poročilo pa Bernardka Žvorc pri 
katerem je sodelovala Manca Černezel in Bojana Krumpak za kar se jim iskreno zahvaljujem. 
 
 
                Vodja računovodstva:                                                               Ravnateljica: 
                mag. Bernardka Žvorc                                                               Jelka Kitak 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posredovano: 

1. Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Celje  
2. Predsednici in članom sveta zavoda Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah   
3. Občini Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah  
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PODROBNI  PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2017 

V PRIMERJAVI Z LETOM 2016  IN FINANČNIM PLANOM 2017 – preglednica 1 
 
 

 
Naziv kontov Realizacija 2016 Plan 2017 Realizacija 2017 Index 4/2 Index 4/3

1 2 3 4 5 6

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (I+II+III+IV+V+VI) 2.199.207 2.211.650 2.151.386      97,83 97,28

I. Sredstva iz proračuna občine ustanoviteljice 1.500.806 1.537.100 1.446.286      96,37 94,09
1. Sofinanciranje cen programov 1.422.227 1.460.000 1.381.113            97,11 94,60

2. Za nadomestilo stroškov amortizacije 30.000 30.000 30.000                100,00 100,00

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

4. Za novoletno obdaritev vseh predš.otrok obč. 5.859 6.000 6.034                  102,99 100,56

5. Pomoč otrokom s posebnimi potrebami 40.940 40.000 28.039                68,49 70,10

6. Prihodki - plavalni tečaj 680 0,00

II. Sredstva iz proračuna drugih občin 72.808 72.000 75.054             103,09 104,24

1. Sofinanciranje cen programov 72.808 72.000 75.054                103,09 104,24

2. Prihodki - plavalni tečaj, novoletna obdaritev

III. Prihodki iz drž. proračuna 79.816 78.250 86.477           108,35 110,51
1. Prihodki MŠŠ- brezplačni vrtec 78.714 78.000 86.236                109,56 110,56

2. Prihodki od MŠŠ - plavalni tečaj, tradicionalni slovenski zajtrk 1.102 250 241                     21,84 96,24

IV. Plačila staršev za programe 473.945 460.000 480.354         101,35 104,42

1. Za program vzgoje in varstva po odločbah  470.306 460.000 480.354              102,14 104,42

2. Gledališče, plavalni tečaj. 3.638 0,00

V. Prihodki iz tržne dejavnosti 43.815 44.000 42.732           97,53 97,12
1. Prehrana delavcev – obračun od regresa 27.876 28.000 23.788                85,34 84,96

2. Prehrana po izdanih računih 11.331 11.400 15.687                138,44 137,60

3. Drugi prihodki tržni 4.608 4.600 3.257                  70,68 0,00

VI. Drugi prihodki 28.018 20.300 20.483           73,11 100,90
1. Prehrana otrok OŠ Mestinje,Sv.Štefan,Sl.Gora, Rog.Sl. 17.914 18.000 18.818                105,04 104,54

2. Spodbujanje novih zaposlitev - uspos., nagr.inv.,odst.prisp. 0 0 -                      

3. Dod. sredstva za izob.-Občina,Zav.za Šol. 0 0 121                     

4. Prihodki za javna dela -Zavod RS za zaposlovanje 8.234 1.000 -                      0,00 0,00

5. Sklad vrtca 1.571 1.000 1.545                  154,45

6. Drugi prihodki- donacije 299 300 -                      

B) FINANČNI PRIHODKI 2 2 -                    0,00 0,00

1. Obresti 0 0 -                      

2. Drugi finančni prihodki 2 2 -                      

C) DRUGI PRIHODKI 28.774 1.400 2.056               7,15 146,88

1. Prejete odškodnine in bonusi od zavarovalnic 27.440 0 801                     2,92

2. Drugi prihodki 1.334 1.400 1.256                  94,11 89,68

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 4.893 3.500 5.514               112,68 157,53

D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č) 2.232.877 2.216.552 2.158.956        96,69 97,40  
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



Stran | 37  

 

Naziv kontov Realizacija 2016 Plan 2017 Realizacija 2017 Index 4/2 Index 4/3

1 2 3 4 5 6

E) STR. BLAGA, MAT. IN STORT. (1+2) 489.333 483.384 457.310 93,46 94,61

1. Stroški materiala 287.534 282.630 274.530 95,48 97,13

 1. Čistilni material 21.469 20.000 19.252 89,67 96,26

 2. Stroški živil za prehrano otrok  158.879 154.000 146.302 92,08 95,00

 3. Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.555 1.600 1.109 71,33 69,34

 4. Plin za kuhinjo in ogrevanje ter drugi str. ogrev. 23.687 25.000 23.498 99,20 93,99

 5. Električna energija 26.521 26.500 25.671 96,80 96,87

 6. Odpis drobnega inventarja 3.985 6.000 3.793 95,18 63,22

 7. Strokovna literatura 2.485 2.000 1.086 43,69 54,29

 8. Učila in učni propomočki 9.365 9.500 10.762 114,92 113,29

 9. Časopisi, revije 2.441 2.200 2.267 92,88 103,07

10. Pisarniški in likovni material 6.495 6.500 8.217 126,51 126,42

11. Delovna obleka 7.587 7.500 7.666 101,04 102,22

12. Zdravila 128 130 168 131,42 129,06

13. Novoletna obdaritev otrok 5.987 5.500 6.034 100,78 109,70

14. Stroški materiala - sklad vrtca 0 0 57

15. Drugi materialni stroški 16.950 16.200 18.648 110,02 115,11

2. Stroški storitev  201.799 200.754 182.780 90,58 91,05

 1. Telefon, mobiltel, faks, ISDN 5.142 5.200 5.281 102,69 101,56

 2. Poštnina 1.662 1.700 1.409 84,82 82,91

 3. Storitve čiščenja in pranja 1.561 1.500 1.161 74,35 77,39

STR.BOD.IN DELA NA ŠOLI(4+5+6) 21.123 21.200 20.945 99,16 98,80

4. Prehrana otrok za oddelke na PŠ 5.288 5.300 5.110 96,64 96,42

5. Stroški dela delavcev šole, ki delajo za vrtec 2.853 2.900 2.853 100,00 98,39

6. Materialni stroški finan.službe 12.981 13.000 12.981 100,00 99,86

7. Tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov, vzdrževanje opreme 26.147 28.000 32.380 123,84 115,64

8. Varovanje zgradb in prostorov 3.136 3.280 2.993 95,43 91,24

9. Najem fotok.stroja, vodnega bara, plinohrama 2.421 2.500 2.080 85,89 83,18

10. Vzdrževanje in popravila opreme-rač.opr. 2.435 3.000 2.949 121,10 98,30

11. Vzdrževanje in popr. kuh. opreme 2.963 3.000 2.657 89,70 88,58

12. Bančne provizije 441 450 445 100,95 98,88

13. Bančne provizije – trajniki 24 25 20 84,12 81,60

14. Zavarovalne premije za objekte in odgovorn. 9.131 9.200 8.252 90,37 89,69

15. Zavarovalna premija za motorna vozila 465 470 452 97,27 96,18

16. Mikrobiološke storitve 578 600 503 87,11 83,91

17. Odvetniške storitve, sodne takse 10.291 8.000 2.939 28,56 36,74

18. Zdravstvene storitve, zdr. pregledi - javna dela 1.889 1.400 1.401 74,20 100,09

19. Strok. izob. delavcev ( kotizacije + pot. str. ) 7.502 7.500 7.751 103,32 103,34

20. Predstava za otroke 1.030 1.000 1.242 120,55 124,19

21. Strokovne ekskurzije 620 1.000 1.530 246,77 153,00

22. Članarine 332 390 624 187,80 160,03

23. Prevoz z avtobusom in vlakom 1.333 1.400 1.167 87,59 83,37

24. Voda 10.639 10.500 11.186 105,14 106,53

25. Odvoz smeti, fekalij,kanalščina, dimnik. stor.  15.631 15.700 14.962 95,72 95,30

26. Odvoz papirja, kartona, stekla 2.061 2.100 1.994 96,71 94,94

27. Stroški službenega prevoza 1.471 1.500 1.155 78,52 76,98

28. Delo preko študentskega servisa 37.797 37.000 33.431 88,45 90,35

29. Avtorski honorarji in pogodbeno delo 0 0 0

30. Plavalni tečaj 4.248 0 0 0,00

31. Individualna obravnava otrok + fizična pomoč 21.283 24.768 11.356 53,36 45,85

32. Stroški storitev - sklad vrtca 1.571 1.571 1.488 94,68 94,68

33. Strošek sprejšnjih obračunskih obdobij 74 0 0

34. Stroški drugih storitev 6.798 6.800 9.027 132,79 132,75  
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Naziv kontov Realizacija 2016 Plan 2017 Realizacija 2017 Index 4/2 Index 4/3

1 2 3 4 5 6

F) STROŠKI DELA 1.665.894 1.687.734 1.648.328 98,95 97,67
1. Plače in nadomestila plač 1.290.385 1.303.260 1.273.156 98,66 97,69

1.1. Osnovne plače + dodatki 1.231.156 1.257.581 1.212.337 98,47 96,40

1.2. Boleznine do 30 dni 53.527 40.000 49.900 93,22 124,75

1.3. Nesreče pri delu in zven dela 0 0 3.341

1.4. Delo sindikalnega zaupnika 679 679 620 91,23 91,35

1.5. Nadure 5.024 5.000 6.959 138,52 139,17

2. Prispevki  za socialno varnost delodajalca 208.053 212.653 205.171 98,61 96,48

3. Drugi stroški dela 167.455 171.821 170.000 101,52 98,94

a) Prevoz delavcev na delo 26.319 27.553 27.356 103,94 99,29

b) Regres za prehrano zaposlenih 62.356 63.110 58.755 94,22 93,10

    1.  Za plačila prehrane v vrtcu 29.913 28.000 23.708 79,26 84,67

    2.  Izplačila gotovine delavcem 32.443 35.110 35.047 108,03 99,82

c) Regres za letni dopust 69.358 65.000 69.543 100,27 106,99

d) Jub.nagrade,odp.,poslov. darila,solid.p. 4.505 4.158 2.801 62,18 67,36

f) Premija kol.do.pok.zav. 4.917 12.000 11.545 234,78 96,20

G) AMORTIZACIJA 37.900 33.000 37.818 99,79 114,60
1. Obračunana amortizacija 173.203 173.203 180.632 104,29 104,29

2. Amortizacija-odpisi  drobnega inventarja 9.026 9.026 6.645 73,61 73,62

3. Zmanjšanje am.v breme str.v upravljanju -144.329 -149.229 -149.458 103,55 100,15

H) REZERVACIJE

J) DRUGI STROŠKI 6.372 6.429 6.482 101,73 100,82

1. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlj. 6.244 6.300 6.183 99,02 98,14

2. Pristojbine za registracijo vozil 127 129 140 109,86 108,57

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

4. Drugi stroški (davek do dohod.prav. oseb,..) 0 0 159

K) FINANČNI ODHODKI 202 202 91 45,12 45,01

1. Obresti, zaokroževanja in denarne izravnave 202 202 91 45,12 45,01

L) DRUGI ODHODKI 0 0 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 31.827 5.000 8.271 25,99 165,41

1. Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki-odpisi terjatev 31.827 5.000 8.271 25,99 165,41

N) CELOTNI ODHODKI (E+F+G+H+J+K+L+M) 2.231.527 2.215.749 2.158.299 96,72 97,41

O)  PRESEŽEK PRIHOD.   (D-N) 1.350 805 656 48,62 81,55

Davek od dohodka pravnih oseb 205
Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka 1.145 656 57,32  
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA  
ZA LETO 2017 – preglednica 2 

 

INDEKS
- v evrih - REALIZACIJA NAČRT REALIZACIJA INDEKS REALIZACIJA

2016 2017 2017 2017/2016 2017/FN2017

(1) (2) (3) (4) (5)

I. SKUPAJ PRIHODKI 2.211.627       2.213.052       2.143.215       96,9 96,8

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) 2.164.990       2.169.052       2.099.473       97,0 96,8

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 1.643.748       1.688.350       1.600.104       97,3 94,8

7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 64.308            79.250            86.596            134,7 109,3

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 

7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 1.579.439       1.609.100       1.513.507       95,8 94,1

del 7401  Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 

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 -                   #DEL/0! #DEL/0!

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

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          480.702          499.370          95,8 103,9

del 7130 
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja 

javne službe 
519.250          479.400          496.049          95,5 103,5

del 7102 Prejete obresti -                   2                     -                   #DEL/0! 0,0

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                 1.300              3.236              483,8 248,9

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            44.000            43.742            93,8 99,4

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 46.637            44.000            43.742            93,8 99,4

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

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH

  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2017
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II. SKUPAJ ODHODKI 2.223.445       2.215.249 2.142.943       96,4 96,7

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 2.176.559       2.171.090       2.099.206       96,4 96,7

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.446.857       1.451.190       1.417.342       98,0 97,7

del 4000 Plače in dodatki 1.260.990       1.279.826       1.236.355       98,0 96,6

del 4001 Regres za letni dopust 72.471            64.605            70.605            97,4 109,3

del 4002  Povračila in nadomestila 89.500            92.473            86.311            96,4 93,3

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 8.075              5.000              7.876              97,5 157,5

del 4004 Sredstva za nadurno delo 5.024              5.000              5.725              114,0 114,5

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 10.796            4.287              10.471            97,0 244,2

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 213.865          220.877          215.571          100,8 97,6

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 114.911          116.147          112.239          97,7 96,6

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 91.534            93.049            89.506            97,8 96,2

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 971                 787                 862                 88,8 109,5

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.560              1.312              1.473              94,4 112,3

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 

na podlagi ZKDPZJU 
4.888              9.582              11.490            235,1 119,9

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 482.259          466.023          422.149          87,5 90,6

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 269.052          248.281          212.800          79,1 85,7

del 4021 Posebni material in storitve 13.925            15.233            12.662            90,9 83,1

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 81.786            83.075            76.046            93,0 91,5

del 4023 Prevozni stroški in storitve 3.913              3.378              2.819              72,0 83,5

del 4024 Izdatki za službena potovanja 1.420              1.500              1.294              91,1 86,3

del 4025 Tekoče vzdrževanje 40.483            50.570            56.566            139,7 111,9

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.798              9.002              8.262              93,9 91,8

del 4027 Kazni in odškodnine 18                   -                   45                   

del 4029 Drugi operativni odhodki 62.864            54.984            51.655            82,2 93,9

403 D. Plačila domačih obresti 168                 44                   26,2

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            33.000            44.099            132,0 133,6

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU
46.886            44.159            43.737            93,3 99,0

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

in storitev na trgu 482
9.284              9.410              9.752              105,0 103,6

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 483
1.387              1.386              1.494              107,7 107,8

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

storitev na trgu 484
36.214            33.363            32.491            89,7 97,4

III.  PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD 

ODHODKI (I.-II.)
11.818 -           2.197 -             273                 -2,3 -12,4
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Preglednica 3 

1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI PO DENARNEM TOKU IZ EVIDENČNIH KNJIŽB

(R7 - R4)

RAZRED SKUPINE KONTOV €

R-7 70-78 2.143.215,38       

50

R-4 40-45 2.142.942,78       

55

SKUPAJ PRESEŽEK X 272,60                     

2. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI PO DENARNEM TOKU PO 71. členu ZIPRS1819

(Presežek x - vse obveznosti (R2+R9) po bilanci stanja na dan 31.12.2017)

PRESEŽEK X 272,60                

R-2 2 220.215,99          

R-9 980 2.092.942,56       

00 do 05 2.092.942,56       

razlika -                       

ZNESEK Y 219.943,39 -            

Ker je znesek Y negativen v skupini kontov 985 ne evidentiramo ničesar.

3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA

KONTO 985 656,45                     

4. EVIDENTIRANJE PRESEŽKA PRIHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA MED PRESEŽEK 

PRIHODKOV NAD ODHODKI PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA

(Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki po načelu poslovnega dogodka - znesek y)

KONTO 985 656,45                

ZNESEK Y (ker je znesek Y negativen, ne 

ZNESEK Z 656,45                odbijamo ničesar)

Šmarje pri Jelšah, februar 2018 Ravnateljica, Jelka Kitak

IZRAČUN PRESEŽEKOV V SKLADU Z ZAKONOM O FISKALNEM PRAVILU ZA

POSREDNE UPORABNIKE ZA LETO 2017

Zakon o fiskalnem pravilu (Ur.l. RS, štev. 55/15) v 5. členu določa porabo presežkov proračunov in sicer 

za presežek, izračunan po 71. členu  Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 

(ZIPRS1819)(Ur. l. RS, štev. 71/17).  To pomeni, da se v primeru, če je presežek ugotovljen po 

računovodskih pravilih večji od presežka, izračunanega po 71. členuz ZIPRS1819,razlika lahko porabi na 

način, kot je določen v drugih predpisih ali aktih o ustanovitvi institucionalnih enot sektorja države.

Izračun presežka prihodkov nad odhodki za javne zavode in agencije na podlagi 5. odstavka 71. 

člena ZIPRS1819

 
 

 
 
 


