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1. UVOD 
Kot posredni uporabnik občinskega proračuna in s tem uporabnik sredstev javnih financ, mora vrtec v 
skladu s 27. členom Zakona o javnih financah1 pripraviti finančni načrt za posamezno koledarsko leto. 
V skladu z 58. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (v 
nadaljevanju: ZIPRS2021)2 se finančni načrt pripravi na podlagi izhodišč, ki jih posrednemu uporabniku 
proračuna pošlje predstojnik neposrednega uporabnika proračuna v 15 dneh od spremembe obsega 
sredstev tekočih transferov, ki so nastale v finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna. 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), ki je ustanoviteljica Vrtca Jelka, je 16. 
decembra 2019 sprejel Odlok o proračunu MOL za leto 2020 (v nadaljevanju: Odlok)3, na podlagi 
katerega so vrtci prejeli izhodišča, ki so podlaga za pripravo finančnih načrtov za leto 2020. 
 
V skladu s 3. členom Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov (v nadaljevanju: Navodilo o pripravi finančnih načrtov)4, se finančni načrt pripravi 
upoštevaje izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toga, katerega 
tabelarna oblika je tudi sicer podlaga za prikaz številčnih podatkov finančnega načrta. 
 
 

2. PODLAGE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA 
 ZAKON O JAVNIH FINANCAH (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popr.), 101/13, 55/15-ZFisP in 

96/15-ZIPRS1617 in 13/18), 
 ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 Skl.US, 96/12-ZPIZ-2, 

104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl.US, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-
ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-
ZDavNepr in 107/13 Odl.US, 85/14, 95/14, 24/15 Odl. US, 90/15, 102/15, 63/16-ZDoh-2R, 77/17-
ZMVN-1, 33/19-ZMVN-1A in 72/19), 

 ZAKON O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 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, 67/17 in 84/18), 

 ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2020 IN 2021 (Uradni list RS, št. 
75/19), 

 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), 

 NAVODILO O PRIPRAVI FINANČNIH NAČRTOV POSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA IN OBČINSKIH 

PRORAČUNOV (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 
 PRAVILNIK O SESTAVLJANJU LETNIH POROČIL ZA PRORAČUN, PRORAČUNSKE UPORABNIKE IN DRUGE OSEBE 

JAVNEGA PRAVA (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10 
popr.), 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19), 

 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNIH NAČRTOV ZA LETO 2020 (dopis MOL, št. 410-290/2020-1 z dne 
07.01.2020), 

 JESENSKA NAPOVED GOSPODARSKIH GIBANJ 2019 
5 

3. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 

                                                
1 Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popr.), 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617 in 13/18. 
2 Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H. 
3 Objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana na naslednjem spletnem naslovu: 
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/proracun-mestne-obcine-ljubljana/proracun-mol-za-leto/proracun-
mol-za-leto-2020/. 
4 Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00. 
5 Napoved pripravlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), dostopna pa je na spletnem naslovu: 
http://www.umar.gov.si/napovedi/jesenska-napoved/. 

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
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Finančni načrt za leto 2020 je prikazan na naslednjih tabelah: 
 Tabela 1 – splošni del in 
 Tabela 2 – posebni del – 2020. 

Obrazložitve so podane na osnovi trenutnega predloga finančnega načrta, pripravljene pa so ločeno, 
za tabelo 1 in tabelo 2. 
Druge tabele, prikazane v obrazložitvi, ne predstavljajo tabelarnega prikaza finančnega načrta, ampak 
služijo zgolj kot dodatna pojasnila oz. prikaz posameznih postavk finančnega načrta. 
 
 

V skladu s 3. členom Navodila o pripravi finančnih načrtov, prikazuje splošni del finančnega načrta 
prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke po ekonomski klasifikaciji, upoštevaje enotni 
kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava6 ter upoštevaje izkaz 
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. 
V skladu s 5. členom Navodila o pripravi finančnih načrtov, mora finančni načrt vsebovati realizacijo 
prejemkov in izdatkov za preteklo leto7, oceno realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto ter načrt 
prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. Ker je poslovno leto 2019 že zaključeno, finančni načrt vsebuje 
realizaciji za predpreteklo in preteklo leto ter načrt za tekoče leto. 
 

3.1.1. TABELA 1 – SPLOŠNI DEL – PRIHODKI 

  
REALIZACIJA 

2018 
REALIZACIJA 

2019 
NAČRT 2020 INDEKS INDEKS 

1 3 4 5 4/3*100 5/4*100 

I. SKUPAJ PRIHODKI  (402+431) 2.830.598 2.855.044 2.838.820 100,9 99,4 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  (403+420) 2.776.304 2.802.255 2.784.820 100,9 99,4 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ  
(404+407+410+413+418+419) 

2.095.270 2.060.346 1.931.820 98,3 93,8 

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna  (405+406) 111.027 134.104 150.195 120,8 112,0 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  111.027 134.104 150.195 120,8 112,0 

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  (408+409) 1.966.481 1.925.042 1.781.625 97,9 92,5 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 1.770.003 1.864.345 1.761.625 105,3 94,5 

 - od tega sredstva iz proračuna MOL preko cene (RVC)     1.600.061 #DEL/0! #DEL/0! 

 - od tega sredstva iz proračuna MOL (izven cene po 
zahtevkih, drugo) 

    71.564 #DEL/0! #DEL/0! 

 - od tega sredstva iz proračunov drugih občin preko cene 
(RVC) 

    90.000 #DEL/0! #DEL/0! 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 196.478 60.697 20.000 30,9 33,0 

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna EU 

17.762 1.200 0 6,8 0,0 

B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe  
(422+423+424+425+426+427+428+429+430) 

681.034 741.909 853.000 108,9 115,0 

Prejete obresti 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 679.079 741.309 852.000 109,2 114,9 

Prejete donacije iz domačih virov 1.955 600 1.000 30,7 166,7 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU  
(432+433+434+435+436) 

54.294 52.789 54.000 97,2 102,3 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 54.294 52.789 54.000 97,2 102,3 

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
1.) Prihodki iz sredstev javnih financ 

                                                
6 Glej poglavje 2. 
7 Podatki morajo biti enaki izkazanim podatkom v sprejetem letnem poročilu za preteklo leto. 
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So prihodki, pridobljeni iz državnega in občinskih proračunov ter javnih skladov in agencij, in sicer: 
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (sredstva Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok), 
- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo (sredstva MOL za plače in druge osebne 
prejemke, za pokrivanje stroškov izven cene programov, za nadstandardne dejavnosti in drugo), 
- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije. 
 
V letu 2020 skupno načrtujemo 1.931.820 EUR prihodkov iz sredstev javnih financ oziroma 6,2 % nižje 
prihodke glede na realizacijo za leto 2019. 
Pri sredstvih iz državnega proračuna načrtujemo povečanje prihodkov upoštevajoč rast plač in inflacije 
glede na Jesensko napoved gospodarskih gibanj 20198 ter trend višjih prihodkov iz tega naslova v 
preteklih letih. 
Nižje prihodke v višini 5,5 % načrtujemo od prejetih sredstev iz občinskih proračunov za tekočo porabo, 
na podlagi prejetih izhodišč MOL ter ocene prihodkov iz proračunov drugih občin za sofinanciranje cen 
programov v vrtcu. V tabeli 1 finančnega načrta so sredstva dodatno razrezana po namenu in ločeno 
izkazujejo prihodke iz proračuna ustanoviteljice ter prihodke iz proračuna drugih občin. Prihodki iz 
proračuna ustanoviteljice so dodatno ločeni na prihodke MOL preko cen programov ter na prihodke 
MOL izven cene. Na postavki sredstev iz proračuna MOL izven cene in drugo so vključena tudi sredstva, 
ki jih bo vrtec namenil za vlaganje v investicijsko vzdrževanje in nakup opreme iz presežka prihodkov 
preteklih let, ki se računovodsko evidentira kot obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje in je 
dejansko last ustanovitelja. 
Prihodki iz občinskih proračunov za investicije so ravno tako načrtovani v skladu s prejetimi izhodišči 
MOL, vključujejo pa investicije, kot so opredeljene v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2020. 
Podrobnejši razrez investicijskega vzdrževanja je predstavljen v nadaljevanju v tabeli 4. 
 
2.) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
So prihodki, ki so neposredno povezani z izvajanjem javne službe, vendar niso prejeti iz državnega ali 
občinskih proračunov. To so: 
- prejete obresti (obresti za sredstva na računu in obresti, ki izhajajo iz zapadlih terjatev do staršev), 
- drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe (plačila staršev za programe v vrtcih), 
- prejete donacije iz domačih virov. 

 
V letu 2020 skupno načrtujemo 853.000 EUR prihodkov iz naslova drugih prihodkov za izvajanje 
dejavnosti javne službe oziroma 15,0 % višje prihodke v primerjavi z realizacijo leta 2019. 
Iz naslova drugih tekočih prihodkov za izvajanje javne službe predvidevamo višje prihodke na podlagi 
predvidene rasti plač in inflacije. 
Iz naslova obresti sredstev ne načrtujemo, iz donacij pa predvidevamo nekoliko višje prihodke v 
primerjavi z realizacijo leta 2019. 
 

 
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
So prihodki, pridobljeni od priprave obrokov za zunanje odjemalce, in sicer: 
- priprava obrokov za prehrano zaposlenih med delom, 
- priprava obrokov za zunanje odjemalce. 
 
V letu 2020 skupno načrtujemo 54.000 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu oziroma 2,3 
% višje prihodke glede na realizacijo leta 2019. 
 

                                                
8 Glej opombo 5. 
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3.1.2. TABELA 1 – SPLOŠNI DEL – ODHODKI 

  
REALIZACIJA 

2018 
REALIZACIJA 

2019 
NAČRT 2020 INDEKS INDEKS 

1 3 4 5 4/3*100 5/4*100 

II. SKUPAJ ODHODKI  (438+481) 2.884.722 2.862.008 2.838.820 99,2 99,2 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

2.835.121 2.812.127 2.784.820 99,2 99,0 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim  
(440+441+442+443+444+445+446) 

1.699.703 1.830.227 1.890.000 107,7 103,3 

Plače in dodatki 1.468.233 1.557.414 1.600.000 106,1 102,7 

Regres za letni dopust 89.045 90.305 100.000 101,4 110,7 

Povračila in nadomestila 127.874 128.548 132.000 100,5 102,7 

Sredstva za delovno uspešnost 6.214 20.216 23.000 325,3 113,8 

Sredstva za nadurno delo 0 4.157 4.500 0,0 0,0 

Drugi izdatki zaposlenim 8.337 29.587 30.500 354,9 103,1 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost  
(448+449+450+451+452) 

275.093 296.263 303.000 107,7 102,3 

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 130.830 141.429 145.000 108,1 102,5 

Prispevki za zdravstveno zavarovanje 104.812 113.303 115.500 108,1 101,9 

Prispevki za zaposlovanje 1.159 1.159 1.150 100,0 99,2 

Prispevki za starševsko varstvo 1.479 1.598 1.650 108,0 103,3 

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 36.813 38.774 39.700 105,3 102,4 

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe  
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

561.509 521.393 531.820 92,9 102,0 

Pisarniški in splošni material in storitve  284.504 294.421 300.308 103,5 102,0 

Posebni material in storitve 60.516 43.053 43.914 71,1 102,0 

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 87.087 92.086 93.928 105,7 102,0 

Prevozni stroški in storitve 9.998 10.366 10.573 103,7 102,0 

Izdatki za službena potovanja 3.637 5.196 5.300 142,9 102,0 

Tekoče vzdrževanje 66.823 27.641 28.194 41,4 102,0 

Poslovne najemnine in zakupnine 5.526 7.299 7.445 132,1 102,0 

Kazni in odškodnine 0 0 0 0,0 0,0 

Drugi operativni odhodki 43.418 41.331 42.158 95,2 102,0 

J. Investicijski odhodki  
(471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) 

298.816 164.244 60.000 55,0 36,5 

Nakup opreme 93.316 71.293 30.000 76,4 42,1 

Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 0 0,0 0,0 

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 0 0 0 0,0 0,0 

Investicijsko vzdrževanje in obnove 178.744 85.288 30.000 47,7 0,0 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor… 26.756 7.663 0 28,6 0,0 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(482 + 483+ 484) 

49.601 49.881 54.000 100,6 108,3 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 33.240 34.478 35.500 103,7 103,0 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.380 5.581 5.800 103,7 103,9 

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

10.981 9.822 12.700 89,4 129,3 
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ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
1.) Plače in drugi izdatki zaposlenim 
So odhodki za plače, druge osebne prejemke in druge izdatke, ki jih vrtec izplača zaposlenim, in sicer: 
- plače in dodatki (odhodki za osnovne plače z napredovanji in za dodatke), 
- regres za letni dopust, 
- povračila in nadomestila (odhodki za nadomestilo prehrane ter prevoza na delo in iz dela), 
- sredstva za delovno uspešnost (iz naslova povečanega obsega dela), 
- sredstva za nadurno delo, 
- drugi izdatki zaposlenim (odhodki za jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine). 
 
 
Razlagalna tabela 1: Pregled zasedenosti po delovnih mestih in nazivih z upoštevanimi napredovanji - za 
zaposlene na javni službi, kot predvideno v kadrovskem načrtu za leto 2020 

DELOVNO MESTO 
ŠIFRA 

DELOVNEGA 
MESTA 

NAZIV 
RAZPON PLAČNIH 

RAZREDOV 
ZNOTRAJ NAZIVA 

ŠTEVILO 
DELOVNIH 

MEST 

Ravnatelj B017805 / 50 1 

Pomočnik ravnatelja D037005 Mentor 36 – 41  1 

Svetovalni delavec D027026 Svetnik 41 – 46 1 

Vzgojitelj D037007 Brez naziva 32 – 37  4 

Vzgojitelj D037007 Mentor 34 – 39  14 

Vzgojitelj D037007 Svetovalec 37 – 42  10 

Vzgojitelj D037007 Svetnik 39 – 44 1 

Vzgojitelj v RO (DSP) D037008 Brez naziva 32 – 37 1 

Vzgojitelj v RO (DSP)9 D037008 Svetovalec 38 – 43 1 

Vzgojitelja predšolskih otrok - pomočnik 
vzgojitelja 

D035002 / 22 – 32 33 

Spremljevalec GOU J035064 / 20 – 30 3,5 

Organizator prehrane VII/2 D037002 / 32 – 42 0,5 

Organizator ZHR VII/2 D037004 / 32 – 42 0,5 

Računovodja VII/1 J017090 / 30 – 40 1 

Knjigovodja VI J016014 / 23 – 33 1 

Poslovni sekretar VII/1 J027005 / 27 – 37 1 

Kuhar IV J034030 / 17 – 27 3,5 

Kuhar V J035035 / 19 – 29 2 

Kuharski pomočnik II J032008 / 13 – 23 4,5 

Hišnik IV J034020 / 17 – 27 2 

Perica II J032013 / 12 – 22 3 

Čistilka II J032001 / 11 – 21 6 

Invalidi10    1 

SKUPAJ    96,5 

 
 
 

                                                
9 Delovno mesto zasedajo ti. mobilne specialne pedagoginje, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč za otroke s 
posebnimi potrebami. 
10 Invalidi zasedajo ti. atipična delovna mesta in predstavljajo delež delovnih mest izven predpisanih normativov. 
Gre za uslužbence, ki imajo na podlagi odločbe ZPIZ pravico do razporeditve na drugo delovno mesto oz. so 
zmožno za delo z omejitvami, ki jih ne morejo opravljati v okviru primarnega delovnega mesta oz. poklica. V 
trenutno veljavni sistemizaciji so invalidi šteti kot osebe in ne po deležu delovnega mesta, ki ga zasedajo, za 
potrebe izenačitve števila delovnih mest s kadrovskim načrtom, pa so v tej tabeli predstavljeni po deležu 
delovnega mesta, ki ga zasedajo. 
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V letu 2020 skupno načrtujemo 1.890.000 EUR odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim oziroma 
3,3 % višje odhodke v primerjavi z realizacije leta 2019. Višje odhodke za plače načrtujemo na podlagi 
višjega izhodišča plačnih razredov, ki se postopoma uveljavlja od 01.01.2019 (od vključno 01.09.2020 
dalje bodo za en plačni razred višje uvrščeni zaposleni na tistih delovnih mestih, na katerih so se 
izhodišča v skladu z Aneksom h KPVIZ dvignila za 3 plačne razrede), upoštevali smo tudi napredovanje 
zaposlenih v plačne razrede ter Jesensko napoved gospodarskih gibanj, ki za leto 2020 predvideva 
povprečno 3,1 % realno rast plač. 
 
 
2.) Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
So prispevki  za socialno varnost v skupni višini 16,1 %, ki jih je dolžan plačati delodajalec na celotne 
bruto odhodke za plače in druge obdavčljive izdatke zaposlenim, in sicer: 
- prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
- prispevki za zdravstveno zavarovanje (vključujejo tudi prispevke za poškodbe pri delu), 
- prispevki za zaposlovanje, 
- prispevki za starševsko varstvo, 
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja11. 
 
V letu 2020 skupno načrtujemo 303.000 EUR odhodkov za prispevke delodajalcev za socialno varnost 
(vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) oziroma 2,3 % višje 
odhodke v primerjavi z realizacijo leta 2019. 
 
3.) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
So izdatki za ves material in vse storitve, ki jih vrtec potrebuje za nemoteno poslovanje, in sicer: 
- pisarniški in splošni material in storitve (izdatki za živila, pisarniški material, čistila, strokovno 
literaturo, računalniške in revizorske storitve, varovanje, reprezentanco in podobno), 
- posebni material in storitve (izdatki za službeno obleko, ortopedske pripomočke, sanitetni material, 
drobni inventar, zdravniške preglede zaposlenih in podobno), 
- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (izdatki za elektriko, ogrevanje, vodo, odvoz smeti, 
telefonijo in internet, poštnino in podobno), 
- prevozni stroški in storitve (izdatki za gorivo, vzdrževanje vozil, pristojbine za registracijo vozil in 
podobno), 
- izdatki za službena potovanja (izdatki za dnevnice, hotelske storitve, prevoz in podobno), 
- tekoče vzdrževanje (izdatki za vzdrževanje poslovnih objektov in opreme), 
- poslovne najemnine in zakupnine (izdatki za najem strojne in programske računalniške opreme), 
- drugi operativni odhodki (izdatki za delo študentov, strokovno izobraževanje, odvetnike, sodne takse, 
članarine, bančne provizije in podobno). 
 
Tabela 3: podrobnejši pregled načrtovanih izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe 

ŠIFRA 
KONTA 
V EKN 

POSTAVKE NA KONTU 
REALIZACIJA 

2018 
REALIZACIJA 

2019 

NAČRT 
2020 - VSI 

VIRI 

NAČRT 
2020 - 
preko 
cene 

NAČRT 2020 - 
drugi viri 

(tržna, druga 
javna služba) 

SKUPAJ IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 572.490 531.215 544.520 534.723 9.796 

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 290.068 299.967 308.646 303.332 5.315 

402000 Pisarniški material in storitve 12.491 22.246 22.691 22.260 431 

402001 Čistilni material in storitve 25.344 23.276 23.741 23.290 451 

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.233 2.900 2.958 2.902 56 

402003 Založniške in tiskarske storitve, stroški kopiranja 120 135 138 135 3 

                                                
11 V skladu z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (glej 
še opombo 2) se v skupini prispevkov za socialno varnost izkazujejo tudi premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, zato se na enak način prikazujejo tudi v izkazu prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov po načelu denarnega toka ter posledično v finančnem načrtu. 
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402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.673 2.362 2.410 2.364 46 

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 0 69 70 69 1 

402007 Računalniške storitve 9.240 7.142 7.285 7.146 138 

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 19.096 22.821 23.277 22.835 442 

402009 Izdatki za reprezentanco 2.042 662 676 663 13 

402010 
Hrana, storitve menz, restavracij - otroci v vrtcu 154.222 164.017 167.298 167.298   

Hrana, storitve menz, restavracij - zaposleni, abonenti     2.680   2.680 

402099 Drugi splošni material in storitve 63.606 54.336 55.423 54.370 1.053 

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 61.700 43.864 44.741 43.891 850 

402100 Uniforma in službena obleka 8.182 6.647 6.780 6.651 129 

402102 Zdravila, ortopedski pripomočki, sanitetni material 13.575 15.066 15.368 15.076 292 

402108 Drobni inventar 481 3.386 3.454 3.388 66 

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih, drugih upravičencev 200 2.895 2.953 2.897 56 

402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, proslave 2.385 982 1.002 983 19 

402199 Drugi posebni material in storitve 36.877 14.887 15.185 14.897 289 

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 88.790 93.821 95.697 93.879 1.818 

402200 Električna energija 23.179 22.118 22.561 22.132 429 

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 28.105 32.224 32.869 32.244 625 

402202 Poraba druge energije 3.608 4.214 4.298 4.217 82 

402203 Voda in komunalne storitve 12.314 11.950 12.189 11.958 232 

402204 Odvoz smeti 11.724 12.773 13.028 12.781 248 

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 7.490 8.017 8.178 8.022 155 

402206 Poštnina in kurirske storitve 2.370 2.523 2.574 2.525 49 

PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 10.193 10.562 10.773 10.568 205 

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.431 2.487 2.536 2.488 48 

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.325 3.710 3.784 3.712 72 

402302 Nadomestni deli za vozila 0 0 0 0 0 

402304 Pristojbine za registracijo vozil 265 235 240 235 5 

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 1.167 481 491 481 9 

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 5.006 3.649 3.722 3.651 71 

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 3.708 5.294 5.399 5.297 103 

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 1.462 2.077 2.119 2.078 40 

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 536 574 585 574 11 

402402 Stroški prevoza v državi 1.394 2.643 2.696 2.644 51 

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 0 0 0 

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 273 0 0 0 0 

402405 Stroški prevoza v tujini 43 0 0 0 0 

TEKOČE VZDRŽEVANJE 68.130 28.162 28.725 28.179 546 

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 28.510 8.756 8.932 8.762 170 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 21.030 3.448 3.517 3.450 67 

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 0 0 0 0 0 

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 14.071 10.212 10.417 10.219 198 

402513 Tekoče vzdrževanje druge programske opreme 0 582 594 583 11 

402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 4.518 5.163 5.266 5.166 100 

POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 5.634 7.437 7.586 7.442 144 

402604 Najem strojne računalniške opreme 1.109 1.109 1.132 1.110 22 

402607 Najem programske računalniške opreme 4.525 6.328 6.454 6.331 123 

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 44.268 42.110 42.952 42.136 816 

402901 Plačila avtorskih honorarjev 517 0 0 0 0 

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 21.600 22.795 23.250 22.809 442 

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje 18.806 16.601 16.933 16.611 322 

402920 Stroški sodišč, odvetnikov, izvedencev, notarjev 0 28 28 28 1 

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 430 132 135 132 3 

402930 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 329 236 240 236 5 

402931 Plačila bančnih storitev 0 0 0 0 0 

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 0 0 0 0 0 

402999 Drugi operativni odhodki 2.586 2.319 2.365 2.320 45 
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V letu 2020 skupno načrtujemo 531.820 EUR izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe 
oziroma 2,0 % višje odhodke v primerjavi z oceno realizacije za leto 2019. Pri načrtovanju smo izhajali 
iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj, ki za leto 2020 predvideva povprečno letno inflacijo v višini 
2,0 %. 
 
4.) Investicijski odhodki 
So odhodki za investicije, ki so nujno potrebne zaradi dotrajanosti oziroma zaradi preprečevanja 
nastajanja škode na objektih. To so odhodki za: 
- nakup opreme ter 
- investicijsko vzdrževanje in obnove. 
 
Tabela 4: podrobnejši pregled načrtovanih investicijskih odhodkov 

  

REALIZACIJA 
2018 

REALIZACIJA 
2019 

NAČRT 2020 

Celotni 
odhodki 

2018 

Celotni 
odhodki 

2019 

Celotni 
odhodki 2020 

vir financiraja: 
proračun MOL 

vir financiranja: 
presežek 

prihodkov 

vir financiranja: 
drugi viri 

SKUPAJ INVESTICIJSKI ODHODKI 298.816 164.244 60.000 20.000 40.000 0 

NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV 0 0 0 0 0 0 

NAKUP OPREME 93.316 71.293 30.000 0 30.000 0 

Pohištvo     5.000 0 5.000 0 

Kuhinjska oprema     10.000 0 10.000 0 

Računalniška oprema     15.000 0 15.000 0 

NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 0 0 0 0 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 178.744 85.288 30.000 20.000 10.000 0 

Zamenjava žaluzij-Storžek     10.000 10.000 0 0 

Sanacija zunanje ograje-Sneguljčica     10.000 10.000 0 0 

Nepredvidena investicijska dela     10.000 0 10.000 0 

ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, 
NADZOR 

26.756 7.663 0 0 0 0 

 
 
V letu 2020 skupno načrtujemo 60.000 EUR investicijskih odhodkov oziroma 63,5 % nižje odhodke v 
primerjavi z realizacijo leta 2019. 
 
 
 

ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
So odhodki, ki nastanejo s pripravo obrokov za zunanje odjemalce, in sicer: 
- plače in drugi izdatki zaposlenim, 
- prispevki delodajalcev za socialno varnost, 
- izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
V letu 2020 skupno načrtujemo 54.000 EUR odhodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
oziroma 8,3 % višje odhodke v primerjavi z realizacijo leta 2019. 
Velik del izdatkov za blago in storitve bomo namenili predvsem tekočemu in investicijskemu 
vzdrževanju in tako vsaj delno razbremenili izdatke iz naslova izvajanja javne službe. 
 
 
 
 



10 
 

V skladu z 2.  in 4. členom Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov ter v skladu s podrobnejšimi navodili MOL, je v okviru finančnega načrta 
pripravljen tudi posebni del, v katerem so prihodki in odhodki prikazani po posameznih postavkah, ki 
so oblikovane glede na programe, podprograme in aktivnosti, ki jih izvaja zavod ter ločeno po virih 
financiranja. 

PP MOL konto NAMEN 
NAČRT 2020 

VIR 

MOL STARŠI LASTNA SREDSTVA DRUGI 

PRIHODKI ODHODKI PRIHODKI ODHODKI PRIHODKI ODHODKI PRIHODKI ODHODKI PRIHODKI ODHODKI 

091101 

IZVRŠEVANJE PROGRAMA 
PREDŠOLSKE VZGOJE 

2.309.264 2.309.264 1.517.264 1.517.264 792.000 792.000 0 0 0 0 

4119 

Izvrševanje programa 
predšolske vzgoje 
(razlika v ceni 
programa, plače, 
prispevki, regres) - 
MOL 

2.290.327 2.290.327 1.498.327 1.498.327 792.000 792.000         

4133 

Nadomeščanje in 
drugi stroški iz 8. 
člena in del stroškov 
iz 9. člena Pogodbe o 
financiranju 

18.937 18.937 18.937 18.937             

091145 4119 

Popusti pri plačilu 
razlike med ceno 
programov in plačili 
staršev - MOL 
(mestni popusti, 
počitniška in 
zdravstvena 
rezervacija) 

101.734 101.734 101.734 101.734             

091110 4133 Drugi odhodki 570 570 570 570             

091115 4323 

Investicijsko 
vzdrževanje in 
oprema za javne 
vrtce 

20.000 20.000 20.000 20.000             

091131 4133 
Mestni programi v 
predšolski vzgoji 

10.057 10.057 10.057 10.057             

091132 4323 
Mala dela ČS - 
ureditev otroških 
igrišč pri vrtcih 

2.000 2.000 2.000 2.000             

SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA 
MOL 

2.443.625 2.443.625 1.651.625 1.651.625 792.000 792.000 0 0 0 0 

091160 2992 

Plačilo razlike med 
ceno programov in 
plačili staršev - otroci 
iz drugih občin 

147.000 147.000     60.000 60.000     87.000 87.000 

091161 2992 

Popusti pri plačilu 
razlike med ceno 
programov in plačili 
staršev - otroci iz 
drugih občin (popusti 
in rezervacije,…) 

3.000 3.000             3.000 3.000 

SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA 
DRUGIH OBČIN 

150.000 150.000 0 0 60.000 60.000 0 0 90.000 90.000 

   
Presežek prihodkov 
nad odhodki 

40.000 40.000 40.000 40.000             

   Donacije 1.000 1.000             1.000 1.000 
   Obresti 0 0             0 0 
   Drugi prihodki (MIZŠ) 150.195 150.195             150.195 150.195 
   Drugo (tržna) 54.000 54.000             54.000 54.000 

  DRUGO 245.195 245.195 40.000 40.000 0 0 0 0 205.195 205.195 

   SKUPAJ 2.838.820 2.838.820 1.691.625 1.691.625 852.000 852.000 0 0 295.195 295.195 
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Vrtec je kot javni zavod primarno ustanovljen za izvajanje javne službe. Večinski del poslovanja, je 
usmerjen v izvajanje programa predšolske vzgoje, približno 2,0 % poslovanja pa v tržno dejavnost. 
 

IZVRŠEVANJE PROGRAMA PREDŠOLSKE VZGOJE 
1. Sredstva iz cen programov 

Tabela, ki prikazuje posebni del finančnega načrta, izkazuje tako vire financiranja kot namen 
financiranja. 
Sredstva iz cen programov predstavljajo sredstva za izvrševanje programov predšolske vzgoje in jih 
sestavljajo izdatki za plače, prispevke delodajalcev, druge osebne prejemke zaposlenih, izdatki za živila 
ter izdatki za blago in storitve. 
V tabeli so ločeno prikazani prihodki in odhodki občine ustanoviteljice ter drugih občin. Obenem so 
ločeno izkazana tudi sredstva za razliko med ceno programov in plačili staršev, ki izhajajo iz odločb o 
določitvi višine plačila staršev in katerih zavezanke za doplačilo so občine stalnega prebivališča, ločeno 
pa se izkazujejo dodatne ugodnosti, ki jih občine zagotavljajo svojim prebivalcem na podlagi občinskih 
sklepov (dodatni popusti, ugodnosti za koriščenje rezervacij in druge ugodnosti, ki občine zavezujejo k 
večjim proračunskim izdatkom, kot to izhaja iz samih odločb o določitvi višine plačila vrtca staršem). 
 
V letu 2020 načrtujemo 2.542.061 EUR prihodkov iz cen programov, od tega: 

- 1.498.327 EUR za razliko med ceno programov in plačili staršev iz proračuna MOL, 

- 792.000 EUR za ceno programov od staršev iz MOL, 

- 101.734 EUR za sredstva iz cen programov, ki predstavljajo dodatne ugodnosti MOL za starše 

(popusti, rezervacije,…), 

- 87.000 EUR za razliko med ceno programov in plačili staršev iz proračunov drugih občin, 

- 60.000 EUR za ceno programov od staršev iz drugih občin ter 

- 3.000 EUR za sredstva iz cen programov, ki predstavljajo dodatne ugodnosti drugih občin za 

starše (popusti, rezervacije,…). 

 
2. Namenska sredstva 

So sredstva, namenjena pokrivanju izdatkov za nemoteno izvajanje programov ter pokrivanju izdatkov, 
ki jih ima vrtec na osnovi področnih predpisov ali kolektivnih pogodb, in niso predmet cen programov. 
MOL vrtcu tako zagotavlja sredstva za pokrivanje: nadomeščanja delavcev zaradi koriščenja letnega 
dopusta, dopusta pred nastopom in po zaključku porodniške ter koriščenja očetovskega dopusta, 
prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, spremljevalcev otrok s posebnimi, stroška 
zaposlenih za izvedbo vrtca v naravi (dodatek za stalno pripravljenost, dežurstvo ter terenski dodatek 
na taborih, letovanjih in zimovanjih), taborov, letovanj in zimovanj otrokom, ki vrtec obiskujejo zadnje 
leto pred vstopom v šolo ter druge odhodke, ki niso neposredno vključeni v cene programov. 
Namenska sredstva vključujejo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. 
 
V letu 2020 skupno načrtujemo 51.564 EUR prihodkov iz namenskih sredstev, pridobljenih s strani 
MOL. 
 
3. Drugo 

V tem sklopu so zajeta sredstva iz drugih virov in v okviru cen programov vključujejo zgolj sredstva 
MIZŠ za sofinanciranje cen programov staršem, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok. V 
ostalem pa sredstva niso neposredno povezana z izvajanjem programov v vrtcih, temveč gre za 
sredstva iz naslova donacij, obresti ter prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu. V tem delu so 
izkazana tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, ki jih vrtec načrtuje iz presežka 
prihodkov preteklih let. 
 
V letu 2020 skupno načrtujemo 245.195 EUR drugih prihodkov. 
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5. ZAKLJUČEK 
Finančni načrt za leto 2020 je pripravljen v skladu s pravnimi podlagami in drugimi navodili, navedenimi 
v poglavju 2. Pri načrtovanju smo poleg navedenih osnov, izhajali tudi iz ocen in predvidevanj, ki so 
nastala na podlagi realizacij in izkušenj iz preteklih let. 
 
Priloge finančnega načrta vsebujejo podatke za leto 2020 in so naslednje: 

 Tabela 1 – splošni del – 2020, 
 Tabela 2 – posebni del – 2020, 
 Tabela 3 – izdatki za blago in storitve, 
 Tabela 4 – investicijski odhodki in 
 Kadrovski načrt Vrtca Jelka za leto 2020. 

 
V finančnem načrtu predvidevamo izravnane prihodke in odhodke in tako ne načrtujemo niti presežka 
prihodkov nad odhodki niti presežka odhodkov nad prihodki. 
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