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Finančno poročilo Osnovne šole Železniki za leto 2015 

1. Izkaz prihodkov in odhodkov za Osnovno šolo Železniki 

··· Pr.ihOdki ·- :-: Leto 2014 ··: Le1o 2()15 Indeks 
Prihodki učencev: malica, kosila 107.866,74 112.200,72 104 
Prihodki staršev: vrtec, potujoči vrtec 277.360,21 269.591,73 97 
Prihodki učencev: učbeniki, SN izleti, .. . 65.083,25 72.744,83 112 
Prihodki od donacij 1.966,66 215,00 11 

Prihodki MIZS: plače, mat.stroški, izobraž„ učila 2.539.754,71 2.483. 176,63 98 
Prihodki Občine Železniki: - za vrtec 635.550,04 648.912,96 102 

- za plače 67.756,76 90.941,00 134 
- za material. stroške 129.110,95 95.719,27 74 
- ŠN, učb., šport. tekm., oouk 5.484,86 10.637,39 194 

Prihodki drugih občin za vrtec 36.899,61 35.059,42 95 

Prihodki od najemnin šolskih prostorov 10.948,6 1 15.604.52 143 
Prihodki od obresti 660,13 158,63 24 
Izredni prihodki: oooir, malice krvod.,elekt. 6.830,75 8.358,27 122 
Prihodki sklada za prakso 90,20 

Prihodki skupaj 3. 885.363,48 3.843.320,37 99 



: :: Odhodki' <<: ,/ ' '··· \ ;'>> .\ <\ [ / : ·' Lefo2()t4·· ... / .,, .. _.,,, .. Leto 20.15 · Indeks 

Stroški obresti 6.040,98 o 
Stroški materiala: 

- stroški živil 192.378,49 165.736,55 86 
- stroški kuriva: Selca, Dražgoše, Sorica, Davča 23.601 ,15 12.264,19 52 

- delovna obleka 3.936,29 10.205,10 259 
- material za pouk in igro 24.258,76 28.473,31 117 
- material za vzdrževanje 9.886,29 10.812,20 109 
- material za čiščenje 33.719,16 27.105,03 80 
- električna energija 38.799,83 37.243,68 96 
- stroški ogrevanja:toplarna 32.238,33 34.963,24 108 
- stroški plina 3.244,72 2.298,18 71 
- pisarniški material 2.684,86 2.998,71 112 
- časopisi, revije 4.124,39 6.403,92 155 
- drugi stroški materiala 1.087,09 4.880,10 449 

Stroški storitev: 
- prevozi učencev 34.750,03 38.696,97 111 
- telefon in stroški PTT 10.047,87 10.168,64 101 
- stroški vzdrževanja 47.578,42 31.113,83 65 
- komunalni stroški: odvoz smeti 5.753,03 6.105,77 106 
- komunalni stroški: vodarina 13.949,04 12.510,64 90 
- dnevnice, nočnine, terenski dodatek 1.798,01 758,64 42 
- kilometrina, potni stroški 2. 195,07 3.362,66 153 
- stroški plačilnega prometa 399,11 452,76 113 
- zdravstvene storitve 5.220,68 4.888,23 94 
- storitve študentskega servisa 4.499,79 3.366,88 75 
- stroški izobraževanja: kotizacije 13.428,46 14.383,27 107 
- računalniške storitve 10.059,19 10.752,81 107 
- zavarovalne premije 4.491,32 4.998,49 111 
- druge storitve: javna naročila, svetovanje, odvetn. 11.278,60 8.843,81 78 
- razni stroški za učence 29.670,30 34.098,57 115 
- šola v naravi 32.691, 10 35.857,94 110 
- najemnina šoortne dvorane 31.896,08 38.852,12 122 
- amortizacija (drobni inventar, knjige) 30.155,53 28.766,17 95 

Stroški dela: 

- plače zaposlenih 2.516.976,80 2.503.689,30 99 
- nadomestila plač 20.841,06 30.057,54 144 
- regres za letni dopust 59.881,47 57.075,87 95 
- jubilejne nagrade 5.601,86 4.620,10 82 
- odpravnine, solidarnostne 4.668,51 16.121,95 345 
- dodatno pokqjninsko zavarovanje 15.029,23 8.033,23 53 
- prevoz na delo 72.397,49 67.128,33 93 
- prehrana med delom 95.880,61 94.484,31 99 

Prispevki od plač iu nadomestil: 

- pokojnsko in invalidsko zavarovanje 222.218,32 223.417,97 101 
- zdravstveno zavarovanje 167.639,60 167.270,36 100 
- poškodbe pri delu 13.541,72 13.513,72 100 
- zaposlovanje 1.806,17 1.652,21 91 
- starševsko varstvo 2.554,90 2.550,21 100 
- prispevek za invalide 19.886,64 19.926,48 100 

lskupaj stroški in odhodki 3.884. 786,35 1 3.840.903,99 1 

Skupa} prihodki 

Presežek prihod. nad odhodki 

V Železnikih, 11 . 02. 201 6 



2. izkaz stanja sredstev in njihovih virnv za osnovno šolo na dan 31. 12. 2015 

.;.::; Sredstva ·= .;:-:: 2014 ·: 2015 Indeks .. .. : 

Dolgoročna sredstva 5.466.84·7 ,82 6.223.367,44 114 

Materialne pravice: računalniški programi 13.376,65 13376,65 100 

Popravek vrednosti materialnih pravic 12.356,63 13.307,16 108 

Nepremičnine: zemljišča, zgradbe 7.283. 995,48 8.282. 91 4,86 L 14 

Popravek vrednosti nepremičnin 2.083 .644,76 2.278.986,04 109 

Osnovna sredstva: oprema 942.573,73 959.353,57 102 

Drob.ni inventar 226.067,24 23 1.568,53 102 

Drobni inventar z značilnostmi osnovnih sredstev 267.085,4 1 258.116,26 97 

Drobni inventar: knj ige 270.940,28 284.474,32 105 

Popravek vrednosti opreme in drobnega inventarja 1.44 1. 189,58 l.514. 143,55 105 

Kratkoročna srcdshra 536.409,58 475.594,77 89 

De.nama sredstva v blagajni 315,32 

Sredstva na transakcijskem računu 157.692,59 144.102,91 91 

Kratkoročne terjatve do h.'llpcev: starši, učenci, uporabniki 60.863,04 55.936,35 92 

Kratkoročne terjatve do EZR 62,3 1 4,52 7 

Kratkoročne teriatve do MJZŠ 241.629,30 202.652,81 84 

Kratkorofoe terjatve do Občine Železniki 65.72 1,74 53 .398,79 81 

Kra lkoročne terjatve do ostalih občin 5.1 99,44 6.791 ,50 131 

Kratkoročno dani predujmi 1.344,50 

Dnige kratkoročne terjatve: inv., bolez., ZŽS 4.925,84 11.363,39 231 

Zaloge 4.676,71 4.626,46 99 

Zaloge živil 1.424,9 1 1.052,46 74 

Zaloge kurilnega olja 3.251 ,80 3.574,00 110 

Aktiva skupaj 6.007.934,ll 6. 703.5tl8,67 112 

Viri sredstev .. 
„:::::;,; ·:•:·::·. 

Kratkoroč. obv. in pas. časovne razmejitve 533.976,49 470.695,05 88 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 183.767,14 157.040,25 85 

Kratkoročne obveznosti za prispevke 97.907,75 86.0 10,26 88 

Kratkoročne obveznosti za dohodnino 28.039,88 23.367,04 83 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 92.834,65 70.730,35 76 

Pasivne časovne razmejitve 13 1.410,00 133.547,15 102 

Kratkoročne obveznosti do U.JP 17,07 o 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti 5.473.957 ,62 6.232.893,62 114 

Dolgoročne rezervacije 

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljan je ~ 5.466.847,82 6.223.367,44 114 

Presežek prihodkov nad odhodki /~ -:,v -2:k\>- <~ ~ 7.109,80 9.526,18 

Pasiva skupaj /~ 

r~1 "-i.\ 6.0(J7. 934,ll 6. 703.588,67 112 o -- \~ffi ~I Vl 

V .Železnikih, 11 . 02. 2016 o ·~ @ 
Računovodkirua : 

s:-~ 01 ~\ \'3 ~ 
Marina Kejžar 

<8 E , 
.. 



VIUEC ŽELEZNiK' 
Finančno poročilo za vrtec Železniki za leto 2015 

l. Izkaz prihodkov in odhodkov za Vrtec Železniki 

Prihodki Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

Prihodki staršev za oskrbnino 275.725,21 267. 178,83 97 
Prihodki staršev za ostalo - letovanje 1.635,00 2.4 12,90 148 
Prihodki staršev za potujoči vrtec 

Subvencije MIZS 51.573,04 48.644,03 94 
Občina Zelezniki za subvencije 635.550.04 648.912,96 102 
Občina Skofia Loka za subvenci je 11.1 98,94 9.766,62 87 
Občina Kranj za subvencije 
Druge občine vrtec subvenci je 24.003,40 25.292,80 105 
Prihodki sklada za prakso 90.20 o 
Izredni prihodki, odškodnine, obresti 170,94 79,50 47 

Skupaj p rihodki 999.946,77 1.002.287,64 IOO 

O dhodki Leto 2014 Leto 2015 Indeks 
Stro.fki obresti 920,08 o 
Stroški materiala: 

- stroški živil za otroke 58.193.73 48.332,31 s-_, 
- delovna obleka 1.571.36 4.069,67 259 
- material za oouk in igro 5.561.3 1 4.574,34 82 
- material za vzdrževanje in čiščenje 15.414,32 17.326,13 112 
- električna energija 10.535,90 10.466,40 !J9 
- ogrevanje: toplarna, kurilno olie 11.811.69 11.360,65 % 
- pisarniški material 337,65 258,89 77 
- časopisi, revije, drugi str. mat. 1.441,68 1.974,09 137 

Stroški swritev: 

- prevozi otrok 2.062,58 1.815,84 88 
- telefon, pit storitve 1.267,95 1.328,57 105 
- stroški vzdrževanja 18.691,08 12.460,80 67 
- odvoz smeti, vodarina 7.428.16 6.152 18 83 
- zavarovalne premije 1.125.05 954,92 3:-
- dnevnice, nočnine 6 1,70 105,37 17 1 
- kilometrine. potni stroški 165.47 1. 17 1.00 708 
- stroški plačilnega prometa 105,65 129,63 123 
- zdravstvene storitve 1.590,06 1.806, 11 114 
- storitve študentskega servisa 4.499,79 3.366,88 75 
- izobraževanje 2.1 81.41 4.5 16,60 207 
- računalniške storitve 2.075,82 3.899,89 188 
- razni stroški za otroke - letovanie 3.816.30 6.948,81 182 
- druP.i stroški 4.896,41 2.299,93 4„ 

Amortizacija: 

Drobni inventar: igrače. pripomočki 13.300, 13 10.499,16 79 

Stroški dela: 

- plače zaposlenih 635.289,16 651.320,57 103 
- regres za letni dopust 24.098,28 21.862,26 9 1 
- jubilejne nagrade 693.01 2. 151,24 3 10 
- odpravnine 
- stroški prehrane zaposlenih 33.020.57 33.592,93 102 
- stroški prevoza na delo 25.055,81 24.383,66 97 
- dodatno pokojninsko zavarovanje 4.655,75 2.485,88 5" 
- prispevki na plače 99.825.06 101 .650,61 102 
- prispevek za invalide 8.253.85 9.022,32 109 

Skupaj stroški in odhodki 999.946,77 1.002.287,64 100 

Skupaj prihodki 1.002.287,64 100 

Poslovni izid 0,00 

V Železnikih, 11. 02. 2016 Računovodkinja: 

Marina Kejžar 



Letno računovodsko poročilo za leto 2015 
pojasnila k izkazom 

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami, ki veljajo za 
določene uporabnike proračuna. 

Pri poslovanju in sestavljanju računovodskih izkazov oziroma tega računovodskega poročila 
so bili upoštevani naslednji zakonski okviri: 

- Zakon o računovodstvu, Uradni list RS št. 23/99 in 30/2002-ZJF-C, 114/2006-ZUE, 
- Zakon o javnih financah, Uradni list RS, št. 11111 - uradno prečiščeno besedilo, 14113, 

101/13, 55/15 -ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617, 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava, Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 
124/2008, 58/2010, 60/2010, 104/2010, 104/2011 

- 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, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/20 l O, 

- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Uradni list RS, št. 
106/2001, 115/2002 

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov, Uradni list RS, št. 46/2003, 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava, Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104111, 97112, 108113, 94114 
in 100/15. 

l. Sredstva 

Opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti. Drobni inventar se odpiše 
enkratno v celoti ob nabavi, kar bremeni tekoči poslovni izid (strošek amortizacije). 

V letu 2015 so bila nabavljena in dana v uporabo naslednja sredstva: 
- energetska sanacija vrtca Železniki in Podružnice Dražgoše .. „ .... „.„„„ .. „„„ 998.919,38 EUR 
- oprema: strežnik, pralni stroj, projektor, enajst računalnikov, parkirno stojalo, 

sedem prenosnih računalnikov, dve tabli, trije pisarniški stoli, dve žagi, 
sesalnik, omare, mize in gola za rokomet.. ....................................... „ .............. 22.572,10 EUR 

Skupaj ..................•.•........................................•........................•...................... „ ...•.. 1.021.491,48 EUR 

Drobni inventar je bil 100 % odpisan v znesku 28.766, 17 EUR in sicer: 
- učila, drobno orodje, igrače, .„„ .•... „.„„.„ .... „.„„„ ..... „ .....••....... „„„„ ... „ ••••••• „. 11.483,68 EUR 
- knjige „„„„„.„„„„.„„ .....•. „„„ .. „ .. „ .. „„„„.„„„„„„„„.„„.„„„„„ ........ „„.„„„.„ •• 17.282,49 EUR 

Skupaj .......................................................................................................................... 28. 766,17EUR 



Amortizacija zgradb, opreme in materialnih pravic je znašala 264. 971,86 EUR. 

Za nakup opreme smo v letu 2015 prejeli transfere: 
- od občine Železniki za šolo ................................ „„ ••........... „ ....................... . ..... 5.000,00 EUR 
- od občine Železniki za vrtec ... ............. „„ ....•••• „„„ ...•........ „„.„ .................... „„ .. 3.000,00 EUR 
- iz lastnih sredstev ........................... . „ .... „„ .............................. „.„ ................. „„ 12.824,45 ElJR 
- za energetsko sanacijo po sklepu občine Železniki „ .............................. .... „ .. 998.919,38 EUR 
- za računalnike preko razpisa MIZŠ ..... „„ ............... „ ......... „ .... „„ ••.... „ .•. „.„„„ ... 1.747,65 EUR 

Skupaj ..................................................................................................................... 1.021.491,48 EUR 

Zmanjšanje amortizacije v breme konta 9800 za leto 2015 je ... „ ............. „ .•• 264.971,86 EUR. 
Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 31.12.2015 je ............. 6.223.367 ,44 EUR. 

Popisna komisija je predlaga naslednje izločitve: 
- opreme (tunel s prozornimi segmenti, strežnik, osem računalnikov, kontejner in likalnik) po 

nabavni vrednosti 5.792,26 EUR, kije knjigovodsko odpisana. 
DI z značilnostmi OS (omare, mize, stoli, table, knjižne police, dva rokometna gola, ležalniki, 
blazine za ležalnik, kaseta za zloženke. dva radiokasetofona in osem računalnikov) po nabavni 
vrednosti 8.969,15 EUR, kije knjigovodsko odpisan. Omare, mize in stoli so bili odstranjeni 
zaradi preurejanja šole v Dražgošah, v vrtcu pa so odstranili neuporaben inventar. 
drobnega inventarja (igrače, učni in športni pripomočki, posoda, drobno orodje) po nabavni 
vrednosti 5.982,39 EUR, 
knjig po nabavni vrednosti 4.556,58 EUR. 

Popisna komisija je predlagala evidentiranje viškov: 
- učbeniki in knjige po nabavni vrednosti 808,13 EUR. 

Poročilo o popisuje obravnaval ravnatelj zavoda na seji dne 09. 02. 2016 in s podpisom sklepa 
dovolil knjiženje inventurnih razlik v glavno knjigo in pomožne knjige. 

Večina opredmetenih osnovnih sredstev na šoli je po knjigovodski vrednosti v celoti odpisana, 
vendar je še vedno v uporabi in nam omogoča dejavnost. Med neopredmetenimi osnovnimi sredstvi 
izkazujemo nabavno in odpisano vrednost za licence in računalniške programe. Ostala oprema -
drobni inventar in knjige, ki se še uporabljajo, se vodijo po nabavni vrednosti, ki je enaka odpisani 
vrednosti. 

Denarnih sredstev na transakcijskem računu na dan 31.12. 2015 je bilo 144.102,91 EUR. 

Stanje vseh terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2015 je bilo 55.936,35 EUR od tega zapadlih 
7.849,89 EUR, kar predstavlja 14,04 % vseh terjatev. 

Terjatve: Vse 
- terjatve do kupcev za najemnine telovadnice in druge terjatve .. .4.491,41 EUR 
- terjatve do staršev za šolo „ ••••.•.... „ ... . . . „„.„ •••• „ .•. „ .. „„„„ . . . „ ..... 24.683,62 EUR 
- terjatve do staršev za vrtec .... „ ............. „ . . „ „ ............ „„„.„ ... „ „ .. 26.761 ,32 EUR 

- Skupaj .............. „ ... „.„ ............... „„„ ... . ... . .......... „ .... . ......• . ....... . . . 55.936,35 EUR 

Zapadle 
1.279,11 EUR 
3.100,76 EUR 
3.470,02 EUR 

7.849,89 EUR 

Kratkoročne terjatve do ministrstva za izobraževanje v višini 202.652,81 EUR predstavljajo 
sredstva za izplačilo decembrskih plač in prispevkov, ki so izplačani 05. 01. 2016, subvencija vrtcu 
za mesec november in december ter subvencija učencem za malico za december. 

V kratkoročnih terjatvah do občine Železniki 53.398,79 EURje prispevek občine za oskrbnine 
v vrtcu za mesec december. Kratkoročne terjatve do drugih občin za oskrbnine v vrtcu so 6.791,50 
EUR. Kratkoročne terjatve do enotnega zakladniškega računa v znesku 4,52 EUR so obresti za 
sredstva na računu za mesec december. 

Druge kratkoročne terjatve so terjatve za refundacije invalidnine 3.106,71 EUR in boleznine 
8.256,68 EUR. Kratkoročno dani predujem v znesku 1.344,50 EURje plačilo v tujino za rezervacijo 
udeležbe na pevskem tekmovanju marca v Pragi. 

Zaloge živil 31. 12. 2015 so 1.052,46 EUR, zaloge kurilnega olja na podružnicah pa 
3.574,00 EUR. 



2. Viri sredstev 

Na kontih skupine 21 izkazujemo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in drnge 
prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke, kjer je 266.417,55 EUR 
obveznosti za decembrske plače. 

Vse kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 70.730,35 EUR so obveznosti, ki 
zapadejo v plačilo v letu 2016. 

Na kontih skupine 29 izkazujemo vnaprej vračunane odhodke, kratkoročno odložene prihodke 
ter druge pasivne časovne razmejitve. Na kontih te skupine je 133.547,15 EUR. 

V tej skupini izkazujemo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke ter kratkoročno 
odložene prihodke, za katerih pripoznanje še niso izpolnjeni pogoji. Posebej uporabljamo pasivne 
časovne razmejitve za izkazovanje stanja, povečanj in zmanjšanj sredstev in obveznosti učbeniškega 
sklada, v skladu s predpisi in internimi pravili. 

Kratkoročno odloženi prihodki vrtca v znesku 37.804,66 EUR predstavljajo ostanek sredstev 
na Vltcu zaradi nižjih stroškov tekočega vzdrževanja in porabe drobnega inventarja ter ostalih 
stroškov injih bomo porabili v letu 2016 za izplačilo odpravnin ob upokojitvi in povečanje plač, ker 
so se sprostila napredovanja. 

Na učbeniškem skladu je na dan 31. 12. 2015 15.473,50 EUR sredstev. Med pasivnimi 
časovnimi razmejitvami je še za 68.075,26 EUR neporabljenih sredstev. Ostalo so še neporabljena 
sredstva za čipkarsko šolo, za šolo v naravi, ki so nan1enjena za šolsko leto 2015/2016 in se izvajajo 
v letu 2016. Na šolskem skladu je 2.792,81 EUR. 

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje redno usklajujemo z Občino Železniki. Na dan 
31. 12. 2015 izkazujemo na kontu 9800 stanje 6.223.367,44 EUR. 

3. Prihodki 

Na kontih skupine 76 se izkazujejo vsi prihodki šole kot določenega uporabnika enotnega 
kontnega načrta. Prihodki v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe se izkazujejo ločeno od 
tržnih prihodkov. V letu 2015 smo realizirali 3.843.320,37 EUR vseh prihodkov, od tega 15.604,52 
EUR tržnih prihodkov (najemnine), kar predstavlja le 0,4% vseh prihodkov. Ker je delež tržnih 
prihodkov tako nizek, niman10 posebnih sodil za razmejevanje stroškov tržne dejavnosti, ampak 
upoštevamo sorazmeren del glede na prihodke. 

Prihodki učencev za malico in kosila so se povečali za 4%. Prihodki staršev za vrtec so se 
zmanjšali za 3%, kar je posledica novih odločb. Od občine Železniki smo prejeli 846.210,62 EUR, 
kar predstavlja 22% vseh prihodkov. Sredstva so v skladu s sprejetim proračunom občine Železniki 
za leto 2015 in smo jih namensko porabili. Največji del prihodkov predstavljajo prihodki Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport, to je 2.483.176,63 EUR in so 2% manjši kot leto prej. 

Prihodki od najemnin šolskih prostorov so vsako leto odvisni od števila uporabnikov in 
njihovih potreb, teh prihodkov je bilo 15.604,52 EUR, to je 43% več kot leto pred tem. Prihodki od 
obresti so obresti od sredstev na vpogled na enotnem zakladniškem računu. Izredni prihodki so 
prihodki od zbranega papirja, prihodki za prehrane krvod~jalcev, odškodnina zavarovalnice, 
povračilo za stroške čipkarskega kongresa in zaračunana elektrika Tritelu, teh prihodkov je bilo 
8.358,27 EUR. 



Prikaz glavnih virov financiranja javnega zavoda v letu 2015: 

Zap. št. Prihodki 
Realizacija 

% 
2015(v€) 

l. Prihodki iz državneirn in občinskih proračunov 3.364.446,67 87,6 
1.1 Prihodki iz proračuna MIZS 2.483 .176,63 64,7 
l.2 Prihodki iz proračuna občine Zelezniki 846.210,62 22,0 
1.3 Prihodki drugih občin 35.059,42 0,9 
2. Prihodki iz neproračunskih virov 470.141,80 12,2 

2.1 Prispevki - plačila staršev 454.537,28 11 ,8 
2.2 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 15.604,52 0,4 
3. Drugi prihodki 8.731,90 0,2 

3.1 Finančni prihodki 158,63 0,0 
3.2 Izredni in drugi prihodki 8.358,27 0,2 
3.3 Prihodki o donacij 215,00 0,0 

4. Skupaj prihodki (1+2+3) 3.843.320,37 100,0 

4. Odhodki 

Odhodki 
Realizacija 

% 
2015 (v€) 

Stroški blaga, materiala in storitev 602.596,24 15,7 
460 Stroški materiala 343.384,21 8,9 
46 1 Stroški storitev 259.212,03 6,8 

Stroški dela 3.189.615,10 83,0 
del464 Plače in nadomestila plač 2.619.597,99 68,2 
del464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 408.404,47 10,6 
del 464 Drugi stroški dela 161 .612,64 4,2 

462 Amortizacija 28.766,17 0,8 
465 Prispevek za invalide 19.926,48 0,5 
467 Finančni odhodki 

Skupa.i odhodki 3.840.903,99 100,0 

Stroški za ogrevanje so se zmanjšali za 48% na podružnicah, kjer smo prešli na ogrevanje s 
sekanci, na centralni šoli in vrtcu pa povečanje za 8%. Razlog za povečanje smo ugotovili naknadno. 
Pri izstavljanju računov je nastala napaka, ker je dobavitelj del toplotne energije zaračunaval dvakrat. 
Poleg tega tudi še ni bila nastavljena regulacija ogrevanja. V letu 20 15 smo več sredstev namenili za 
varno in udobno delovno obutev ter za pouk in igro. Materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev smo 
porabili več glede na potrebno vzdrževanje, manj pa smo porabili čistil, ker smo zamenjali dobavitelja 
in tako dosegli nižje cene. 

Stroški električne energije so se zmanjšali za 4%. Povečanje stroškov je pri pisarniškem 
materialu. Stroški vzdrževanja so se zmanjšali za 35%. Povečali pa so se stroški odvoza smeti za 6%. 
Zmanjšali so se stroški vodarine za 10%. 

Dnevnice, nočnine in potni stroški so odvisni od izvajanja projektov povezanih s potovanjem. 
Stroški študentskega servisa so odvisni od potrebe nadomeščanja vzgoj itelj ic v vrtcu v času bolniških 
odsotnosti, tehje bilo 25% manj kot leto prej. 

V stroških drugih storitev so zajeti stroški varovanja objektov, stroški za varstvo pri delu, 
stroški izvedbe javnih naročil, stroški svetovanj, ipd., Stroški so za 22% nižji kot v letu 2014. Več 
sredstev smo porabili za ekskurzije, ogled predstav, muzejev, za izvajanje športnih, kulturnih in 
tehniških dni ter udeležbo na tekmovanjih. 



V letu 2015 smo morali pripraviti vse za prejemanje in izdajanje e-računov, zamenjati je bilo 
potrebno vse računalnike in strežnik v administraciji in prenesti vse podatke in programe, zato so se 
stroški računalniških storitev povečali za 7%. 

V letu 2015 smo za nabavo knjig in učbenikov porabili 17.282,49 EUR, za drobni inventar pa 
11.483,68 EUR (igrače za vrtec, posoda, učila, .. ), kar smo izkazali kot strošek amortizacije. 
Amortizacijo osnovnih sredstev in neopredmetenih osnovnih sredstev pa pokrivamo v breme vira 
sredstev v upravljanju na kontu 9800. 

Delež stroškov dela v vseh odhodkih predstavlja 83%, katerih višina je odvisna od zakonodaje. 
Izplačali smo 10 jubilejnih nagrad, pet v vrtcu in pet v šoli ter dve odpravnini ob upokojitvi in eno 
odpravnino zaradi prenehanja zaposlitve iz poslovnih razlogov. 

Večja investicija v letu 2015 je bila energetska sanacija vrtca Železniki in podružnične šole 
Dražgoše, kij o je financirala občina Železniki v okviru evropskega projekta v višini 998.919,38 EUR. 

Vsako leto se uspešno prilagajamo novim razmeram in poslujemo ekonomično. Cene 
programov v1tca so nespremenjene od leta 2013 in nižje, kot so bile leta 2009. Prihranjena sredstva 
v vrtcu v letu 2015 bomo porabili za izplačilo odpravnin ob upokojitvi, povečanje plač zaradi 
sprostitve napredovanj in za obnovo lesenega poda na terasi vrtca v Selcih in v Železnikih in nujno 
popravilo nadstreška terase v vrtcu. 

Leto 2015 smo zaključili s presežkom prihodkov na odhodki v višini 2.416,38 EUR in 
predlagamo, da se presežek sredstev porabi za nabavo opreme v knjižnici na podružnici v Dražgošah. 

Železniki, 11. 02. 2016 Računovodkinja 

Marina Kejžar 
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