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Osnovna šola Železniki je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Železniki. 
Šola izvaja dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok, osnovnega izobraževanja splošnega tipa ter 

druge potrebne spremljajoče dej avnosti. Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje j e v javnem 
interesu, izvajamo pa tudi nekaj tržnih dejavnosti. 

Izvajamo vz~ojo in varstvo za predšolske otroke od enajstih mesecev starosti do vstopa v šolo. 
Osnovno šolanje poteka od l. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni vzgojno

izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, do ločenim z zakonom. 

2. Organizaeija 

Zavod vodi ravnatelj Franc Rant, ki j e pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu mu 
pomagajo pomočniki Martina Markelj, Marjeta Demšar in Primož Šmid, ki opravljajo naloge, 
za katere jih zadolži oziroma pooblasti ravnatelj in so opisane v aktu o sistemizaciji. 

Strokovni organi zavoda so: učiteljski in vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, 
razredniki ter strokovni in razredni aktivi. 

Na šoli dehljjeta strokovni službi: šolska svetovalna služba in knjižnica ter računovodsko
administrativne službe: tajništvo, računovodstvo, blagajna z obračunom plač. 

V sestavi Osnovne šole Železniki delujejo še naslednje podružnice oziroma enote: 

Naziv: Vrtec Želez1niki Vrtec Železniki- oddelki v Selcih 
Sedež: Otoki 13, 4228 Železniki Selca 95, 4227 Selca 
w 04 500 2030 04 500 2008 
Vodj a: Martina Mf rkelj Martina Markelj 

Naziv: Podružnica Davča Podružnica Dražgoše 
Sedež: Davča 22, 4Z28 Železniki Dražgoše 35, 4228 Železniki 
w 04 500 2009i 04 500 2010 
Vodja: Martina Peternelj Jana Lušina 

Naziv: Podružnica! Selca Podružnica Sorica 
Sedež: Selca 95, 4Z27 Selca Zgornja Sorica 3, 4229 Sorica 
v 04 500 2004 04 500 2011 
Vodja: Anka Rakol ec Andreja Šolar 



3. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo dejavnost šole 
' Osnovna šola Železniki je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je z odlokom ustanovila občina 

Železniki. 
)o-- Šola je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu . 
' Šola s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnem izobraževanju na področju občine 

Železniki. 
' Dejavnosti Osnovne šole Železniki so: 

- predšolska vzgoja (P 85.100), 
- osnovnošolsko izobraževanje (P 85.200), 
- drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (P 85.590), 
- druga oskrba z jedmi (1 56.290), 

oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (L 68.200), 
izdajanje revij in druge periodike (58.140), 

- umetniško uprizarjanje (90.010), 
- dejavnost knjižnic (91.011), 
- druge športne dejavnosti (93.190), 
- druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (93.299), 

~ Dejavnost zavoda je določena z Zakonom o osnovni šoli, Zakonom o vrtcih, Zakonom o zavodih in 
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

4. Zakonske in druge pravne podlage financiranja dejavnosti Osnovne šole Železniki 

Področje financiranja dejavnosti je opredeljeno v 
>- Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
> Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Železniki in 
)o-- Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja. 
Pogoje za delo zavoda zagotavljata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Občina 

Železniki. Osnovna šola Železniki pridobiva sredstva za delo: 
iz sredstev Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, 
iz sredstev ustanovitelja, 
iz prispevkov učencev oziroma njihovih staršev, 
iz evropskih skladov, 
iz sredstev od prodaje storitev in izdelkov, 
iz donacij , prispevkov sponzorjev in 
iz drugih virov. 

S. Dolgoročni dlji Osnovne šole Železniki 

);> Ustvarjati želimo čimbolj kakovostno šolo s sodelovanjem vseh zainteresiranih partnerjev in s tem 
omogočiti čim večjemu številu učencev, da s pridobljenim znanjem uspešno nadaljujejo šolanje, pri 
čemer pa ne sme biti zanemarjen vzgojni element. 

);-- Eden naših osnovnih ciljev je kakovostno izvajanje obveznega in razširjenega nacionalnega programa 
ter nadstandardnega programa, dogovorjenega z Občino Železniki. 

~ Uvajali bomo raznolike oblike in metode dela in povečevali aktivno vlogo učencev. 
» Nenehno želimo izbolj ševati timsko delo strokovnih delavcev šole in vrtca. 1 

)i;>- Zagotavljamo ustrezne prostorske in materialne pogoje za kakovostno vzgojo in izobraževanje ter 
racionalno pos lovanje. 

)i;>- Nadaljevali in izpopo lnjevali bomo ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja učencev ter delavcev 
šole. 

);-- Omogočali in spodbujali bomo poklicno napredovanje in sprotno izobraževanje zaposlenih. 
' Razvijali bomo aktivno vlogo staršev, Sveta staršev in Sveta šole pri izvajanju naše dejavnosti. 
» Razvijali bomo prepoznavnost šole in povečevali čut pripadnosti učencev. 
» Povezovali se bomo s šolami v Evropski uniji z namenom izmenjave znanja in izkušenj ter 

večkulturnega izobraževanja učencev. 
~ Z javnimi sredstvi bomo ravnali odgovorno in poslovali kot dobri gospodarji . 



6. Letni cilji Osnovne šole Železniki: 

:> racionalno poslovanje, 
:> uvajanje sodobnih metod pouka, 
> izboljševanje bralne pismenosti učencev ter 
> utrjevanje odgovornosti zaposlenih, učencev in staršev, 
:;;.;... zagotavljanje materialnih pogojev za delo šole (nabava opreme, vzdrževanje stavb m drugih 

pripadajočih objektov, opreme). 

7. Ocena uspeha' pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo načrtovane cilje v celoti dosegli, na nekaterih področjih pa tudi znatno presegli 
(učni uspehi, tekmovalni uspehi, racionalno poslovanje). Realizacija pedagoškega dela poslovanja je 
natančneje obravnavana v vsakoletnem poročilu o realizacij i ob koncu šolskega leta. 

d) Plače zaposlenih 

Plače smo izplačevali v skladu s predpisi. Sredstva zanje sta nam zagotavljala Ministrstvo RS za 
izobraževanje, znanost in šport ter Občina Železniki na podlagi sistemizacije delovnih mest, ki temelji 
na številu otrok, učencev, oddelkov in učnih skupin. 

e) Materialni stroški šole in stroški storitev 

Sredstva za materialne stroške in stroške storitev nam večinoma zagotavlja občina Železniki. Del 
materialnih stroškov pokrivamo iz prispevkov učencev oziroma njihovih staršev, del s sredstvi MIZŠ 
ter del s prihodki od uporabe šolskih prostorov in iz prihodkov šolske kuhinje. Porabo smo oblikovali 
izključno v okviru pridobljenih sredstev. 

f) Finančni rezultat 

V preteklem letu smo poslovali gospodarno in skrbeli za ravnovesje med prihodki in odhodki. Vsi 
podatki so razvidni iz zaključnega računa. 
Poslovno leto smo zaključili s pozitivnim finančnim rezultatom 577,13 €,čeprav smo precej lastnih 
sredstev porabili za vzdrževalna dela in čeprav nam je glavni financer (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport) pomembno zmanjšal dotacije v primerjavi s predhodnim letom. Sami smo tudi 
poravnali zabstale plačne razlike za zaposleue v vrtcu. Poleg tega smo v celoti ali delno financirali 
nekatere stroške, ki bi jih sicer morali plačati učenci oziroma starši (ekskurzije, šolsko glasilo, stroški 
izvedbe programov za nadarjene in še kaj). Strošek tekmovanj učencev v letu 2014 je znašal 
5.667,05 €,od česar je 2.134 €prispevala Občina Železniki, 3.533,05 €pa smo plačali iz lastnih 
sredstev. Ta poslovni izid kaže na zelo dobro in racionalno poslovanje. 

g) Učni dosežki 

Učni dosežki so razvidni iz Poročila o delu in realizaciji načrta Osnovne šole Železniki za šolsko leto 
2013/2014, ki gaje svet že obravnaval na lanski septembrski seji. 

h) Realizac.ija. programa (povzetek) 

Realizacija obveznega programa je v šolskem letu 2013/14 bila 100,7%-odstotna. 
- Realizacija razširjenega programa je bila 102,3%. 
- Skupno je od načrtovanih 16.878 ur razširjenega programa bilo izvedenih 18.308 ur. 
- Program je vsebinsko bil v celoti realiziran. 

8. Nedopustne a~i nepričakovime posledice 
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo. 

9. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z dosežki preteklih let 
Učni uspeh se je v primerjavi s šolskim letom 2013/14 izboljšal. Šolsko leto je uspešno zaključilo 701 

učencev oziroma 99,2%, kar je nekoliko bolje od prejšnjega šolskega leta. 

10. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

Naši dosežki so se izboljšali v primerjavi s preteklim obdobjem, po drugi strani pa so se znatno 
zmanj šali prihodki MIZŠ za izvajanje obveznega programa osnovne šole. Zmanjšanje ni samo na področju 
plač, temveč tudi pri dotacijah za druge namene (izobraževanje zaposlenih, sredstva za nadomeščanje, ... ). 

Na področju vrtca smo cene programov ohranili na ravni izpred treh let, kar nas uvršča med vrtce z 
najnižjimi cenami v Sloveniji. 



Obenem vzdržujemo in celo izboljšujemo raven vlaganj v razvoj (učna oprema, izobraževanja) ter 
vzdrževanje stavb in opreme. 

Dosegli smo torej boljše rezultate z manjšimi sredstvi, kar jasno govori o učinkovitosti poslovanja. 
Omejitve zaposlovanja in druge omejitve, kijih je uvedel ZUJF, niso imele pozitivnega vpliva na naše 

poslovanje. ZUJF je npr. omejil oz. v določenih delih celo onemogočil študentsko delo, zaradi česar smo 
namesto študentskega dela morali nadomeščanje čistilk plačati čistilnemu servisu po vsaj trikrat višji ceni. To 
je imelo negativen vpliv na naše pos lovanje za približno 3 .000 €. 

11. Poslovanje vrtca 
Naša cena za 1. starostno obdobje v letu 2014 je 386,93 €,za 2. starostno obdobje 339,41 €za otroke 

do 4 let starosti, za otroke od 4 do 6 let starosti 308,90 €, za skrajšani program v 2. starostnem obdobju pa 
339,41 €. Cene so enake kot v letu 2013 ter so še bolj pod slovenskim povprečjem kot pretekla leta. 
Najpomembnejši razlogi za uspešno poslovanje z nizkimi cenami programov so: 

- racionalno poslovanje, kije omenjeno že v prejšnjih poglavjih, 
- opravljanje nekaterih služb z delavci, ki so zaposleni za šolo (predvsem vodstvo OŠ Železniki), 
- delitev nekaterih prostorov, služb in stroškov s šolo (npr. kuhinja). 
Vsako leto vsaj enkrat pripravimo predlog novih cen programov, ki temelji na realnih stroških za 

preteklo obdobje in na pričakovanih gibanjih za načrtovano časovno obdobje. Predloge posredujemo Občini 
Železniki, kijih upošteva v skladu s svojimi ocenami in možnostmi. 

12. Terjatve in obveznosti 
Razmere na področju terjatev so urejene. Dolgotrajnih dolžnikov je zelo malo. Zneski, ki so navedeni 

kot terjatve, se nanašajo predvsem na: 
- obveznosti ministrstva in občine, ki pa so do dne zapadlosti večinoma že bile poravnane, 
- obveznosti staršev, ki še niso zapadle, 
- obveznosti uporabnikov naših prostorov, ki še niso zapadle, 
- ter na manj še zamude plači l staršev in uporabnikov naš ih prostorov. 

13. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
Ravnatelj je na podlagi samoocenitvenega vprašalnika, ki ga je izpo lnilo več zaposlenih, prip ravil 

Izjavo o oceni notranj ega nadzora javnih financ, kije priloga tega poročila . 

Ocenjujemo, da je notranji nadzor javnih financ na v isoki ravn i, kar potrjujej o tudi vsakoletna 
revizij ska poroč il a. Notranj o revizijo poslovanj a izvedemo vsako leto. 

14. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Na vseh področjih srno dosegli zastavlj ene cilje. 

15. Ocena učinkov poslovanja na druga področja 

Ocenjujemo, da je naše poslovanje dobro vplivalo na delovanje podjetij v Selški dolini, saj z 
njimi zelo dobro sodelujemo. S podjetji aktivno sodelujemo predvsem pri izvedbi obveznega 
programa (dnevi dejavnosti) ter pri poklicnem usmerjanju. 1 

Naše poslovanje je pozitivno vplivalo tudi na socialni položaj družin, saj smo aktivno 
sodelovali pri zagotavljanju sredstev za pomoč socialno ogroženim družinam in tako zagotovili 
dodatne subvencije za udeležbo učencev v šolah v naravi. Za financiranje strqškov učencev smo 
namenili tudi nekaj lastnih sredstev. 

Uspešno sodelujemo tudi s Turističnim društvom Železniki, z Muzejskim društvom Železniki, 
s KUD France Koblar, z Javnim zavodom Ratitovec ter z drugimi organizacijami in društvi. 

16. Investicijska vlaganja 

Sredstva za investicij ska vlaganja nam je deloma zagotavljala Občina Železniki, deloma pa 
za to namenimo lastna sredstva. 

Pomembnejša vlaganja v preteklem letu: 
- Podružnica Davča : Nan1estili smo interaktivno tablo in bojler ter nabavili kompostnik. 
- Podružnica Dražgoše: Namestili smo interaktivno tablo. 
- Podružnica Sek a: Nabavili smo plastifikator in uničevalec dokumentov ter namestili 

1 

ograjo na zahodni strani vrta. 
- Podružnica Sorica: Namestili smo interaktivno tablo ter nabavi~i sušilec sadja in 

uničevalec dokumentov. 



- Matična šola Železniki: Nabavili smo šolsko pohištvo za štiri učilnice in za kabinet pri 
telovadnici, nekaj tiskalnikov, pralni stroj in vodni sesalec. Zamenjali smo vratna krila v 
treh učilnicah, uredili podlago za plinsko cisterno ter zamenjali predelne stene v 

sanitarij ah. 

- Vrtec Železniki: Nabavili smo samostojno električno pečico, šivalni stroj , napo v kuhinji, 
barvni tiskalnik in stenske ure za igralnice ter prenovili omare v kabinetu in pralnici 

- Vrtec v Selcih: Nabavili smo uničevalec dokumentov in lesene ležalnike z blazinami. 
V se enote, razen vrtca v Železnikih, je občina Železniki energetsko obnovila. 
Veliko sm o v lagali tudi v nabave didaktičnih sredstev in učnih gradiv po načrtih strokovnih 

aktivov. Stavbe in opremo smo redno vzdrževali. 

17. Zagotavljanje materialnih pogojev 

V letu 2014 smo zagotovili dobre materialne pogoje za izvajanje naše dejavnosti. 
Za projekt Zdrav življenjski slog smo pridobili 14.401,80 € sredstev, kar so večinoma sredstva 

evropskih skladov. 
V programu usposabljanj a zaposlenih smo za tri mesece zaposlili pomočnico vzgojiteljice v vrtcu. 

Stroške dela je prispl!val Zavod za zaposlovanje, večinoma iz evropskih sredstev. Vrednost te zaposlitve 
ocenjujemo na 3.100,00 €. 

V okviru akcije Shema šo lskega sadja smo prejeli 4.628,70 €, za Tradicionalni slovenski zajtrk pa 
484,03 €, kar so večinoma sredstva evropskih skladov. 

Z donacijami smo prejeli 3.744,21 €in sicer od DZS za računalnik, od Košarkarske zveze Slovenije 
za košarkarske drese, z nakazili v Šolski sklad za pomoč učencem ter od podjetja Bitea d. o. o. :za nadstandard. 

18. Analiza zaposlovanja 

Delovno mesto Število Čas zaposlitve Razlog 
pomočnik vzgo jiteljice V (m/ž) l 02. 01. 2014 29. 01. 20 15 Nadomeščanje 

pomočnik vzgojiteljice V (m/ž) 1 13. 01. 2014 09. 01. 20 15 Nadomeščanje 

pomočnik vzgojiteljice V (rn/ž) 0,5 20.02.2014 31. 08. 2014 Nadomeščanje 

pomočnik vzgojiteljice V (m/ž) 1 04.05.2014 31. 08. 2014 Nadomeščanje 

pomočnik vzgojiteljice V (m/ž) 0,5 01. 09. 2014 3 1. 03. 2015 Nadomeščanje 

pomočnik vzgojiteljice V (m/ž) 0,5 01. 09. 2014 31. 05. 2015 Nadomeščanje 

spremljevalec gibalno oviranega otroka V 
0,75 01. 09. 2014 31. 08. 2015 Začasno večji obseg dela 

(m/ž) 
učitelj v OPB VJJJ2 (m/ž) 0,8 01. 09. 2014 3 1. 08. 2015 Nadomeščanje 

čistilec Il (m/ž) 0,8 Ol. 09. 20 14 nedoločen čas Nadomestna zaposlitev 
kuhinjski pomočnik CII (m/ž) 1 01. 09. 2014 nedoločen čas Nadaljevanje zaposlitve 
pomočnik vzgojiteljice V (m/ž) 3 01. 09. 2014 nedoločen čas Nadaljevanje zaposlitve 
strokovni delavec v programu Zdrav 

0,5 08.09.2014 31. 08. 2015 Projekt 
življenjski slog VJl/2 (m/ž) 
učitelj razrednega pouka (m/ž) 1 02. 12. 2014 nedoločen č.as Nadomestna zaposlitev 

Zaposlitve kuhinjske pomočnice in pomočnic vzgojiteljice za nedoločen čas je bila opravljena zaradi 
določbe Zakona o delovnih razmerjih, ki ne dopušča sklenitve pogodbe za določen čas zaradi začasno večjega 
obsega dela za več kot dve leti zapored. Učiteljico razrednega pouka in čistilko smo zaposlili za nedoločen čas 
:zaradi upokojitve delavk, ki sta dotlej delali na teh delovnih mestih. Tako kuhinjsko pomočnico kot pomočnice 
vzgojiteljic smo zaposlili za določen čas do 31. 08. 2014 zaradi predvidenega zmanjšanja števila oddelkov 
vrtca. Strokovnega delavca v programu Zdrav življenjski slog smo zaposlili za čas trajanja projekta. Vse ostale 
zaposlitve so bile izvedene za čas nadomeščanj začasno odsotnih de lavcev. 

Vsi zaposleni izpolnjujejo zahtevane izobrazbene pogoje. 



19. Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva 

Knjižnica je na dan 31. 12. 2014 razpolagala s 25.752 enotami in še 10.015 v učbeniškem 
skladu. 

Vrsta gradiva 31. 12. 2013 31. 12. 2014 Indeks 
Učbeniški sklad 9.857 10.015 1,02 

~ Davča 133 137 1,03 
~Dražgoše 247 249 1,01 
~Selca 841 886 1,05 
~ Sorica 126 132 1,05 
~ Zelezniki 8.510 8.611 1,01 

Strokovne izdaje 10.594 10.809 1,02 
~Davča 647 661 1,02 
~Dražgoše 575 589 1,02 
~Selca 1.460 1.494 1,02 
~Sorica 580 600 1,03 
- Vrtec 321 327 1,02 
~ Zelezniki 7.011 7.138 1,02 

Leposlovne izda.ie 14.655 14.943 1,02 
~ Davča 695 699 1,01 
~ Dražgoše 418 423 1,01 
~Selca 2.649 2.678 1,01 
~ Sorica 990 997 1,01 
~ Vrtec 1.190 1.261 1,06 
~Železniki 8.713 8.885 1,02 

Od navedenega gradiva je na zadnj i dan preteklega leta bilo 24.462 enot knjižnega gradiva in 
1.290 enot drugih gradiv (kaset, plošč, videokaset, igric, zemljevidov, zgoščenk, ... ). Obseg knjižnega 
fonda se iz leta v leto povečuje, saj skrbimo za obnavljanje tako leposlovja kot strokovne literature in 
učbenikov, ne glede na to , da za delovanje učbeniškega sklada od države ne prejemamo več sredstev. 

Poslovanje v letu 2014 ocenjujem kot zelo uspešuo. 

To poročilo je Svet Osnovne šole Železniki sprejel na seji dne 18. 02. 2015. 

V Želez11ikih, 18. 02. 2015 

Priloge: 

>- finančno poročilo z bilanco stanja za leto 201 4, 
>- pojasnila k izkazom za leto 2014, 
>- izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, 
>- samoocenitveni vprašalnik. 

Poslano oz. izročeno: 

? Svetu OŠ Železn iki, 
>- računovodstvu, 

>- Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
)> v arhiv. 



Finančno poročilo Osnovne šole Železniki za leto 2014 

l. Izkaz prihodkov in odhodkov za Osnovno šolo Železniki 

Prihodki : "' .~to.2013 Leto 2014 lrideks : „ 

Prihodki učencev: malica, kosila 102.009,75 107.866,74 106 
Prihodki staršev: vrtec, potujoči vrtec 298.018,16 277.360,21 93 
Prihodki učencev: učbeniki, SN, izleti, „. 65.124,04 65.083,25 100 
Prihodki od donacij 1.743,04 1.966,66 113 

Prihodki MIZS: plače, mat.stroški, izobraž„ učila 2.606.133,64 2.539.754,71 97 
Prihodki Občine Zelezniki: - za vrtec 653.226,71 635.550,04 97 

- za plače 79.484,84 67.756,76 85 
- za material. stroške 127.642,00 129. 110,95 101 
- SN, učb„ šport. tekm„ pouk 10.387,74 5.484,86 53 

Prihodki dru_gih občin za vrtec 34.006,95 36.899,61 109 

Prihodki od najemnin šolskih prostorov 11.500,44 10.948,61 95 
Prihodki od obresti 951,83 660,13 69 
Izredni prihodki: papir, malice krvod„elekt. 7.921 ,70 6.830,75 86 
Prihodki sklada za prakso 819,82 90,20 

Prihodki skupaj 3.998.970,66 3.885.363,48 97 



· .. . }/"'' .Odhodki ' .. ·. '{/:'::· ... .µto20.1J Leto 2()14 Indek~ 

Stroiki obresti 5.763,66 6.040,98 105 
Strofki materiala: 

- stroški živil 189.775,56 192.378,49 101 

- stroški kuriva: Selca, Dražgoše, Sorica, Davča 38.345,49 23.601,15 62 

- delovna obleka 3.500,60 3.936,29 112 

- material za pouk in igro 19.486,42 24.258,76 124 

- material za vzdrževanje 11.384,35 9.886,29 87 
- material za čiščenje 27.849,77 33.719,16 121 

- električna energija 39.146,38 38. 799,83 99 
- stroški ogrevanja:toplarna 47.595,29 32.238,33 68 
- stroški plina 3.300,8.5 3.244,72 98 
- pisarniški material 2.807,77 2.684,86 96 
- časopisi, revije 3.761,33 4.124,39 110 
- drugi stroški materiala 1.134,90 1.087,09 96 

Strofki storitev: 

- prevozi učencev 31.472,26 34.750,03 110 
- telefon in stroški PTT 9.986,74 10.047,87 101 
- stroški vzdrževanja 51.244,88 47.578,42 93 
- komunalni stroški: odvoz smeti 6.548,44 5.753,03 88 
- komunalni stroški: vodarina 10.692,84 13.949,04 130 
- dnevnice, nočnine, terenski dodatek 1.872,48 1.798,01 96 
- kilometrina, potni stroški 3.323,45 2. 195,07 66 
- stroški plačilnega prometa 463 ,29 399,11 86 
- zdravstvene storitve 4.405,03 5.220,68 119 
- storitve študentskega servisa 4.462,15 4.499, 79 101 
- stroški izobraževanja: kotizacije 13.155,74 13.428,46 102 
- računalniške storitve 6.963,65 10.059,19 144 
- zavarovalne premije 1.087,39 4.491,32 413 
- druge storitve revizija, iav. nar., svet., odvet. 7.941,70 11.278,60 142 
- razni stroški za učence 32.712,29 29.670,30 91 
- šola v naravi 39.406,92 32.691,10 83 
- najemnina športne dvorane 36.4 17,76 31.896,08 88 
- amortizacija (drobni inventar, knjige) 42.187,29 30. 155,53 71 

Stroiki dela: 
- plače zaooslenih 2.520.071 , 17 2.516.976,80 100 
- nadomestila plač 38.175,98 20.841,06 55 
- regres za letni dopust 109.517,17 59.881,47 55 
- jubilejne nagrade 4.562,34 5.601,86 123 
- odpravnine, solidarnostne 7.002,47 4.668,51 67 
- dodatno pokojninsko zavarovanje 29.750,31 15.029,23 51 
- prevoz na delo 67. 199,80 72.397,49 108 
- prehrana med delom 92.343 ,40 95 .880,61 104 

Prispel'ki od plač in nadomestil: 
- pokojnsko in invalidsko zavarovanje 225.364,83 222.218,32 99 
- zdravstveno zavarovanje 168 .773,87 167.639,60 99 
- poškodbe pri delu 13.634,30 13.541,72 99 
- zaooslovanje l.657,87 1.806,17 109 
- starševsko varstvo 2.573,40 2.554,90 99 
- prispevek za invalide 19.748,28 19.886,64 101 

!Skupaj stroški in odhodki 3.998.571,86 1 3.884. 786,35 1 

lSkupaj prihodki 3.998.970,66 1 3.885.363,481 

Presežek prihod. nad odhodki 577,13 145 

V Železnikih, 11 . 02. 2015 Računovodkinja : 

Marina Kejžar 



Finančno poročilo za vrtec. Železniki za leto 2014 

l. Izkaz prihodkov in odhodkov za Vrtec Železniki 

Prihodki Leto 2013 Leto 2014 Indeks 
Prihodki staršev za oskrbnino 295.458,96 275.725,21 93 
Prihodki staršev za ostalo - letovanje 2.363,70 1.635,00 69 
Prihodki staršev za potujoči vrtec 195,50 o 

Subvencije MIZŠ 51.647,10 51.573,04 100 
Občina Zelezniki za subvencije 653.226,71 635.550,04 97 
Občina Škofia Loka za subvencije 14.372,95 11.198,94 78 
Občina Kranj za subvencije 
Druge občine vrtec subvencije 19.634,00 24.003,40 122 
Prihodki sklada za prakso 819,82 90,20 11 
Izredni prihodki, odškodnine, obresti 26 1,02 170,94 65 

Skupaj prihodki 1.037. 979,76 999.946,77 96 

Odhodki Leto 2013 Leto 2014 Indeks 
Strofki obresti 837,73 920,08 110 
Stroški materiala: 

- stroški živil za otroke 57.973,40 58.193,73 100 
- delovna obleka 1.363,06 1.571,36 115 
- material za pouk in igro 5.688,08 5.561,31 98 
- material za vzdrževanje in čiščenie 15.558,54 15.414,32 99 
- električna energija 9.918,53 10.535,90 106 
- ogrevanje: toplarna, kurilno olje 14.094,63 11.811 ,69 84 
- pisarniški material 278,27 337,65 121 
- časopisi, revije, drugi str. mat. 1.169,97 1.441,68 123 

Stro§ki storitev: 

- prevozi otrok 2.809,73 2.062,5 8 73 
- telefon, ptt storitve 1.293,29 1.267,95 98 
- stroški vzdrževanja 28.576,90 18.691,08 65 
- odvoz smeti, vodarina 7.172,65 7.428, 16 104 
- zavarovalne premi je 145,75 1.125,05 772 
- dnevnice, nočnine 193,88 61,70 32 
- kilometrine, potni stroški 517,64 165,47 32 
- stroški plačilnega prometa 108,53 105,65 97 
- zdravstvene storitve 1.125,63 1.590,06 141 
- storitve študentskega servisa 3.876,24 4.499,79 116 
- izobraževanje 2.175,74 2.181,41 100 
- računalniške storitve 1.231,52 2.075,82 169 
- razni stroški za otroke - letovanje 6.963,15 3.816,30 55 
- drugi stroški 2.511 ,38 4.896,41 195 

Amortizacija: 

Drobni inventar: igrače, pripomočki 34.349,30 13.300, 13 39 
Stroški dela: 

- plače zaposlenih 638.922,15 635.289, 16 99 
- regres za letni dopust 29.955,72 24.098,28 80 
- jubilejne nagrade 866,28 693,01 80 
- odpravnine 
- stroški prehrane zaposlenih 31.330,20 33.020,57 105 
- stroški prevoza na delo 22.225,75 25.055,81 113 
- dodatno pokojninsko zavarovanje 8.820,00 4.655,75 53 
- prispevki na plače 96.984,56 99.825,06 103 
- prispevek za invalide 8.941,56 8.253,85 92 

Skupaj stroški in odhodki 1.037.979, 76 999.946,77 96 

!skupaj prihodki 1.037.979,76 999.946, 77 1 

slovni izid 0,00 0,00 

V Železnikih, 11. 02. 2015 Računovodkinja: 

Marina Kejžar 



2. izkaz stanja sredstev in njihovih virov za osnovno šolo na dan 31. 12. 2014 

. : : ·::::': :·: . . : · : .. . : : ,i,. 
: .:: ..... < , ,:/: T 

·: ... : ~ .. zo14•· ... : .. ::ot·' I°'deks :: ·. ··•, .···:•:•:·:, ·:. .. ..,.· .... : ........ Sredstv::t · : .: I · ·: . .20tt. . .: 1 ·.·.·. . . ' . ' . - . . . . 

Dolgoročna sredstva 4.171.968,91 5.466.847,82 131 

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

Popravek vrednosti materialnih pravic 11.324,30 12.356,63 109 

Nepremičnine: zemliišča, zgradbe 5.779.810,94 7.283.995,48 126 

Popravek vrednosti nepremičnin l. 933 .395,67 2.083.644,76 108 

Osnovna sredstva: oprema 918.767,84 942.573,73 103 

Drobni inventar 215.208,58 226.067,24 105 

Drobni inventar z značilnostmi osnovnih sredstev 286.325,66 267.085,41 93 

Drobni inventar: knjige 268.014,61 270.940,28 101 

Popravek vrednosti opreme in drobnega inventarja 1.364.815,40 1.441.189,58 106 

Kratkoročna sredstva 500.203,34 536.409,58 107 

Denarna sredstva v blagaini 123,72 315,32 

Sredstva na transakcijskem računu 122.315,44 157.692,59 129 

Kratkoročne terjatve do kupcev: starši, učenci, uporabniki 53.124,00 60 .863,04 115 

Kratkoročne terjatve do EZR 39,24 62,31 159 

Kratkoročne teriatve do MIZŠ 241.307,60 241.629,30 100 

Kratkoročne teriatve do Občine Železniki 65.442,57 65.721 ,74 100 

Kratkoročne terjatve do ostalih občin 5.720,84 5.199,44 91 

Kratkoročno dani predujmi 
Druge kratkoročnt; terjatve: inv., bolez., ZŽS 12. 129,93 4. 925,84 41 

Zaloge 16.688,28 4.676,71 28 

Zaloge živil 2.300,87 1.424,91 62 

Zaloge kurilnega olja 14.387,41 1 3.251,80 23 

!Aktiva skupaj 4.688.860,531 6.007.934,111 

:.::: :· . . : .. ·.·Viri sredstev . ·:. . : :': : : . : .. . . ·: . : .· :: · 

1 · . . ·• : · .·: . . .· 1 :; . 

Kratkoroč. obv. in pas. časovne razmejitve 510.358,95 533.976,49 105 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 180.995,65 183 .767,14 102 

Kratkoročne obveznosti za prispevke 95 .874,21 97 .907,75 102 

Kratkoročne obveznosti za dohodnino 27.539, 16 28.039,88 102 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 98.114,48 92.834,65 95 

Pasivne časovne razmeiitve 107.816,87 131.410,00 122 
Kratkoročne obveznosti do UJP 18,58 17,07 92 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti 4.178.501,58 5,473.957,62 131 

Dolgoročne rezervacije 

Obveznosti za sredstva preieta v upravljanje 4.171.968,91 5.466.847,82 13 1 

Presežek prihodkov nad odhodki 6.532,67 7.109,80 

Pasiva skupaj 4.688.860,53 6.007.934,11 128 

V Železnikih, 11 . 02. 2015 t Računovodkinja : 

Marina Kejžar 



Letno računovodsko poročilo za leto 2014 
pojasnila k izkazom 

Računovodsko poroči lo 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. 11/2011-UPB4, 14/201 3 popr. , 110/2011-

ZDIU1 2, 46/2013-ZIPRS 1314-A, 101/2013-ZIPRS 141 5, 101 /20 13, 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava, Uradni list RS, št. 115/2002, 2 1/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 
124/2008, 58/2010, 60/2010 - popr. , 104/2010, 104/20 11 

- 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, 102/2010, 

- 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. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 
75/2004, 117/2004, 141/2004, 117/2005, 138/2006, 120/2007, 124/2008, 112/2009. 

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 2014 so bila nabavljena in dana v uporabo naslednja sredstva: 
- energetska sanacija šole .... . „ ................................................. „ . ........... „ .„ .... 1.496.364,23 EUR 
- menjava radiatorjev, vrat, slemena .. .... ......................... ............. .. .. . „ .. „ ...... ........ 7.820,31 EUR 
- oprema: interaktivne table, omare, mize, stoli, klopi, ležalniki, projektorji, 

sušilec sadja, prenosni računalniki, radiji, magnetna tabla, rezalnik stiropora, 
plastifikator, pečica, UPS napajalnik, vrtalnik, žaga, odrivna deska, vodno 
korito, monitorji, sesalec, pralni stroj, tiskalnik, šivalni stroj ... „ .. „ .. „ ..... „„ ..... 28.685,37 EUR 

Skupaj ..................................................................................................................... 1.532.869,91 EUR 

- drobni inventar: učila, drobno orodje, igrače .................................................... 18.376,79 EUR 
- drobni inventar knjige ...................................................................... „ ...... „ ....... 11.778,74 EUR 

Skupaj ................................................................................................. -........................ 30.155,53 EUR 

- Drobni inventar je bil 100% odpisan v znesku .................... ......... „ .„. „„.„ „„ .. 3 0.15 5,53 EUR. 
- Amortizacija zgradb, opreme in materialnih pravic je znašala ......... „„„„„„. 234.752,54 EUR. 



Za nakup opreme smo v letu 2014 prejeli transfere: 
- od občine Železniki za šolo .... „ .. „ ... „ .. „ ..................... ............ ...... .............. „ .... 20.793,00 EUR 
- od občine Železniki za vrtec „„„.„„.„ ..................... „ ... „ ........ „ ..... „„ .. „.„ .. „ ....... 5.000,00 EUR 
- iz lastnih sredstev ........ „ ......... „.„.„.„„.„„„„ ... „„„ .. „.„„„ ....... „ ....... . „ ......... „.„„ 7.779,25 EUR 
- za energetsko sanacijo po sklepu Občine Železniki .„„„„„.„„„ .. „.„„„„.„„ 1.496.364,23 EUR 
- za monitorj e prejete od Občine Železniki .. „ .... „.„„„„.„ ... „ .... „ ..... „ ..... „ ............ 2.933,43 EUR 

Skupaj ..................................................................................................................... 1.532.869,91 EUR 

Zmanjšanje amortizacije v breme konta 9800 za leto 2014 je„„ .. „.„„„ ... „„.234.752,54 EUR. 
Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 31. 12. 2014 je .. „.„ .. „ 5.466.847 ,82 EUR. 

Popisna komisija je predlagala naslednje izločitve: 
- opreme (hladilna omara, dva pralna stroja, sesalnik, DVD predvajalnik, kompostnik, tiskalnik, 

dva računalnika, prenosnik, pet radiokasetofonov, aparat Nokia in vrtalnik) po nabavni 
vrednosti 4.879,48 EUR, kije knjigovodsko odpisana v vrednosti 4.574,45 EUR, 
drobnega inventarja z značilnostmi osnovnih sredstev (omare, mize, stoli, table, tehtnica, 
servirni voziček, hladilna omara, diaprojektor, flanelograf, grafoskop, projektor) po nabavni 
vrednosti 19.240,25 EUR, kije knjigovodsko odpisan. Omare, mize in stoli so bili odstranjeni 
s podstrešja zaradi energetske sanacije šole. V obeh učilnicah za tehnični pouk srno zamenjali 
mize in stole. Table smo odstranili zaradi montaže novih interaktivnih tabel. 
drobnega inventarja (igrače, učni pripomočki , posoda) po nabavni vrednosti 9.337,02 EUR, 
knjig po nabavni vrednosti 9.057,64 EUR. 

Popisna komisija je predlagala evidentiranje viškov: 
- drobnega inventarja po nabavni vrednosti 1.818,89 EUR, 
- učbenikov in knjig po nabavni vrednosti 204,57 EUR. 

Poročilo o popisuje obravnaval ravnatelj Osnovne šole Železniki na seji dne 09. 02. 2015 in 
s podpisom sklepa dovolil knjiženje inventurnih razlik v glavno knjigo in pomožne knj ige. 

Večina opredmetenih osnovnih sredstev 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 uporablja, se vodi po nabavni vrednosti, ki je enaka odpisani 
vrednosti. 

Denarnih sreds tev na transakcijskem raču.nu na dan 31.12. 2014 je bilo 157.692,59 EUR, 
v blagajni pa 315,32 EUR. 

Stanje neporavnanih terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2014 je 60.863,04 EUR: 
- terjatve do kupcev za najemnine telovadnice in druge terjatve .„.„ .. „.„„„.„„„„ 4.290,13 EUR 
- terjatve do staršev za šolo .. „„„ .. „ .. „.„„.„ ... . „„„„ .„.„ .. „.„ .. „ .. „.„.„„„.„„„„.„„ 28. 148,92 EUR 
- terjatve do staršev za vrtec„„„„„„.„„„„ .. „.„„.„„.„ .. „ .. . „„ .. „ . . „.„„„.„ .. „ .. „.„„ 28.423,99 EUR 

V stanju neporavnanih terjatev do staršev so večinoma zaj ete storitve šole in vrtca za mesec 
december 2014, ki so zapadle v plači lo v januarju 2015. Med terjatvami do kupcev za najemnino so 
decembrske in novembrske storitve. 



Kratkoročne terjatve do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 241.629,30 
EUR predstavljajo sredstva za izplačilo decembrskih plač in prispevkov, ki so bila izplačana 
05. 01. 2015, subvencije vrtcu za mesec december 2014, subvencije učencem za malico za december 
2014 ter sredstva za izplačilo drugega obroka plačnih nesorazmerij v višini 38.968,04 EUR. 

V kratkoročnih terjatvah do občine Železniki 65.721 ,74 EUR so: prispevek občine za 
oskrbnine v vrtcu za mesec december 2014 v višini 56.799,01 EUR in materialni stroški za december 
8.922,73 EUR. Kratkoročne terjatve do drugih občin za oskrbnine v vrtcu so 5.199,44 EUR. 
Kratkoročne terjatve do enotnega zakladniškega računa v znesku 62,3 1 EUR so obresti za sredstva 
na računu za mesec december 2014. 

Druge kratkoročne terjatve so terjatve do RS Planica za projekt zdrav življenjski slog 1.263,60 
EUR, invalidnine 1.716,57 EUR in boleznine 1.945,67 EUR. 

Zaloge živil na dan 31. 12. 2014 so 1.424,91 EUR, zaloge kurilnega olja na podružnicah so 
3.251,80 EUR. 

2. Viri sredstev 

Na kontih skupine 21 izkazujemo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge 
prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke, kjer je 309.714,77 EUR. V 
letu 2014 smo v tej skupini izkazali tudi obveznosti za izplačilo drugega obroka tretje četrtine odprave 
plačnih nesorazmerij v višini 4 7.4 51,87 EUR. 

Vse kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 92.834,65 EUR so obveznosti, ki 
zapadejo v plačilo v letu 2015. 

Na kontih skupine 29 izkazujemo vnaprej vračunane odhodke, kratkoročno odložene prihodke 
ter druge pasivne časovne razmejitve. Na kontih te skupine je 131.410,00 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 VI1ca v znesku 33.903,15 EUR predstavljajo ostanek sredstev 
na vrtcu zaradi nižjih stroškov tekočega vzdrževanja in drobnega inventarja in jih bomo porabili v 
letu 2015 za nove investicije. 

Na učbeniškem skladu je na dan 31. 12. 2014 15.473,50 EUR sredstev. Med pasivnimi 
časovnimi razmejitvami so neporabljena sredstva, ki so namenjena za nabavo zaščitnih sredstev v 
primeru epidemije v znesku 18.943,2 1 EUR. Ostalo so še neporabljene donacije otrokom ob poplavah 
49.132,05 EUR in sredstva za čipkarsko šolo, za šolo v naravi, zaključni izlet in ekskurzije, ki so 
namenjena za šolsko leto 2014/2015 in se izvajajo v letu 2015. Sredstev za projekt Zdrav življenjski 
slogje 1.676,22 EUR. 

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje redno usklajujemo z ustanoviteljem. Na dan 
3·1. 12. 2014 izkazujemo na kontu 9800 stanje 5.466,847,82 EUR. 



3. Prihodki 

Na kontih skupine 76 se izkazujejo vsi prihodki OŠ kot določenega uporabnika enotnega 
kontnega načrta. Prihodki v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe se izkazujejo ločeno od 
ostalih prihodkov. V letu 2014 smo realizirali 3.885.363,48 EUR vseh prihodkov, kar je 3% manj kot 
v letu 2013. 

Prihodki učencev za malico so se zmanjšali, ker je stroške za malice pokrivalo ministrstvo v 
večjem deležu kot leto prej. Zaradi povečanja cen živil, smo s 01. 10. 2014 povečali cene šolske 
prehrane. Prihodki staršev za vrtec so se zmanjšali za 7%, kar je posledica novih odločb. Od občine 
Železniki smo prejeli 21,56% vseh sredstev, ki so v skladu s sprejetim proračunom občine Železniki 
za leto 2014 in smo jih namensko porabili. 

Prihodki od najemnin šolskih prostorov so vsako leto odvisni od števila uporabnikov in 
njihovih potreb, teh prihodkov je bilo 10.948,61 EUR to je 5% manj kot lani. Prihodki od obresti so 
obresti od sredstev na vpogled na enotnem zakladniškem računu. Izredni prihodki so prihodki od 
zbranega papirja, prihodki za malice krvodajalcev in zaračunana elektrika Tritelu in KS Dražgoše v 
višini 6.830,75 EUR. 

Prikaz glavnih virov financiranja javnega zavoda v letu 20 14: 

Zap. št. Prihodki 
Realizacija 

% 
2014 (v €) 

l. Prihodki iz državnega in občinskih proračunov 3.414.556,93 87,9 
1.1 Prihodki iz proračuna - MIZS 2.539.754,71 65,4 
1.2 Prihodki iz proračuna - občine 874.802,22 22,5 

2. Prihodki iz neproračunskih virov 461.258,81 11,9 
2.1 Prispevki - plačila staršev 450.310,20 11 ,6 
2.2 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 10.948,61 0,3 

3. Drugi prihodki 9.547,74 0,2 
3.1 Finančni prihodki 660,13 0,0 
3.2 Izredni in drugi prihodki 8.887,61 0,2 
4. Skupa.i prihodki (1+2+3) 3.885.363,48 100,0 

4. Odhodki 

Odhodki 
Realizacija % 
2014 (v€) 

Stroški blaga, materiala in storitev 629.665,46 16,2 
460 Stroški materiala 369.959,36 9,5 
461 Stroški storitev 259.706,10 6,7 

Stroški dela 3.199.037,74 82,3 
del 464 Plače in nadomestila plač 2.622.998,93 67,5 
del 464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 407.760,71 10,5 
del 464 Drugi stroški dela 168.278,10 4,3 

462 Amortizacija 30.1 55,53 0,8 
465 Prispevek za. invalide 19.886,64 0,5 
467 Finančni odhodki 6.040,98 0,2 

Skupaj odhodki 3.884. 786,35 100,0 



·....__ 

Stroški porabe živil za prehrano otrok v letu 2014 so višji za 1 % glede na leto 2013. Stroški 
za ogrevanje so se zmanjšali za 38% na podružnicah, na matični šoli pa za 32%, tudi zaradi energetske 
sanacije šole. V letu 2014 smo več sredstev namenili za pouk in igro. Materiala za vzdrževanje 
osnovnih sredstev smo porabili maj , več pa smo porabili čistil. 

Stroški električne energije so se malenkost zmanjšali. Zmanjšanje stroškov je pri pisarniškem 
materialu. Stroški vzdrževanja so se zmanjšali za 7%, stroški odvoza smeti pa za 12%. Povečali pa 
so se stroški vodarine, kar za 30%, zaradi nove zakonodaje glede plačila prispevkov za odpadne vode 
in cen vodarin. 

Dnevnice, nočnine in potni stroški so odvisni od izvajanja projektov povezanih s potovanjem. 
Stroški študentskega servisa so odvisni od potrebe nadomeščanja vzgojiteljic v vrtcu v času bolniških 
odsotnosti, teh je bilo nekaj več kot leto prej. Stroški zavarovanja so višji, ker zavarovalnino 
plačujemo tekoče. 

V stroških drugih storitev so zajeti stroški varovanja objektov, stroški za varstvo pri delu, 
stroški izvedbe javnih naročil, stroški svetovanj, stroški revizije ipd. Stroški so višji kot v letu 2013 
za 42%, predvsem zaradi izvedbe javnega naročila in zaradi popravila nastavitve alarmne naprave. 
Manj sredstev smo porabili za ekskurzije, ogled predstav, muzejev, za izvajanje športnih, kulturnih 
in tehniških dni ter udeležbo na tekmovanjih za 9%. 

V letu 2014 smo porabili za nabavo knjig in učbenikov 11.778,74 EUR in drobnega inventarja 
18.376,79 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 82,3%, njih v1sma pa je odvisna od 
zakonodaje. Stroški dela so se zmanjšali zaradi zmanjšanja plač v javnem sektorju, obračunali pa smo 
drugi del plačnih razlik v višini 47.451,87 EUR, ki so bile izplačane v januarju 2015. Izplačali smo 
enajst jubilejnih nagrad in eno odpravnino ob upokojitvi. 

Večja investicija v letu 2014 je bila energetska sanacija centralne šole in podružnic, ki jo je 
financirala občina Železniki v okviru evropskega projekta. 

V času recesije se uspešno prilagajamo novim razmeram in poslujemo gospodarno, saj cen 
programov v vrtcu nismo povečali, v letu 2015 ostajajo enake kot v letu 2014. V letu 2014 smo v 

'- vrtcu prihranili 33.903,15 EUR, ki jih bomo v letu 2015 porabili za obnovo lesenega poda na terasi 
vrtca v Selcih in v Železnikih ter za nabavo prenosnih računalnikov zaradi vključitve vrtca v sistem 
e-Asistent. 

Leto 2014 smo zaključili z presežkom prihodkov na odhodki v višini 577,13 EUR in 
predlagamo, da se presežek sredstev porabi za nabavo učil in učnih pripomočkov oziroma za nabavo 
novih osnovnih sredstev. 

Železniki, 11. 02. 2015 
Računovodkinja 

Marina Kejžar 
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