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Poslovno poročilo
Osnovne šole Železniki za leto 2020
1.

Kratka predstavitev
Naziv:
Osnovna šola Železniki
Skrajšano ime:
OŠ Železniki
Sedež:
Otoki 13, 4228 Železniki

04 500 2000

04 500 2017
E-pošta:
Uprava@OS-Zelezniki.si
Naslov spletne strani: http://www.os-zelezniki.si
Matična številka:
5087830000
Davčna številka:
36326020

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 dejavnosti. Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem
interesu, izvajamo pa tudi nekaj tržnih dejavnosti.
Izvajamo vzgojo in varstvo za predšolske otroke od enajstih mesecev starosti do vstopa v šolo.
Osnovno šolanje poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni vzgojnoizobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

2.

Organizacija

Zavod vodi ravnatelj Franc Rant, ki je 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 delujeta strokovni službi: šolska svetovalna služba in knjižnica ter računovodskoadministrativne službe: tajništvo, računovodstvo, blagajna z obračunom plač.
V sestavi Osnovne šole Železniki delujejo še naslednje podružnice oziroma enote:
Naziv: Vrtec Železniki
Sedež: Otoki 13, 4228 Železniki

04 500 2030
Vodja: Martina Markelj

Vrtec Železniki – oddelki v Selcih
Selca 95, 4227 Selca
04 500 2008
Vesna Benedičič

Naziv: Podružnica Davča
Sedež: Davča 22, 4228 Železniki

04 500 2009
Vodja: Martina Peternelj

Podružnica Dražgoše
Dražgoše 35, 4228 Železniki
04 500 2010
Jana Lušina

Naziv: Podružnica Selca
Sedež: Selca 95, 4227 Selca

04 500 2004
Vodja: Anka Rakovec

Podružnica Sorica
Zgornja Sorica 3, 4229 Sorica
04 500 2011
Monika Gasser

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.
± 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 (I 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
± 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.

5.

Dolgoročni cilji 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 zanemarjeno vzgojno področje.
Eden naših osnovnih ciljev je kakovostno izvajanje obveznega in razširjenega nacionalnega programa
ter nadstandardnega programa, dogovorjenega z Občino Železniki.
Razvijali bomo odgovornost učencev, zaposlenih in staršev.
Uvajali bomo raznolike oblike in metode dela in povečevali aktivno vlogo učencev.
Nenehno bomo izboljševali timsko delo strokovnih delavcev šole in vrtca.
Zagotavljamo ustrezne prostorske in materialne pogoje za kakovostno vzgojo in izobraževanje ter
racionalno poslovanje.
Nadaljevali in izpopolnjevali bomo ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja učencev ter delavcev
šole.
Omogočali in spodbujali bomo poklicno napredovanje in stalno strokovno 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.
Racionalno se bomo odločali za vlaganja v osnovna sredstva in drobni inventar.
Izvajali bomo nadzor nad finančnimi tokovi.

6.

Letni cilji Osnovne šole Železniki:
a) uvajanje novosti k pouku (učenje na daljavo, izboljšanje aktivnosti učencev),
b) krepitev odgovornosti in samostojnosti (samostojno učenje, opravljanje domačih nalog),
c) zdravo in varno okolje (osveščanje o odgovorni rabi IKT, varovanje svojega zdravja, zdrav način
življenja),
d) racionalno poslovanje.

7.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo načrtovane cilje dosegli znotraj danih možnosti. Realizacija pedagoškega dela je
natančneje obravnavana v vsakoletnem poročilu o realizaciji ob koncu šolskega leta.

a) 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 dejanskih zaposlitev, ki ne presegajo
sistemizacije delovnih mest, ki temelji predvsem na številu otrok, učencev, oddelkov in učnih skupin.

b) Materialni stroški šole in stroški storitev
Sredstva za materialne stroške in stroške storitev nam večinoma zagotavlja občina Železniki. Del
materialnih stroškov pokrivamo s prispevki učencev oziroma njihovih staršev, del s sredstvi MIZŠ ter
del s prihodki od uporabe šolskih prostorov in iz prihodkov šolske kuhinje. Predvsem prihodki, ki jih
ustvarjamo z našo dejavnostjo, so bili znatno nižji. Še vedno pa smo morali financirati stroške dela
delavcev, ki so zaposleni za ta namen (kuhinjsko osebje, hišnik), zato smo v letu 2020 razpolagali z
znatno manj sredstev. Porabo smo oblikovali v okviru pridobljenih sredstev.

c) Finančni rezultat
V preteklem letu smo poslovali gospodarno in skrbeli za ravnovesje med prihodki in odhodki. Vsi
podatki so razvidni iz zaključnega finančnega poročila.
Poslovno leto smo zaključili s uravnoteženim finančnim rezultatom, čeprav smo precej lastnih
sredstev porabili za vzdrževalna dela in čeprav so bili prihodki zaradi daljšega zaprtja šole bistveno
manjši, predvsem na področju uporabnin šolskih prostorov in pri šolski prehrani. Strošek tekmovanj
učencev v letu 2020 je znašal 1.110,81 €, ki ga je v celoti prispevala Občina Železniki. Poslovni izid
kaže na zelo dobro in racionalno poslovanje.

d) Učni dosežki
Učni dosežki so razvidni iz Poročila o delu in realizaciji načrta Osnovne šole Železniki za šolsko leto
2019/2020, ki ga je svet že obravnaval na lanski septembrski seji.

e) Realizacija programa (povzetek)
−
−
−
−

8.

Realizacija obveznega programa je v šolskem letu 2019/20 bila 101,4-odstotna.
Realizacija razširjenega programa je bila 98,4%.
Skupno je od načrtovanih 17.238 ur razširjenega programa bilo izvedenih 16.970 ur.
Program je bil vsebinsko v celoti realiziran.

Nedopustne ali nepričakovane posledice
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

9.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z dosežki preteklih let

Šolsko leto 2019/20 je uspešno zaključilo 686 učencev oziroma 99,4%, kar je za 0,4 odstotne točke
več kot prejšnje šolsko leto.
Kljub manjšemu obsegu razpoložljivih sredstev smo izpeljali vsa investicijska vlaganja in vzdrževalna
dela, ki smo jih načrtovali.

10. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Naši dosežki so primerljivi s tistimi v preteklem obdobju.
Na področju vrtca smo cene programov ohranili na ravni izpred šestih let, kar nas uvršča med vrtce z
najnižjimi cenami v Sloveniji. Višje cene veljajo od 01. 11. 2019.
Obenem vzdržujemo in celo izboljšujemo raven vlaganj v razvoj (učna oprema, izobraževanja) ter
vzdrževanje stavb in opreme.
Dosegli smo torej najmanj enakovredne rezultate z manjšimi sredstvi, kar jasno govori o učinkovitosti
poslovanja.
Interventni ukrepi za obvladovanje epidemije so imeli na naše poslovanje izrazito slab vpliv. Zaradi
dolgotrajnega zaprtja šole so se nam nekateri prihodki bistveno zmanjšali, predvsem uporabnine šolskih
prostorov in prihodki od šolske prehrane. Po drugi strani pa smo kljub temu morali financirati zaposlene, ki
sicer opravljajo delo na teh področjih (kuharsko osebje - 0,7 del. mesta in hišnik - 0,1 del. mesta).

11. Poslovanje vrtca
Naša cena programa za 1. starostno obdobje v letu 2020 je bila 429,21 €, za 2. starostno obdobje,
376,50 € za otroke do 4 let starosti in 342,65 € za otroke od 4 do 6 let starosti, za kombinirane oddelke v
2. starostnem obdobju pa 376,50 €. Cene so znatno pod slovenskim povprečjem. Najpomembnejši razlogi za
uspešno poslovanje z nizkimi cenami programov so:
− racionalno poslovanje, ki je 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, ki jih 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 manjše zamude plačil staršev in uporabnikov naših prostorov.

13. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Ravnatelj je na podlagi samoocenitvenega vprašalnika, ki ga je izpolnilo več zaposlenih, pripravil
Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga tega poročila.
Ocenjujemo, da je notranji nadzor javnih financ na visoki ravni, kar potrjujejo tudi vsakoletna
revizijska poročila. Notranjo revizijo poslovanja izvedemo vsako leto po zaključnem računu.

14. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Na vseh področjih smo dosegli zastavljene cilje.

15. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Ocenjujemo, da je naše poslovanje dobro vplivalo tudi 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.
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. Več kot 30 družinam smo pomagali tudi pri zagotovitvi računalniške
opreme za učenje na daljavo.
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 investicijska vlaganja nam je deloma zagotavljala Občina Železniki, velik del pa smo za
to namenili lastnih sredstev. Navajamo le pomembnejša vlaganja v preteklem letu:
− Podružnica Davča: Obnovili smo talne obloge v učilnici in uredili ograjo na stopnišču.
− Podružnica Selca: Obnovili in opremili smo šolsko kuhinjo in dopolnili ograjo pri zunanjem igrišču.
− Podružnica Sorica: Obnovili smo šolsko kuhinjo in talne obloge v učilnici.
− Matična šola Železniki: Obnovili smo sanitarije za učence, napeljali toplo vodo v učilnice razredne
stopnje in izdelali učilnico na šolskem vrtu.
− Vrtec Železniki: Opremili smo nov oddelek vrtca, uredili okolico nove stavbe, namestili klimatske
naprave, vzpostavili brezžično omrežje ter nabavili stole za igralnico in zunanja igrala.
− Vrtec v Selcih: Namestili smo senčilo na terasi.
Del sredstev za nabavo računalniške opreme je prispevalo Ministrstvo za izobraževanje znanost in
šport, od česar je večji del sredstev izviral iz evropskih skladov.
Veliko smo vlagali tudi v nabave didaktičnih sredstev in učnih gradiv po načrtih strokovnih aktivov.
Stavbe in opremo smo redno vzdrževali.

17. Zagotavljanje materialnih pogojev
V letu 2020 smo zagotovili dobre materialne pogoje za izvajanje naše dejavnosti.
V okviru akcije Šolska shema smo prejeli 3.861,41 €, Tradicionalnega slovenskega zajtrka pa lani ni
bilo.
V letu 2020 smo prejeli za 229,80 € donacij. Sredstva so na računu Šolskega sklada.

18. Analiza zaposlovanja
Delovno mesto

Število

vzgojitelj predšolskih otrok - pom. vzgojiteljice V (m/ž)
vzgojitelj predšolskih otrok - pom. vzgojiteljice V (m/ž)
vzgojitelj predšolskih otrok - pom. vzgojiteljice V (m/ž)
čistilec II (m/ž)
vzgojitelj predšolskih otrok - pom. vzgojiteljice V (m/ž)
vzgojitelj predšolskih otrok - pom. vzgojiteljice V (m/ž)
hišnik IV (m/ž)
vzgojitelj predšolskih otrok - pom. vzgojiteljice V (m/ž)
vzgojitelj predšolskih otrok VII/1 (m/ž)
spremljevalec za pomoč učencu z motnjo avtističnega
spektra V (m/ž)
učitelj za dodatno strokovno pomoč VII/2 (m/ž)
učitelj v podaljšanem bivanju VII/2 (m/ž)
kuhar IV (m/ž)
učitelj slovenščine VII/2 (m/ž)

1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1

06. 01. 2020
06. 01. 2020
06. 01. 2020
01. 03. 2020
01. 02. 2020
18. 05. 2020
11. 05. 2020
13. 08. 2020
26. 08. 2020

17. 01. 2021
nedoločen čas
nedoločen čas
nedoločen čas
nedoločen čas
05. 05. 2021
nedoločen čas
12. 08. 2021
nedoločen čas

Nadomeščanje
Obseg dela
Obseg dela
Obseg dela
Obseg dela
Nadomeščanje
Odpoved
Nadomeščanje
Upokojitev

0,5

01. 09. 2020

30. 06. 2021

Obseg dela

1
2×0,7
1
0,875

01. 09. 2020
01. 09. 2020
01. 10. 2020
21. 09. 2020

31. 08. 2021
nedoločen čas
nedoločen čas
28. 02. 2021

Obseg dela
Upokojitev
Odpoved
Nadomeščanje

Vsi zaposleni izpolnjujejo zahtevane izobrazbene pogoje.

Čas zaposlitve

Razlog

19. Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva
Knjižnica je na dan 31. 12. 2020 razpolagala s 28.089 enotami in še 10.763 v učbeniškem skladu.
Vrsta gradiva
31. 12. 2019 31. 12. 2020 Indeks
1,063
Učbeniški sklad
10.121
10.763
1,001
Strokovne izdaje
11.538
11.544
1,000
~ Davča
709
709
1,000
~ Dražgoše
680
680
1,001
~ Selca
1.663
1.665
1,000
~ Sorica
669
669
1,018
~ Vrtec
387
394
1,000
~ Železniki
7.430
7.427
1,008
Leposlovne izdaje
15.326
15.443
1,007
~ Davča
815
821
1,007
~ Dražgoše
681
686
0,993
~ Selca
2.611
2.593
1,006
~ Sorica
1.078
1.085
1,024
~ Vrtec
1.435
1.470
1,009
~ Železniki
8.706
8.788
Od navedenega gradiva smo na zadnji dan preteklega leta hranili 26.987 enot knjižnega gradiva in
1.102 enot gradiva na drugih medijih (na kasetah, ploščah, videokasetah, zemljevidih, zgoščenkah ipd.). V
povprečju se knjižni fond povečuje. Ocenjujemo, da je knjižnica izjemnega pomena za uspešno vzgojnoizobraževalno delo, dobro poslovanje pa nam omogoča vlaganja v to področje.
Redno skrbimo za obnavljanje tako leposlovja kot strokovne literature in učbenikov.

Poslovanje v letu 2020 ocenjujem kot zelo uspešno.
To poročilo je Svet Osnovne šole Železniki sprejel na seji dne 17. 02. 2021.

V Železnikih, 09. 02. 2021

Franc Rant,
ravnatelj OŠ Železniki
Priloge:
±
±
±
±

finančno poročilo z bilanco stanja za leto 2020,
pojasnila k izkazom za leto 2020,
samoocenitveni vprašalnik,
izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Poslano oz. izročeno:
Svetu OŠ Železniki,
računovodstvu,
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,
± v arhiv.
±
±
±

Digitalno podpisal
FRANC RANT
Datum: 2022.05.06
12:36:25 +02'00'

Finančno poročilo Osnovne šole Železniki za leto 2020
1. Izkaz prihodkov in odhodkov za Osnovno šolo Železniki
Prihodki
Prihodki učencev: malica, kosila
Prihodki staršev: vrtec, potujoči vrtec
Prihodki učencev: učbeniki, ŠN, izleti, ...
Prihodki od donacij
Prihodki MIZŠ: plače, mat.stroški, izobraž., učila
Prihodki Občine Železniki: - za vrtec
- za plače
- za material. stroške
- ŠN, učb., šport. tekm., pouk
Prihodki drugih občin za vrtec
Prihodki proračuna zaradi epidemije covid-19
Prihodki od uporabnin šolskih prostorov
Prihodki od odškodnin zavarovalnice
Izredni prihodki: papir, malice krvod.,elekt.

Prihodki skupaj

Leto 2019
131.757,08
348.245,05
97.722,08
2.330,00
2.944.770,17
722.584,74
85.532,14
119.934,71
11.324,91
36.299,35

Leto 2020
Indeks
68.213,52
52
226.003,62
65
52.758,83
54
0
102
111
95
88
114
98

11.240,03

2.991.351,84
802.471,62
81.419,56
106.118,51
12.956,04
35.535,49
177.030,57
6.512,91

10.671,45

7.067,07

66

4.522.411,71

4.567.439,58

101

58

Odhodki

Leto 2019

Leto 2020

Indeks

Stroški obresti
Stroški materiala:

- stroški živil
- stroški kuriva: Selca, Dražgoše, Sorica, Davča
- delovna obleka
- material za pouk in igro
- material za vzdrževanje
- material za čiščenje
- električna energija
- stroški ogrevanja:toplarna
- stroški plina
- pisarniški material
- časopisi, revije
- drugi stroški materiala

194.548,51
13.297,59
2.534,26
21.760,59
9.795,67
30.362,03
44.839,20
33.075,02
4.976,45
3.533,25
3.710,53
1.042,22

121.076,54
8.778,75
5.192,69
25.346,64
7.235,84
28.783,51
37.549,55
30.310,05
2.627,13
1.446,04
3.499,80
1.612,60

62
66
205
116
74
95
84
92
53
41
94
155

37.590,61
12.426,87
54.291,14
11.138,56
18.156,42
2.898,76
4.908,11
384,22
4.468,48
16.547,80
15.551,33
13.026,84
5.976,12
15.358,41
41.891,88
48.316,62
32.517,40
30.668,03

13.075,04
13.038,64
74.653,94
10.169,75
19.543,91
1.375,35
3.563,01
383,39
5.169,55
21.364,99
11.848,93
12.727,79
5.731,88
9.870,24
19.253,18
28.325,44
15.950,94
22.676,36

35
105
138
91
108
47
73
100
116
129
76
98
96
64
46
59
49
74

2.832.611,28
45.040,54
129.322,45
7.392,13
60.396,82
56.337,66
68.670,94
100.325,14

3.059.863,20
44.342,37
136.878,15
5.399,73
21.616,95
58.006,63
39.957,11
91.157,75
11.030,00

108
98
106
73
36
103
58
91

258.362,46
191.508,93
15.472,39
2.115,34
2.919,67

107
108
108
100
108

22.343,04

275.658,90
207.280,42
16.746,79
2.125,07
3.159,56
8.332,84
23.702,64

Skupaj stroški in odhodki

4.522.411,71

4.567.439,58

101

Skupaj prihodki

4.522.411,71

4.567.439,58

101

0,00

0,00

Stroški storitev:

- prevozi učencev
- telefon in stroški PTT
- stroški vzdrževanja
- komunalni stroški: odvoz smeti
- komunalni stroški: vodarina
- dnevnice, nočnine, terenski dodatek
- kilometrina, potni stroški
- stroški plačilnega prometa
- zdravstvene storitve
- storitve študentskega servisa
- stroški izobraževanja: kotizacije
- računalniške storitve
- zavarovalne premije
- druge storitve: javna naročila, svetovanje, odvetn.
- razni stroški za učence
- šola v naravi
- najemnina športne dvorane
- amortizacija (drobni inventar, knjige)
Stroški dela:

- plače zaposlenih
- nadomestila plač
- regres za letni dopust
- jubilejne nagrade
- odpravnine, solidarnostne
- dodatno pokojninsko zavarovanje
- prevoz na delo
- prehrana med delom
- nadomestilo za uporabo lastnih sredstev med epidemijo
Prispevki od plač in nadomestil:

- pokojnsko in invalidsko zavarovanje
- zdravstveno zavarovanje
- poškodbe pri delu
- zaposlovanje
- starševsko varstvo
- nadomestilo za uporabo stavb.zemlišča
- prispevek za invalide

Presežek prihod. nad odhodki
V Železnikih, 09. 02. 2021

106

Računovodkinja:
Marina Kejžar

Finančno poročilo za vrtec Železniki za leto 2020
1. Izkaz prihodkov in odhodkov za Vrtec Železniki
Prihodki
Prihodki staršev za oskrbnino
Prihodki staršev za ostalo - letovanje
Občina za izpad prihodkov staršev med epidemijo
Občina za delo v nevarnih pogojih med epidemijo
Subvencije MIZŠ
Občina Železniki za subvencije
Občina Železniki za logopeda
Druge občine vrtec subvencije
Drugi prihodki

Skupaj prihodki

Leto 2019
346.430,05
1.815,00

55.480,40
722.584,74
36.299,35
708,62

1.163.318,16
Odhodki

Leto 2019

Leto 2020
Indeks
226.003,62
65
0
86.133,47
45.871,30
66.906,57
121
802.471,62
111
2.549,80
35.535,49
98
677,74
96

1.266.149,61
Leto 2020

109
Indeks

Stroški obresti
Stroški materiala:

- stroški živil za otroke
- delovna obleka
- material za pouk in igro
- material za vzdrževanje in čiščenje
- električna energija
- ogrevanje: toplarna, kurilno olje
- pisarniški material
- časopisi, revije, drugi str. mat.
- pris.za stavb.zemlj.

43.201,19
1.108,95
3.531,67
17.855,89
13.317,35
17.158,79
403,36
1.008,05

37.174,28
2.700,29
6.794,36
16.774,05
11.725,98
13.968,57
191,77
731,27
1.433,60

86
243
192
94
88
81
48
73

3.186,20
2.713,91
14.236,09
11.195,12
1.006,66
100,58
157,13
122,96
1.502,83
15.940,80
3.131,97
4.825,44
7.586,71
2.514,58

436,34
2.501,04
38.729,79
12.007,11
972,12
29,36
129,77
121,71
1.350,53
21.364,99
785,90
4.924,78
3.700,11
2.202,75

14
92
272
107
97
29
83
99
90
134
25
102
49
88

6.123,82

11.328,70

185

741.504,14
46.100,72
1.761,41

811.438,67
48.084,79
2.194,55
7.387,58
25.657,86
14.711,84
19.031,70
133.545,33
12.018,12

109
104
125

Stroški storitev:

- prevozi otrok
- telefon, ptt storitve
- stroški vzdrževanja
- odvoz smeti, vodarina
- zavarovalne premije
- dnevnice, nočnine
- kilometrine, potni stroški
- stroški plačilnega prometa
- zdravstvene storitve
- storitve študentskega servisa
- izobraževanje
- računalniške storitve
- razni stroški za otroke - letovanje
- drugi stroški
Amortizacija:

Drobni inventar: igrače, pripomočki
Stroški dela:

- plače zaposlenih
- regres za letni dopust
- jubilejne nagrade
- odpravnine
- stroški prehrane zaposlenih
- stroški prevoza na delo
- dodatno pokojninsko zavarovanje
- prispevki na plače
- prispevek za invalide

32.551,60
19.742,73
17.915,34
120.483,45
11.328,72

79
75
106
111
106

Skupaj stroški in odhodki

1.163.318,16

1.266.149,61

109

Skupaj prihodki

1.163.318,16

1.266.149,61

109

0,00

0,00

Poslovni izid
V Železnikih, 09. 02. 2021

Računovodkinja:
Marina Kejžar

2. izkaz stanja sredstev in njihovih virov za osnovno šolo na dan 31. 12. 2020

Sredstva

2019

2020

Indeks

Dolgoročna sredstva

5.816.744,89

6.066.412,75

104

Materialne pravice: računalniški programi
Popravek vrednosti materialnih pravic
Nepremičnine: zemljišča, zgradbe
Popravek vrednosti nepremičnin
Osnovna sredstva: oprema
Drobni inventar
Drobni inventar z značilnostmi osnovnih sredstev
Drobni inventar: knjige
Popravek vrednosti opreme in drobnega inventarja

11.209,23
11.209,23
8.748.992,04
3.199.222,16
1.185.355,38
267.632,16
240.018,95
310.311,29
1.736.342,77

11.209,23
11.209,23
9.243.063,72
3.439.779,64
1.250.443,12
281.770,15
240.606,55
318.849,66
1.828.540,81

100
100
106
108
105
105
100
103
105

543.060,73

548.730,69

101

121.779,85
69.448,81

131.130,18
14.398,54

108
21

239.371,69
90.352,76
5.356,15

236.327,15
129.713,73
4.976,17

99
144
93

16.751,47

32.184,92

192

Zaloge

4.239,72

4.240,94

100

Zaloge živil
Zaloge kurilnega olja

2.473,25
1.766,47

679,75
3.561,19

27
202

6.364.045,34

6.619.384,38

104

Kratkoroč. obv. in pas. časovne razmejitve

541.697,68

547.368,86

101

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti za prispevke
Kratkoročne obveznosti za dohodnino
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Pasivne časovne razmejitve
Druge kratkoročne obveznosti

189.557,65
99.604,46
29.670,01
115.105,07
107.760,49

120
129
127
36
100

Kratkoročna sredstva
Denarna sredstva v blagajni
Sredstva na transakcijskem računu
Kratkoročne terjatve do kupcev: starši, učenci, uporabniki
Kratkoročne terjatve do EZR
Kratkoročne terjatve do MIZŠ
Kratkoročne terjatve do Občine Železniki
Kratkoročne terjatve do ostalih občin
Kratkoročno dani predujmi
Druge kratkoročne terjatve: inv., bolez., shema sadja, cmepius

Aktiva skupaj
Viri sredstev

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

5.822.347,66

227.647,76
128.037,69
37.553,39
41.104,18
108.167,35
4.858,49
6.072.015,52

Dolgoročne rezervacije
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

5.816.744,89

6.066.412,75

104

5.602,77

5.602,77

100

6.364.045,34

6.619.384,38

104

Presežek prihodkov nad odhodki

Pasiva skupaj
V Železnikih, 09. 02. 2021
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Računovodkinja:
Marina Kejžar

Naslov zavoda:
Osnovna šola Železniki
Otoki 13
4228 Železniki

Realizacija finančnega načrta za leto 2020 - izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR
v EUR/brez stotinov

Konto

Namen/ dejavnost

1

7

7400
7400
7401
7401
7402
7403, 7404

del 740
741
7
del 7130
del 7102
del 7100
del 7141
72
730
731
786
787

2

I. Skupaj prihodki

5

6

7=6/3*100

1.829.781

4.703.190

100,75

1. Prihodki za izvajanje javne službe

4.668.349

2.873.409

1.829.781

4.703.190

100,75

A) Prihodki iz sredstev javnih financ

4.033.010

2.873.409

1.392.196

4.265.605

105,77

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

2.927.309
2.921.858
5.451
1.105.497
977.471
128.026

2.873.409
2.873.409

247.611
242.679
4.932
1.144.585
1.057.732
86.853

3.121.020
3.116.088
4.932
1.144.585
1.057.732
86.853
0
0
0

106,62
106,65
90,48
103,54
108,21
67,84

0

0,00

635.339
630.127
0

437.585
437.388

68,87
69,41

5.212

197

437.585
437.388
0
0
0
0
197
0
0
0

0

0

Transferni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
Transferni prihodki za tekočo porabo
Transferni prihodki za investicije
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

Prejete obresti

204

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
Kapitalski prihodki
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Prejete obresti
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe

II. Skupaj odhodki

del 4003
del 4004
del 4005
del 4009
400901
400901
400900
400902
400999

4

2.873.409

del 7141

ostalo 4002

3

Indeks
2020/19

4.668.349

del 7130
del 7102
del 7103
del 7100

del 4000
del 4001
del 4002
400202
400203

Realizacija
Realizacija
finančnega
finančnega Skupaj realizacija
Realizacija
načrta 2020 2020
načrta 2020 2019
vir: sklep
OSTALO
MIZŠ

3,78

0
0
0
0
0

4.632.416

2.873.409

1.803.987

4.677.396

100,97

1. Odhodki za izvajanje javne službe

4.632.416

2.873.409

1.803.987

4.677.396

100,97

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Prehrana
Prevoz
Drugo
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim
Odpravnine ob upokojitvah
Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)
Jubilejne nagrade
Solidarnostne pomoči
Drugo (za upor.last.sredst med epid.)

3.215.271
2.848.556
126.174
166.999
98.779
68.220

2.392.933
2.190.860
85.010
98.588
66.039
32.549

953.873
841.249
49.562
42.954
30.242
12.712

104,09
106,44
106,66
84,76
97,47
66,35

5.782

1.432

4.466

67.760
60.397

17.043
12.959

15.642
7.388

5.977
1.386

2.814
1.270

2.008

3.346.806
3.032.109
134.572
141.542
96.281
45.261
0
5.898
0
0
32.685
20.347
0
4.822
1.270
6.246

6.246

102,01

48,24
33,69
80,68
91,63

Konto

Namen/ dejavnost

1

2

del 4010
del 4011
del 4012
del 4013
del 4015
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4029
402901
402902
402903
402907
402909
402940
402920

3

4

5

6

Indeks
2020/19

7=6/3*100

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

522.995

390.381

161.902

552.283

105,60

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo

256.304
205.332
2.103
2.896

193.891
155.332
1.315
2.191

76.178
63.886
772
901

270.069
219.218
2.087
3.092

105,37
106,76
99,24
106,77

56.360

37.653

20.164

57.817

102,59

C. Izdatki za blago in storitve

779.120

90.095

590.129

680.224

87,31

Pisarniški material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine

293.501
140.869
130.375
38.217
10.668
64.077
30.938

35.819
23.104

194.011
90.035
130.246
14.675
5.003
85.274
27.650

229.830
113.139
130.246
21.739
6.102
85.274
27.650
0

78,31
80,32
99,90
56,88
57,20
133,08
89,37

70.475

23.009

43.235

94,00

16.593
16.041

10.640

21.877
830

12.369

11.220

66.244
0
0
21.877
11.470
0
23.589
0
9.308
0
0
0
0
0
0

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

403
404
410
411
412
413

Drugi operativi odhodki
Plačila avtorskih honorarjev
Plačila po pogodbah o delu
Plačila za delo preko študentskega servisa
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
Stroški sodnih postopkov
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI
Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
Drugi operativni odhodki
D. Plačila domačih obresti
E. Plačila tujih obresti
F. Subvencije
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
I. Drugi tekoči domači transferji

420
4202
420

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)

4029 - ostalo

Realizacija
Realizacija
finančnega
finančnega Skupaj realizacija
Realizacija
načrta 2020 2020
načrta 2020 2019
vir: sklep
OSTALO
MIZŠ

2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
del 400
del 401
del 402

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

del 420

D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

22.251
0
15.590

7.064
1.099

9.308

115.030
98.519
16.511

98.083
50.006
48.077

98.083
50.006
48.077

0

0

0

131,84
71,50
106,01
59,70

85,27
50,76
291,18

0
0
0
0

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

III. Presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

35.933

0

25.794

25.794

71,78

- od tega iz naslova javne službe
- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

35.933
0

0

25.794
0

25.794
0

71,78

0

0

0

0

IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki
Vpišite vir

0

Datum:
09. 02. 2021

Datum sprejema Letnega poročila na svetu zavoda:

Preglednico izpolnil/a:
Marina Kejžar

Žig in podpis odgovorne osebe:

Tel.št.:
04 500 2014

Letno računovodsko poročilo za leto 2020
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 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE),
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 –
ZIPRS1617, 13/18, 195/20 - odl. US),

− 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, 104/10, 104/11, 86/16,
80/19),

− 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. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
− Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
− Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19,
10/21).

1. 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 2020 so bila nabavljena in dana v uporabo naslednja sredstva:
− obnova kuhinje v Sorici ...................................................................................... 8.081,65 EUR
− obnova stranišč v Železnikih............................................................................. 24.385,47 EUR
− napeljava tople vode v šoli Železniki .................................................................. 6.163,09 EUR
− ograja v šoli Selca ............................................................................................... 3.228,49 EUR
− obnova hiše vrtec v Železnikih in ureditev okolice ........................................ 426.450,98 EUR
− obnova strehe na šoli v Sorici ........................................................................... 25.762,00 EUR
− oprema: blazine, omara za mape, pralni stroj, klimatska naprava, zunanja
igrala za vrtec, tehnološka oprema kuhinje v Selcih, ležalniki, električno
kladivo, prenosniki, tablični računalniki, korito, pomivalni stroj, napa in dva
pulta................................................................................................................... 65.087,74 EUR
Skupaj ........................................................................................................................559.159,42 EUR
Drobni inventar je bil 100% odpisan in sicer:
− učila, drobno orodje, igrače............................................................................... 14.137,99 EUR
− knjige................................................................................................................... 8.538,37 EUR
Skupaj ..........................................................................................................................22.676,36 EUR
Amortizacija zgradb, opreme in materialnih pravic je znašala 309.491,56 EUR.

Za nakup opreme smo v letu 2020 prejeli transfere:
− od občine Železniki za šolo ............................................................................... 50.000,00 EUR
− od občine Železniki za vrtec ............................................................................. 31.379,00 EUR
− od Arnesa za prenosne in tablične računalnike ................................................. 12.261,26 EUR
− iz lastnih sredstev ................................................................................................ 6.027,48 EUR
− za vrtec in obnovo strehe po sklepu občine Železniki .................................... 459.491,68 EUR
Skupaj ........................................................................................................................559.159,42 EUR
Zmanjšanje amortizacije v breme konta 9800 za leto 2020 je .......................309.491,56 EUR.
Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 31. 12. 2020 je ...........6.066.412,75 EUR.
Zaradi slabe epidemiološke situacije smo fizični popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja prestavili na kasnejši čas, saj pri popisu sodelujejo praktično vsi zaposleni in bi bilo v danih
razmerah preveč rizičnih kontaktov in nevarnost širjenja okužbe covid-19.
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. 2020 je bilo 131.130,18 EUR.
Stanje vseh terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2020 je bilo 14.398,54 EUR od tega zapadlih
8.798,61 EUR. Glede na leto 2019 se je stanje zapadlih terjatev zmanjšalo za 23%, predvsem so se
zmanjšale terjatve do staršev za šolske otroke. Razlog za zmanjšanje je daljše obdobje, ko je bila šola
zaprta.
Terjatve:
Vse
− terjatve za uporabnino prostorov in druge terjatve ......................3.537,54 EUR
− terjatve do staršev za šolo ............................................................2.959,29 EUR
− terjatve do staršev za vrtec ...........................................................7.901,71 EUR

Zapadle
2.241,88 EUR
2.929,05 EUR
3.627,68 EUR

− Skupaj ........................................................................................14.398,54 EUR

8.798,61 EUR

Kratkoročne terjatve do ministrstva za izobraževanje v višini 236.327,15 EUR predstavljajo
sredstva za izplačilo decembrskih plač s prispevki, prehrana, prevoz na delo, prispevek za invalide in
KAD, ki so bila izplačana 05. 01. 2021, subvencija vrtcu za mesec december, poračun regresa za leto
2020, jubilejna nagrada, sredstva za uporabo lastne oprem na domu za november in december,
sredstva za redno delavno uspešnost, sredstva za zaščitno opremo v času epidemije ter subvencije
učencem za topli obrok za december.
V kratkoročnih terjatvah do občine Železniki 129.713,73 EUR je zahtevek občini za oskrbnine
v vrtcu za mesec december 63.506,36 EUR, zahtevek za izpad plačila staršev vrtca za december
17.319,18 EUR, zahtevek za decembrske plače 6.212,03 EUR in zahtevek za dodatek za delo v
nevarnih pogojih v času epidemije za šolo in vrtec 42.676,16 EUR. Kratkoročne terjatve do drugih
občin za oskrbnine v vrtcu so 4.976,17 EUR.
Izkazujemo terjatve za projekt Cmepius 4.014,00 EUR in terjatve za Shemo šolskega sadja v
višini 1.478,07 EUR.
Druge kratkoročne terjatve so terjatve za refundacijo invalidnine 1.951,90 EUR in boleznine
21.304,59 EUR.
Zalog živil je 679,75 EUR, zalog kurilnega olja je 3.561,19 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 393.238,84 EUR
obveznosti za decembrske plače, obveznosti za izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2020 in
nadomestilo za delo v nevarnih pogojih v času epidemije.
Kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev je 41.104,18 EUR, kar je 64% manj kot leto prej.
Na kontih skupine 29 izkazujemo vnaprej vračunane odhodke, kratkoročno odložene prihodke
ter druge pasivne časovne razmejitve. Na kontih te skupine je 108.167,35 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.
Od kratkoročno odloženih prihodkov vrtca v znesku 13.394,32 EUR smo v letu 2020 porabili
2.389,22 EUR. Ostala sredstva bomo porabili v letu 2021 za pokrivanje stroškov v vrtcu.
Na učbeniškem skladu je na dan 31. 12. 2020 bilo 16.837,59 EUR sredstev. Med pasivnimi
časovnimi razmejitvami je 68.075,26 EUR sredstev, ki nam omogočajo financiranje projektov in
dejavnosti zavoda. Ostalo so še neporabljena sredstva za Čipkarsko šolo v višini 8.400,01 EUR. Na
šolskem skladu je 3.342,81 EUR, sredstev za projekt Cmepius je še 506,58 EUR.
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje redno usklajujemo z Občino Železniki. Na dan
31. 12. 2020 izkazujemo na kontu 9800 stanje 6.066.412,75 EUR in neporabljen presežek prihodkov
nad odhodki iz preteklih let 5.602,77 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 2020 smo realizirali 4.567.439,58 EUR vseh prihodkov, kar je 1% več kot
leto prej.
Prihodki od učencev za malico in kosila so se zmanjšali za 48%, drugi prihodki učencev za
46% zaradi zaprtja šole v času epidemije. Prihodki staršev za vrtec so se tudi zmanjšali za 35% iz
istih razlogov. Za oskrbnine v vrtcu smo prejeli od občine Železniki 802.471,62 EUR, kar je 11 %
več kot leto prej. Od občine smo prejeli še sredstva za plače za dodatni program (klekljanje,
zdravstvena vzgoja), za materialne stroške, šolo v naravi, tekmovanja, projekte, knjige in prevoze, ki
so v skladu s sprejetim proračunom občine Železniki za leto 2020 in smo jih namensko porabili.
Največji del prihodkov predstavljajo prihodki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
teh prihodkov je bilo 2.991.351,84 EUR kar je 2% več kot leto prej. Sredstva so večja zaradi izplačila
redne delovne uspešnosti.
Za odpravljanje posledic epidemije smo v letu 2020 prejeli 177.030,57 EUR za delo v
nevarnih pogojih, za izpad prihodov staršev otrok iz vrtca zaradi epidemije, za nabavo zaščitene
opreme (maske, razkužila) in za uporabo lastnih sredstev za delo od doma.
Prihodki od uporabnin šolskih prostorov so se zaradi epidemije zmanjšali za 42%, teh
prihodkov je bilo 6.512,91 EUR. Izredni prihodki so prihodki od zbranega papirja, prihodki od malic
za krvodajalce in zaračunana elektrika, teh prihodkov je bilo 7.067,07 EUR.

4. Odhodki
Vseh odhodkov v letu 2020 je bilo 4.567.439,58 EUR. Zmanjšali so se stroški živil za 38 %,
zaradi manjšega števila kosil in malic v šoli in vrtcu zaradi epidemije.
V letu 2020 smo več sredstev porabili za material za pouk in igro v vrtcu za nov oddelek,
delovno obleko po pravilniku za nabavo in druge stroške materiala. Vsi ostali stroški materiala za
čiščenje, vzdrževanje, energija, ogrevanje, plin so se zmanjšali zaradi zaprtja v času epidemije.
Med stroški storitev so se najbolj povečali tekoči stroški vzdrževanja za 38%. V letu 2020
smo prenovili kuhinjo v Selcih. Pri tem so nastali stroški prenove, inštalacije elektrike ter pleskanje
in čiščenje novih prostorov. Poleg tega smo opravili generalno čiščenje v vrtcu in šoli, pleskanje,
razna tekoča popravila, popravilo električne napeljave, popravilo črpalke v kuhinji, pregled plezalne
stene, brušenje parketa v Selcih, Davči in Sorici, popravilo vodovodnih inštalacij, obnovo ograje v
Davči, popravilo žaluzij, menjava pipe in pregled požarne varnosti. V vrtcu smo opravili popravilo
strehe, namestili tendo v vrtcu v Selcih, namestili varnostno folijo in zaščito vrat v vrtcu Železniki,
opravili razkuževanje celotne stavbe v Selcih zaradi okužbe z virusom in opravili popravilo
videofona.
Zaradi učenja na daljavo smo zabeležili 5% povečanje stroškov telefona in internetnih
storitev. Povečali so se tudi stroški komunale in vodarine za 8%.
Zdravstvene storitve so odvisne od izvajanja sanitarnih pregledov šolskih kuhinj in obveznih
zdravstvenih pregledov zaposlenih teh je bilo 16% več kot leto prej. Manj sredstev smo v letu 2020
namenili za izobraževanje, ker je bilo zaradi epidemioloških razmer težje izvedljivo.
Dnevnice, nočnine in potni stroški so odvisni od izvajanja projektov povezanih s potovanjem.
Razlog za zmanjšanje teh stroškov je epidemija. Stroški študentskega servisa so odvisni od potrebe
nadomeščanja vzgojiteljic v vrtcu v času bolniških odsotnosti, teh je bilo kar 29% več kot leto prej.
Glavnina nadomeščanj je bila zaradi epidemije, predvsem nadomeščanja zaradi odsotnosti zaposlenih
v vrtcu zaradi varstva otroka in karantene. Vsi ostali stroški storitev so se zmanjšali zaradi zaprtja
šole in vrtca.
V stroških drugih storitev so zajeti stroški varovanja objektov, stroški za varstvo pri delu,
stroški izvedbe javnih naročil, stroški svetovanj, ipd., stroški so nižji kot leto prej. Manj sredstev smo
porabili za ekskurzije, ogled predstav, muzejev, za izvajanje športnih, kulturnih in tehniških dni ter
udeležbo na tekmovanjih. Vse to so stroški za učence, ki so se izvajali v okrnjenem obsegu.
Nabavo knjig in učbenikov ter drobnega inventarja (igrače za vrtec, posoda, učila, ...) smo
izkazali kot strošek amortizacije, teh stroškov je bilo za 26% manj kot leto prej. Amortizacijo
osnovnih sredstev in neopredmetenih osnovnih sredstev pa pokrivamo v breme vira sredstev v
upravljanju.
Višina stroškov dela se je povečala za 8% zaradi povišanja plačnih razredov nekaterih
zaposlenih, izplačila redne delovne uspešnosti in dodatka za delo v nevarnih pogojih med epidemijo.
Izplačano je bilo nadomestilo za uporabo lastnih sredstev za delo od doma v višini 11.030,00 EUR.
Stroški za nadomestilo plač predstavljajo stroške za pokrivanje odsotnosti zaradi bolezni v breme
zavoda in so bili za 2% nižji. kot leto prej. Izplačali smo dvanajst jubilejnih nagrad, pet v vrtcu in
sedem v šoli, tri odpravnine ob upokojitvi dve v šoli in eno v vrtcu ter dve solidarnostni v šoli.
Presežka po fiskalnem pravilu za leto 2020 ne izkazujemo, ker presežek prihodkov nad
odhodki po denarnem toku 25.794,15 EUR ne presega vseh obveznosti razreda dve in devet.
Vsako leto se uspešno prilagajamo novim razmeram in poslujemo ekonomično v okviru
razpoložljivih sredstev. Cene programov vrtca so od 01. 11. 2019 nespremenjene.
Železniki, 09. 02. 2021

Računovodkinja
Marina Kejžar

