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VRTEC NOVA GORICA 

KIDRIČEVA 34 C 

5000 NOVA GORICA 

 

 

Datum: 28.2.2012  

 

 

 

POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2012  

 

 

Vrtec Nova Gorica spada med posredne uporabnike proračunskih sredstev in pripravlja 

finančni načrt v skladu z Zakonom o javnih financah in Navodilom o pripravi finančnih 

načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.  

 

Finančni načrt je narejen v skladu z Izkazom prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

po načelu denarnega toka. Ločeno so prikazani vsi prihodki in izdatki, ki jih pridobivamo in 

izplačujemo iz naslova opravljanja javne službe in iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

Finančni načrt za leto 2012 zajema: 

 

 126  zaposlenih za 40 oddelkov, od tega sta 2 polovična za januar 2012 

 127 zaposlenih za 41 oddelkov (2 polovična) od 1.2.2012 

 S 1.4.2012 je predvidena vselitev v enoto Ciciban in zaposlitev 1 kuharske pomočnice 

in 1 čistilke 

 126 zaposlenih za 38 oddelkov od 1.9.2012 

 Plače so obračunane v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS. 

Upoštevan je dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem 

sektorju za leti 2011 in 2012 med vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega 

sektorja. Zaposleni v letu 2012 ne napredujejo v višji plačni razred, ravno tako jim ne 

pripada del plače za redno delovno uspešnost. V letih 2012 tudi ni upoštevana odprava 

plačnega nesorazmerja. 

 Regres za letni dopust je obračunan v enaki višini kot v letu 2010 in 2011 - 692,00 

EUR 

 Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine ob upokojitvi ostajajo v enaki 

višini kot v letu 2010 in 2011 

 Pri regresu za prehrano, stroških prevoza na delo in premijah KAD je upoštevana 

napoved rasti cen za leto 2012 v višini 1,8 % (zimska   napoved gospodarskih gibanj 

Urada za makroekonomske analize in razvoj – UMAR) 

 V letu 2012 so načrtovane 3 upokojitve , 4 jubilejne nagrade za 20 let delovne dobe, 3 

jubilejne nagrade za 30 let delovne dobe in 5 solidarnostnih pomoči za daljše 

bolovanje (nad 3 mesece).  

 

 

Med izdatki za blago in storitve so zajeti (v letu 2012 je upoštevana 1,8% letna inflacija): 
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 Pisarniški in splošni material in storitve – čistilni material, časopisi, revije in 

strokovna literatura, oglaševalske storitve, računalniške storitve, reprezentanca, hrana, 

plenice 

 Posebni material in storitve – delovna obleka, didaktični material, drobno orodje, 

zdravila, sanitetni material, zdravstvene storitve. Za enoto Ciciban je planirana  

nabava: posode (plastika, porcelan) v višini 2.000,00 EUR, delovna obleka v višini 

200,00 EUR,  didaktični material v višini 12.000,00 EUR, likovni material v višini 

4.000,00 EUR in blazine in prešite odeje za ležalnike v višini 3.000,00 EUR   

 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – električna energija, centralno, 

plinsko ogrevanje, plin v jeklenkah, voda, odvoz smeti, telefon, faks, poštnina 

 Prevozni stroški in storitve – gorivo za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila 

vozil, cestna taksa, zavarovalne premije za motorna vozila, prevozi otrok 

 Izdatki za službena potovanja – dnevnice, nočnine, stroški prevoza, kilometrina 

 Tekoče vzdrževanje – poslovnih objektov in opreme, zavarovalne premije za objekte 

in opremo, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje 

 Poslovne najemnine in zakupnine – najemnine, nadomestilo za uporabo stavbnega 

zemljišča. Od januarja do maja 2012 je zajeta najemnina za najem prostorov za 

oddelka na Tumovi 5, v višini 2.000,00 EUR/mes. 

 Drugi operativni odhodki – plačila avtorskih honorarjev, plačila za delo preko 

študentskega servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (kotizacije), sodni 

stroški, plačilo bančnih storitev UJP. Zajeto je tudi izplačilo odškodninskega zahtevka 

– tožba v višini EUR 60.000,00 

 

Prihodki zajemajo: 

 

 Oskrbnine so obračunane  v skladu z veljavnimi cenami od 1.5.2011 

 Upoštevana je rezervacija za julij in avgust v višini 50% plačilnega razreda staršev 

 Tudi pri prihodkih iz proračuna drugih občin so upoštevanje veljavne cene 

 Med prihodki iz proračuna MONG je zajeto pokrivanje razlike med plačili staršev in 

ekonomsko ceno programa, rezervacije za julij in avgust in drugih stroškov, ki niso 

všteti v ceno programa in ki jih je financer dolžan kriti (pokrivanje bolniških 

odsotnosti do 30 dni za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, izpad do normativa, 

delo sindikalnega zaupnika, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne 

pomoči, cicibanove urice, zaposlene delavce v dodatnem programu). Zajeto je tudi 

izplačilo odškodninskega zahtevka – tožba v višini EUR 60.000,00.  

 Prihodki iz državnega proračuna – zajeto je plačilo vrtca za drugega in nadaljnjega 

otroka, ki so upravičeni do brezplačnega vrtca 

 

Prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu bomo pridobivali od prodaje kosil 

zaposlenim in od oddajanja telovadnice v uporabo. Med stroške je zajeto: 

 

 Strošek dela za 2,5 zaposlenih (1 kuhar in 1,5 kuharski pomočnik) 

 Stroški živil in drugi materialni stroški 

 

 

 

 

Računovodkinja:                                                                                 Ravnateljica: 

Lidija Kranjc                                                                                       Ksenija Dujec 
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FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 
     

          

          A) ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
     

          

          PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 
   

realizac. načrt indeks 

       
2011 2012 2012/2011 

       
      

kto 4000 plače in dodatki                    1.974.339                2.032.000                 102,92      

kto 4001 regres za letni dopust                        89.152                      92.728                 104,01      

kto 4002 povračila in nadomestila                      154.884                   165.000                 106,53      

kto 4003 sred. za del. uspešnost iz naslova poveč. obsega dela                   13.704                      14.000                 102,16      

kto 4009 drugi izdatki zaposlenim (jubilejne, odpravnine,  
 

                 18.143                      26.000                 143,31      

  solidarnostne pomoči)             

                    

  SKUPAJ                      2.250.222                2.329.728                 103,53      

          

          PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 
    

          

          kto 4010 prisp. Za pokoj. In inval. Zavarov. 8,85%                  171.433                   180.000                 105,00      

kto 4011 prisp. Za zdrav. Zavarovanje 0,53% 6,56%                  141.844                   145.000                 102,22      

kto 4012 prisp. Za zaposlovanje   0,06%                      1.200                        1.250                 104,17      

kto 4013 prisp. Za starševsko varstvo   0,10%                      2.001                        2.100                 104,95      

kto 4015 premije za dodatno pokoj. Zavarov.                      54.807                      57.700                 105,28      

    
    

        

  SKUPAJ                          371.285                   386.050                 103,98      



4 

 

          

          

          

          IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
   

realizac.  načrt indeks 

       
2011 2012 2012/2011 

       
      

kto 4020 pisarniški in splošni material in storitve                  308.750                   314.000                 101,70      

kto 4021 posebni material in storitve                        79.460                   101.000                 127,11      

kto 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                138.233                   155.000                 112,13      

kto 4023 prevozni stroški in storitve                          9.171                        9.500                 103,59      

kto 4024 
izdatki za službena 
potovanja                        11.828                      12.000                 101,45      

kto 4025 tekoče vzdrževanje                          76.669                      78.000                 101,74      

kto 4026 poslovne najemnine in zakupnine                        9.255                      13.500                 145,87      

kto 4029 drugi operativni odhodki                        93.129                   150.000                 161,07      

    
    

        

  SKUPAJ                          726.495                   833.000                 114,66      

          

          INVESTICIJSKI ODHODKI 
       

          

          kto 4202 nakup opreme                          57.837                      23.131                   39,99      

kto 4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                    27.263                            -        

kto 4205 investicijsko vzdrževanje                        57.205                      65.469                 114,45      

kto 4208 načrti in druga projektna dokumentacija                      6.030                            -        

    
    

        

  SKUPAJ                          148.335                      88.600                   59,73      
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          B) PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
  

realizac. načrt indeks 

       
2011 2012 2012/2011 

       
      

kto 7400 prejeta sred. iz državnega proračuna za tekočo porabo                224.324                   225.000                 100,30      

kto 7401 prejeta sred. iz proračuna MONG za tekočo porabo            2.206.811                2.340.000                 106,04      

kto 7401 prejeta sred. drugih občinskih prorač. za tekočo por.                220.142                   220.000                   99,94      

kto 7401 prejeta sred. iz občinskega proračuna za investicije                  90.600                      78.600                   86,75      

kto 7130 plačila staršev za oskrbnine                      789.728                   790.000                 100,03      

kto 7102 prejete obresti                                325                            350                 107,69      

kto 7141 drugi tekoči prihodki                        20.384                      20.000                   98,12      

    
    

        

  SKUPAJ                      3.552.314                3.673.950                 103,42      

          

           
 
 
 
 
 
 

  



6 

 

C) ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

          

          kto 400 plače in drugi izdatki zaposlenim                      55.333                      55.500      100,30 

kto 401 prispevki delodajalcev za socialno varnost                      9.130                        9.200      100,77 

kto 402 izdatki za blago in storitve 
  

                   17.865                      20.000      111,95 

                    

  SKUPAJ                            82.328                      84.700      102,88 

          

          D) PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
    

          

          kto 7130 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu                    80.169                      82.000      102,28 

kto 7103 prih. od najemnin in drugi prihodki od premoženja                    5.571                        5.600      100,52 

    
    

        

  SKUPAJ                            85.740                      87.600      102,17 

          

          E) PRESEŽEK ODHODKOV OZ. PRIHODKOV 
  

realizac. načrt  
 

       
2011 2012 

 

       
    

 presežek prihodkov nad odhodki       59.389                 39.472      
 

          

          

          Računovodkinja: 
      

Ravnateljica: 
  Lidija Kranjc              Ksenija Dujec
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PLAN INVESTICIJSKIH ODHODKOV V LETU 2012  
 

        

        

        

                    LETO 2012 

                

NAKUP OPREME     ENOTA   VREDNOST   

                

POMIVALNI STROJ     MOJCA   5.240   

                

KUHINJSKE OMARE INOX   NAJDIHOJCA 6.891   

                

OGNJEVARNA OMARA   UPRAVA   1.000   

  
  

          

SKUPAJ 
  

      13.131   

                

                

INVESTICIJSKO 
VZDRŽEVANJE         

                

NADSTREŠEK     KURIRČEK 15.000   

                

UREDITEV KABINETA ZA 
ČISTILA KURIRČEK 7.500   

                

OBNOVA TLAKOV     KUHINJA   42.969   
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SKUPAJ 
  

      65.469   

                

SKUPAJ         78.600   
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OPREMA ZA VRTEC CICIBAN     VRED. 

            

KNJIGE         3.000 

            

IP TELEFONIJA 
 

  
 

100 

  
  

  
 

  

OMARICA ZA PRVO POMOČ     70 

            

PALČEK ZAVIJALČEK 
 

  
 

180 

  
3 KOM X 
60   

 
  

  
  

  
 

  

SESALEC         600 

            

VOZIČEK ZA SNAŽILKO   
 

350 

  
  

  
 

  

POSODA INOX       3.000 

            

TERMOPORT VELIK 3 X   
 

1.700 

  
  

  
 

  

TERMUS POSODA ZA ČAJ S PIPO   1.000 

  2 X         

  
  

  
 

  

SKUPAJ         10.000 
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