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Uvod 
Skladno z Zakonom o javnih financah, mora šola pripraviti finančni načrt za prihajajoče leto. Način in 
obrazci niso predpisani, pač pa je v 16. členu določena vsebina obrazložitev finančnega načrta. 
Finančni načrt mora vsebovati predvsem: 

• cilje, strategije in programe na posameznem področju. 
• zakonske podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije in programi, 
• izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev, 
• druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih programov. 

Vse zgoraj naštete vsebine, je ravnateljica obrazložila v tekstualnem delu Program dela, kadrovski 
načrt in finančni načrt, katerega sestavni del je tudi numerični del, prikazan na spodnjem obrazcu. 
Ker obrazec za Finančni načrt ni predpisan, smo pripravili obrazec, ki je po vsebini primerljiv z 
obrazcem Izkaz prihodkov in odhodkov DU, po načelu denarnega toka. Tako bo analiza ob polletju, 
ko s periodičnim obračunom delamo prvo kontrolo poslovanja, transparentnejša. 
 
 
Prihodki 
V prvem sklopu obrazca so v prvem stolpcu najprej prikazani realizirani prihodki za leto 2019, v 
naslednjih stolpcih pa planirani prihodki šole, po virih financiranja za leto 2020. 
Natančnih navodil za sestavo plana ni.  
 
MIZŠ, nam je 19/12/2019 izdalo sklep o obsegu financiranja dejavnosti št. 406-41/2019/1-434, za 
obdobje 01/01/2020 DO 04/09/2020. Za obdobje 10 do 12, smo sredstva planirali v deležu. 
Programsko odvisni stroški so izračunani na podlagi števila oddelkov ali števila učencev ter cenika iz 
leta 2017, ker novega ni. Razvidni so iz spodnje tabele. Plače so obračunane po sistemizaciji. 
Odpravnine niso planirane, regres za LD pa v višini kot je bil 2019. 

 
 
  



Občina Vipava nam je višino sredstev za leto 2020 dodelila s pogodbo o financiranju št. 410-5/202-1. 
Planirani so tudi prihodki za uporabnino prostora. 

 
 

 
 
Sredstva, ki jih pridobivamo od vrtca so določena za šolsko leto s pogodbo, ki smo jo z vrtcem 
podpisali septembra 2019. Za zadnje 4 mesece leta, smo predvideli enako stanje, kot je v tekočem 
šolskem letu. 

 
 
Prihodke pridobljene s tržno dejavnostjo in s pripravo malic ter organizacijo šolskih ekskurzij za 
učence smo planirali glede na izkušnje preteklih let. 

 
 
Planirali smo še prihodke od projektov, 

 
 
 
  



Odhodki 
 
Odhodki so prikazani v drugem in tretjem sklopu priloženega obrazca. V prvi koloni numeričnih 
podatkov je izražena realizacija leta 2019, v drugi in tretji pa predvideni izdatki glede na vir 
financiranja. 
Drugi sklop obrazca razčlenjuje plače in stroške dela, vse v okvirjih, ki so predvideni v planiranih 
prihodkih. 
V drugi vrstici obravnavanega sklopa je planiran tudi znesek za delovno uspešnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu, ki izhaja iz pravice, ki jo določa Uredba o delovni uspešnosti iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu in 22.j člena ZSPJ. Znašati sme največ 50 % dosežene razlike med 
prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu. Znesek za delovno uspešnost se vodi in 
izkazuje pod šifro izplačil D030. 
Delovna uspešnost se bo izplačevala mesečno oziroma se prilagajala kvaliteti, količini opravljenega 
dela zaposlenega. 
 
V tretjem sklopu obrazca so prikazani vsi ostali planirani stroški in storitve, ločeno v stolpcih po 
viru financiranja. 
Če bomo materialne stroške dobili financirane po spodnjih predvidevanjih, se nam za pozitiven 
rezultat ni bati.  
Zelo bomo morali biti pazljivi pri materialnih stroških financiranih s strani ministrstva, v smislu, da so 
vse nadstandardne storitve po LDN poračunane kupcem tako, da je rezultat 0 in ne negativen. 
Prav tako bo potrebno varčevanje pri materialih, izobraževanju delavcev in nabavi učnih 
pripomočkov. Držali se bomo okvirjev prikazanih pri planiranih prihodkih. 
Stroški vzdrževanja so tisti, ki jih najtežje držimo v okvirjih, saj so nanje vezana tudi opravila, ki nam 
jih nalaga zakonodaja, po drugi strani pa ne moremo predvidet odprave škod, ki se nam mesečno 
dogajajo. Za stroške vzdrževanja poleg dotacije občine namenimo del iz uporabnin prostorov, del pa 
tudi iz viškov leta 2019 (po potrditvi občinskega sveta). 
V spodnjih vrsticah je izkazan tudi znesek za nabavo drobnega inventarja in knjig, ki bo letos vezan 
izključno na prihodke MIZŠ in dela sredstev, ki ga imamo planiranega iz viškov leta 2019 (po 
potrditvi občinskega sveta) . 
V planu smo v zadnji vrstici prikazali pričakovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 47.191€, ki 
se ga bomo trudili doseči. 
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