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I. Zakonske osnove planiranja
Finančni plan za leto 2021 je izdelan na osnovi naslednjih dokumentov:
81., 81. a in 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
Zakona o osnovni šoli;
Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje devetletke;
Zakona o javnih financah; Zakona o računovodstvu; Zakona o javnih uslužbencih;
Pravilnika o enotnem kontnem računu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava;
Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih
skupnosti;
Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu;
Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
Pogodb o plačevanju storitev, ki so sklenjene med šolo, kot izvajalcem, in starši, kot
uporabniki storitev (prehrana, interesne dejavnosti, fakultativni programi, …);
Pogodbe o plačevanju storitev uporabe prostorov, ki jih oddaja OŠ Vitanje različnim
uporabnikom;
Aktov, ki opredeljujejo druge dogovorjene aktivnosti šole.

1. Značilnosti in poudarki v programih
Pri načrtovanju so upoštevane naslednje programske komponente:
VSEBINSKE
o Realizacija zastavljenih pedagoških
programov

FINANČNE
o Realizacija leta 2020
o Ocena letne rasti življenjskih stroškov

o Aktualizacija zakonodaje

o Obseg programa, število oddelkov

o Aktualizacija učno – vzgojnih vsebin

o Proračunska sredstva

o Dopolnilno strokovno

o Interne cene storitev - TV

izpopolnjevanje delavcev

o Izredni prihodki

o Sanacije in adaptacije

Višina plač se bo v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021 obračunavala skladno z
zakonskimi uredbami oziroma kolektivno pogodbo.
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V letu 2020 bomo ažurno spremljali in usklajevali interno zakonodajo, skladno s
spremembami zakonodaje in kolektivne pogodbe.
Finančno poslovanje bo urejeno na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, Zakona o računovodstvu in internega Pravilnika o računovodstvu.
Pozornost pri finančnem poslovanju bomo namenjali razpisom in pripravi finančnih
elaboratov za izvedbo sanacijskih del. Pri tem bomo uporabljali navodila in usmeritve
pristojnih strokovnih služb občine ustanoviteljice zavoda.
Osnovna izhodišča finančne rasti bodo temeljila na predpostavki
stroškov v Sloveniji

o rasti življenjskih

in obsegu načrtovanega proračuna za področje izobraževanja v

Republiki Sloveniji.
Število otrok, vključenih v pet oddelkov vrtca (3 oddelki Vrtec Vitanje, 1 oddelek v OŠ
Vitanje, 1 oddelek v Slomškovi hiši), je od 01.09.2020, 73.
V šolskem letu 2020/2021 je enajst oddelkov programa devetletne osnovne šole oz. 221
učencev in 1,92 oddelka podaljšanega bivanja oz. 48 ur.

2. Naloge po programskih področjih
Upravno področje, kadrovsko področje in pedagoško področje:
-

Dopolnitev posameznih vsebin internih pravilnikov.

-

Spremljanje uresničevanja Vzgojnega načrta šole in njegovo potencialno posodabljanje.

-

Izobraževanje zaposlenih s področja veljavne zakonodaje, zlasti prenovljenih oz.
spremenjenih aktov šolske zakonodaje. Izobraževanje strokovnih delavcev s področja
dela z otroki s posebnimi potrebami in z nadarjenimi. Izobraževanje zaposlenih s
področja varstva pri delu in prve pomoči.

-

Nadaljevanje strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja strokovnih delavcev (šolskih
in vrtčevskih).

-

Razpisi kadrov na osnovi programskih potreb. Potrebe zaradi nepredvidenih odsotnosti
(daljše bolniške ali porodniške odsotnosti) bomo reševali z zaposlitvami za določen čas –
soglasju z MIZŠ, Občino, Svetom zavoda.

-

Celoletno strokovno spremljanje izvajanja programov na vseh nivojih.

-

Spremljanje izvajanja prioritet akcijskega načrta 2020/2021.

-

Spodbujanje za vključevanje

in izvajanje projektov – šola in vrtec (Zdrava šola,

dediščinski darovi Vitanja, Rastem s knjigo OŠ, Peš bus, Semena sprememb, Punčka iz
cunj, Zgodnje opismenjevanje …).
-

Nadaljevanje aktivnosti (razredne ure) o učenju socialnih veščin.
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3. Programi
a) Redni oddelki, nacionalni program
MESEC

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO ODDELKOV

januar – junij

221

11

september - december

221

11

b) Oddelki podaljšanega bivanja
MESEC

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO ODDELKOV

januar – junij

50

1,9

september - december

50

1,9

c) Skupina jutranjega varstva (1. razred)
MESEC

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO ODDELKOV

januar – junij

25

1

september - december

18

1

č) Varstvo učencev – vozačev: zjutraj in opoldne po dve skupini (predmetna, razredna stopnja)
d) Vrtec Vitanje
MESEC

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO ODDELKOV

januar – junij

73

5

september - december

80

OŠ, 1 oddelek v Slomškovi hiši)

5

(3 oddelki v vrtcu, 1 oddelek v

(3 oddelki v vrtcu, 1 oddelek v

OŠ, 1 oddelek v Slomškovi hiši)

Kadri
KADER

ŠTEVILO
januar - avgust

Strokovni delavci

september - december

21

20

(učitelji,

5

5

vzgojiteljice, pomočnice,

5

5

svetovalna služba,

1

1

specialna služba …)

1

1

Administrativno -

1

1
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računovodski delavci

1

1

(hišnik,

1

1

čistilke,

4

4

kuharice, spremljevalec

3

3

gibalno oviranega otroka)

1

1

Vodstveni delavci

1

1

(ravnateljica, vodja vrtca,

1

1

pomočnica ravnatelja)

1

1

47

46

Tehnični delavci

Skupaj:

Nekateri pedagoški delavci in svetovalna delavka so pri nas zaposleni delno in dopolnjujejo
svojo obveznost na drugih šolah.

4. Finančni plan za leto 2021 - OSNOVNA ŠOLA
a) Plan nabave materialnih sredstev
SREDSTVO

KOLIČINA

SKUPNA

OKVIRNA

CENA (EUR)
Računalniki z opremo

10*

5.000

Posodobitev omrežja

1

1.500

Pohištvo – omare, miza (pisarna ravnatelja)

1.500

Skupaj:

8.000
*Število je lahko večje, če bo MIZŠ objavilo razpis za IKT s sofinanciranjem.

d) Adaptacije in gradnje
SREDSTVO

KOLIČINA

SKUPNA OKVIRNA
CENA (EUR)

Obnovitev garderobe za učence
razredne stopnje

Skupaj:

2

5.000

5.000
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e) Plan investicijskega vzdrževanja - ni odobreno s strani občine
PODROČJE

SKUPNA OKVIRNA CENA (EUR)

Varnostna razsvetljava

500

Čiščenje bojlerja

400

Hladilna omara - kuhinja

600

Skupaj:

1.500

OSNOVNA ŠOLA – krije občina – denarni tok
VRSTE STROŠKOV

REALIZACIJA 2019

OCENA
REALIZACIJE 2020

PLAN 2021

vodarina

2.816

2.554

2.900

elektrika

7.539

5.218

7.900

kurjava

15.640

15.700

15.700

zavarovanje

2.407

1.849

2.000

stroški zimske ŠNprevoz in dodatek
(… otrok)
stroški letne šole v
naravi – prevoz
(… otrok)
stroški športnih
tekmovanj

1.226

-

1.120

1.062

-

1.062

1.359

893

1.000

varstvo učencev

5.800

5.800

5.800

Stroški tekočega in
inv. vzdrž.

15.000

15.000

13.000

STROŠKI SKUPAJ

52.849

47.014

50.482
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OSNOVNA ŠOLA – krije občina – denarni tok
VRSTE PRIHODKOV

REALIZACIJA

OCENA

PLAN 2021

2019

REALIZACIJE 2020

fiksni materialni stroški

12.762

12.800

12.800

dotacija za zimsko ŠN

1.226

-

1.120

1.062

-

1.062

dotacija za šport (iz razpisa)

1.359

893

1.000

dodatni program – varstvo

5.800

5.800

5.800

refundacija kurjave

15.640

15.700

15.700

investicijsko vzdrževanje

15.000

15.000

13.000

PRIHODKI SKUPAJ:

52.849

50.193

50.482

(planirano št. učencev -…
dotacija za letno ŠN
(planirano št. učencev -…)

učencev

Dodatno postavko v proračunu občine Vitanje predstavljajo šolski prevozi, ki jih občina
direktno pokriva in letno predstavljajo cca. 100.000 EUR.

Tržna dejavnost – telovadnica v popoldanskem času: - približno 300 ur skupaj (od oktobra
do maja). Prihodki v deležu …………od TV (približno) 3.000 EUR se porabijo za nakup
športne opreme oz. za sprotno vzdrževanje prostorov v telovadnici. Ostanek ima občina.
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5. Finančni plan za leto 2021 – ENOTA VRTEC
a) Adaptacije in gradnje
SREDSTVO

KOLIČINA

SKUPNA OKVIRNA
CENA (EUR)

Obnova hodnika

1

500

Omara za oddelek v SH

1

500

Računalniki z opremo

3

1.500

Skupaj:

2.500

b) Plan investicijskega vzdrževanja
PODROČJE

SKUPNA

OKVIRNA

CENA

(EUR)
Urejanje zunanjega igrišča pri vrtcu

500

Skupaj:

500

ENOTA VRTEC – krije občina-denarni tok

VRSTE PRIHODKOV

REALIZACIJA 2019

OCENA

PLAN 2021

REALIZACIJE 2020
razlika do cene

213.144

236.867

238.000

1.950

2.600

2.900

4.500

-

3.000

219.594

239.467

243.900

programa
dod. strok. pomoč po
odločbi
(spec. pedagog -,
logoped) 280 ur letno
investicijski prihodki
PRIHODKI SKUPAJ
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6. PLAN INVESTICIJ ZA OBDOBJE OD 2021 DO 2024

PODROČJE

OKVIRNA CENA (EUR)

beljenje šolskih prostorov

10.000

telovadnica - obnovitev sanitarij,

30.000

izgradnja pregradne stene,
postavitev plezalne stene
ograja za telovadnico

pomivalni stroj šola /vrtec

ureditev krožne šolske učne poti

8.000

15.000

5.000

izgradnja igrišča ob telovadnici

izgradnja vrtca (6 oddelkov)

-9-

