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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA OSNOVNE ŠOLE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 

2022 

 

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali: 

 Sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) o obsegu 

financiranja dejavnosti v obdobju od 1. 1.2022 do 9. 9. 2022, št. 406-65/2021/1-5 z dne 

10. 12. 2021 

 Višina sredstev odobrena s strani Občine Dol pri Ljubljani (uradni list)  z dne 17.01.2022 . 

 

I. PRIHODKI – 6.159.777 EUR 

 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE –   6.154.777 EUR 

A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC –  5.513.277 EUR 

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna –   3.497.777 EUR 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 

- 3.497.777 EUR (za plače z davki in prispevki ter druge osebne prejemke, materialne 

stroške, subvencijo učencev za prehrano, letno šolo v naravi, učbeniški sklad).  

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 

   /  

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov – 2.012.500 EUR 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo – 1.937.500 EUR 

Občina zagotavlja sredstva za financiranje: 
- najemnine in zakupnine za druge objekte  
- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 
- tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 
- tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve 

 
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije – 75.000 EUR 

Občina zagotavlja sredstva za financiranje: 
- načrti in druga projektna dokumentacija – vrtec Dolsko           25.000 EUR 
- nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča           50.000 EUR 

 
c. Prejeta sredstva iz drugih virov sredstev – 3.000 EUR 

-  za projekt tradicionalni zajtrk, shema šolskega sadja  

 

B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE –  641.500 EUR 

-   stroški učencem za udeležbo na dejavnostih (prehrana, tehnični, kulturni, športni dnevi in 

udeležba na zimski in letni šoli v naravi, tabori. 

- prejeta sredstva za odškodnine  

-  prejeta sredstva iz donacij staršev in podjetij ter botrstva našim učencem  

 

 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU – 5.000 EUR 

-  prehrana za zaposlene in zunanje odjemalce 
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             II.           ODHODKI – 6. 159.777 EUR 

 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE – 6.112.827 EUR 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim – 4.416.739 EUR 

-  stroški plač in dodatkov 

-  regres za letni dopust 

-  povračila in nadomestila 

- drugi izdatki zaposlenem 

 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost – 692.605 EUR 

-  prispevki delodajalca 16,10 % 

-  premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja  

 

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe – 940.433 EUR 

- materialne stroške(pisarniški in splošni material in storitve) 

-  energija, voda, elektrika, telekom 

-  tekoče vzdrževanje  

-  stroški učencev (prevoz, delavnice, vstopnine, obiski – dejavnosti )  

 

J.  Investicijski odhodki – 105.000 EUR 

- načrti in druga projektna dokumentacija – vrtec Dolsko, učilnice na prostem        
 25.000 EUR 

- nakup opreme,  učne tehnologije, parnokonvekcijska peč in pomivalni stroj za kuhinjo
 80.000 EUR 

 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU – 5.000 EUR 

- izdatki za blago in storitve  

 
 
 
 
Dol pri Ljubljani, 14.3.2022  
 
 
Pripravila:  Andreja Lunar                                                                Ravnatelj: Gregor Pečan 
 
 
Predsednica Sveta šole:  
 
Frantar Erika  


