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A. POSLOVNO POROČILO
1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
1.1. Poročilo ravnateljice (Katarina Alič)

Obseg programa:
Program vrtca se je izvajal v okviru zadanih razvojnih smernic vrtca, vključujoč Kurikulum za
vrtce in druge pristope, ki jih že nekaj let uspešno in sistematično razvijamo. Vodje enot
natančneje opredeljujejo analizo dela po enotah v svojem delu zapisa, jaz se bom osredotočila na
izvedbo našega dela na ravni vrtca. Poleg celodnevnega programa smo tudi v letu 2017 nudili
program v izmeničnih oddelkih. Iz dveh smo od septembra oblikovali en izmenični oddelek od 1
do 6 let starosti otrok. Otrokom smo nudili tudi spanje v vrtcu, kot pripravo na tabor, udeležbo na
večdnevnih taborih, letovanju in zimovanju. V popoldanskem času in v času vikenda smo ponudili
tudi izobraževanje za zaposlene. Za starše smo organizirali delavnice in skupna srečanja v
prednovoletnem času in ob zaključku šolskega leta.
V aprilu 2017 smo organizirali celodnevno (sobota) mednarodno tematsko konferenco. Obiskalo
nas je 49 strokovnih delavcev treh zagrebških vrtcev. Poleg gostoljubja, ogleda Ljubljane smo jim
ponudili pestro predstavitev našega strokovnega dela.
Letos smo se prijavili na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru projekta
Prva zaposlitev – pomočnik vzgojitelja SEM, zaposlili tri strokovne delavke za čas 6 mesecev in
jim s tem omogočili opravljanje strokovnega izpita.
V letu 2017 so na ravni vrtca potekali dve energetski sanaciji na enotah Vrba in Zelena jama
(skupaj 27 oddelkov otrok), kar je pomenilo dodatno organizacijo dela, tedensko usklajevalno
sestajanje s predstavniki MOL, izvajalci in predstavniki vrtca, da so dela potekala dobro. V obeh
primerih smo bili primorani otroke prerazporediti po drugih enotah našega vrtca (enota Vrba) ter
drugih vrtcih (sanacija enote Zelena jama). Vnaprej smo si ogledali primernost prostorov po
drugih lokacijah. Strokovni delavci so se zelo potrudili, da so program dela prilagodili na drugo
okolje. Izrazili so zadovoljstvo, saj so se lahko povezovali z drugimi vrtci, raziskovali drugo
okolje, kar je prineslo otrokom in zaposlenim dodano vrednost k izvedbi programa.
Za otroke s posebnimi potrebami smo zagotovili ustrezne pogoje. Vse strokovne službe sodelujejo
povezano in na visokem strokovnem nivoju. Poskrbeli smo tudi za vključitev spremljevalcev in
prostovoljcev.
S starši se povezujemo na več načinov. Preko spletne strani lahko spremljajo dogajanje v vrtcu.
Od septembra 2017 ima večina staršev možnost sodelovati preko e-asistenta. Od 42 oddelkov jih
le 6 ni pristopilo k temu projektu. V drugem šolskem letu bodo vsi oddelki uporabljali e-asistenta,
tako bomo lahko na ravni vrtca spremljali dela po oddelkih, prijave in odjave otrok…. Roditeljski
sestanki, individualni pogovori, seja Sveta staršev, delavnice za starše, sodelovanje prek Botrstva,
sodelovanje v dobrobit sklada vrtca, zbiranje prispevkov, strokovne skupine, mediacijski
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pogovori, izobraževanja… skozi vse te oblike se trudimo staršem prisluhniti, se dogovarjati in
skupaj soustvarjati spodbudno učno okolje v vrtcu in posredno v družini.
Nudimo prostore za izvajanje dodatnih dejavnosti za otroke: plesne urice, športne urice, košarko
za otroke in tečaj angleškega jezika.
Otrokom smo omogočili rolanje (izvedba naši zaposleni) in drsanje.
Poleg rednega vzdrževanja skrbimo za zgledno opremljenost vrtca. Kot vsako leto smo tudi v tem
letu za otroke nakupili igrala, igrače, didaktične pripomočke, gibalne pripomočke, knjige,
strokovno literaturo. Opis investicijskih vlaganj in del natančneje opisuje Simon Nemeš v svojem
delu o investicijah v letu 2017.

Racionalna organizacija:
V času praznikov in počitnic smo glede na povpraševanje staršev združevali otroke po oddelkih in
enotah. Zaposlenim omogočamo informiranje na več načinov: preko zapisnikov, intraneta – strani
za zaposlene, oglasnih desk, delovnih sestankov, individualnih pogovorov.
Ker smo ekološko usmerjen vrtec, skrbimo in ozaveščamo k varčevanju z energenti. Učimo se tudi
odgovornega ravnanja s hrano.

Organizacija dela in služb:
Leto 2017 je bilo leto reelekcije ravnatelja. Skupaj smo pregledali delovanje tehnično
administrativnih in strokovnih služb. Sproti se dogovarjamo za potrebne reorganizacije dela: npr.
v septembru 2017 smo ponovno pričeli kuhati za OŠ Vide Pregarc in kuhinjski delavci so morali
prilagoditi način in urnik dela. Enako se je dogajalo ob sanacijah obeh večjih enot in ob
združevanju dveh pralnic v eno ter sanacije kuhinje na enoti Vrba. Potrebno je bilo na drug način
organizirati prevoz perila in hrane za vse otroke našega vrtca. Strokovno delo smo poglobili na
ravni celega vrtca. Tehnični kader se je uspešno povezoval s strokovnimi delavci pri pripravi in
izvedbi različnih projektnih nalog: različna srečanja, priprava prostorov, prevozi rekvizitov
(Altermed na celjskem sejmu - predstavitev eko projekta; Polžijada 2017, selitev pohištva in vseh
pripomočkov po drugih vrtcih v času sanacije).
S strokovnimi delavci in službami se povezujemo na različnih strokovnih skupinah: aktivih,
delovnih sestankih, delnih vzgojiteljskih zborih, vzgojiteljskih zborih, izobraževanjih,
predstavitvah dobrih praks našega vrtca izven, spremljanje našega dela v vrtcu za izven,
sodelovanje in mreženje z drugimi vrtci in izobraževalnimi inštitucijami. Kolegij se sestaja
najmanj enkrat tedensko, razširjeni kolegij pa enkrat mesečno.
V letu 2017 smo za zaposlene organizirali teambuilding v Kranjski gori in ogled gledališke
predstave v prednovoletnem času.
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Zagotavljanje materialnih pogojev:
Od plačil staršev, plačila MOL po pogodbi o financiranju, zagotavljamo ugodne materialne
pogoje, kar predstavlja spodbudno in varno okolje za vse deležnike vrtca. Zaposleni z organizacijo
različnih oblik srečanj, pripravo delavnic in ustvarjanja izdelkov skupaj z otroki in predvsem starši
s prostovoljnimi prispevki omogočamo/jo sredstva, ki jih upravni odbor sklada vrtca namensko
porabi za nadstandard otrok in delno za socialno šibkejše družine. Vrtec ponuja najem prostora za
simbolično najemnino. Od septembra 2017 zaradi prenov prostorov začasno nismo ponujali
prostorov v najem.

Kakovost izvedbe programa + razvojna naravnanost:
Po razvojnem načrtu vrtca, ki smo ga skupaj z vsemi deležniki oblikovali, smo v koledarskem letu
2017 sledili razvojnim smernicam, stroki, potrebam okolja in udeležencev v procesu. Kot Eko
vrtec smo celo leto poudarjali zdrav način življenja, skrb do okolja, se povezovali z naravo,
živalmi, skrbeli za dobro klimo v oddelkih in med zaposlenimi. S starši že drugo leto razvijamo
interakcijo z aktivno udeležbo staršev. Iščemo oblike, ki bi staršem omogočale in zbujale
zaupanje, varnost, sproščujoče vzdušje, kjer bi se lahko pogovorili in med seboj izmenjavali svoje
izkušnje, vzgojne pristope…. S strokovnimi delavci dajemo večji poudarek na delo strokovnih
aktivov, kjer strokovni delavci povezujejo razvojne smernice vrtca z vsebinami LDN oddelkov.
Glede na starost otrok se strokovni delavci med seboj povezujejo in skupaj načrtujejo vsebine. Tak
način dela omogoča večjo odprtost otrok in zaposlenih, učenje drug od drugega. Ravnateljica vrtca
drugo leto spremljam v oddelkih prehode med dejavnostmi. Po vsakem spremljanju izvedem še
poglobljen pogovor z obema strokovnima delavcema in oblikujemo dogovor o nadgradnji dela v
oddelku. Organizirali smo mednarodno tematsko konferenco za strokovne delavce treh zagrebških
vrtcev. Predstavili smo sodelovanje s starši, zgodnje opismenjevanje otrok in elemente pristopa
NTC učenje. Izvedli smo raziskavo s področja gibanja in NTC učenja. V šolskem letu 2017/2018
bomo na podlagi analize raziskave (upoštevajoč izkazane pomanjkljivosti) izvedli raziskavo v
štirih naših oddelkih na ravni vrtca in drugim vrtcem. Prva merjenja so bila izvedena v oktobru
2017. Velik poudarek smo namenili tudi načrtovanju za spodbudno učno okolje, upoštevajoč
participacijo otrok. Ves čas stremimo k večji samostojnosti otrok. Otrokom omogočamo učenje
delovnih navad. Skupaj kreiramo pravila. Učimo jih socialnih veščin. Dejavnosti se načrtuje na
način, da se enakovredno zaobjame vsa področja kurikula za vrtce. Vodstvo skrbi za izobraževanje
zaposlenih ( 24. in 26.1.2017 Gledališče absurda, predavatelj Jani Prgić; 4.2. in 18.3.2017 Z
lastnim zgledom razvijamo komunikacijske veščine v obdobju porajajoče se pismenosti,
predavateljica dr. Sonja Rutar), za rdečo nit razvoja vrtca, za klimo (teambuilding, ogled
gledališke predstave, asertivna komunikacija). Strokovni kader se ozavešča o pomembnosti
osebnostne in strokovne rasti, o vseživljenjskem učenju. Vsem, ki si tega želijo, je bilo
omogočeno izobraževanje po lastni izbiri. Strokovni delavci so se skupaj z otroki predstavili na
festivalih, likovnih razstavah, različnih natečajih, objavili dejavnosti v različnih glasilih. Strokovni
delavci so primere dobrih praks predstavili na različnih mednarodnih posvetih. Strokovne vsebine
razgrajujemo na delnih vzgojiteljskih zborih vsak drug mesec. Oblikujemo skupna izhodišča za
delo v prihodnje. Strokovni delavci so se skupaj z otroki udeležili Pohoda ob žici (22 oddelkov
otrok), Ptujskega festivala – povorke, povorke v Ljubljani, Polžijade 2017, Altermeda v Celju.
Strokovni delavci so nudili ustrezne pogoje vsem otrokom, ne glede na njihovo različnost. Za
otroke s posebnimi potrebami smo organizirali sodelovanje prostovoljcev, spremljevalcev,
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individualno delo z mobilnimi specialnimi pedagoginjami. Otrokom smo omogočili drsanje,
organizirali smo rolanje v lastni režiji, omogočili udeležbo na dodatnih dejavnostih.
Strokovni delavci so izvrstno izpeljali priprave na tabore in tabore, letovanja in zimovanja. Več o
realizaciji dejavnosti po oddelkih in na ravni enot so zapisale vodje enot v svojem delu.
Novost v letu 2017 je bilo sodelovanje z ministrstvom za šolstvo preko razvojnega projekta za
zaposlovanje pomočnika vzgojitelja. Zaposlili smo tri strokovne delavke in jim omogočili 6
mesečno delo, mentorstvo, spremljanje nastopov, opravljanje strokovnega izpita.
Prav tako smo vodje spremljale nastope študentk in praktikantk. Sodelovala sem pri zunanjih
hospitacijah na temo Formativno spremljanje otrok v povezavi z zavodom za šolstvo.
Vsak teden sem pripravila vsebino za kolegij in ga vodila.
V sklopu programa ŠR Razvoj ravnateljevanja smo v vrtcu staršem ponudili izpolnjevanje
vprašalnika glede udeležbe na Šoli za starše. Članek o analizi vprašalnikov štirih javnih zavodov
bo izšel v januarju 2018.
Strokovni članek, ki sem ga oblikovala v šolskem letu 2016/2017 o razvojnem načrtovanju, je
objavljen v reviji ŠR Vodenje (za ravnatelje), januar 2017.
Udeležila sem se strokovne ekskurzije na Škotskem (pripravila poročilo za vrtčevski del).
Aktivno sem sodelovala pri SINDIR (priprava kriterijev za plače ravnateljev in prizadevanje za
boljše pogoje zaposlenih in povišanje plač za tehnično-administrativni kader).
Aktivno sem sodelovala na aktivih ravnateljev ljubljanskih vrtcev.
Udeležila sem se mednarodne konference na temo Čuječnost in pripravila izročke za zaposlene in
starše, ki so se udeležili Šole za starše na to temo.
Skupaj s strokovno delavko Andrejo Šunkar sem pripravila strokovne smernice za delo z otroki s
čustvenimi in vedenjskimi težavami.
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1.1. Poročilo sveta zavoda za leto 2017
Poročilo Sveta zavoda za šolsko leto 2016 – 2017
Svet zavoda Vrtca Zelena jama je v šolskem letu 2016 – 2017 izvedel enajst sej, od tega prvo
konstitutivno sejo, tri redne seje in sedem korespondenčnih sej.
-

Izvolili smo predsednika Sveta zavoda in njegovega namestnika.
Potrdili analizo LDN za šolsko leto 2015/16.
Potrdili LDN za šolsko leto 2016/2017.
Sprejeli cene uporabe prostorov Vrtca Zelena jama za zunanje uporabnike (denar
se nameni Skladu vrtca).

-

Potrdili poslovnik Sveta zavoda.
Sprejeli smo sklep Mestne občine Ljubljana o soglasju k spremembi in dopolnitvi
finančnega načrta vrtca, vključno s kadrovskim načrtom za leto 2016.
Sprejeli smo sklep Mestne občine Ljubljana o soglasju k spremembi o določitvi števila
sistemiziranih delovnih mest, za šolsko leto 2016/2017.
Potrdili spremembe in dopolnitve finančnega in kadrovskega načrta vrtca za leto
2016/2017, ki vključuje povečanje števila delovnih mest za 0,5 – druga dopolnitev.
Potrdili program dela za šolsko leto 2017/2018.
Potrdili Finančni načrt s prilogo kadrovskega načrta za leto 2017/2018.
Potrdili Poslovno računovodsko poročilo za leto 2016.
Sprejeli sklep o razpisu za delovno mesto ravnatelja in določili tričlansko komisijo, za
odpiranje prispelih kuvert na razpis.
Podali oceno delovne uspešnosti ravnateljice, za šolsko leto 2016.
Obravnavali pritožbe na odločbe za sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2017/2018.
Pridobili mnenja vseh potrebnih institucij za imenovanje ravnatelja vrtca.
Obravnavali predloge terjatev za odpis dolgov.
Potrdili komisijo za sprejem otrok v vrtec v šolskem letu 2017/2018.
Sprejeli sklep o imenovanju Katarine Alič za ravnateljico vrtca.
Potrdili spremembo in dopolnitev finančnega in kadrovskega načrta za leti 2017/2018.

-

Predstavniki delavcev: Anita Golob, Petra Medvešek Ivič, Petra Brvar, Klavdija Volf, Damjan
Kurent.
Predstavniki staršev:, Miloš Kosić, Simona Bančič, Ana Oštir.
Predstavniki MOL: Marija Petras, Nina Miklavčič, Barbara Barle.

Poročilo zapisala: Anita Golob, predsednica Sveta zavoda
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1.3. Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda
Vzgojno varstveni zavod za predšolsko vzgojo Vrtec Zelena jama je ustanovila Mestna občina
Ljubljana z novim Aktom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Zelena
jama, z dnem 31.3.2008, ko je stopil v veljavo, dan po objavi v Uradnem listu.
Ustanovitveni sklep, št.: 602-329/2007-29
Matična številka: 5057175
ID za DDV: SI93605943
E-pošta: vrtec@zelenajama.si
spletna stran: www.zelenajama.si
telefax: 015206705
Telefonske številke:
Tajništvo: 01/5206710
Ravnateljica: 01/5206709
Računovodstvo: 01/5206702, 01/5206700
Svetovalna služba: 01/5206711
Organizator prehrane in ZHR: 01/5206708

Vrtec Zelena jama izvaja naslednje dejavnosti:

















predšolska vzgoja,
dnevno varstvo otrok,
trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
medkrajevni in drugi cestni potniški promet,
druga oskrba z jedmi,
izdajanje revij in druge periodike,
drugo založništvo,
oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
umetniško uprizarjanje,
dejavnost knjižnic,
obratovanje športnih objektov,
dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
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Vrtec Zelena jama sestavlja pet enot:

Enota: Zelena jama
Naslov: Zvezna ul. 24, Ljubljana
Telefon: 01/5206710
Poslovalni čas: od 5.30 ure do 17. ure
Enota: Zmajček
Naslov: Ul. Vide Pregarčeve 28, Lj.
Telefon: 01/5206720
Poslovalni čas: od 5.30 ure do 17. ure
ter od 12. ure do 21. ure

Enota: Zmajčica
Naslov: Zakotnikova 3, Ljubljana
Telefon: 01/7556193
Poslovalni čas: od 6.00 ure do 17. ure

Enota: Vrba
Naslov: Brodarjev trg 8, Ljubljana
Telefon: 01/5206740
Poslovalni čas: od 5.30 ure do 17. ure

Enota: Vejica
Naslov: Preglov trg 10, Ljubljana
Telefon: 01/5409506
Poslovalni čas: od 5.30 ure do 17. ure

Število vključenih otrok v vrtec na dan 31.12.2017
Število otrok
239
320
164
713

Program v vrtcu
Oddelki prvo starostnega obdobja
Oddelki drugo starostnega obdobja
Oddelki z otroki 3 – 4 leta
Skupaj otrok:

1.4. Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb
Vodstvo vrtca tvorijo: ravnateljica vrtca Katarina Alič, pomočnici ravnateljice Barbara Breznik in
Irena Skubic Grabner, vodja enote Martina Ibrahimkadič. Pomočnici ravnateljice in vodja enote
pomagajo ravnateljici pri organizaciji dela v oddelkih in so pedagoške vodje enot. Smernice za
pedagoško delo oblikuje kolegij, ki ga vodi ravnateljica in ga sestavljajo še pomočnici
ravnateljice, vodja enote ter svetovalni delavki. Kolegij predstavlja tudi skupino za razvoj vrtca, v
sodelovanju z ostalimi strokovnimi delavci, delavkami vrtca. V vrtcu je skupaj 149 zaposlenih, od
tega 106 strokovnega kadra, 36 tehničnega kadra, 4 administrativnih delavk in 3 invalidi.
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1.5. Glavni podatki o poslovanju
Vrtec Zelena jama je v letu 2017 izvajal poslovanje v glavnem delu na področju izvajanja javne
službe (92,98 % prihodkov v strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki javne službe) in v
manjšem delu na področju tržne dejavnosti (7,02 %).
Prihodki za izvajanje javne službe so se v letu 2017 zvišali za 6,00 %, v enakem odstotku so se
zvišali tudi odhodki za izvajanje javne službe.
Delež prihodkov staršev v celotnih prihodkih za izvajanje javne službe je v letu 2015 znašal 22,10
%, v letu 2016 je znašal 19,22 %, v letu 2017 pa se je ponovno znižal in je znašal 17,60 %. Delež
prihodkov Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport, ki je zavezanec za plačilo programov v
vrtcu za drugega in naslednje otroke, vključene v vrtec, je v letu 2015 znašal 3,47 %, v letu 2016
je znašal 3,23 %, v letu 2017 pa se je, enako kot prihodki staršev, znižal in je znašal 2,94 % vseh
prihodkov za izvajanje javne službe.
V letu 2017 smo v investicijsko vzdrževanje in nabavo novih osnovnih sredstev vložili sredstva v
skupni višini 386.495 EUR, od tega iz proračuna MOL na podlagi pogodb o financiranju
investicijskega vzdrževanja 322.597 EUR, iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki preteklih
let 62.474 EUR ter iz ostalih virov 1.259 EUR. Podrobnejša analiza vlaganj v investicije in
opremo je predstavljena v računovodskem delu tega poročila, v poglavju 5., podpoglavje 5.7.
Vrtec je poslovanje v letu 2017 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 50.070
EUR.

1.6. Vizija
Verjamemo v modro in verjamemo v zeleno.
Modro kot modrost izkušenj in znanja vseh, ki soustvarjamo življenjsko okolje vrtca in otrok, ki
so naša skrb. Modro kot konstruktivni dialog zamisli in vizij, kako biti vsak dan za kanček boljši v
vsem, kar počnemo.
Zeleno kot radoživost pomladi, ki prebuja vse potenciale malih nadobudnežev in vseh nas, ki jih
skozi igro varno vodimo po poti razvoja in sproščenega odraščanja. Zeleno kot ekološko in
odgovorno do okolja za sončni jutri.

1.7. Poslanstvo
V vrtcu si prizadevamo za oživitev vrednot, kot so spoštovanje in empatija, varnost in zaupanje,
igrivost in pedagoški optimizem ter strokovnost in vseživljenjsko učenje.
Za otroški smeh skrbimo z ustvarjanjem varnega in spodbudnega učnega okolja, kjer ob
upoštevanju in spoštovanju različnosti negujemo tople medčloveške odnose.
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2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

2.1.Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov
2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
2.2.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega
uporabnika
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o zavodih
Zakon o vrtcih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o javnih financah
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o računovodstvu
Zakon o javnem naročanju
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
Kolektivna pogodba za javni sektor
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zelena jama
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, i izvajajo javno službo
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu
Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah
Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in ostali
zakoni ter podzakonski akti
2.2.2. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in
razvoja oziroma področjih strategij ter nacionalnih programov
Dolgoročni cilji:
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Ur.l. RS
16/2007 – UPB 5, 48. in 49. čl.) smo v vrtcu v zadnjih dveh letih (2013-2015) oblikovali razvojni
načrt za obdobje 2015 do 2018.
Izhodišča za oblikovanje razvojnega načrta so nastala na podlagi analize dosedanjega razvoja
vrtca, pričakovanj vseh deležnikov v vrtcu, skupnega pogleda na razvoj vrtca, analize anketnih
vprašalnikov za zaposlene in starše. Pri uresničevanju razvojnega načrta vrtca bomo sledili
poslanstvu in viziji vrtca ter poskrbeli za oživitev vrednot, ki se nam zdijo še posebej pomembne.
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Vzgojno izobraževalni program Vrtca Zelena jama temelji na smernicah nacionalnega dokumenta
Kurikulum za vrtce. Pri načrtovanju in izvajanju Kurikula vključujemo različne metodologije
(Program NTC učenje, pristop Reggio Emilia, metodologija Korak za korakom….). Vse
načrtovane dejavnosti bomo izvajali z namenom višje kakovosti v vzgojno izobraževalnem
procesu na nivoju celega vrtca.
Iz razvojnega načrta vrtca bomo vsako leto izbrali prioritetne cilje, področja. Vse izbrano imamo
zapisano v LDN vrtca. Pri prehodih iz področij na področje skrbimo za to, da področje
obravnavamo celovito, poglobljeno in ga nadgrajujemo z različnimi pristopi. Pomembno je, da
postane področje del rutine, življenja v vrtcu, preden ga nadomestimo z novim.
2.2.3. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v
njegovem letnem programu dela
Na podlagi razvojnega načrta za obdobje 2015 – 2018 in sprotne evalvacije uresničevanja
razvojnega načrta v šolskem letu 2016/2017 smo za šolsko leto 2017/2018 izbrali naslednje
usmeritve in cilje:
- Poudarek na oživljanju vrednot spoštovanje in empatija. Tokrat bomo bolj pozorni na
spoštovanje in empatijo v odnosu do otrok. V vzgojno izobraževalnem procesu bomo
veliko pozornosti namenili skupnemu soustvarjanju z otroki. Skupaj bomo ustvarjali
spodbudno učno okolje. Pozorni bomo na njihove ideje, jih vključevali v proces dela.
Prisluhnili jim bomo, jih upoštevali ter jih spodbujali k samostojnosti. Prav tako bomo
pozorni na povratno informacijo.
- Dva roditeljska sestanka, uvodni in zaključni, bomo realizirali po smernicah, ki smo jih
oblikovali skupaj na DVZ. Roditeljski sestanek v trajanju ure in pol, bo namenjen
podajanju informacij, skupnim dogovorom, načrtovanju v prvem delu; staršem po e-pošti
pošlje izročke; v drugem delu, ki bo trajal najmanj pol ure, bo tandem omogočil učno
polje za vse prisotne in odprl temo, lahko tudi starši. Starši si bodo med seboj
izmenjevali izkušnje in ideje. Tandem poskrbi za varen, prijeten prostor in možnost
pogovora. Kolegij podpira izvedbo roditeljskega sestanka (tematskega), na katerem
tandem predstavi izhodišča za temo in omogoči prostor in pogoje za pogovor s starši in
med njimi. V LDN oddelka bo tandem opredelil tematski roditeljski sestanek, če se bo zanj
odločil.
- Delavnice za starše po enotah za določeno starostno skupino otrok. Tokrat bodo za
izvedbo delavnic poskrbele mobilne specialne pedagoginje.
- Šola za starše (varstvo v primeru potreb) – vsebina in predavatelji ideje staršev (anketni
vprašalniki).
- Izobraževanje za strokovni kader – senzorna integracija in team building. Omogočeno
bo izbrati tudi seminar po lastni izbiri. V tem primeru strokovni delavec poda prošnjo na
kolegij in ko mu kolegij odobri udeležbo na seminarju, se zaposleni seminarja udeleži.
Vsebino seminarja prenese v oddelek, izvede dejavnost, jo evalvira. Poročilo odda na
kolegij v roku enega meseca od seminarja oziroma po dogovoru. Strokovni kader vabimo
tudi na izobraževanje v sklopu Šole za starše.
- Udeležili se bomo strokovne ekskurzije v Vrtec Metliko, kjer nam bodo predstavili
primere dobre prakse (senzorna soba, ustvarjanje didaktičnih pripomočkov na določeno
temo z vključevanjem vseh področij kurikula).
- Vsebino strokovnih aktivov bomo razdelili časovno: 1 x mesečno se bo delalo na
povezovanju vsebin spodbudnega učnega okolja in opismenjevanju z NTC učenjem uvajanje 2. in 3. sklopa dejavnosti NTC učenja v izvedbeni kurikul , takrat bodo
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prisotne tudi vodje enot. Druge strokovne aktive boste izvajali glede na potrebe.
Predlagamo, da se na prvem strokovnem aktivu izdela načrt dela za šolsko leto, v
nadaljevanju spremljate delo in ga proti koncu šolskega leta evalvirate.
Spremljanje dela po oddelkih na temo Prehodi med dejavnostmi (izvaja ravnateljica).
Delovne sestanke bomo po novem poimenovali Sestanki enot, forma ostaja enaka.
Na vzgojiteljskih zborih bomo manj časa porabili za predstavitev LDN in predstavitev
analize LDN, dobili boste izročke na intranet, možnost za vprašanja in odgovore preko
maila, več časa bomo namenili predstavitvi primerov dobrih praks v vrtcu, krajšim
izobraževanjem, delu na kolektivu.

PROCESNA RAVEN: IZVEDBENI KURIKUL
1. Z lastnim zgledom razvijamo komunikacijske veščine v obdobju porajajoče se
pismenosti (POUDAREK NA USTVARJANJU SPODBUDNEGA UČNEGA
OKOLJA) + pristop NTC učenje. Ves čas smo pri delu pozorni na spodbujanje otrok
k participaciji in k samostojnosti, tudi preko igre krepimo delovne navade.
2. Ozaveščanje in vzgojo otrok za trajnostni razvoj (skrb zase in druge; skrb za okolje,
naravo in živa bitja; skrb za zdravje) nadaljujemo. Še vedno dajemo poudarek na
gibanju, ločevanju odpadkov, varčevanju z energenti, povezovanju z naravo, stik z
živalmi. Ta del naj bi predstavljal naš življenjski slog v vrtcu.

-

PROJEKTI VRTCA:
Program Ekošola/vrtec (vsi oddelki vključeni)
Mali sonček,
Varno s soncem,
Evropski teden mobilnosti
Tradicionalni slovenski zajtrk,
Teden otroka,
TVU,
Ambasadorji nasmeha – inovativni projekt vrtca
Sodelovanje na Reviji pesmi in plesa (tradicionalno srečanje moščanskih vrtcev)
Rojstni dnevi – tematski (OPOMNIK)
Šolski koledar z datumi izobraževanj, skupnimi strokovnimi srečanji (priloga)

1. Cilji:
Na strukturni ravni smo si zadali naslednje cilje:
- Rekonceptualizacija časa;
- Ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja.
Na posredni ravni želimo slediti naslednjim ciljem:
- Izboljšati sodelovanje in povezovanje med zaposlenimi;
- Izboljšati klimo v vrtcu – oživitev vrednot spoštovanje in empatija;
- Povečati strokovnost zaposlenih in omogočiti osebnostno rast vseh zaposlenih;
- Na področju sodelovanja s starši bomo dali poseben poudarek na izvedbi roditeljskih
sestankov; Izbira kvalitetnih predavanj za starše; Delavnice za starše;
- Povečati prepoznavnost našega vrtca v okolju.
Na procesni ravni smo izpostavili naslednje cilje:
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Ozaveščanje in vzgoja zaposlenih in otrok za trajnostni razvoj (skrb zase, za druge, za
okolje, naravo, živa bitja, za zdravje);
Spodbujanje otrok k samostojnosti, participaciji in krepitev delovnih navad;
Z lastnim zgledom razvijamo komunikacijske veščine v obdobju porajajoče se pismenosti
– z NTC učenjem.

2. Dejavnosti za doseganje zastavljenih ciljev:
Na strukturni ravni:
- Spremljanje prisotnosti otrok v različnih časovnih obdobjih leta;
- Postopna menjava notranje opreme v posameznih enotah;
- Energetska sanacija enote Vrba in enote Zelena jama (+ statika objekta) v sodelovanju z
MOL;
- Nakup dodatne IKT opreme;
- Zagotavljanje in predstavitev didaktičnih in učnih pripomočkov zaposlenim.
Na posredni ravni:
- Timsko načrtovanje, izvajanje in evalviranje dela na nivoju oddelka, aktivov, delovnih in
strokovnih skupin;
- Izvedba formalnih in neformalnih srečanj;
- Izvedba DVZ na temo povratne informacije in kolegialnih hospitacij ter formativnega
spremljanja otrok;
- Izobraževanje za zaposlene na temo Senzorna integracija (Mojca Praprotnik);
- Udeležba zaposlenih vrtca na teambuildingu – Gozd Martuljek;
- Spremljanje strokovnih aktivov (vodje enot);
- Spremljanje po oddelkih na temo Prehodi med dejavnostmi (ravnateljica);
- Spomladi se bomo udeležili strokovne ekskurzije v Vrtec Metlika. Predstavili nam bodo
primere dobre prakse (senzorna soba, ustvarjanje didaktičnih pripomočkov na določeno
temo z vključevanjem vseh področij kurikula);
- Vsi zaposleni se bomo udeležili Team buildinga v Kranjski Gori;
- Predstavitev dobre prakse našega vrtca iz različnih področij vzgojno izobraževalnega
programa;
- Prehod 32 oddelkov na e-asistenta;
- Sprotno urejanje spletne in intranetne strani vrtca.
Na procesni ravni:
- Izvajanje programa Eko šole;
- Teden tradicionalne slovenske hrane – seznanjanje s hrano pridelano v lokalnem okolju;
- Gibanje v prostoru in na prostem ter v okolici vrtca;
- Dejavnosti in igre, ki dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav;
- Dejavnosti povezane s poslušanjem, govorom, predbralnimi veščinami in predpisalnimi
veščinami;
- 1x mesečno se bo na strokovnih aktivih razvojno načrtovalo na povezovanju vsebin
spodbudnega učnega okolja in opismenjevanja z NTC učenjem – uvajanje 2. in 3. sklopa
dejavnosti NTC učenja v izvedbeni kurikul;
- Vključevanje otrok v načrtovanje, izvedbo in evalvacijo;
- Primerna ureditev prostora – spodbudno učno okolje;
- Prehodi med dejavnostmi – osredotočenost strokovnih delavcev (strategije, podpora..).
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3. Pričakovani rezultati pri izvedbi dejavnosti za dosego zastavljenih ciljev:
Na strukturni ravni:
- Organizacija poslovalnega časa glede na potrebe staršev;
- Prilagojen poslovalni čas;
- Združevanje oddelkov;
- Zapiranje enot – racionalizacija stroškov;
- Prijaznejši podobi enote Vrba in enote Zelena jama - varnejše okolje, manjša poraba
energije;
- Menjava pohištva v oddelkih, pisarnah, vrtec bo prispeval 33.000 € (presežek) za sanacijo
kanalizacije na enoti Zelena jama ter delno za senčenje;
- Z nakupom igrač in didaktičnih pripomočkov pričakujemo več spodbud in možnosti za
igro in raziskovanje;
- Varnost in urejenost notranjih prostorov in igrišč;
- IKT oprema za zaposlene.
Na posredni ravni:
- Boljša ozaveščenost zaposlenih o svojem ravnanju, odgovornosti in možnosti izbire;
- Boljša ozaveščenost o tem, da skozi spreminjanje sebe lahko vplivamo na spremembe pri
drugih;
- Večja pripadnost kolektivu in zadovoljstvo zaposlenih;
- Dvig kakovosti v prepoznavanju stroke in novih znanj ter vnašanja v prakso;
- Ozaveščeno delovanje vsakega posameznika;
- Predstavitev primerov dobre prakse ožjemu in širšemu okolju;
- Večja aktivna udeležba zaposlenih na posvetih in prestavitev našega dela navzven;
- Večja udeležba staršev na izobraževanjih za starše;
- Organizacija in izvedba prireditev ob zaključku sanacij objektov;
- Več strokovnih objav zaposlenih v strokovnih zbornikih, revijah.
Na procesni ravni:
- Otroci in zaposleni prepoznavamo dejavnike, s katerimi ogrožamo naravo in naše zdravje
in izboljšujemo svoja ravnanja;
- Ureditev kotičkov po oddelkih v povezavi s procesnimi cilji;
- Več načrtovanih dejavnosti na prostem;
- Izmenjava izkušenj, predstavitev primerov novih iger med strokovnimi delavci na aktivih;
- Integriranost vseh komunikacijskih veščin;
- Večja participacija, samostojnost otrok v vzgojno izobraževalnem procesu;
- Strokovni delavec nudi otroku pogoje in priskrbi materiale za učenje, postavi primerne
cilje za posameznega otroka;
- Manj vedenjskih odklonov; ozaveščenost odraslih pri stilu vodenja otrok (prehodi med
dejavnostmi).
Rezultate bomo vrednotili s kazalniki za merjenje kakovosti. Kazalniki so opisani v razvojnem
načrtu, ki bo priloga LDN. Razvojni načrt bomo izpolnjevali tri leta, zato so izbrani nekateri cilji
in dejavnosti. Del ciljev bomo realizirali v naslednjih letih.
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PROJEKTI V VRTCU
Tudi letos so bili otroci in strokovni delavci vrtca vključeni v številne projekte in akcije na lokalni
in interni ravni, kar je prikazano v spodnjih preglednicah:

Preglednica 1: lokalni projekti
Lokalni projekti
Program Ekošola /EKOVRTEC
VARNO S SONCEM
TVU – TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA
PORAJAJOČA SE PISMENOST V
PREDŠOLSKEM OBDOBJU
POLŽJE IGRE MOŠČANSKIH VRTCEV
MALI SONČEK
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Število vključenih
oddelkov
42
42
13

Število vključenih
strokovnih delavcev
92
92
28

12

24

2
33
15

4
66
30

Število vključenih
oddelkov
19

Število vključenih
strokovnih delavcev
38

17
12
13

38
26
29

Preglednica 2: interni projekti
Interni projekti
TEDEN TRADICIONALNE SLOVENSKE
HRANE
SONČKOV DAN
ZMAJČKOV DAN
ZELENI DAN

Delo strokovnih aktivov
Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji vrtca oblikovani glede na starostno obdobje otrok.
Občasno se jim pridružijo tudi pomočniki vzgojiteljev. Na sestankih se lotevajo načrtovanja in
evalviranja skupnih dejavnosti in projektov ter obravnavajo druge strokovne teme. Zapisniki
aktivov se hranijo pri vodji enote in aktiva.
V letu 2017 je delovalo 12 strokovnih aktivov.
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Preglednica 3: Obseg dela strokovnih aktivov po posameznih enotah
Enota vrtca

Zelena jama

Zmajček in Zmajčica

Vrba
Vejica

Aktiv
Aktiv 1 – 2
Aktiv 2 – 3
Aktiv 3 - 4
Aktiv 4 – 6
Aktiv 1 – 2
Aktiv 2 – 4
Aktiv 4 – 6
Aktiv 1 – 2
Aktiv 2 – 3
Aktiv 3 – 4
Aktiv 4 – 5
Aktiv 5 – 6

Število vključenih
oddelkov
3
3
3
4
3
4
5
2
4
3
4
4

Število srečanj
14
13
13
14
13
13
13
12
13
14
15
15

Skupne dejavnosti v vrtcu
Otroci in strokovni delavci vrtca so načrtovali in izvajali skupne dejavnosti in dogodke v okviru
programa javnega vrtca, ki je zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega
programa (Kurikulum za vrtce), skupnih izhodiščih razvojnega načrta vrtca in značilnostih vsebin
posamezne enote.
Preglednica 4: Skupne dejavnosti
Dejavnost – opis
Teden kulture
Povorka na Ptuj
Pustovanje
Pohod po poti ob žici
Počitniške dejavnosti – igre z vodo
Teden mobilnosti – ogled brezplačne predstave LPP, sprehodi v
bližnjo okolico vrtca
Teden otroka – piknik, pastirske igre, kviz z ugankami,
vaja delna evakuacije potres, obiski reševalne postaje, gasilci,
piknik, obisk reševalnega psa, obisk delavnic ZPM, ogled Opere,
izlet na Golovec
Veseli december – gledališke predstave, božični kino, ustvarjalne
delavnice, obisk dedka mraza
Pomladanski kros
Jesenski kros
Dan odprtih vrat – druženje med oddelki
Čistilne akcije
Dan tišine
Vrtnarski dan
Mesec brez igrač
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Število vključenih
oddelkov
26
2
26
23
42
12

19

42
26
21
38
28
13
30
3

Realizacija obogatitvenega programa
Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja
občasno daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikuluma, zanimanja otrok in želja staršev.
Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in
pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce.

ROLANJE
Rolanje izvajajo strokovni delavci vrtca, ki imajo opravljen tečaj rolanja in so usposobljeni za
vaditelje rolanja. Rolanje se izvaja v jesenskem in pomladnem času za otroke, ki obiskujejo vrtec
zadnje leto pred vstopom v šolo. Rolanje je za starše brezplačno in se izvaja v dopoldanskem času
v skupinah po 8 otrok. Otroci se udeležijo 5 dnevnega programa po eno uro dnevno.
Preglednica 5: Obogatitvena dejavnost – rolanje
Enota vrtca
Zelena jama
Zmajček
Vejica in Vrba

Strokovni delavci - izvajalci
Uroš Petrič
Klemen Krašovec, Sandra
Miklič
Klemen Krenker, Suzana
Škorjanec, Lucija Grad

Število vključenih otrok v letu 2017
46
42
87

DRSANJE
V letu 2017 je bilo je bil izvedeno drsanje za enote Vrba in Vejica od 9. 2. do 16. 2. 2017. Drsalo
je 86 otrok. Število vaditeljev drsanja iz vrtca je bilo 5. V času od 7. 11. do 14. 11. 2017 je bilo
izvedeno drsanje za vse enote Zelena jama. Drsalo je 171 otrok in 9 vaditeljev. Potekalo je v
organizaciji društva Lucky Luka in Agencije za šport (drsanje je sofinancirano s strani MOL-a), v
sklopu programa Mali sonček.
GLEDALIŠKE PREDSTAVE
Zaradi zanimanja otrok in na željo staršev smo sodelovali z Lutkovnim Gledališčem Ljubljana in
Miškinim gledališčem. Vse gledališke predstave so bile načrtovane v LDN oddelkov, v skladu s
cilji Kurikuluma za vrtce.
Predstave so si ogledali otroci v starosti od dveh do šestih let. Starši so plačali ceno vstopnic od
3,50 do 4,50 evra na otroka. V oddelkih 4 – 6 letnih otrok v enoti Zelena jama so straši plačali
tudi avtobusni prevoz. Ostali oddelki v starosti od 4 -6 let enot Zmajček, Vrba in Vejica so za
koristili prevoze do gledališča koristili avtobuse mestnega potniškega prometa. Otroci od 2 – 4 let
si predstave ogledajo v prostorih vrtca.
Gledališke predstave v lastni izvedbi
Strokovni delavci so tekom leta za otroke različnih starosti izvedli več predstav ob različnih
priložnostih (teden otroka, veseli december…).
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KOLESARČKI
Program Kolesarčki je preventivno vzgojni program v cestnem prometu za najmlajše. Namen
programa je, da otroke preko igre in na neprisiljen način poučimo kako se vesti v prometnem
okolju, tako da bodo postali bolj previdni in vestni udeleženci v prometu. Otroci so postavljeni so
v vlogo voznika in doživljajo dogodke kot jih opaža in zaznava voznik v pravem prometu. Prav
tako so postavljeni v vlogo pešca, ki mora pravilno prečkati prometno cestišče na poligonu.
Programa Kolesarčki se je udeležilo 142 otrok v starosti od 5 – 6 let.
Ceno programa je v višini 1.066,28 € pokril Sklad vrtca Zelena jama.

IZLETI
Izlete načrtujejo in izvajajo strokovni delavci vrtca v okviru programa Mali sonček v skladu s
kurikulum za vrtce.
Preglednica 6: Obogatitvena dejavnost – izleti
Enota

Izlet
Mengeška koča
Vrba
RIC Sava
Zelena jama, Zmajček
Živalski vrt
Kekčeva dežela,
Rakov Škocjan,
Zelena jama, Vrba
Trim steza v Zadvoru
Tivoli
Ljubljanski grad,
Zelena jama
vožnja z ladjico po
Ljubljanici
Vejica
Brdo pri Kranju
Zelena jama, Vrba, Zmajček Blažev grič – Golovec
Zelena jama, Zmajček
Kodeljevo
Postojnska jama
Zmajček
Rožnik, Višnja Gora, Sveta
Ana

Število oddelkov
3
4
2
6
2
2
1
4
1
3
16
8
1
4

TABORI
Pri otrocih in starših so tabori oz. »Vrtec na kmetiji« zelo priljubljeni. Izvajamo jih v oddelkih od
4 let dalje v trajanju treh dni. Odločamo se za različne termine in različne lokacije. Tabor
organiziramo v sklopu dejavnosti Kurikula za vrtce zato si prizadevamo, da se ga udeleži vsaj dve
tretjini otrok posameznega oddelka. Cena posameznega tabora se je v letu 2017 gibala od 80 € do
125,30 €, glede na ponudbo organizatorjev.
Otrokom zadnje leto pred vstopom v šolo tabore sofinancira MOL v višini 75 € na otroka.
Socialno šibkejšim otrokom je stroške bivanja na taboru kril Sklad vrtca.
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Preglednica 7: Obogatitvena dejavnost – tabori
Enota

Tabor

Zelena jama Kmetija Zg.
Vrba
Zavratnik
Športni center
Zelena jama
na Pokljuki
Kmetija
Vrba
Flander
Kmetija Zg.
Vrba
Zavratnik
Kmetija
Vrba
Obolnar
Penzion Na
Vrba
razpotju
Ranč Kaja in
Vejica
Grom
Zmajček
Piran
Camp Menina
Zmajček
planina

Organizator
Društvo za preživljanje prostega
časa MT šport, Ljubljana
Društvo za preživljanje prostega
časa MT šport, Ljubljana
Društvo za preživljanje prostega
časa MT šport, Ljubljana
Društvo za preživljanje prostega
časa MT šport, Ljubljana
Društvo za preživljanje prostega
časa MT šport, Ljubljana
Društvo za preživljanje prostega
časa MT šport, Ljubljana
Društvo za preživljanje prostega
časa MT šport, Ljubljana
ZLRO Ljubljana
Jurij Kolenc

Cena

Število
oddelkov

Število
otrok

122,90 €

5

77

118,90 €

2

41

106,90 €

1

17

122,90 €

2

42

96,80 €

1

21

125,30 €

1

18

117,90 €

1

16

94,00 €

2

24

80,00 €

1
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Realizacija nadstandardnega programa

ZIMOVANJE
Staršem smo ponudili zimovanje v počitniškem domu ZPM Moste – Polje, v vili Šumica, od 16. 1.
– 20. 1. 2017 v Kranjski gori. Cena zimovanja je bila 142 € plačljiva v dve obrokih. Zimovanja se
je udeležilo 25 otrok.

LETOVANJE
V otroškem letovišču Zambratija na Hrvaškem je bilo v sodelovanju z ZPM Moste - Polje,
izvedeno letovanje, v času od 29. 5. do 2.6.2017. Letovanja se je udeležilo 112 otrok. V času od
5. 6. do 9. 6. 2017 je 45 otrok letovalo v Zambratiji (enota Zmajček).
Cena letovanja je bila 157 evrov na otroka. Osmim otrokom je letovanje pokril Sklad vrtca, štirje
otroci so letovali brezplačno.
PLESNE URICE
Starši so otroke, starejše od štirih let, lahko vključili na plesne urice, plesne šole PLESNA
ZVEZDA. Potekale so v popoldanskem času, po 15.30 uri v prostih vrtca in niso motile izvajanje
rednega programa. Otroci so po dejavnost odšli s starši domov.
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Preglednica 8: Nadstandardna dejavnost – plesne urice
Enota
ZELENA JAMA
ZMAJČEK
VRBA
VEJICA
Skupaj

Število vključenih otrok
od januarja do junija 2017
13
8
18
11
50

Število vključenih otrok
od oktobra do decembra 2017
12
7
21
9
49

TUJ JEZIK – ANGLEŠČINA
Angleščino izvajata jezikovna šola BIP in ABIS. V dejavnost so vključeni otroci od 4 let dalje na
željo staršev. Dejavnost je potekala v popoldanskem času po 15.30 uri v prostorih vrtca.
Preglednica 9: Nadstandardna dejavnost – angleščina
Enota
ZELENA JAMA
ZMAJČEK
VRBA
VEJICA
Skupaj

Število vključenih otrok od
januarja do junija 2016
9
6
5
5
25

Število vključenih otrok od
oktobra do decembra 2017
18
4
5
12
39

LINDA ŠPORT – ŠPORTNO GIBALNE URICE
V šolskem letu 2015/16 smo otrokom in staršem prvič ponudili športno gibalne urice, ki se
izvajajo v telovadnici enote Zmajček.
Preglednica 10: Nadstandardna dejavnost – športno gibalna urica
Enota
ZMAJČEK
ZELENA JAMA
Skupaj

Število vključenih otrok od
januarja do junija 2017
4
2
4

Število vključenih otrok od
oktobra do decembra 2017
4
0
2

KOŠARKA GLOBKO
V šolskem letu 2017/18 smo otrokom in staršem prvič ponudili košarko, ki se izvaja v telovadnici
enote Zmajček.
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Preglednica 11: Nadstandardna dejavnost – košarka
Število vključenih otrok od
oktobra do decembra 2017

Enota
ZMAJČEK
ZELENA JAMA

20

Praksa in mentorstvo dijakom in študentom
V vrtcu je potekalo povezovanje z izobraževalnimi ustanovami in na podlagi tega praktično
usposabljanje dijakov in študentov. Mentorji kandidatom so bili strokovni delavci vrtca.
Preglednica 12: Mentorstvo dijakom in študentom na praksi
Izobraževalna ustanova
SVŠG Ljubljana

Število
kandidatov

Andreja Kramar Klešnik, Saša Trtnik,
Anita Novak Valant, Klavdija Volf, Katja
Suhadolc, Sonja Cestnik, Maja Čufer,
Anita Golob, Maja Stražar, Erika Eržen
Maja Pospeh, Marjeta Kern, Vinko Nebec,
Anita Fegic
Stanislava Kandare

10

Cene Štupar

4

Pedagoška fakulteta Maribor
B2 d.o.o., program srednjega
strokovnega izobraževanja in
poklicnega tečaja predšolske vzgoje
Filozofska fakulteta, oddelek za
pedagogiko in andragogiko
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Pedagoška Fakulteta Koper

1

Mentor

4

Karmen France Pavlin, Alenka Oven,
Anita Fegic, Vanja Godnjov

1

Saša Pečaver

2
2

Stanislava Kandare, Vojka Purgar
Silva Ložar, Nada Keber

Strokovni izpiti
V okviru projekta s strani Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport v sodelovanju z Evropsko
unijo, »PRVA ZAPOSLITEV POMOČNIKOV VZGOJITELJEV«, so nastope za strokovni izpit
opravile:




PETRA VUJOVIĆ
RENATA FILIPČIČ
DITA DEBELJAK

Nastope za strokovni izpit je opravila JANJA DEMŠAR.
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2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne
kazalce po posameznih dejavnostih

Doseganje uspeha pri projektih v vrtcu

UVAJANJE OTROK V VRTEC
Vstop otroka v vrtec je ena izmed težjih prelomnic v življenju otroka in staršev. Pogosto je to celo
prva daljša ločitev staršev in otroka, najpogosteje tudi prva ločitev, ko starši dajejo svojega otroka
v varstvo »tujim, neznanim« osebam, za katere sicer vedo, da so strokovni, jih pa še ne poznajo.
Ta situacija je prav z vidika čustvene vpletenosti vseh sodelujočih zelo zapletena in zahteva še
posebej skrbno in premišljeno ravnanje.
V našem vrtcu smo se prav zato odločili, da organiziramo najrazličnejše dejavnosti za lažji prehod
otrok od doma v vrtec, usmerjene v dobro informiranost staršev o tem, kaj lahko pričakujejo od
vrtca in kaj lahko otroci z vstopom v vrtec pridobijo.
Prav zato smo na vseh enotah za starše organizirali uvajalne sestanke v maju in juniju 2016, na
katerih smo sodelovali: ravnateljica, vodje enot, organizator PZHR in svetovalni delavki.
Strokovni delavci po oddelkih so s starši izvedli informativne pogovore pred vstopom otroka v
vrtec.
Po zaključku uvajanja smo želeli pridobiti povratne informacije, zato smo za starše pripravili
anketo, preko katere so nam lahko posredovali svoje prve izkušnje, izrazili svoje želje,
razmišljanja, zadovoljstvo ter predlagali temo načrtovanega predavanja.

EKOVRTEC
V letu 2017 smo nadaljevali s projektnim pristopom pri raziskovanju in proučevanju naravnega in
družbenega okolja s poudarkom na problemskih vsebinah okolja v katerem živimo. S
kombiniranjem učenja na prostem (na vrtu, travniku, v gozdu…) smo želeli doseči, da pri otroku
spodbudimo željo po znanju o različnih življenjskih okoljih, in da se v njem prebudi spoštljiv
odnos do žive in nežive narave. Hkrati s spoznavanjem naravnega okolja smo otroke usmerjali v
aktivno delovanje za njegovo ohranitev. V sklopu projektov smo izvedli več tematskih dejavnosti
v bližnjih parkih (pri gradu Fužine in parku Kodeljevo), gozdu (na Golovcu, Rožniku…),
travnikih in izletih (Mengeška koča). Gozd smo izkoriščali tudi kot naravno okolje za gibalne
dejavnosti otrok.
Vrtički in gredice, zasajeni z zelišči in drugo zelenjavo so postali že stalnica v dnevnem življenju
in delu otrok v vrtcu.
V sklopu projektov so imeli otroci tudi možnost spoznavanja različne prehrane in pridobivanja
navad zdravega in raznolikega prehranjevanja. Seznanjali smo jih z načini odgovornega ravnanja s
hrano. Poudarek je bil na pridobivanju informacij o hrani, o pridobivanju in ravnanju s hrano,
otroci so spoznavali proces priprave hrane in navade odgovornega ravnanja s hrano. Projekt,
»REPA, ZELJE, KORENJE, ZDRAVO ŽIVLJENJE« smo predstavili na sejmu Altermed v Celju
in za prikazano prejeli srebrno priznanje.
Izvajali smo stalne dejavnosti ločevanja odpadkov, varčevanja z energijo in zbiranja papirja.
Poteki dogodkov, akcij in projektni rezultati so bili predstavljeni na oglasnih deskah v vrtcu, na
spletni strani in v glasilu Zeleni glas.
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VARNO S SONCEM
V projekt smo se vključili vsi oddelki vrtca s prijavo, ki smo jo poslali na Zavod za zdravstveno
varstvo Celje, ki je eden izmed nosilcev programa. V maju sta se dve strokovni delavki vrtca
udeležili izobraževanja, ki je potekal na Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana. V mesecu maju
smo tudi prevzeli gradivo (plakate in knjižna kazala), ki smo jih uporabili pri izvajanju
preventivnega programa Varno s soncem z otroki. Konec maja smo po oddelkih začeli izvajati
dejavnosti za varovanje pred soncem, ki so bile namenjene ozaveščanju otrok, staršev in
zaposlenih v vrtcu.
Otroci so preko dejavnosti spoznavali kako se lahko zaščitijo pred škodljivim vplivom sonca.
Poslušali so zgodbice o soncu, izdelovali senčne ure, si ogledovali senco in njeno spreminjanje,
spoznavali kako smo poleti oblečeni, s čim in kako se namažemo….
Strokovni delavci smo k sodelovanju povabili starše, ki so otrokom priskrbeli klobučke in zaščitne
kreme. Upoštevali smo priporočila za zaščito in poskrbeli, da jih je bil deležen vsak otrok v vrtcu.

TVU – TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
V projektu smo sodelovali peto leto zapored in v mesecu maju pripravili pestro paleto dogodkov,
ki so otrokom obogatili program dejavnosti v vrtcu. Načrtovali in izvedli smo Pomladni kros,
Vrtnarski dan, Hodimo bodimo zdravi in Druženje za zdrav življenjski slog, dan tišine v naravi,
kjer so se starejši otroci družili z mlajšimi ob gibalnih dejavnostih.
Z vključitvijo v projekt TVU smo se pridružili številnim ustanovam, organizacijam in društvom,
ki pod okriljem območnega koordinatorja MUCH AKADEMA v povezavi z avtorjem in
nacionalnim koordinatorjem projekta Andragoškim centrom Slovenije seznanjajo najširšo javnost
z zamislijo o vseživljenjskim učenju. Pri otrocih in njihovih starših smo želeli spodbujati
radovednost in pozitiven odnos do učenja. Hkrati smo promovirali vrtec in dogodke v njem.
Opozorili smo tudi na možnosti preživljanja prostega časa na zabaven, koristen in brezplačen
način.

PROGRAM ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI (Program s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo)
Mobilne specialne pedagoginje si pri otrocih s posebnimi potrebami prizadevamo prepoznavati
njihova močna področja, hkrati pa jim pomagati pri premagovanju primanjkljajev ter razvoju
veščin za čim bolj učinkovito vključevanje v vrstniško skupino. Dodatna strokovna pomoč je za
številne otroke pomembna, varna in pozitivna izkušnja na poti učenja.
V letu 2017 smo mobilne specialne pedagoginje:
- redno nudile dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki jih imamo v
obravnavi; gre za otroke s posebnimi potrebami, ki že imajo izdano odločbo in tudi tiste, ki so še v
postopku usmerjanja. Število ur dodatne strokovne pomoči je za slednje določeno v dogovoru s
svetovalko za otroke s posebnimi potrebami v ljubljanskih vrtcih in svetovalno službo, sicer pa je
število ur dodatne strokovne pomoči določeno z odločbo.
- spremljale otroke, ki jih imamo v obravnavi na taborih, letovanjih, zimovanjih ter dejavnostih,
kot so drsanje, vožnja z mestnim avtobusom, obisk knjižnice, gledališča in muzeja, ogled šole
ipd.;
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- vodile vso potrebno dokumentacijo, povezano z našim delom;
- sodelovale pri sestankih strokovnih skupin in pogovornih uricah s starši otrok s posebnimi
potrebami;
- dnevno sodelovale s strokovnimi delavci oddelkov, v katere so vključeni otroci s posebnimi
potrebami;
- redno obiskovale aktive ljubljanskih mobilnih specialnih pedagoginj ter republiške aktive;
- sodelovale na vzgojiteljskih zborih in delnih vzgojiteljskih zborih;
- sproti in redno sodelovale s starši otrok, jim svetovale, nudile podporo ter po dogovoru
prikazovale, kako poteka dodatna strokovna pomoč;
- medsebojno sodelovale pri izmenjavi nasvetov, primerov dobrih praks, ustreznih metod ter
strategij učenja otrok s posebnimi potrebami;
- z izdelavo in izposojo didaktičnega materiala v knjižnici pri svetovalki za otroke s posebnimi
potrebami poskrbele za še bolj pestro in učinkovito delo;
- redno sodelovale in se individualno ali timsko posvetovale s svetovalnima delavkama vrtca;
- sodelovale na sestankih svetovalne in mobilne službe vrtca;
- redno sodelovale s svetovalko za otroke s posebnimi potrebami v ljubljanskih vrtcih, go. Mašo
Ozmec;
- redno sodelovale z zunanjimi inštitucijami, kot so CDZ, CSD, OŠ, ipd.;
- pridobivale dodatna strokovna znanja na različnih seminarjih, šolah za starše in drugih oblikah
izobraževalnih programov.

SVETOVALNO DELO V VRTCU
Otroci s posebnimi potrebami:
- urejanje osebnih map otrok,
- obiski oddelkov, spremljanje otrok,
- posvetovanje s strokovnimi delavci,
- sodelovanje in vodenje strokovnih skupin (tri srečanja: predstavitev Individualiziranega
programa, medletna in končna evalvacija Individualiziranega programa),
- priprava Poročil vrtca o otroku v postopku usmerjanja,
- timski sestanki v Zdravstvenih domovih, Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana ali na
CSD.
Načrtovani obiski oddelkov in posvetovanje s strokovnimi delavci.
Sodelovanje s starši, individualni pogovori po potrebi - na pobudo staršev ali strokovnih delavcev.
Sodelovanje na pogovornih urah s starši in roditeljskih sestankih oddelkov.
Mentorstvo študentom in sodelovanje s prostovoljci (Andreja Šunkar).
Izvedba tematskih srečanj za starše v dogovoru s strokovnima delavcema oddelka.
Sodelovanje pri pogovorih s starši in na multidisciplinarnih timih s CSD-jem, kjer je zaznan sum
različnih oblik nasilja in zlorab otroka, težave ob ločitvi staršev in urejanju stikov, zanemarjenost
otroka ali socialna ogroženost družine (Andreja Šunkar).
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Pomoč staršem pri zagotovitvi možnosti plačila za tabore, letovanja otrok, oskrbnine vrtca predstavitev projekta »Botrstvo« in vključitev socialno ogroženih družin (Andreja Šunkar).
Sklad vrtca – pomoč staršem pri oddaji vloge, sodelovanje s predsednikom UO Sklada vrtca g.
Milošem Kosićem (Andreja Šunkar).
Sodelovanje z vodstvom vrtca, sodelovanju na kolegiju, sodelovanje na delnih vzgojiteljskih
zborih v vseh enotah vrtca.
Sodelovanje pri izvajanju razvojnega načrta vrtca Zelena jama. Koordinacija razvojnoraziskovalne naloge Uvajanja elementov pristopa NTC učenje v izvedbeni kurikul vrtca.
Sodelovanje z organizacijsko vodjo Martino Ibrahimkadič pri pripravi Zbornika novih iger vrtca
Zelena jama in predstaviti Izvajanje kurikula z uvajanjem elementov pristopa NTC učenja na
obisku strokovnih delavcev vrtcev iz Zagreba (mednarodna konferenca). Priprava in koordinacija
izvedbe raziskave Vpliv pristopa NTC učenje na gibalne sposobnosti otrok. (Esmira Behrić).
Dogovori z dr. Rankom Rajovićem glede Zbornika novih iger vrtca Zelena jama ter sodelovanja
pri raziskavi Vpliva pristopa NTC učenje na gibalne sposobnosti otrok. Sodelovanje z Gajo Koler
pri statistični obdelavi podatkov ter priprava evalvacije raziskave in predlogov za nadaljnje
raziskovanje. Predstavitev rezultatov raziskave za vse strokovne delavce vrtca. (Esmira Behrić)
Priprava izvedbe ponovitve raziskave Vpliv pristopa NTC učenje na gibalne sposobnosti otrok v
sodelovanju z dr. Rankom Rajovićem. (Esmira Behrić).
Dogovori z Fakulteto za šport (prof. Videmškovo) za sodelovanje študentke magistrskega študija
zadnjega letnika pri izvedbi raziskave Vpliv pristopa NTC učenje na gibalne sposobnosti otrok
(Esmira Behrić).
Dogovori za sodelovanje z vrtcem Škofljica (s svetovalno delavko Ano Bratuž Mitrović) v
raziskavi Vpliv pristopa NTC učenje na gibalne sposobnosti otrok (Esmira Behrić).
Sodelovanje in podpora strokovnim delavcem pri uvajanju elementov programa NTC učenja v
izvedbeni kurikul oddelkov (Esmira Behrić).
Sodelovanje s pomočnico vzgojiteljice Tajdo Ivanc pri pripravi diplomske naloge s področja NTC
učenja – hospitacija v oddelku (spodbudno učno okolje) in intervju (Esmira Behrić).
Ozaveščanje staršev o škodljivem vplivu nekaterih dejavnikov (premalo gibanja, onemogočanje
nekaterih oblik gibanja, škodljiv vpliv ekranov (TV, računalnik, i-pad, mobiteli) – na pogovornih
urah, srečanjih za starše (Esmira Behrić).
Sodelovanje pri načrtovanju strokovnega izobraževanja strokovnih delavcev. Dogovori z Mojco
Praprotnik, specialno pedagoginjo, za izvedbo izobraževanja o Senzorni integraciji za strokovne
delavce vrtca v šolskem letu 2017/2018 (Esmira Behrić).
Sodelovanje pri načrtovanju izobraževanja strokovnih delavcev in predavanj za starše (Andreja
Šunkar):
-

prijave zaposlenih na seminarje, izobraževanja in urejanje dokumentacije,
priprava strokovne literature za strokovne delavce in delavke;
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-

Šola za starše: priprava anket, vabil, obvestil, zapisnikov predavanj ter seznanitev
strokovnega osebja s temo predavanja, da prenesejo zanimanje na starše.

Sodelovanje pri izvedbi srečanj za starše novosprejetih otrok. Priprava gradiva za vse starše na
temo »Uvajanje v vrtec« in predstavitev na srečanjih za starše novosprejetih otrok po enotah v
sodelovanju z ravnateljico, vodjami enot in organizatorjem PZHR.
KRONIKA VRTCA (Andreja Šunkar).
Skrb za povezovanje v celoto in urejanje le-te.
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI: Centri za duševno zdravje in Razvojne
ambulante v Zdravstvenih domovih Moste, Vič in Center, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana,
OŠ Janeza Levca, Razvojna oddelka Vrtca Vodmat in Vrtca Ciciban (Andreja Šunkar), Okrožno
sodišče (Andreja Šunkar), Policija – policijska uprava Moste Polje, Pediatrična klinika – Klinični
oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Ambulanta za avtizem in razvojne
motnje, Zavod RS za šolstvo, ga. Katja Poglajen Ručigaj – vodja mobilnih specialnih pedagoginj,
CSD Ljubljana Moste Polje, ZPM Ljubljana Moste Polje (Andreja Šunkar), Psihomotorična vadba
za otroke (Andreja Šunkar), OŠ Martin Krpan, OŠ Vide Pregarc (Andreja Šunkar), Mestna občina
Ljubljana, MT Šport (Andreja Šunkar) ter Javni zavod Cene Štupar, Društvo Ambasadorji
nasmeha, Društvo Tačke pomagačke (Andreja Šunkar).
Objava strokovnega članka »Nemirni otrok v vrtcu in svetovalno delo psihologa v predšolski
vzgoji« v strokovni reviji Šolsko svetovalno delo (Esmira Behrić, januar 2017).
Aktivno sodelovanje na mednarodni konferenci s prispevkom »Izvajanje kurikula z uvajanjem
elementov pristopa NTC učenje«, , vrtec Zelena jama (Esmira Behrić, 8. 4. 2017).
Aktivno sodelovanje na strokovni konferenci »Tako velik, pa še vedno nevzgojen? Mavričnost
otrok z ADHD« s prispevkom »Načrtovanje pomoči nemirnemu otroku v vrtcu«, Zdravstvena
fakulteta Ljubljana (Esmira Behrić, 14. 4. 2017).
Objava strokovnega članka »Nemirni otrok v vrtcu in svetovalno delo psihologa v predšolski
vzgoji« v zborniku konference o ADHD na spletni strani http://www.zf.unilj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/ADHD.pdf, (Esmira Behrić, junij 2017).
Redna udeležba in sodelovanje na aktivu ljubljanskih svetovalnih delavcev in na republiškem
aktivu svetovalnih delavcev ter na študijski skupini za svetovalne delavce.
UVAJANJE ELEMENTOV PRISTOPA NTC UČENJE V IZVEDBENI KURIKUL
VRTCA (koordinator: Esmira Behrić)
Razvojni načrt vrtca Zelena jama vključuje cilje za spodbujanje razvoja učnih potencialov otrok v
predšolskem obdobju. V šolskem letu 2015/2016 smo začeli z uvajanjem elementov programa
NTC učenje v načrtovanje izvedbenega kurikula oddelkov.
V šolskem letu 2016/2017 smo izvedli raziskavo Vpliv pristopa NTC učenje na gibalne
sposobnosti otrok.

28

V šolskem letu 2017/2018 načrtujemo ponovitev izvedbe raziskave Vpliva pristopa NTC učenje
na gibalne sposobnosti otrok z izboljšanim metodološkim načrtom.
DEJAVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI (koordinator: Andreja Šunkar)
Dejavnosti s pomočjo živali so potekale v vseh enotah vrtca, vključenih je bilo 36. oddelkov. Z
izvajalko Meto Štravs iz Društva Ambasadorji nasmeha sva v šolskem letu 2016/2017 načrtovali
tri obiske v dopoldanskem času, z namenom, da bi omogočili stik z različnimi živalmi čim več
otrokom. Prav tako je v vrtec redno prihajal bernski planšarski pes s svojo vodnico Ireno Koren.
V letu 2017 so nas tako obiskovale različne terapevtske živali: pes pasme bernski planšar, bradata
agama, trije kunci, dva morska prašička, dve mački, afriški beloprsi jež, dva polža ahatnika,
činčila in miniaturni ameriški prašiček.
Od oktobra 2017 smo začeli sodelovati še z društvom Tačke pomagačke in redno nas je začel
obiskovati pes pasme labradorec s svojo vodnico Dušanko Prelc Premate.
Prav tako smo dejavnosti s pomočjo živali predstavili na Zelenem dnevu 31. maja 2017 v enoti
Zelena jama.
Svetovalna delavka Andreja Šunkar je ob sodelovanju s strokovnimi delavci oddelkov poskrbela
za pridobitev vseh potrebnih soglasij staršev, koordiniranje obiskov, pripravo vabil za otroke in
starše ter spremljala izvedbe dejavnosti po oddelkih. Prav tako je posredovala zapise izvedenih
dejavnosti Društvu Ambasadorjev nasmeha.
INOVATIVNI PROJEKT VRTCA in MEDNARODNI PROJEKT »PODOBE SKOZI OČI
ŽIVALI« (koordinator: Andreja Šunkar)
V juniju 2017 smo z desetimi oddelki začeli načrtovati poglobljen pristop pri izvajanju dejavnosti
s pomočjo živali. V začetni fazi smo izvedli obiske različnih živali s predstavitvijo le-teh, hkrati pa
dali velik poudarek na participaciji otrok in načrtovanju vseh drugih dejavnosti, vključujoč
kurikularna področja.
Prav tako smo se septembra 2017 vključili v mednarodni projekt »Podobe skozi oči živali«, ki naš
projekt poglablja še skozi prizmo umetnosti.
ŠTUDENTKE LOGOPEDIJE – PROSTOVOLJKE (koordinator: Andreja Šunkar)
Za pet otrok (enote Zelena jama, Vrba, Zmajček) smo omogočili strokovno pomoč treh
prostovoljk, študentk 5. letnika PeF, smer logopedija in surdopedagogika, ki so redno, tedensko
prihajale v naš vrtec:
- Kristina Cigale;
- Tanja Schmidt;
- Ana Dušak.
Sodelovale so tudi na pogovornih urah in strokovnih skupinah s starši.
BREZPLAČNI TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA ZA STARŠE (organizacija in izvedba:
Javni zavod Cene Štupar Ljubljana) - koordinator: Andreja Šunkar
Program smo v letu 2017 staršem ponudili tako kot vsako leto, tokrat celo v treh razpisanih
obdobjih, vendar je bilo interesa premalo, zato smo staršem, ki so kasneje želeli obiskovati tečaj,
poiskali možnosti vključitve pri okoliških vrtcih ali OŠ. Mestna občina Ljubljana namreč
subvencionira program in je za starše brezplačen.
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Sicer pa smo v januarju 2017 omogočili vključitev zainteresiranih staršev še iz drugih ljubljanskih
vrtcev in treh okoliških OŠ, tako da je bil tečaj v obdobju od januarja do aprila 2017 uspešno
izveden, a žal iz našega vrtca ni bilo niti enega starša.
ŠOLA ZA STARŠE v letu 2017 (organizacija: Andreja Šunkar)
- 9. marec 2017: MARKO JUHANT - tema: Vzgoja brez nagrajevanja, pogojevanja in
podkupovanja;
- 12. april 2017: MARKO JUHANT - tema: Vzgoja brez nagrajevanja, pogojevanja in
podkupovanja;
- 3. oktober 2017: EVA ŠKOBALJ - tema: Čuječnost in vzgoja.
PROGRAM KATIS (Andreja Šunkar)
Ureditev evidence vseh zaposlenih v aplikaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter
prijava različnih oblik internega izobraževanja (mednarodna konferenca, celodnevno ali
poldnevno izobraževanje za strokovne delavce) in priprava potrdil za zaposlene.

2.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Vrtec je pri svojem delovanju izpostavljen različnim tveganjem, ne glede na cilje poslovanja.
Nimamo zagotovljenih sredstev ustanovitelja iz naslova stroškov zaradi neplačevanja obveznosti s
strani staršev. Med letom se spreminja fluktuacija otrok. Zagotavljanje sredstev za investicijsko
vzdrževanje, nabavo opreme, izvajanje dejavnosti, ne moremo predvideti, koliko bo v proračunu
zagotovljenih sredstev oz. če bo to pokrilo dejanske potrebe vrtca. Nadomeščanje odsotnosti
zaposlenih težko pokrijemo pravočasno zaradi birokratskih postopkov. Težko zagotovimo
izvajanje predšolske vzgoje po kurikulu v primeru, ko otrok zaradi vzgojnih posebnostih potrebuje
spremljevalca oz. posebno obravnavo, pa te ni deležen. Krčenje kadra in večanje normativa otrok
po skupinah bi drastično vplivalo na kvaliteto vzgojno-izobraževalnega dela.
2.2.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poročila preteklega leta ali več preteklih let
V letu 2017 smo vse zastavljene cilje LDN realizirali. Podrobna realizacija je napisana v poročilu.
Vključeni smo v več projektov, povezujemo se v mreže vrtcev, študijske skupine. Sodelujemo na
strokovnih aktivih na ravni Slovenije, Ljubljane, na posvetih in predstavljamo primere dobrih
praks v našem vrtcu. Posebej bi poudarila, da smo v mesecu aprilu organizirali mednarodno
tematsko konferenco, na katero se je odzvalo 49 strokovnih delavcev treh zagrebških vrtcev. Vrtec
je sodeloval na raznih likovnih natečajih in razstavah. Predstavili smo več primerov dobrih praks
na mednarodnih posvetih. Objavili smo nekaj odmevnih strokovnih člankov v strokovnih revijah
in zbornikih. Izvedli smo raziskavo s pristopa NTC učenja. Povezujemo se z zunanjimi
izobraževalnimi inštitucijami in se mrežimo z drugimi vrtci. Skrbimo za izobraževanje kadra.
Organizirali smo skupna predavanja za osebnostno in strokovno rast zaposlenih. Prav tako smo
organizirali družabna srečanja za boljše počutje zaposlenih: teambuilding in ogled gledališke
predstave. Skrbimo za sodelovanje s starši in jih vabimo k različnim, novim oblikam aktivnega
sodelovanja. Razvojno načrtovanje nam omogoča strokovno povezovanje, skupno oblikovanje
stroke, povečuje pripadnost skupni ideji, ustvarja boljšo klimo in oblikuje soodgovornost. Skrbimo
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za boljše sodelovanje s starši in jih vabimo k različnim oblikam aktivnega sodelovanja. Letos smo
izvedli tudi anketo na temo udeležbe staršev na Šoli za starše.
2.2.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Finančni okviri poslovanja vrtcev so odvisni od ekonomske cene, ki je sprejeta na ravni občine, od
namenskega financiranja s strani občine, od sredstev, ki jih prejme vrtec od države in od sredstev,
ki jih vrtec pridobi iz drugih virov. Gospodarnost in učinkovitost poslovanja nista merljivi s
kazalci in kazalniki, ki jih uporabljajo pri analiziranju poslovanja v gospodarstvu. Meril in sodil za
merjenje gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja s strani pristojnega ministrstva nimamo,
standardi so določeni na področju zagotavljanja prostorskih in drugih zahtev pri izvajanju naše
dejavnosti.
2.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
V skladu z 2. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora
javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002) so predstojniki oziroma poslovodni organi proračunskih
uporabnikov odgovorni za vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema
finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja. Temeljni kontrolni
postopki pri vseh proračunskih uporabnikih se nanašajo predvsem na kontrole pravilnosti
poslovnih dogodkov in podatkov.
V Vrtcu Zelena jama smo pričeli s sistematičnimi postopki za določitev vseh kontrolnih
postopkov in natančno določitvijo pristojnosti in odgovornosti vseh oseb, ki začenjajo in
odobravajo poslovne dogodke. Temeljna naloga je takoj vzpostaviti učinkovit sistem kontrolnih
postopkov tako na izvedbeni kot na vodstveni ravni.
2.2.9 Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja,
regionalni razvoj
S svojim delovanjem posredno vplivamo na kakovost družinskega življenja naših staršev.
Obratovalni čas imamo prilagojen na potrebe staršev. Pomagamo staršem pri vzgoji otrok,
Soustvarjamo pogoje za otrokov zdrav razvoj. S starši aktivno sodelujemo preko različnih oblik:
svet staršev, roditeljski sestanki, uvajalni sestanki, individualni razgovori, izobraževanje za
starše... Za boljšo obveščenost staršev in širše javnosti smo poskrbeli za predstavitev vrtca na
spletni strani. Tekom leta smo izvajali ustrezne zdravstveno higienske ukrepe: učenje pravilnega
umivanja rok, spoznavanje zdrave prehrane, učenja pravilnega čiščenja zob (Stomatološka klinika)
ipd. Spremljamo otroke in v primerih, ko zaznamo znake nasilja, stiske otroka, vključimo tudi
Centre za socialno delo. Ustanovili smo Sklad vrtca in sodelujemo v projektu Botrstvo. Otroke
ekološko ozaveščamo: zbiranje papirja, zamaškov, ločevanje odpadkov, skrb za urejanje okolice
(prilagojeno otrokom), varčevanja z vodo. Deležni so prometne in državljanske vzgoje.
Spoznavajo svoje mesto in okolico.
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SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INŠTITUCIJAMI
 MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Zagotavljanje pogojev za dogovorjeni obseg dejavnosti. Skupna prizadevanja za čim večjo
vključitev predšolskih otrok v različne oblike programov, projektov. Skupna skrb za zagotavljanje
dobrih delovnih pogojev za zaposlene in bivalnih prostorov za otroke.
Skupno ustvarjanje pogojev zdravega vrtca.
Zagotavljanje finančnih sredstev.
 JAVNI ZAVODI (Erudio, CDI,…)
ki izvajajo program prekvalifikacije za poklic pomočnika vzgojitelja.
 SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA Ljubljana
 PEDAGOŠKA FAKULTETA v Ljubljani in Mariboru
 FILOZOFSKA FAKULTETA v Ljubljani
Z omenjenimi inštitucijami sodelujemo predvsem tako, da omogočamo mentorstvo dijakom in
študentom. Profesorji PF nam pomagajo pri izobraževanju strokovnega kadra ( vključevanje v
raziskovalne projekte, nastopi in hospitacije študentov).
Omogočajo nam sodelovanje z njihovimi študenti, ki opravljajo prostovoljno delo v našem vrtcu.
 MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Udeleževali se bomo izobraževanj, ki jih ministrstvo organizira za vodstvene delavce in v
aktivnostih, ki jih ministrstvo predpisuje, evropski projekt »PRVA ZAPOSLITEV«
 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Izobraževanje in osveščanje otrok o pomenu čebel in čebeljih pridelkov.


ZDRAVSTVENI DOM MOSTE

 ZAVOD ZA ŠOLSTVO
Sodelovali bomo v študijskih skupinah in koristili svetovalno dejavnost Zavoda pri izobraževanju
strokovnega kadra.
 ŠOLA ZA RAVNATELJE
Podpora ravnateljem, svetovanje, strokovno izpopolnjevanje, posveti za strokovni kader.
 EKO ŠOLA
Mednarodno uveljavljen program celostno okoljske vzgoje in izobraževanje


GOZDARSKI INŠTITUT

 CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA MOSTE POLJE
Razstava likovnih otroških del
 AGENCIJA ZA ŠPORT
Izvedba tečaja drsanja.
Pohod ob žici.
Kros.
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 CENTER KULTURE DOM ŠPANSKI BORCI
Revija pesmi in plesa.
 ANDRAGOŠKI CENTER SLOVENIJE
Teden vseživljenjskega učenja.
Obisk kmetije.
Športno gibalne dejavnosti.
 OŠ VIDE PREGARC, OŠ MARTIN KRPAN, OŠ NOVE FUŽINE
Ogled šol in obiski prvega razreda.
V OŠ Martina Krpana skupina otrok, starosti od 5-6 let, obiskuje 5 x tedensko telovadnico.
Medsebojno druženje, predstavitev dejavnosti.
Učenci predmetne stopnje OŠ Vide Pregarc uporabljajo jedilnico za čas kosila in učenci 4. in 5.
razreda dnevno za športno vzgojo; občasno vsi učenci za izvedbo športnih dni po predhodnem
dogovoru z vrtcem.
 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE, MT ŠPORT, ZPM MOSTE
Izvedba taborov, zimovanj in letovanj, novoletnih, pustnih in drugih prireditev za otroke.
 KNJIŽNICA JOŽETA MAZOVCA
Seznanjanje otrok z delovanjem knjižnice.
Izposoja knjig.
Ure pravljic.
Projekt ciciuhec.
Razstava v knjižnici Fužine.
 DOM STAREJŠIH OBČANOV
Medgeneracijsko povezovanje, obiski.


GLEDALIŠČE FRU FRU, LUTKOVNO GLEDALIŠČE, CENTER KULTURE DOM
ŠPANSKIH BORCEV
Ogledi predstav.
 MUZEJ ARHITEKTURE IN OBLIKOVANJA LJUBLJANA
Ogledi razstav, udeležba na delavnicah.
 ŠOLA KARATEJA SANKUKAI
Predstavitvena urica dejavnosti šole.
 DRSALIŠČE ZALOG
Prilagajanje na led.
 JUDO KLUB SOKOL
Predstavitvena urica dejavnosti šole.
 HIŠA EKSPERIMENTOV
Naravoslovne učne urice, raziskovanje.
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 AMBASADORJI NASMEHA
Društvo izvaja aktivnosti v našem vrtcu s pomočjo živali in riše nasmehe na obraze otrok.
 GASILSKO DRUŠTVO BIZOVIK
Predstavitev poklica in ogled postaje.
 POLICIJSKA POSTAJA MOSTE
Predstavitev poklica.
Obisk policista kolesarja.
Obisk Policijske postaje Moste.
 REŠEVALNA POSTAJA
Predstavitev poklica.
Ogled postaje.
 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU (MOL)
Skrb za prometno varnost otrok.
 MODRI JAN
Okoljevarstveno osveščanje otrok, izobraževanje o obnovitvenih virih energije in o naravi ter skrbi
za njeno ohranjanje.
 DNEVNI CENTER DOLFKE BOŠTJANČIČ
Medsebojne dogovorjene dejavnosti.
 ZDRAVSTVENI ZAVOD CELJE
Projekt Varno s soncem.
 LPP AVTOBUSTNI PREVOZI, KOMPAS in PREVOZI VUČKO
Vožnje, izleti v ožjo in širšo okolico, v povezavi s programom dela.
 ŠOLA TUJEGA JEZIKA BIP, ABIS
Otroci se bodo imeli možnost vključiti v jezikovni tečaj angleškega jezika.
 PLESNA ZVEZDA
Predstavitev ure plesa po oddelkih.
Sodelovanje na prireditvah za starše.
Izvajanje plesnih uric po oddelkih skozi celo leto.
 LINDA ŠPORT
Predstavitev ure športno gibalnih dejavnosti.
Sodelovanje na prireditvah za starše.
Izvajanje športno gibalnih uric po oddelkih skozi celo leto.


KOŠARKA GLOBKO

 OSTALI VRTCI
Letos je naš vrtec sodeloval na prireditvi moščanskih vrtcev na Polžijadi.
Z ostalimi vrtci se srečujemo na raznih strokovnih in športnih srečanjih.
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 KINODVOR
Spoznavanje filmske vzgoje (ogled filma, delavnice).


CENTER ZA SOCIALNO DELO



CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE



ZDRAVSTVENI DOM MOSTE, ZD BEŽIGRAD

 ZAVOD ENOSTAVNO PRIJATELJI
Preventivni program preprečevanja nasilja med in nad otroki ter vzgojo otrok za strpnost in
prijateljstvo
 VKLJUČEVANJE VRTCA V OKOLJE
Poleg vseh naštetih dejavnosti bomo vključevali otroke tudi v priložnostne dejavnosti, ki niso
vnaprej načrtovane, se pa pojavijo preko leta in jih izkoristimo za druženje.

2.2.10 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj
Zaposleni:
skupno število zaposlenih:
strokovni kader:
administrativni delavci:
tehnični kader:
invalidi:

149
106
4
36
3

Izobrazbena struktura:
I
5

II
9

III
5

IV
10

V
78

VI
5

VII
35

VIII
2

Nazivi:
mentor: 10
svetovalec: 34
svetnik: 1
Zdravniški pregledi v letu 2017
Vrtec je 28.11.2003 v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.56/99) pooblastil dr.
Vesno Zadnikar – zdravnico medicine dela, prometa in športa, da za naše delavce skrbi za zdravje
pri delu. Dogovorili smo se, da pregleda zaposlene v skladu z Oceno tveganja in Izjavo o varnosti
Vrtca Zelena jama (obdobni, specialni pregledi) ter vse na novo sprejete delavce pred prihodom na
delo (predhodni preventivni zdravstveni pregled). V času od 1.1.2017 do 31.12.2017 je bilo
opravljenih 14 pregledov; od tega:



obdobni, specialni pregled je opravilo 5 delavcev
predhodni preventivni pregled: 6 delavcev
35

 pregled in mnenje o zdravstvenem stanju potrebno za IK: 3 delavci
Zdravnica nam je ponudila tudi možnost cepljenja proti gripi in pregled ožilja. Nekaj delavcev je
opravilo obe storitvi – samoplačniško.

POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJAH V LETU 2017 (pripravil Simon Nemeš)
I. Enota ZELENA JAMA

•

Protipotresna sanacija objekta – na določenih stenah se je izvedla protipotresna sanacija
oslabljenih (razpokanih) nosilnih sten po sistemu MAPEI FRG in MAPEI EQ ter
povečanje nosilnosti temeljev (in s tem prenehanje posedanja) z uporabo sistema URETEK
(vbrizgavanje ekspandirajoče smole pod obstoječe temelje vrtca).

•

Energetska sanacija vrtca (javno-zasebno partnerstvo MOL – PETROL) – zamenjava
neustreznega stavbnega pohištva, izoliranje stropa in sten z ureditvijo ustreznega
zaključnega sloja, montaža zunanjih senčil (žaluzij) na južni, vzhodni in zahodni strani
vrtca; zamenjava vseh luči z energetsko varčnimi LED svetili; zamenjava obeh klimatov
(za prezračevanje vrtca in prezračevanje kuhinje), predelava toplotne postaje,…

•

Sanacija dotrajanega omrežja za odvod meteornih vod (notranje in zunanje meteorne
kanalizacije) – popravilo oz zamenjava poškodovanih kanalizacijskih cevi in jaškov.

•

Sanacija razpokanih tal na pokritem delu vrtca ob glavnem vhodu - razpokane plošče, ki so
se posedale smo zamenjali z asfaltirano površino in le to potegnili do vhoda v vrtec.

•

Ureditev igrišča - zamenjava mivke, nakup in montaža gugalnice in kombiniranega
plezala, nakup in vgradna rizla 4-8 mm za zaščito pred padci, namestitev koša iz nerjaveče
pločevine,…

•

Izdelava in montaža dveh knjižnih regalov za knjižnico.

•

Nakup in montaža manjkajočih žaluzij – na zgornjih oknih dveh igralnic predšolskega niza
(ki so orientirana na J) ter na preostalih oknih na severni strani vrtca (omenjeni dve
igralnici, telovadnica, prostor mobilnih specialnih pedagoginj in pisarna organizatorja
PZHR

•

Ureditev kotlovnice (inšpekcijska odločba) - montaža hladilnika za vzorčenje napajalne in
kotelne vode, sredstvo za kondicioniranje vode, sredstva za analizo vode, menjava
dotrajanih zapornih ventilov, izvedba tlačnega preizkusa,…

•

Popravilo okvarjenega okovja oken v igralnicah in dotrajanih senčil (tend) jasličnih atrijev.

•

Barvanje kontejnerja za igrače.

•

Zamenjava dotrajane mikrovalovne pečice za kuhinjo.

•

Nakup samohodne motorne kosilnice.
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•

Obrezovanje drevja – obstoječe drevje se je obrezalo (odstranitev suhih vej, korekcija
krošnje dreves – velja za enote Zelena jama, Zmajček in Vrba).

•

Ureditev domofonov in časovno omejenega zaklepanja/odklepanja glavnih vrat (v vrtec)
na tipko.

•

Posodobitev računalnikov – vgradnja hitrih SSD diskov in dodatnega spomina in s tem
podaljšanje življenjske dobe obstoječih računalnikov za nekaj let (velja za vse enote).

•

Posodobitev brezžičnega omrežja – za potrebe prehoda na E-asistent se je dogradilo
brezžično omrežje po vseh enotah (razširil se je domet le tega v vse igralnice – velja za vse
enote).

•

Nakup tabličnih računalnikov – za potrebe vpeljave sistema E-asistent v vrtec, se je
nakupilo 40 kom tabličnih računalnikov ACER (velja za vse enote).

•

Nakup požarnih odej in zamenjava dotrajanih gasilnih aparatov – za vse kuhinje vrtca smo
kupili požarne odeje, ki so namenjene gašenju začetnih požarov v kuhinjah. Ob tem pa
smo po vseh enotah vrtca zamenjali še 15 dotrajanih gasilnih aparatov (jih nadomestili z
novimi).

•

Nakup delovnih oblačil (flisi, majice) in USB ključkov za vse zaposlene, nakup zastav in
brezžičnega mikrofona LINE 6 ter zamenjava dotrajanih opažnih plošč (tal) odra za
prireditve (za vse enote).

•

Nakup UV lučk za uničevanje mrčesa za vsako igralnico – velja za vse enote.

•

Nakup 5 košev za ločevanje odpadkov.

•

Zamenjava dotrajanega manjšega hladilnika v kuhinji.

•

Zamenjava dotrajanega serverja.

•

Zamenjava dotrajanih radijev in fotoaparatov (velja za vse enote) – ker gre za stvari, ki
zdržijo kakšno leto ali dve, smo kupili nekaj radijev s predvajalniki CD-jev in MP3 (cena
med 90 in 110 € na kos). Prav tako smo kupili nekaj enostavnejših fotoaparatov, da jih
vzgojno osebje lahko uporablja pri sprotnem dokumentiranju vzgojnega procesa (cena
okrog 80 € na kos).

•

Vzdrževalci so izdelali in montirali razne police, mizice, omarice in podobno v skladu s
potrebami, ki jih je izrazil strokovni kader ali vodstvo. To se je izvajalo po vseh enotah
vrtca.

II. Enota ZMAJČEK

•

Nakup pohištva za igralnice – nakup 20 stolčkov višine 30 cm (zamenjava dotrajanih in
polomljenih).

•

Ureditev igrišča – zamenjava mivke, nakup in montaža gugalnice, nakup in vgradna rizla
4-8 mm za zaščito pred padci.
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•

Barvanje zadnjih sten garaž – le te predstavljajo steno, ki z ene strani omejuje otroško
igrišče.

•

Urejanje kletnega prostora, v katerem se je včasih nahajala pralnica - odstranitev vmesnih
sten in betonskih podstavkov za pralne stroje, izravnava tal ter zamenjava talnih ploščic ter
poškodovanih ploščic na stenah; izdelava dveh po meri narejenih delovnih pultov (miz)
večje nosilnosti.

•

Zamenjava dotrajanega prenosnika za pomočnico ravnateljice.

•

Nakup motornih škarij za obrezovanje žive meje ter zajeralne žage za potrebe hišnika.

•

Nakup 5 košev za ločevanje odpadkov.

III. Enota ZMAJČICA

•

Ureditev igrišča – zamenjava mivke.

IV. Enota VRBA

•

Energetska sanacija stavbe - menjava dotrajanega stavbnega pohištva ter izolacija sten in
strehe z izvedbo fasade v vseh treh nizih. Ob tem se je zamenjalo še vsa svetila v enoti z
varčnejšimi (LED sijalke) in uredilo zelene in asfaltne površine.

•

Sanacija spodnjih prostorov v prvem nizu (kuhinja, pralnica, delavnica, knjižnica ter
prostor za obravnavo otrok s posebnimi potrebami) - popolna rekonstrukcija prostorov z
zamenjavo vseh inštalacij (elektrika, voda, kanalizacija, ogrevanje) in vgradnjo nove
(ustrezne) opreme.

•

Ureditev tal v jasličnem atriju – odstranitev obstoječih betonskih plošč, polaganje
prepustnega asfalta ter nanos dveh plasti zaščitne gume (po celotni površini atrija). Ob tem
se je še zbrusilo in prebarvalo zaščitno ograjo, uredilo stopničke za prehod iz atrija ter
zarisalo črte in ostale znake na gumijasto podlago

•

Ureditev igrišča – zamenjava mivke, izdelava betonske talne plošče za postavitev lesene
hiške za shranjevanje igrač, odstranitev gum iz velikega peskovnka, betoniranje okvirja in
pregradnih sten peskovnika, nanos gumijaste zaščite na zgornje površine peskovnika.

•

Izdelava in montaža radiatorskih mask (ki so hkrati podokenske klopce) za vse igralnice v
enoti.

•

Nakup posebej ukrojenih mrež za pokrivanje velikega peskovnika.

•

Nakup 8 košev za ločevanje odpadkov.

•

Nakup zunanjega USB diska za shranjevanje fotografij.
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•

Zamenjava dotrajane mikrovalovne pečice za kuhinjo.

V. Enota VEJICA

•

Ureditev vseh 4 vhodov (vetrolovov) v vrtec – odstranitev dotrajane talne obloge in sten
vetrolovov, polaganje novih ploščic, montaža novih sten vetrolovov z novim (energetsko
varčnim) stavbnim pohištvom.

•

Nakup zaščite pred priprtjem prstov za atrijska (vhodna) vrata.

•

Nakup 30 kom pen za lesene ležalnike.
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B. RAČUNOVODSKO POROČILO
1. UVOD
Računovodsko poročilo za leto 2017 je sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil k
posameznim postavkam računovodskih izkazov.
Računovodski izkazi za leto 2017 so izdelani v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava1.

2. PODLAGE ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA
 ZAKON O RAČUNOVODSTVU (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE),
 ZAKON O JAVNIH FINANCAH (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popr.), 101/13, 55/15ZFisP in 96/15-ZIPRS1617),
 ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 Skl.US, 96/12ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl.US, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr in 107/13 Odl.US, 85/14, 95/14, 24/15 Odl. US, 90/15,
102/15 in 63/16-ZDoh-2R),
 ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2017 IN 2018 (Uradni list
RS, št. 80/16),
 PRAVILNIK O RAZČLENJEVANJU IN MERJENJU PRIHODKOV IN ODHODKOV PRAVNIH OSEB
JAVNEGA PRAVA (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07,
112/09, 58/10 in 97/12),
 PRAVILNIK O ENOTNEM KONTNEM NAČRTU ZA PRORAČUN, PRORAČUNSKE UPORABNIKE IN
DRUGE OSEBE JAVNEGA PRAVA (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04,
117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08 in 112/09),
 PRAVILNIK O NAČINU IN STOPNJAH ODPISA NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13
in 100/15),
 SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI-SRS (Uradni list RS, št. 107/01 (67/03 popr.), 13/03,
43/04, 83/04, 28/05, 89/05 in 9/06),
 druge računovodske predpise in računovodske standarde, ki veljajo za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava.
Sredstva in obveznosti do virov sredstev vrtca se pripoznavajo, merijo in prevrednotujejo v skladu
z določbo 4. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava.
OPOMBA
Vse vrednosti, prikazane v računovodskem poročilu, so izražene v evrih (EUR), brez centov.

1

Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10 popr.), 104/10, 104/11 in 86/16.
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3. POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2017
Preglednica 1: BILANCA STANJA
ČLENITEV
ZNESEK
SKUPINE

NAZIV SKUPINE KONTOV

KONTOV
1

2

Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU

7.536.679

6.219.552

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

3.557

3.557

01

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

3.557

3.557

02

NEPREMIČNINE

9.491.618

8.162.377

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

2.330.621

2.160.840

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

1.546.462

1.397.271

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

1.170.780

1.179.256

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG
IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

560.609

758.359

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH
FINANČNIH USTANOVAH

119.654

50.440

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

103.032

118.019

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

316.264

578.515

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

21.659

11.385

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

8.097.288

6.977.911

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

419.570

603.658

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

242.755

215.696

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

70.148

323.898

I. AKTIVA SKUPAJ
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
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23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
POSLOVANJA

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
I. PASIVA SKUPAJ

3.1.

50.252

49.747

3.981

5.773

52.434

8.544

7.677.718

6.374.253

23.746

36.050

7.512.933

6.184.761

141.039

153.442

8.097.288

6.977.911

SREDSTVA

3.1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju2
3.1.1.1.

NEPREMIČNINE (SKUPINI 02 in 03)

ZEMLJIŠČA
STANJE
Nabavna vrednost zemljišč na dan 01.01.2017
Nove nabave v letu 2017
Nabavna vrednost zemljišč na dan 31.12.2017
Popravek vrednosti na dan 31.12.2017
NEODPISANA VREDNOST NA DAN 31.12.2017

v EUR
2.609.453
0
2.609.453
0
2.609.453

GRADBENI OBJEKTI
STANJE
Nabavna vrednost gradbenih objektov na dan 01.01.2017
Izločitev iz uporabe v letu 2017
Nove nabave v letu 2017
Vknjiženje investicij na podlagi dokumentacije MOL
Nabavna vrednost gradbenih objektov na dan 31.12.2017
Popravek vrednosti na dan 31.12.2017
NEODPISANA VREDNOST NA DAN 31.12.2017

2

v EUR
5.552.924
- 183
276.816
1.052.609
6.882.166
- 2.330.621
4.551.545

Podrobnejša pojasnila o vlaganju v investicije in opremo so podana v poglavju 5., v pojasnilu 5.7.
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3.1.1.2.

OPREMA (SKUPINI 04 in 05)

STANJE
Nabavna vrednost opreme na dan 01.01.2017
Izločitev iz uporabe v letu 2017
Nove nabave v letu 2017
Vknjiženje investicij na podlagi dokumentacije MOL
Nabavna vrednost opreme na dan 31.12.2017
Popravek vrednosti na dan 31.12.2017
NEODPISANA VREDNOST NA DAN 31.12.2017

v EUR
1.291.802
- 33.566
109.516
130.132
1.497.884
- 1.122.201
375.683

AMORTIZIRANJE IN ODPISI
Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev obračunavamo v skladu s stopnjami rednega odpisa
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 3. Opredmetena osnovna sredstva postanejo
predmet amortiziranja prvi dan naslednjega meseca po mesecu, v katerem so se začela uporabljati.
DROBNI INVENTAR
Drobni inventar je analitično vodeni inventar, in je, tako kot oprema in druga osnovna sredstva, predmet
letnega popisa, vendar je že v letu nabave njegova vrednost sto odstotno odpisana.
V letu 2017 smo nabavili drobni inventar v višini 8.709 EUR.

3.1.2. Kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve
3.1.2.1. DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH (SKUPINA 11)
Na dan 31.12.2017 znaša stanje na poslovnem računu 119.654 EUR.
3.1.2.2.

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV (SKUPINA 12)

TERJATEV
Programi v vrtcu
Prodaja blaga in storitev na trgu
Programi v vrtcu – v izvršbah
Oslabitev vrednosti terjatev – terjatve v izvršbah
VREDNOST NA DAN 31.12.2017
3.1.2.3.

v EUR
92.818
10.214
19.519
- 19.519
103.032

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN (SKUPINA 14)

TERJATVE DO MINISTRSTEV
TERJATEV
Sofinanciranje programov v vrtcu
Sofinanciranje tradicionalnega slovenskega zajtrka
VREDNOST NA DAN 31.12.2017
3

v EUR
15.430
366
15.796

Priloga I Pravilnika o spremembi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (UL RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15)
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TERJATVE DO MOL
TERJATEV
Sredstva za plače (12/17)
Sredstva za plačilo razlike v ceni (12/17)
Sredstva za nadomeščanje (12/17)
VREDNOST NA DAN 31.12.2017

v EUR
44.096
212.793
3.557
260.446

TERJATVE DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA MOL
TERJATEV
Prodaja kosil OŠ Vide Pregarc
Prodaja kosil Vrtcu Jarše
VREDNOST NA DAN 31.12.2017
3.1.2.4.

v EUR
34.370
5.652
40.022

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE (SKUPINA 17)

TERJATEV
Terjatve za refundacije nadomestil plač – ZZZS
Terjatve za refundacije nadomestil plač – ZPIZ
Terjatve za vstopni DDV
VREDNOST NA DAN 31.12.2017

3.1.2.5.

v EUR
17.793
2.980
166
260.446

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (SKUPINA 19)

Na dan 31.12.2017 vrtec ne izkazuje stanja na postavkah aktivnih časovnih razmejitev.

3.2.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

3.1.3. Kratkoročne obveznosti in pasovne časovne razmejitve
3.1.3.1.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH (SKUPINA 21)

OBVEZNOST
Čiste plače
Čista nadomestila plač v breme ZZZS in ZPIZ
Prispevki iz plač in nadomestil plač
Akontacija dohodnine iz plač in nadomestil plač
Povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom
Premije KDPZ
Prispevki in akontacija dohodnine iz odpravnin in regresa
VREDNOST NA DAN 31.12.2017
3.1.3.2.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV (SKUPINA 22)

Na dan 31.12.2017 znaša stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev 70.148 EUR.
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v EUR
128.550
5.811
48.778
23.920
31.902
2.282
1.512
242.755

3.1.3.3.

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA (SKUPINA 23)

OBVEZNOST
Prispevki na plače
Obveznosti za izstopni DDV
Odtegljaji iz čistih plač
VREDNOST NA DAN 31.12.2017
3.1.3.4.

v EUR
36.190
333
13.729
50.252

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN (SKUPINA 24)

Na dan 31.12.2017 znaša stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
3.981 EUR.
3.1.3.5.

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (SKUPINA 29)

STANJE
Vnaprej vračunani odhodki (odškodnina namesto reintegracije-Jereb)
Sklad vrtca
VREDNOST NA DAN 31.12.2017

v EUR
45.839
6.595
52.434

3.1.4. Lastni viri in dolgoročne obveznosti
3.1.4.1.

DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI (SKUPINA 92)

STANJE
Sredstva iz donacij – za pokrivanje amortizacije
Sredstva iz zaposlovanja invalidov – za pokrivanje amortizacije
Sredstva iz Sklada vrtca – za pokrivanje amortizacije
VREDNOST NA DAN 31.12.2017
3.1.4.2.

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (SKUPINA 980)

STANJE
Stanje na dan 01.01.2017
Prejeta sredstva za investicijsko vzdrževanje
Vlaganja v investicije in opremo iz presežka prihodkov
Zmanjšanje obveznosti za znesek amortizacije in izločitev
VREDNOST NA DAN 31.12.2017
3.1.4.3.

v EUR
3.285
19.860
601
23.746
SREDSTVA

v EUR
6.184.761
322.597
62.474
- 239.639
7.512.933

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (SKUPINA 985)

PRESEŽEK PRIHODKOV PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA
STANJE
Stanje na dan 01.01.2017
Zmanjšanje presežka prihodkov v dobro obveznosti za sredstva, prejeta v
upravljanje iz naslova investicijskih vlaganj v letu 2017
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017
VREDNOST NA DAN 31.12.2017
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v EUR
153.442
- 62.474
50.071
141.039

IN

PRESEŽEK PRIHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Vrtec po načelu denarnega toka iz evidenčnih knjižb 4 na dan 31.12.2017 izkazuje presežek prihodkov nad
odhodki v višini 35.157 EUR.
V skladu s 77. členom ZIPRS17185 mora javni zavod v primeru izkazanega presežka prihodkov nad
odhodki po načelu denarnega toka, ki izhaja iz evidenčnih knjižb, izračunati tudi presežek prihodkov nad
odhodki po načelu denarnega toka po 77. členu ZIPRS1718.
Presežek na slednji podlagi se izračuna tako, da se presežek iz evidenčnih knjižb zmanjša za vse obveznosti
zavoda, ki izhajajo iz bilance stanja oziroma iz poslovnih knjig na dan 31.12.2017, to je za stanje
obveznosti na kontih razredov 2 in 9. V primeru, da z navedenim izračunom zavod izkaže presežek
prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka, mora tako dobljeni rezultat oziroma presežek vknjižiti v
poslovne knjige na kontih 985 oziroma na predlaganem podkontu 985800. V primeru, da zavod po 77.
členu ZIPRS1718 izračuna negativni znesek oziroma presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega
toka, pa na kontih 985 ne evidentira ničesar.
V kolikor zavod po načelu denarnega toka iz evidenčnih knjižb izkazuje negativni izid oziroma presežek
odhodkov nad prihodki, pa presežka po 77. členu ZIPRS1718 ne izračunava.

Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku po 77. členu ZIPRS1718:
1) Presežek iz evidenčnih knjižb =

35.157 EUR

2) Obveznosti razreda 2 iz bilance stanja =

- 419.570 EUR

3) Obveznosti razreda 9 iz bilance stanja =

- 23.746 EUR

__________________________________________________________
Ugotovljeni presežek po 77. členu ZIPRS1718 =

- 408.159 EUR

Kot izkazuje zgornji rezultat, vrtec pri izračunu presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku po 77.
členu ZIPRS1718 izkazuje negativni izid, zato v poslovnih knjigah na predlaganem podkontu 985800 nima
evidentiranih knjižb.

4

Evidenčne knjižbe so knjižbe po načelu denarnega toka, ki se evidentirajo v poslovnih knjigah vrtca na šestmestnih
podkontih, ki so predpisani v Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava, kot pa pove že samo ime načela, se na teh kontih evidentirajo prilivi in odlivi na računu zavoda v
posameznem koledarskem letu. Evidenčne knjižbe v poslovnih knjigah zavoda so podlaga za pripravo izkaza
prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.
5
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16).
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4.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV V LETU 2017

IN

ODHODKOV

Preglednica 2: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
ZNESEK
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

1

2

Prihodki in odhodki za
izvajanje javne službe

Prihodki in odhodki od
prodaje blaga in storitev
na trgu

4

5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

4.065.490

308.019

760

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN
STORITEV

4.065.490

308.019

762

B) FINANČNI PRIHODKI

769

0

763

C) DRUGI PRIHODKI

3.945

0

10.225

0

0

0

10.225

0

4.080.429

308.019

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV

849.735

67.586

460

STROŠKI MATERIALA

640.704

51.611

461

STROŠKI STORITEV

209.031

15.975

F) STROŠKI DELA

3.146.004

240.433

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

2.357.491

180.171

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

409.840

31.322

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

378.673

28.940

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI

462

G) AMORTIZACIJA

8.709

0

465,00

J) DRUGI STROŠKI

971

0
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K) FINANČNI ODHODKI

0

0
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L) DRUGI ODHODKI

5

0

24.935

0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI

47

ODHODKI
del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI

0

0

24.935

0

4.030.359

308.019

50.070

0

0

0

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
del 80

4.1.

Davek od dohodka pravnih oseb

ANALIZA PRIHODKOV

4.1.1. Analiza prihodkov za izvajanje javne službe
4.1.1.1.

IZKAZ CELOTNIH PRIHODKOV

PRIHODEK
Prihodki od poslovanja
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
CELOTNI PRIHODKI
4.1.1.2.

REALIZACIJA
2017

4.140.818
2.845
5.779
14.615
4.164.057

4.373.509
769
3.945
10.225
4.388.448

Prihodki od poslovanja
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
CELOTNI PRIHODKI

REALIZACIJA
2016

REALIZACIJA
2017

3.825.725
2.845
5.779
14.615
3.848.964

4.065.490
769
3.945
10.225
4.080.429

POJASNILA K PRIHODKOM ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

PRIHODKI OD POSLOVANJA
Med prihodke od poslovanja štejemo naslednje prihodke:


INDEKS
REALIZACIJE
2017/2016
1,06
0,27
0,68
0,70
1,05

IZKAZ PRIHODKOV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

PRIHODEK

4.1.1.3.

REALIZACIJA
2016

prihodki staršev in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
- za plačilo programov v vrtcu
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INDEKS
REALIZACIJE
2017/2016
1,06
0,27
0,68
0,70
1,06



prihodki ustanovitelja
- za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev
- za plače
- za druge osebne prejemke (regres, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade, odpravnine,
povračilo stroškov za prevoz in prehrano)
- za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev
- za pokrivanje drugih stroškov v skladu s Pogodbo o financiranju

FINANČNI PRIHODKI
Med finančne prihodke štejemo naslednje prihodke:



prihodki od obresti na vpogled za sredstva na zakladniškem podračunu6
prihodki od obresti za neplačane terjatve

DRUGI PRIHODKI
Med druge prihodke štejemo naslednje prihodke:





prihodki iz naslova dvomljivih in spornih terjatev
prihodki od zavarovalnic iz naslova odškodnin
prihodki za povračila stroškov vloženih tožb
drugi izredni prihodki (parske izravnave in uskladitve)

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
Med prevrednotovalne poslovne prihodke štejemo naslednje prihodke:





prihodki od prodaje osnovnih sredstev
plačila iz naslova oslabljenih terjatev
odpisi obveznosti iz preteklih let
drugi prevrednotovalni poslovni prihodki (sprememba odbitnega deleža DDV)

Celotni prihodki za izvajanje javne službe so v letu 2017 znašali 4.080.429 EUR. V primerjavi s celotnimi
prihodki, znaša odstotek prihodkov za izvajanje javne službe 92,98 %.

4.1.2. Analiza prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu
4.1.2.1.

IZKAZ CELOTNIH PRIHODKOV

PRIHODEK
Prihodki od poslovanja
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
CELOTNI PRIHODKI

6

REALIZACIJA
2016

REALIZACIJA
2017

4.140.818
2.845
5.779
14.615
4.164.057

4.373.509
769
3.945
10.225
4.388.448

INDEKS
REALIZACIJE
2017/2016
1,06
0,27
0,68
0,70
1,05

V letu 2017 zaradi obrestne mere EURIBOR, ki je celo leto ohranjala negativno vrednost, teh obresti nismo prejeli.
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4.1.2.2.

IZKAZ PRIHODKOV OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

PRIHODEK

REALIZACIJA
2016

REALIZACIJA
2017

315.093
315.093

308.019
308.019

Prihodki od poslovanja
CELOTNI PRIHODKI
4.1.2.3.

INDEKS
REALIZACIJE
2017/2016
0,98
0,98

POJASNILA K PRIHODKOM OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

PRIHODKI OD POSLOVANJA
Med prihodke od poslovanja štejemo naslednje prihodke:




prihodki zaposlenih
- za zagotovljeno prehrano med delom
prihodki drugih fizičnih oseb
- za kosila
prihodki pravnih oseb
- za kosila
- za najemnine

Celotni prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2017 znašali 308.019 EUR. V
primerjavi s celotnimi prihodki, znaša odstotek prihodkov iz tržne dejavnosti 7,02 %.

4.2.

ANALIZA ODHODKOV

4.2.1. Analiza odhodkov za izvajanje javne službe
4.2.1.1.

IZKAZ CELOTNIH ODHODKOV

ODHODEK
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
CELOTNI ODHODKI

REALIZACIJA
2016

REALIZACIJA
2017

971.177
3.078.538
4.101
1.933
1
14
37.035
4.092.799

917.321
3.386.437
8.709
971
0
5
24.935
4.338.378
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INDEKS
REALIZACIJE
2017/2016
0,94
1,10
2,12
0,50
0,00
0,36
0,67
1,06

4.2.1.2.

IZKAZ ODHODKOV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

ODHODEK

REALIZACIJA
2016

REALIZACIJA
2017

893.092
2.841.530
4.101
1.933
1
14
37.035
3.777.706

849.735
3.146.004
8.709
971
0
5
24.935
4.030.359

Stroški materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
CELOTNI ODHODKI
4.2.1.3.

INDEKS
REALIZACIJE
2017/2016
0,95
1,11
2,12
0,50
0,00
0,36
0,67
1,06

POJASNILA K ODHODKOM ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
Celotni stroški blaga, materiala in storitev znašajo:
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

CELOTNI ODHODKI



Stroški materiala:
Stroški storitev:

692.315 EUR
225.006 EUR

640.704 EUR
209.031 EUR

V primerjavi s celotnimi odhodki, znaša odstotek odhodkov za stroške blaga, materiala in storitev za
izvajanje javne službe 19,59 %.

STROŠKI DELA
Med stroške dela štejemo naslednje stroške:







bruto plače in nadomestila
dodatki k plačam
povračila stroškov (prevoz, prehrana, službena potovanja)
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, …)
prispevki delodajalca na bruto izplačila

V primerjavi s celotnimi odhodki, znaša odstotek odhodkov za stroške dela za izvajanje javne službe
72,52 %.
AMORTIZACIJA
V sklopu amortizacije osnovnih sredstev vrtec kot strošek pripozna zgolj popravek vrednosti drobnega
inventarja v enaki višini kot je znašala nabavna vrednost le-tega v posameznem letu. Vsa preostala
amortizacija bremeni vir, iz katerega so se črpala sredstva za nabavo osnovnih sredstev. V primerjavi s
celotnimi odhodki, znaša odstotek amortizacije v okviru izvajanja javne službe 0,20 %.
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DRUGI STROŠKI
Med druge stroške štejemo stroške taks in članarin. V primerjavi s celotnimi odhodki, znaša odstotek
drugih stroškov v okviru izvajanja javne službe 0,02 %.

FINANČNI ODHODKI
Med finančne odhodke štejemo stroške obresti zaradi zamude pri plačilih obveznosti. V primerjavi s
celotnimi odhodki, znaša odstotek finančnih odhodkov za izvajanje javne službe 0,00 %.

DRUGI ODHODKI
Med druge odhodke štejemo odhodke za denarne kazni in odškodnine ter odhodke, ki so posledica parskih
izravnav in uskladitev. V primerjavi s celotnimi odhodki, znaša odstotek drugih odhodkov za izvajanje
javne službe 0,00 %.

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
Med prevrednotovalne poslovne odhodke štejemo odhodke, ki so posledica oslabitve terjatev ter odhodke,
ki nastanejo z oslabitvijo ali odtujitvijo osnovnih sredstev. V primerjavi s celotnimi odhodki, znaša
odstotek prevrednotovalnih poslovnih odhodkov za izvajanje javne službe 0,57 %.
Celotni odhodki za izvajanje javne službe so v letu 2017 znašali 4.030.359 EUR. V primerjavi s celotnimi
odhodki, znaša odstotek odhodkov za izvajanje javne službe 92,90 %.

4.2.2. Analiza odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu
4.2.2.1.

IZKAZ CELOTNIH ODHODKOV

ODHODEK
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
CELOTNI ODHODKI

REALIZACIJA
2016

REALIZACIJA
2017

971.177
3.078.538
4.101
1.933
1
14
37.035
4.092.799

917.321
3.386.437
8.709
971
0
5
24.935
4.338.378
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INDEKS
REALIZACIJE
2017/2016
0,94
1,10
2,12
0,50
0,00
0,36
0,67
1,06

4.2.2.2.

IZKAZ ODHODKOV OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

ODHODEK

REALIZACIJA
2016

REALIZACIJA
2017

78.085
237.008
315.093

67.586
240.433
308.019

Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
CELOTNI ODHODKI
4.2.2.3.

INDEKS
REALIZACIJE
2017/2016
0,87
1,01
0,98

POJASNILA K ODHODKOM OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
Celotni stroški blaga, materiala in storitev znašajo:
CELOTNI ODHODKI



Stroški materiala:
Stroški storitev:

ODHODKI ZA DEJAVNOST NA TRGU

692.315 EUR
225.006 EUR

51.611 EUR
15.975 EUR

V primerjavi s celotnimi odhodki, znaša odstotek odhodkov za stroške blaga, materiala in storitev za
opravljanje dejavnosti na trgu 1,56 %.
STROŠKI DELA
V primerjavi s celotnimi odhodki, znaša odstotek odhodkov za stroške dela za opravljanje dejavnosti na
trgu 5,54 %.

Celotni odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2017 znašali 308.019 EUR. V
primerjavi s celotnimi odhodki, znaša odstotek odhodkov od prodaje na trgu 7,10 %.

4.2.3. Poslovni izid
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid. Presežek prihodkov nad odhodki v letu
2017 znaša 50.070 EUR.
Skupni poslovni izid na dan 31.12.2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 141.039 EUR.
Svetu zavoda predlagamo, da v skladu s potrjenim finančnim načrtom za leto 2017, del presežka prihodkov
nad odhodki v višini 40.000 EUR namenimo za investicije oziroma nakup opreme, preostanek skupnega
presežka prihodkov pa ostane nerazporejen in se nameni za poslovanje v skladu s potrebami7.

7

Drugo nepredvideno investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, pokrivanje morebitnega negativnega poslovnega
izida, …
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5.

POJASNILA IN RAZKRITJA

5.1.

Sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov med
izvajanjem javne službe ter med prodajo blaga in storitev na trgu

Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe ter iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu smo uporabili razmejitev glede na odstotek celotnih prihodkov. Glede na celotne prihodke smo
izračunali odstotek prihodkov od izvajanja javne službe ter odstotek prihodkov od prodaje blaga in storitev
na trgu. Odstotek prihodkov za izvajanje javne službe v letu 2017 predstavlja 92,98 % celotnih prihodkov,
odstotek prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu pa 7,02 % celotnih prihodkov od poslovanja.

5.2.

Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in
poraba dolgoročnih rezervacij

Vrtec nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij.

5.3.

Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter v izkazu
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Presežka odhodkov nad prihodki za leto 2017 ne izkazujemo niti v izkazu prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov niti kumulativno, v bilanci stanja.

5.4.

Metode vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje

Vrtec nima zalog gotovih proizvodov ali zalog nedokončane proizvodnje.

5.5.

Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oziroma
razlogi neplačila

Na dan 31.12.2017 vrtec izkazuje 19.519 EUR neporavnanih terjatev.
V letu 2017 so bile terjatve v izvršbah poplačane v skupni višini 10.225 EUR, na podlagi potrjenega
predloga o odpisu terjatev s strani Sveta zavoda pa smo odpisali neizterljive terjatve v višini 45.258 EUR.
V izvršbe smo v letu 2017 predali zapadle terjatve, katerih glavnica je znašala 13.072 EUR.
V letu 2017 načrtujemo nadaljnje redno spremljanje neporavnanih obveznosti. Dolžnikom bomo pošiljali
redne opomine in nato še opomine pred izvršbo za dve zaporedni zapadli terjatvi. V kolikor ne bo odziva,
bomo terjatev predali v izvršbo. Predlagamo, da vse neporavnane terjatve dolžnikov, katerih otroci so
vključeni v vrtec, poskušamo izterjati na omenjeni način, ne glede na višino dolga. Za neporavnane terjatve
tistih dolžnikov, katerih otroci niso več vključeni v vrtec, pa predlagamo limit v višini 50 EUR, do katerega
terjatev ne predamo v tožbo. Menimo namreč, da je izvršba za zapadle terjatve, ki so nižje od 50 EUR
nesmotrna v primerjavi s stroški, ki nastanejo z izvedbo vložitve predloga za izvršbo ter nadaljnjimi
izvršilnimi postopki. Vsekakor bomo poskušali nižje zneske izterjati preko opominov. Izkušnje kažejo, da v
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primerih, ko starši niso zaposleni in nimajo nikakršnega premoženja, izterjave ni več smotrno nadaljevati,
saj so stroški izvršiteljev visoki, s tem pa se povečuje tudi vrednost terjatev, ki že tako nimajo skoraj
nobene možnosti za uspešno izterjavo.

5.6.

Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo ter razlogi
neplačila

Vrtec na presečni bilančni datum nima neporavnanih zapadlih obveznosti.

5.7.

Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v neopredmetena sredstva, opredmetena
osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe

VIR
INVESTICIJA

VLAGANJA IZ PRESEŽKA PRIHODKOV IN IZ DRUGIH
VIROV
PZI za sanacijo fekalne kanalizacije-Zelena jama
Sanacija teras-Zelena jama
PZI za sanacijo nadstreška-Zelena jama
Nadzor pri sanaciji tlaka-Zelena jama
Sanacija peskovnika-Zelena jama
Oprema, pohištvo in delovne priprave
POGODBE O FINANCIRANJU INVESTICIJ
PZI za obnovo pralnice-Vrba
PZI za izvedbo obnove pralnice-Vrba
Izdelava radiatorskih mask in podokenskih klopic-Vrba
Načrt notranje opreme-Vrba
Tehnološka oprema pralnice in kuhinje-Vrba
Sanacija terase 1. niza-Vrba
PZI za protipotresno sanacijo-Zelena jama
Ureditev zunanjih površin-Vrba
Sanacija vhodov-Vejica
PRENOS V SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Energetska sanacija-Vrba
Sanacija fekalne kanalizacije-Zelena jama

SKUPNI ZNESEK VLAGANJ – BREZ PRENOSA
V UPRAVLJANJE
SKUPNI ZNESEK VLAGANJ IZ VSEH VIROV

5.8.

DRUGI VIRI
(SKLAD
VRTCA,
SKLAD
INVALIDOV)

PRESEŽEK
PRIHODKOV
PRETEKLIH
LET

MOL

/

322.597
15.885
21.553
28.779
7.172
134.899
47.001
3.141
22.531
41.636
1.182.741
718.693
464.048

62.474

1.259

851
11.257
790
778
19.797
28.836
165

1.259
/

165

/

/

386.495
1.569.236

Naložbe prostih denarnih sredstev

Prosta denarna sredstva, ki so na računu, se obrestujejo v skladu s predpisano obrestno mero. Drugih
naložb z denarnimi sredstvi vrtec ne ustvarja.
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5.9.

Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

Spremembe stalnih sredstev so v letu 2017 nastale predvsem zaradi večjih investicijskih vlaganj. Vsa
vlaganja so predstavljena v točki 5.7. tega poglavja.

5.10. Vrste postavk, zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence
Vrtec ne izkazuje postavk na kontih izvenbilančne evidence.

5.11. Podatki o pomembnejših neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih
sredstvih, ki so v celoti odpisana in se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti
Pomembnejših neopredmetenih sredstev ali opredmetenih osnovnih sredstev, ki bi bila v celoti odpisana in
bi se še vedno uporabljala za opravljanje dejavnosti, vrtec nima.

6.

PRILOGE









Bilanca stanja
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov

Letno poročilo za leto 2017 v pdf obliki ne vsebuje zgoraj naštetih prilog.

Ljubljana, februar 2018

Računovodsko poročilo pripravila:

Ravnateljica:

Leona Trifunović, računovodja

Katarina Alič

______________________

____________________

56

Letno poročilo je bilo sprejeto in potrjeno s strani Sveta zavoda na seji, številka:______, z dne
__________________.
Predsednica Sveta zavoda:
Anita Golob
_______________________
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