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I. POSLOVNO POROČILO 

1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA  

1.1 POROČILO RAVNATELJICE 

 
Vrtec Jelka je tudi v letu 2019 uspešno deloval in posloval, kar je razvidno iz nadaljevanja 
Letnega poročila. Vrtec je znan po kakovostnem delovanju, odličnem sodelovanju s starši in 
vpetosti v lokalno okolje ter sem ga kot takega, v odličnem stanju, prevzela v vodenje dne 27. 
julija. Pred tem pa sem kot pomočnica ravnateljice aktivno sodelovala pri vodenju ustanove.  
 
Kot ravnateljica se trudim s prizadevanji, da bi nam zaupanim otrokom nudili optimalne pogoje 
za rast in razvoj. Delujem povezovalno in se odzivam na aktualne izzive. Z uvajanjem novosti 
in novih oblik povezovanja ter skladno s sodobnimi smernicami predšolske vzgoje, 
pedagoškimi načeli in strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja Mestne občine Ljubljana smo v 
vrtcu zagotavljali vseživljenjsko učenje in izobraževanje za vse vključene v delo in življenje 
vrtca v smislu kakovostnega vzgojno izobraževalnega procesa za otroke, stalnega strokovnega 
usposabljanja za zaposlene in aktivnega vključevanja družine.   
 
S septembrom sem poleg že obstoječih internih strokovnih izobraževanj uvedla in spodbudila 
oblikovanje učečih se skupnosti, preko katerih si strokovni delavci izmenjujejo odlično prakso. 
Tako so uspešno zaživele učeče se skupnosti kot so ročna dela, joga za sprostitev, gibanje za 
zdravje, moj vrtiček je lahko kotiček, glasbene dejavnosti v vrtcu idr. Delovanje je začela tudi 
intervizijska skupina, v smislu zagotavljanja kakovosti pa sem oblikovala tudi tim za kakovost. 
Spodbujam tudi povezovanje in delovanje pevskega zbora, ki je vrtec zelo uspešno predstavljal 
tudi na festivalu pevskih zborov v Gradcu ter obogatil številne dogodke vrtca. Spodbudila sem 
tudi delovanje skupine za pripravo lutkovnih predstav in igric za otroke. V smislu povezovanja 
z lokalno skupnostjo smo v sodelovanju z Gasilsko brigado Ljubljana - Bežigrad uspešno izvedli 
tudi okrasitev novoletne jelke, nato pa novoletno čajanko s prižigom lučk in srečelovom na 
gumbe.  
 
Menim, da je iz spodnjega poročila razvidno, da smo se uspešno povezovali in delovali v smislu 
sodobnega vrtca s poudarkom na inkluzivni naravnanosti sprejemanja in spoštovanja 
različnosti. Velik pomen pripisujemo aktivni participaciji vseh udeležencev vzgojno 
izobraževalnega procesa, spodbujamo inovativnost, samoiniciativnost in prevzemanje 
odgovornosti. S stalnim strokovnim razvojem in profesionalnim odnosom smo skrbeli za stalno 
reflektirane lastne prakse in izboljšanju le te. Omogočali smo raznolike medsebojne interakcije, 
ki zagotavljajo visoko odgovornost, spodbujajo samoiniciativnost ter aktivno participacijo vseh 
vključenim v vzgojno izobraževalni proces.  
 
S konstruktivnim sodelovanjem, strpnostjo in dialogom premagujemo vse izzive ter ustvarjamo 
skupno zgodbo o razumevanju in uspešnem sodelovanju. Delujemo z roko v roki z družino, v 
smeri igrivih, zadovoljnih, sproščenih in radovednih otrok, ki z veseljem vstopajo v vrtec. 
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1.2 POROČILO SVETA ZAVODA 

 
Svet Vrtca Jelka se je v letu sestal osemkrat, in sicer na šestih rednih sejah in dveh 
korespondenčnih sejah. 
Na rednih sejah sveta vrtca so bile v letu 2019 obravnavane naslednje teme:  
 obravnava in sprejem letnega poročila Vrtca Jelka za leto 2018,  
 obravnava skupnega poročila o popisu na dan 31.12.2018,  
 poročilo o notranji reviziji v letu 2018,  
 Finančni načrt za leto 2019 skupaj s kadrovskim načrtom ter Programom dela za leto 2019,  
 ocena delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2018,  
 postopek in imenovanje nove ravnateljice,  
 potrditev predstavnika staršev v svet vrtca,  
 izvolitev novih predstavnikov v sveta vrtca,  
 pregled in potrditev zapisnika zadnje seje in korespondenčnih sej,  
 obravnava in sprejem letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020,  
 predstavitev publikacije vrtca 
 
Na korespondenčnih sejah sveta vrtca so bile v letu 2019 obravnavane naslednje teme: 
 sprememba in dopolnitev finančnega načrta za leto 2019 (s kadrovskim načrtom za leto 2019)  
 sprememba in dopolnitev finančnega načrta za leto 2019 (s kadrovskim načrtom za leto 2019 
 predlog Vrtca Jelka za izvedbo notranje revizije v letu 2019 na področju varovanja osebnih 

podatkov skladno z ZVOP-1 do 25.5.2018 in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov-
GDPR od 25.5.2018.  

 

1.3 OSEBNA IZKAZNICA IN KRATKA PREDSTAVITEV ZAVODA 

 

VRTEC JELKA je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ustanovljen z odlokom MOL, dne 
31. 3. 2008. 

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Program je zasnovan na 
ciljih in smernicah nacionalnega programa Kurikuluma za vrtce, skupnih izhodiščih vrtca in 
posebnih usmeritvah enot v skladu z letnim delovnim načrtom vrtca in enote. Program oddelka 
načrtujeta vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja ob sodelovanju otrok in staršev. 

 

Sedež:                                                   Glavarjeva ulica 18 a, Ljubljana                  

Telefon:                                                01/ 580-91-80 

Telefaks:                                               01/ 534-33-86   

Uradni elektronski naslov:                vrtec.jelka@vrtec-jelka.si 

Naslov spletne stran:                          https://vrtec-jelka.si 

Začetek poslovanja:                            12.12.1996  

Matična številka:                                 5049946000 

Šifra dejavnosti in naziv:                    85.100 - predšolska vzgoja 

Davčna številka:                                  39675335 

Številka podračuna pri  
Upravi za javna plačila:                     01261-6030636956 

Ravnateljica:                                        Petra Kočar    
                                                               petra.kocar@vrtec-jelka.si                

https://vrtec-jelka.si/
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1.4 ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB 

1.4.1 ORGANIZIRANOST 

Vrtec Jelka opravlja svojo dejavnost v štirih enotah na petih lokacijah ter 29 oddelkih. Odprti 
smo celo leto, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Otroci so razporejeni v starostno 
homogene, heterogene in kombinirane oddelke. Otroke s posebnimi potrebami vključujemo v 
redne oddelke. 
Vzgojno izobraževalno delo je potekalo v štirih enotah: 

 
Na dan 31. december 2019 je vrtec Jelka obiskovalo 486 od skupno 498 vpisanih otrok, ki so bili 
razporejeni v devetindvajset oddelkov. Zaposlenih je bilo 102,5 oseb. 

1.4.2 ORGANIGRAM 

 

 

 

Enota Sedež Št. oddelkov Št.otrok Št. zaposlenih Obratovalni čas  

JELKA Glavarjeva ulica 18 a 11 202  
52,5 

6.20 -17.00 

JELKA - Zeleni del Glavarjeva ulica 18 a 2 26 6.45-16.30 

JELKA - Storžek Matjaževa ulica 4 3 48 6.45-17.00 

VILA Staničeva ulica 37 a 4 73 15 7.00-17.00 

PALČKI Lavričeva ulica 5 a 5 86 25 6.30-17.00 

SNEGULJČICA Vodovodna cesta 3 a 4 51 10 6.45-16.45 
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1.4.3 PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB 

Najvišji organ je Svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet 
predstavnikov delavcev vrtca in trije predstavniki staršev, 
Vodstvo vrtca predstavlja ravnateljica, kot pedagoški in poslovodni organ vrtca. 
Vrtec je do 26. julija vodila gospa Nada Verbič, od 27. julija dalje pa sem kot ravnateljica vodenje 
ustanove prevzela Petra Kočar.  
Del vodstva je tudi pomočnica ravnateljice, kar sem bila do 26. julija Petra Kočar, od 27. julija 
dalje pa mi pri vodenju pomaga Tjaša Brodnik. Enote Vila, Palčki in Sneguljčica imajo 
organizacijske vodje, deli enote Jelka (rumeni, modri, zeleni in oranžni del) in dislocirana enota 
Storžek pa vodje koordinatorke, ki pomagajo pri organizaciji in vodenju enot. Del vodstvenega 
tima je tudi svetovalna delavka Marjanca Kavčič Pečnik, ki vodi svetovalno službo vrtca. Vodji 
imata tudi osrednji kuhinji na Glavarjevi in Lavričevi, za vodenje tehničnega kadra pa je 
zadolžena vodja zdravstveno higienskega režima, Renata Rom Mrcina.  
Svet staršev je sestavljen iz 29  predstavnikov oddelkov in ima svoje predstavnike v svetu vrtca, 
Skladu vrtca in Komisiji za sprejem otrok v vrtec. 
Vzgojiteljski zbor in aktiv vzgojiteljev pa sta strokovna organa, sestavljena iz strokovnih 
delavcev vrtca. 
 

1.5 GLAVNI PODATKI O POSLOVANJU 

 
Vrtec Jelka je v letu 2019 izvajal poslovanje v glavnem delu na področju izvajanja javne službe 
(98,12 % prihodkov v strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki javne službe) in v 
manjšem delu na področju tržne dejavnosti (1,88 %). 
Prihodki za izvajanje javne službe so se v letu 2019 zvišali za 6 %, odhodki za izvajanje javne 
službe pa za 7 %. 
Delež prihodkov staršev v celotnih prihodkih za izvajanje javne službe je v letu 2017 znašal 
28,25 %, v letu 2018 se je znižal in je znašal 26,17 %, v letu 2019 pa je znašal 27,03 %. 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 2017 znašal 4,31 %, v letu 2018 
se je nekoliko zvišal in je znašal 4,43 %, v letu 2019 pa je znašal 4,77 % vseh prihodkov za 
izvajanje javne službe. 
V letu 2019 smo v investicijsko vzdrževanje in nabavo novih osnovnih sredstev vložili sredstva 
v skupni višini 138.076 EUR, od tega iz proračuna MOL na podlagi pogodb o financiranju 
investicijskega vzdrževanja 63.378 EUR, iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki preteklih 
let pa 74.698 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 2019 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 52.595 
EUR. 

1.5.1 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 2017 DO 2019 

 2017 2018 2019 

Prihodki 2.591.593 2.650.286 2.802.346 

Odhodki 2.489.813 2.570.954 2.749.751 

Presežek prihodkov nad 

odhodki 

101.780 79.332 52.595 
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1.6 VIZIJA  

S strokovnim delom in razvojno naravnanostjo skupaj ustvarjamo vrtec 
prijazen do otrok in družin. Otrokom organiziramo igralno zasnovane izzive 
in dejavnosti ter spodbudno okolje za rast in razvoj vseh potencialov. Z 
zgledom vzgajamo za življenje, zdrav in planetu prijazen življenjski slog. 
Gojimo dobre medsebojne odnose, strpnost in sprejemanje drugačnosti. S 
strokovnim in sodelovalnim delom ter inovativnim pristopom skupaj rastemo 
in postajamo odličen vrtec. Želimo, da v procesu vzgoje in izobraževanja vsak 
posameznik oblikuje pozitiven odnos do sveta in živi vrednote v skladu z etiko 
in moralo. Delujemo v kakovostnem sobivanju drug z drugim v naši 
skupnosti.  

 

1.7 POSLANSTVO 

Poslanstvo vrtca je ustvarjati skupnost, kjer se bomo vsi čutili varne, dobrodošle, sprejete, 
zaželene in pomembne.   
Zavedamo se pomena zgodnjega otroštva, ko se otroku ob ustreznih spodbudah razvijajo vsi 
potenciali, vrednote, samopodoba in se gradijo trdni temelji za nadaljnjo rast in razvoj. Zato je 
osnovno vodilo našega delovanja omogočiti otrokom varno in spodbudno učno okolje za razvoj 
vseh njihovih razvojno ustvarjalnih potencialov. 
Z organizacijo pestrih oblik sodelovanja s starši spodbujamo aktivno vključevanje otrokove 
družine in skrbimo, da bo vrtec tudi v prihodnje nudil kakovostno podporo staršem pri skrbi 
in vzgoji otrok. Usmerjeni smo v aktivno povezovanje z okoljem na lokalni in mednarodni ravni.  
S spodbujanjem in odkrivanjem potencialov, vseh zaposlenih skupaj ustvarjamo učečo se 
skupnost, strokovno odprto okolje, v katerem vsi zaposleni strokovno rastejo, reflektirajo in 
gradijo odlično pedagoško prakso, ustvarjalnost in kompetentnost. Tako vrtec postaja učeča se 
skupnost.   
 

2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

 

2.1 OPISNA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV 

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Program je zasnovan na 
ciljih in smernicah nacionalnega programa Kurikuluma za vrtce, skupnih izhodiščih vrtca in 
posebnih usmeritvah enot v skladu z letnim delovnim načrtom vrtca in enote. Program oddelka 
načrtujeta vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja ob sodelovanju otrok in staršev. 
 
Izvajali smo dnevni program, ki obsega vzgojo, varstvo, izobraževanje in prehrano otrok in traja 
od 6 do 9 ur na dan. Od 6.00 ure do 7.30 ure smo omogočali otrokom jutranje dežurstvo z 
različnimi dejavnostmi. Redno vzgojno izobraževalno delo s pestro ponudbo vsebin in 
dejavnosti je potekalo od 7.30 ure do 15.30 ure. Od 15.30 do 16.30 oz. 17.00 ure so se otroci združevali 
in tudi takrat so potekale načrtovane dejavnosti. Posebnih potreb po sobotnem dežurstvu ni.  
 
Zaradi lažje organizacije in racionalizacije dela smo starše pred letnimi dopusti, prazniki in 
šolskimi počitnicami pozvali k najavi odsotnosti preko aplikacije WebVrtec, kot osebno ter tako 
preverili potrebe po varstvu. Letne dopuste smo planirali v juliju in avgustu. Ob znižanem 
številu otrok smo organizirali dežurstvo.  
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Poslanstvo smo uresničevali s spodbudnim učnim okoljem, v katerem so imeli otroci priložnost 
izražati svoje želje in interese ob tem pa pridobivali različna znanja, izkušnje, spretnosti in 
navade. Skrbeli smo za strokovni in profesionalni razvoj zaposlenih, timsko delo ter dobro 
sodelovanje na vseh ravneh vrtca.  
 
Razvoj Vrtca Jelka, kompetenc in ciljev temelji na vrednotah, kot so: 

 Vzgajamo z zgledom. 

 Odgovornost do družbe in narave ter učenje spoštljive komunikacije med ljudmi. 

 Spodbujanje veselja do življenja in optimizma. 

 Učenje z ljubeznijo, sočutjem in doslednostjo. 

 Razvijanje empatije, skupinske zavesti in zmožnosti sodelovanja. 

 Gibanje za dobro počutje in zdravje. 

 Razvijanje samostojnosti, spoštovanje dogovorjenih pravil in sprejemanje odgovornosti. 

 Spoznavanje, razumevanje, sprejemanje in spoštovanje drugačnosti. 
 
Strokovni delavci so vsakodnevno načrtovali in izvajali vzgojno izobraževalno delo na podlagi 
poznavanja razvojnih potreb in zakonitosti predšolskih otrok. Načrtovanje je potekalo skladno 
s kurikulom, projektno, individualno, v tandemu in strokovnem timu. Aktivna participacija 
vseh otrok je bila zagotovljena z aktivnim vključevanjem otrok pri načrtovanju, izvajanju in 
refleksiji vzgojno izobraževalnega procesa glede na njihovo kronološko in razvojno starost.  
 
Otrokom smo zagotavljali spodbudno učno okolje, individualne, skupne in skupinske oblike 
dela glede na njihove individualne potrebe ter močna področja. Delo je bilo procesno naravnano 
z upoštevanjem razvojnih značilnosti in individualnih potreb. Potekalo je v igralnih kotičkih in 
ob izvajanju vsakodnevnih rutin.  
 
Veliko pozornosti smo namenili omogočanju spontane igre ter različnih učnih okolij in vodenih 
dejavnosti, kjer se lahko vsi otroci samoiniciativno in brez posebne dodatne podpore odraslih 
aktivno vključujejo in sodelujejo.  
 
Spodbujali smo interdisciplinarnost, različna povezovanja in solidarnost. Delo z otroki smo 
skrbno načrtovali in upoštevali tudi predloge staršev. Skrbeli smo, da je potekal pedagoški 
proces v živahnem vzdušju in dinamičnem okolju. 
 
Za kakovostno delo je pomembna evalvacija in samo-evalvacija dela.  
 
V vrtcu imamo organizirano tudi svetovalno službo, katere cilj je v sodelovanju z vodstvom 
vrtca, starši, strokovnimi delavci in zunanjimi institucijami, ustvariti pogoje za čim boljše 
počutje in optimalen razvoj otroka. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega 
specifičnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v 
kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vrtca.  
Poleg osnovne dejavnosti svetovalne službe, smo v letu 2019 namenili več podpore staršem 
preko individualnih svetovanj in krepitvi strokovnih delavcev, kako lahko pomagajo staršem 
pri celostni vzgoji otroka v vsakdanjem življenju (tematski roditeljski sestanki).  
Poudarek smo namenili tudi večjemu čustveno-socialnemu opismenjevanju otrok in otrokom z 
višjimi potenciali – nadarjeni otroci. V tem letu smo edukativno-suportivni del za strokovne 
delavce izvedli tudi preko intervizijske skupine, ki jo vodi svetovalna delavka Marjanca Kavčič 
Pečnik.  
Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami Zakonu o celostni zgodnji obravnavi 
predšolskih otrok, se je v letu 2019 v vrtcu izvajala dodatna strokovna pomoč za 33 otrok. 
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Specialno pedagoško pomoč sta izvajali vzgojiteljici za dodatno strokovno pomoč: Svetlana 
Vesić in Maša Ozmec iz vrtca Jelka in Mojca Molek iz vrtca Zelena Jama. Šest otrok je imeloimeli 
po odločbi ZRSŠ oz. po Zapisniku Centra za zgodnjo obravnavo predšolskih otrok dodeljenega 
začasnega spremljevalca za fizično pomoč, ki so jo izvajali: Maja Štolekar, Teodor P. Kelc in 
Klara Jerina). 
 
 
PROJEKTE IN OBOGATITVE REDNEGA PROGRAMA  smo izvajali z namenom izboljšanja 
kakovosti dela in so le spodbuda k poglobljenemu pristopu vsebinam, ki jih izvajamo po načelih 
kurikula. 
 

GIBALČEK, ŠPORTNO GIBALNI PROGRAM UČENJE SKOZI GIBANJE  IN IGRO 

Izvedli smo številne dejavnosti med drugim: 

 projekt MALI SONČEK, pod okriljem Zavoda za šport RS Planica, 

 udeležba na spomladanskem in jesenskem krosu,  

 interni spomladanski in jesenski kros Vrtca Jelka, 

 Pohod ob žici, 

 gibalne urice rolanja, 

 Evropski teden mobilnosti,  

 izlete, sprehode v naravo, gibalne dni odprtih vrat, gibalne dopoldneve in popoldneve, 
trimčke in različne gibalne poligone idr. 

 Zimski izlet na Polževo s smučanjem, tekom na smučeh in sankanjem. 

 V sodelovanju s Planetom otrok smo organizirali športni tabor v Gozd Martuljku. 

 V  sodelovanju z ZLRO letovanje v Umagu. 
 

EKO JELKA 

Na ravni celega vrtca smo nadaljevali z ekološko obarvanimi dejavnosti in vsebinami ter z 
vzgojo za višjo ekološko zavest in globalno odgovornost. V procesu sodelovalnega učenja smo 
si prizadevali k razvoju naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 
narave na vseh nivojih vrtca ter veliko pozornosti namenili ekologiji, zmanjšanju nastajanja 
odpadkov in ustreznega ravnanja z njimi, gospodarjenju z vodnimi viri in vzgoji za ohranjanje 
okolja.   
Izvedli smo številne ekološke kcije, med drugim: 

 čistilne akcije, 

 Za lepšo Ljubljano, 

 Zbiralne akcije starega papirja, odpadnih plastenk, odpadnih zamaškov, 

 Urejanje in skrb za eko vrtičke v vseh enotah vrtca 

 recikliranje in uporaba odpadnega materiala 

 izdelava eko vrečk iz blaga. Idr. 
 

TERAPEVTSKI PES V VRTCU V SODELOVANJU S SVŠGL IN DRUŠTVOM TAČKE POMAGAČKE  

Pod vodstvom vodje projekta in učiteljice matematike Mojce Trampuš smo področje 
matematike uspešno povezali z obiski terapevtskega psa sodelovanje pa je potekalo v kontekstu 
oblikovanja ustreznega odnosa do živali. Otroke so obiskovali kužki Šapa, Oli in Thor. 
 

TERAPEVTSKI PES V VRTCU V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM AMBASADORJI  NASMEHA 

Nadaljevali smo sodelovanje z društvom Ambasadorji nasmeha, ki so s ciljem oblikovanja 
ustreznega odnosa do živali začeli z obiski tudi pri najmlajših otrocih.  
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KORAK K SONČKU  

Otroci skupin, vključenih v sodelovanje, so preko različnih dejavnosti spoznavali, sprejemali in 
se učili razumeti drugačnost. Z druženji, obiski in igro smo pripomogli k oblikovanju strpne 
družbene in socialne klime ter vzgajali za medsebojno strpnost in razumevanje. Skupaj smo 
skrbeli in oblikovali inkluzivno okolje, v katerem lahko sobivamo vsi. 
Strokovni delavci so se izobraževali in nadgrajevali  znanje na področju inkluzivne vzgoje pri 
delu z otroki z dodatnimi potrebami ter skrbeli za ustrezne prilagoditve vzgojno 
izobraževalnega dela. Povezovali se smo se z družinami in socialnimi partnerji.  
 

ERASMUS+ E TWINNING 

V okviru eTwinning ambasadorstva smo aktivno sodelovali na številnih nacionalnih in 
mednarodnih dogodkih in konferencah. Vzgojitelji so se preko dveh eTwinning mednarodnih 
projektov povezali z vrtci v EU ter aktivno vključili otroke v starosti od 2-6 let.  
Za eTwinning projekt z naslovom Zgodovina skozi umetnost, ki ga je vodila vzgojiteljica 
Monika Brodarić, je prejel Zlati kabel, najvišje nacionalno priznanje za kakovost področju 
mednarodnega sodelovanja. 
 

ZDRAVJE V VRTCU 

Vsakodnevno smo izvedli številne dejavnosti za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter 
navajanje na zdrav način življenja.  
  

ČISTE ROKE  

Z otroki smo se učili pravilnega umivanja rok, ugotavljali kdaj, in zakaj si jih moramo umivati 
ter kako, da bodo res čiste. Razlikovali smo med vidno in nevidno umazanijo in kaj jo povzroča. 
Učili smo se tudi pravilnega brisanja rok ter navajali na racionalno porabo papirnatih brisač.  
 

OD NJIVE DO MIZE 

Delavnice na temo izvora hrane, ekološke pridelave živil ter vzgoja otrok v smislu racionalne 
porabe hrane in zmanjšanja odpadkov hrane. 
 

ZOBNA PREVENTIVA 

Skozi celo šolsko leto smo izvajali dejavnosti zobne preventive. V sodelovanju z Zdravstvenim 
domom Bežigrad smo gostili zobne tehnice Špele Dolinar, ki je vsem otrokom od tretjega leta 
starosti predstavila pomen skrbi za zdrave zobe. Za vse skupine smo izvedli dva obiska, prvega 
v spomladanskem času in drugega jeseni. Mlajši otroci so sodelovali pri predstavitvi skupine 
starejših otrok pa tudi pri demonstraciji ustreznega čiščenja zob. Le te skupine so si zobe 
umivale tudi v vrtcu po kosilu skozi celo leto.  
 

AKTIVNO ZDRAVO PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 

V vrtcu smo uspešno spodbujali in izvajali zdravo praznovanje rojstnih dni. S septembrom smo 
uvedli praznovanje rojstnih dni na način, da otrokom ob rojstnem dnevu pripravimo nepozabne 
dogodke in dejavnosti, ki jih načrtujejo vzgojitelji skupaj z otroki.   
 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za kmetijstvo , 
gozdarstvo in prehrano in Čebelarsko zvezo Slovenije smo obeležili dan slovenske hrane.  
Uspešno smo sodelovali tudi v akciji Čebelar, prepevanju pesmi Lojzeta Slaka, ki ga je 
organizirala Čebelarska zveza Slovenije. Ustvarili smo najštevilčnejši pevski zbor, usklajen kot 
čebelja družina ter zapeli pesem Čebelar ansambla Lojzeta Slaka, vsak na svoji lokaciji, a ob 
istem času.  
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RAZVOJNO RAZISKOVALNI PROJEKT KORAK ZA KORAKOM  

Program so kot izvedbeno varianto nacionalnega kurikula izvajali oddelki enot Vila, Palčki in 
Storžek. Za spremljavo je skrbel Pedagoški inštitut.  
 

PROGRAM CICIUHEC – BEREMO Z MALČKI  

V sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana smo uspešno izvedli program, redno obiskovali 
Knjižnico Bežigrad, otroke obdarili z zaključno predstavo v knjižnici, v mesecu juliju pa v 
prostorih vrtca in MKL enoti Bežigrad pripravili tudi razstavo. 
 

PROGRAM ZELENI NAHRBTNIK,  

je potekal v sodelovanju z Mestno zvezo prijateljev mladine Ljubljana. V okviru Zelenega 
nahrbtnika so sodelujoče skupine opravile okoljevarstvene naloge in iskale rešitve za aktualne 
okoljevarstvene probleme, ter Zeleni nahrbtnik predale naslednjemu vrtcu.  
  

GLASBENE USTVARJALNICE, DELAVNICE IN BOSOPETCI   

Otroci so spoznavali slovenske ljudske običaje, plese, otroške pesmi, se igrali rajalne igre in 
otroške igre. Sodelovali so na številnih nastopih in medgeneracijskih druženjih. 
 

INTERNI PROJEKT OTROKOVA IGRA 

Uspešno smo izvedli tudi projektne dejavnosti, kjer je poudarek na igri z nestrukturiranim 
materialom. Otrokom smo ponujali možnosti igre brez igrač in kakovostno igro, ki je v oddelke 
prinesla vzpostavljanje ravnovesja. Z igračami je podobno kot z veliko drugimi stvarmi- preveč 
ni zdravo. Dobro je najti pravo mero tudi pri materialu, s katerim se igrajo otroci. 
 

ŠOLSKI EKO VRT  

Ekološke vrtičke smo uredili v enotah Jelka, Jelka –Storžek, Vila, Palčki in Sneguljčica. 
Sodelujoči strokovni delavci so se v okviru projekta usposabljali in seznanjali z ekološkim 
vrtnarjenjem. Ohranili smo uradni naziv in znak Šolski eko vrt. 
 

MOL GENERACIJE: KINOBALON - KINODVOR  

V okviru medijske in filmske vzgoje smo obiskali Kino dvor-kinobalon in si ogledali animirane 
filme za otroke z naslovom Spoznajmo risanke. Po predstavi pa so bile za sodelujoče skupine 
izvedene tudi filmske delavnice v okviru katerih so otroci spoznali, kako nastane animacija. 
 

TRAJNOSTNA MOBILNOST, PASAVČEK IN EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

V okviru projektnega dela smo za vse otroke vrtca organizirali raznolike in pestre vsebine za 
varnost v prometu in trajnostno mobilnost. Družine smo spodbujali k peš hoji, uporabi koles in 
skirojev. Preko projekta Pasovček smo otroke in starše ozaveščali o pomenu pripenjanja 
varnostnega pasu. Tradicionalno smo v Evropskem tednu mobilnosti izvedli delavnice in 
dejavnosti s področja prometne varnosti za vse otroke v okviru enot. 
 

MEDNARODNI TEDEN OTROKA- POVABIMO SONCE V VRTEC 

S popestritvijo programa, obiskom kulturnih ustanov, kino predstav, muzejev in dogodkov 
namenjenim otrokom smo obeležili teden otroka.  
 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI RAZPISA MOL 

S strani Mestne občine Ljubljana smo pridobili sredstva za dejavnosti, ki so potekale od 1. 1. 
2019 do 31.12.2019 z naslovom Ljubljana- mesto umetnosti.  
V duhu Ljubljane- mesta umetnosti se vrtcu zavedamo pomena umetniške vzgoje, ki otroku 
omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v otrokovem igrivem 
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raziskovanju in spoznavanju sveta. Umetnost pomeni otrokom neizčrpen vir inspiracije, 
motivacije za vsebine na vseh področjih dejavnosti. Preko različnih dejavnosti smo vsem 
otrokom vrtca omogočili poglobljena umetniška doživetja in spodbujali ustvarjalnost. V okviru 
dejavnosti so otroci raziskovali in spoznavali umetnost Ljubljane ter jo podoživljali.   
S ciljem spoznavanje in raziskovanje umetnosti v   Ljubljani smo z otroki obiskovali: 

- kulturne in umetniške ustanove: muzeje, Filharmonijo, umetniške galerije, Cankarjev 
dom, umetnost na prostem idr., 

- umetniške in kulturne znamenitosti Ljubljane, 
- aktualne kulturno umetniške dogodke v Ljubljani. 

V okviru dejavnosti smo pripravljali umetniške, lutkovne in druge kulturne prireditve za 
otroke, umetniške; glasbene, likovne, lutkovne, gledališke in druge ustvarjalne dejavnosti in 
delavnice za otroke 
Preko celoletnih in raznolikih dejavnosti v katere so bili starosti in razvojni stopnji primerno 
vključeni vsi otroci vrtca so otroci doživljali in spoznavali umetnost ter razvijali ustvarjalnost. 
Razvijali so estetsko zaznavanje in umetniške predstavljivosti. 
 

OSTALE OBOGATITVE PROGRAMA 

Redno smo organizirali skupna praznovanja in prireditve (jesenski živ-žav, nočitev v vrtcu, 
veseli december, pustovanje, Valentinovo, Gregorjevo, materinski dan, materinski in očetov 
dan, dan družine, pozdrav pomladi, ekološki dnevi, rojstni dnevi), Dan vode, Dan zemlje, Dan 
vrtca Jelka. 
Obiskovali smo muzeje, gledališča, galerije, Cankarjev dom, Slovensko filharmonijo, hipodrom, 
gasilsko brigado,  športne prireditve. 
V vsakem letnem času smo izpeljali izlet v naravo.  
 

PROMOCIJA VRTCA 

Skozi celo leto smo s kakovostnim in profesionalnim delovanjem skrbeli tudi za promocijo vrtca, 
kot tudi s naslednjimi dejavnostmi: 
 Prireditve, nastopi, razstave po oddelkih in enotah. 

 Pevski zbor odraslih je nastopal na prireditvi v Gradcu v Avstriji. 

 S prispevkom in predstavitvijo nagrajenega eTwinning projekta smo se predstavili v publikaciji 
Jabolka kakovosti Nacionalne agencije Cmepius. 

 S predstavitvami dela smo sodelovali na nacionalnih in mednarodnih konferencah.  

 V okviru mednarodnega sodelovanja smo vrtec uspešno predstavljali na projektnih srečanjih v 
partnerskih institucijah in njihovih lokalnih skupnostih. 

 V okviru Erazmus+ sodelovanja smo organizirali in uspešno izvedli mednarodno strokovno srečanje 
in dejavnosti sledenja na delovnem mestu za naše prtnerje z eTwinning delavnico v Grčiji. 

 Svoje delo v mednarodnem prostoru smo predstavili v okviru mednarodnih eTwinning konferenc in 
mednarodni konferenci Erasmus+ v organizaciji nacionalne agencije Cmepius. 

 Redno posodabljamo spletno stran in promoviramo vzgojno izobraževalno delo v medijih. 

 V sodelovanju s fundacijo upanja smo pomagali socialno ogroženi družini. 

 Praznovali smo Dan Vrtca Jelka na Policijski akademiji v Tacnu 

 Organizirali smo dogodek Novoletno čajanko s prižigom lučk in srečelovom za gumbe, na katerega 
smo povabili družine otrok in sokrajane.  

 
Otroci so preko različnih dejavnosti spoznavali, sprejemali in se učili razumeti drugačnost. Z 
druženji, obiski in igro smo pripomogli k oblikovanju strpne družbene in socialne klime ter 
vzgajali za medsebojno strpnost in razumevanje. Skupaj smo uspešno skrbeli in oblikovali 
inkluzivno okolje v katerem lahko sobivamo vsi. 
Upoštevali smo potrebe otrok, staršev in okolja, pomagali staršem pri celoviti skrbi za otroke, 
ustvarjali dobre pogoje za razvoj ter skrbeli za dobro počutje otrok. Učili smo se drug od 
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drugega. Kljub različnosti smo dobro medsebojno sodelovali z zaposlenimi in starši, kot tudi v 
lokalnem, državnem in mednarodnem prostoru.  
Na različne načine smo osvajali nove veščine in znanja ter se prilagajali družbenim in 
tehnološkim spremembam. Pri spoznavanju novih znanj, smo pri vzgojno-izobraževalnem delu 
uporabljali računalniško tehnologijo. V dnevni program dela smo vpeljevali novosti in rešitve 
odličnih praks. 

 

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 PODROČN IH STRATEGIJ TER NACIONALNIH 

PROGRAMOV 

 
Skladno z razvojnimi cilji vrtca smo v letu 2019 veliko pozornosti namenili vzgoji za višjo 
ekološko zavest in globalno odgovornost. V procesu sodelovalnega učenja smo si prizadevali 
k razvoju naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave na vseh 
ravneh vrtca ter veliko pozornosti namenili ekologiji, zmanjšanju nastajanja odpadkov in 
ustreznega ravnanja z njimi, gospodarjenju z vodnimi viri in vzgoji za ohranjanje okolja.  
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V smislu spodbujanja zdravega načina življenja nas je povezovalo tudi gibanje in športne 
dejavnosti. Skrbeli smo za vseživljenjsko učenje na vseh ravneh vrtca, vzgajali z zgledom in 
prevzemanjem odgovornosti.  
 
Več pozornosti smo namenili tudi doseganju skupnega evropskega cilja izmenjave in 
spoštovanja evropske kulturne dediščine. Preko različnih dejavnosti smo otroke seznanjali z 
lastno kulturno dediščino ter spoznavali različne kulture in običaje. V smislu medkulturne 
strpnosti smo delovali v smislu »raznolikost nas bogati«.    
 
V vrtec se vključuje vse več otrok priseljencev, otrok iz različnih kulturnih sredin in socialno 
šibkih. Naloga vseh vključenih v vzgojo in izobraževanje ter družbeno skupnost je, da 
zagotovijo vsem otrokom ustrezne izobraževalne izkušnje in jih vodijo tako, da doživljajo 
sprejetost, uspeh in zadovoljstvo. Preko projektnih dejavnosti smo raziskovali in odkrivali 
primerne načine inkluzivnih pristopov za različne skupine vključenih otrok v povezavi z 
dejavnostjo zgodnjega seznanjanja s tujim jezikom in medkulturno vzgojo. Redno smo izvajali 
različne dejavnosti, ki spodbujajo medsebojno strpnost, medkulturni dialog in razumevanje. 
 
Prednostno skrb smo posvetili spodbujanju neposrednega sodelovanja, kritičnega razmišljanja 
in dejavnega interesa vseh generacij, vključenih v vzgojno izobraževalni proces. 
Posebno skrb smo namenili porajajoči se pismenosti ter zagotavljanju optimalnih pogojev za 
zgodnji razvoj le te.   
 
Vzgajali smo z zgledom in prevzemanjem odgovornosti. Dodatno skrb smo posvetili 
ozaveščanju, da pravice prinašajo tudi dolžnosti in se trudili za kakovostno sobivanje v naši 
skupnosti.  
 

2.2.3 LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI 

FINANČNEGA NAČRTA AL I V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA 

 
Skladni z Letnim programom dela smo uspešno uresničili zastavljene cilje: 
 

 Uresničevanje temeljnih otrokovih pravic ter vrednot etičnega kodeksa. 

 Spodbujanje medgeneracijskega dialoga ter dvig sodelovalne kulture in sobivanja.  

 Podpiranje staršev pri skrbi in vzgoji otrok z raznovrstnimi oblikami sodelovanja in 
povezovanja. 

 Zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za uspešno delo. 

 Aktivno prispevanje k ohranjanju biotske pestrosti v okolju vrtca in lokalne skupnosti.   

 Razvijanje odličnih praks in izmenjava le teh. 

 Spodbujanje vseživljenjskega učenja, ki bogati naš profesionalni in osebnostni razvoj. 

 Spodbujanje timskega dela in gradnja dobrih medsebojnih odnosov. 

 Razvijanje novih oblik in načinov dela. 

 Spodbujanje odzivnosti na spremembe, ki prinašajo učinkovito in kakovostnejše delo.  
 
Kot je razvidno iz računovodskega dela poročila smo uspešno realizirali tudi zastavljene cilje 
finančnega načrta. 
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2.2.4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVANJE FIZIČNE, 

FINANČNE IN OPISNE KAZALCE PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH 

 

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili zelo uspešni, saj smo uresničili mnogo več od 
načrtovanega. Sledili smo skupni viziji in poslanstvu ter se sproti odzivali na izzive. Svoje delo 
smo nenehno vrednotili in reflektirali ter v prakso uspešno uvajali novosti.  
 
V skladu z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede smo opravili letne 
pogovore z vsemi zaposlenimi in določili letne ocene. Delavci postajajo bolj odgovorni za svoj 
razvoj, rezultate in pozitivno oceno. Iz tega izhaja boljša učinkovitost in strokovna rast. 
 
Uspešno smo sodelovali in se povezovali s starši ter sproti reševali težave in zaplete. S starši 
gojimo odprte odnose, kar se izkazuje tudi iz njihovega zaupanja. Prejeli smo številne pohvale. 
Družine so se uspešno vključevale v delo in življenje vrtca.    
 
V letu 2019 nam je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podarilo priznanje za najbolj 
športen vrtec, kar pomeni posebno pohvalo in zahvalo vsem strokovnim delavcem. 
 
Prejeli smo tudi Zlati kabel, najvišje priznanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za 
kakovost mednarodnega povezovanja preko eTwinning sodelovanja.  
 
Kot odlično ocenjujemo tudi sodelovanje z našo ustanoviteljico Mestno občino Ljubljana, ki nam 
zagotavlja optimalne pogoje in sredstva za uresničevaje poslanstva ter nam prisluhne in 
pomaga pri reševanju tekoče aktualne problematike. Prav tako smo veseli odličnega 
sodelovanje s Četrtno skupnostjo Bežigrad, ki se ažurno odziva na aktualno problematiko.   
Uspešno smo zaključili energetsko sanacijo enote Jelka in prenovili atelje enote Palčki. 
 
Skrbeli smo za stalno strokovno izpopolnjevanje ter v ta namen organizirali redne strokovne 
aktive, timska srečanja. S septembrom 2019 smo vpeljali tudi učeče se skupnosti preko katerih 
si strokovni delavci izmenjujejo odlično prakso, zaživela pa je tudi intervizijska skupina. 
V smislu zagotavljanja kakovosti smo oblikovali tim za kakovost, v nadaljevanju pa bo z 
delovanjem začel tudi razvojna skupina vrtca. 
 
V vseh enotah vrtca smo uspešno izvedli požarno vajo z evakuacijo. Ob tem so vsi zaposleni 
pokazali dobro pripravljenost in poznavanje postopkov ob požaru, pridobljene izkušnje pa 
bodo dragocene za ravnanje v takih primerih. 
 

Skladno z evropsko uredbo 2016/679/EU-GDPR o varstvu osebnih podatkov smo posodobili 

postopke in obrazce ter posodobili interni pravilnik za ustrezno ravnanje varstva osebnih 

podatkov na nivoju vrtca.  

Zdrava prehrana  je eden od pogojev dobrega počutja in fizičnega razvoja vsakega izmed nas. 
Na področju ZHR smo opravili vse zakonsko potrebne zahteve in spodbujali zdrav način 
življenja za otroke, zaposlene in starše.   
Uspešno je bilo tudi sodelovanje pri pripravi prehrane za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano. 
Na jedilnike smo vključevali nove jedi, urnike prehranjevanja prilagajali posebnostim in starosti 
otrok.  
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V skladu z zakonodajo (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in 
minimalnih in tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca) smo vsa igrišča uredili tako, da 
ustrezajo vsem standardom in normativom. 
 
Pri čiščenju prostorov smo upoštevali vse zakonske predpise o zdravem okolju in varnem delu. 
Z Zavodom za zdravstveno varstvo, Zdravstvenim inšpektoratom RS ter Inštitutom za 
varovanje zdravja smo zgledno sodelovali. 
 
Tudi v letu 2019 je bilo omogočeno vsem zaposlenim v vrtcu cepljenje proti gripi. 
 

2.2.5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI 

IZVAJANJU PROGRAMA 

 

Pri izvajanju zastavljenih nalog ocenjujemo, da ni prišlo do nepričakovanih posledic. 
Do planiranih del je prihajalo po dogovorjenih načinih ter pravilih upoštevajoč zahteve naše 
dejavnosti.  
 
Javni sektor je izpostavljen vedno večjim zakonodajnim spremembam. Zaposleni so pod vedno 
večjim časovnim pritiskom, da zadostijo zahtevam zakonodajalca, in posledično tudi pod 
stresom. Tako skušamo z raznovrstnimi oblikami sodelovanja ustvarjati pozitivno klimo med 
zaposlenimi ustanove in graditi dobre medsebojne odnose. 
Veliko težavo so predstavljale bolniške odsotnosti strokovnih in drugih delavcev, ki smo jih 
reševali s prerazporejanjem, študentskim delom ter dobro organizacijo dela. 
 
Pri načrtovanju prehrane otrok smo upoštevali zakonsko veljavne predpise, smernice in 
priporočila strokovnih institucij. Držali smo se načela pestrosti ter visoke kakovosti živil. Pri 
sestavi jedilnikov so nam bile v pomoč tudi dolgoletne izkušnje, sprotno pridobivanje novih 
znanj ter spremljanje trendov zdrave prehrane, ki smo jih uspešno prenašali v praktično delo. 
Jedilnike smo usklajevali s priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi glede na posamezno 
starostno skupino otrok. Upoštevali smo priporočene kombinacije različnih vrst živil iz vseh 
skupin živil, različne barvne kombinacije, privlačnost hrane. Prednost in velik poudarek smo 
dajali uživanju sadja in zelenjave ter kakovostnim ogljiko-hidratnim živilom, proizvodom 
slovenskega porekla, sezonsko pridelani in lokalno pridelani hrani. V prehrano otrok smo 
vključevali veliko ekološko pridelanih živil in živil z oznako višje kakovosti. 
V letu 2019 smo uvedli tudi striktno uporabo zgolj vrtčevske hrane, saj je prinašanje hrane s 
strani staršev iz vrtcu neznanih virov ogrožalo zdravje otrok. 
Pri načrtovanju jedilnikov pa so s predlogi sodelovali tudi strokovni delavci in otroci. 
Otrokom v vrtcu nudimo varno, kakovostno, uravnoteženo in pestro prehrano. Za otroke z 
veljavnim Potrdilom o medicinsko indicirani dieti, pa se po zdravniških navodilih, pripravlja 
dietna prehrana. 
 
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev govori o 
zagotavljanju določenih pogojev, ki jih dosegamo. Ob dejstvu, da nimamo svoje telovadnice, pa 
smo inovativni pri reševanju problematike in več pozornosti namenjamo tudi koriščenju 
zunanjih površin in bivanju na prostem.  
 
Zaradi profesionalnega dela in maksimalne vključenosti vseh zaposlenih ter ob odličnem 
sodelovanju z družinami, lokalno skupnostjo, ustanoviteljico in četrtno skupnostjo pa posebnih 
težav pri izvajanju programa ni bilo. 
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2.2.6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z 

DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET 

Primerjava prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v 2018 in 2019  

 Realizacija 2018 Finančni načrt 2018 Realizacija 

2019 

Finančni 

načrt 2019 

Prihodki 2.830.598 2.960.355 2.855.044 3.030.000 

Odhodki 2.884.722 2.960.355 2.862.008 3.030.000 

Presežek 

prihodkov nad 

odhodki 

- 54.124 - - 6.964 - 

 
Pogodba o financiranju je bila z ustanoviteljem sklenjena za obdobje od 01.01.2019– 31.12.2019.  
S pogodbo o financiranju ustanovitelj zagotavlja sredstva za vse postavke določene v pogodbi. 
 
V letu 2019 smo iz sredstev proračuna MOL v okviru denarnega toka prejeli sredstva za 
investicije v skupni višini 60.697 evrov, sredstva pa izkazujejo priliv na podlagi sklenjenih 
pogodb o financiranju investicij v letu 2019. Drugih prilivov na račun iz tega naslova v letu 
2019 nismo prejeli, saj so bile vse obveznosti MOL do vrtca na dan 01.01.2019 poravnane. 

 

2.2.7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE 

STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO TER UKREPI 

ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI POSLOVANJA 

 
Dejavnost se financira preko cene programa, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun 
cene programov v vrtcih. S sredstvi, ki so nam zaupana, smo ravnali odgovorno. Upoštevali 
normative otrok, sočasno prisotnost dveh strokovnih delavcev v oddelku, zagotavljali smotrno 
porabo sredstev v skladu s postavljenimi cilji in načrti. Nadgradili smo strategijo obvladovanja 
časa z racionalno izrabo delovnega časa vseh zaposlenih. 
 
Skrbeli smo za stalno obveščanje in osveščanje zaposlenih predvsem v smeri preventivnega 
ravnanja vseh udeležencev vzgojno izobraževanega procesa. 
 
Zaradi boljše organiziranosti dela, racionalne nabave hrane ter smotrnega izkoriščanja prostega 
časa zaposlenih, smo v poletnih mesecih in pred prazniki, ko je bilo pričakovati zmanjšanje 
števila otrok, izvedli anketo o prisotnosti otrok. Če je bilo število otrok manjše od dogovorjenega 
je bila odprta dežurna enota. Kljub ažurni poizvedbi ugotavljamo, da je število prisotnih otrok 
tudi na dežurstvi vselej za več kot polovico manjše od najavljenega, zato skušamo tudi ta izziv 
v prihodnje čim bolj racionalno nasloviti in se reorganizirati.  
 
Ocenjujemo, da smo pri svojem poslovanju upoštevali vse, za svoje področje določene predpise. 
Res pa je, da smo vrtci preobremenjeni s pravnimi predpisi ter zahtevami različnih institucij, ki 
niso medsebojno usklajeni.  
 
Nujno bi bilo vrtcem zagotoviti dobre pogoje za razvoj, ter nas spodbujati, da vnašamo v svoje 
vzgojno izobraževalno delo nova strokovna spoznanja. 
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Zaradi zavzetega dela in maksimalne vključenosti vseh sodelujočih posebnih težav in posledic, 
ni bilo zaznati. 
 

Ocena gospodarnosti poslovanja: 

KAZALNIK FORMULA LETO 2018 LETO 2019 

Skupna 

gospodarnost 

Celotni prihodki / 

celotni odhodki 

2.650.286/2.570.954 = 

103,09 % 

2.645.445/2.615.451 

= 101,15 % 

Gospodarnost 

poslovanja 

Prihodki iz poslovanja 

/ odhodki iz 

poslovanja 

2.649.909/2.570.954 = 

103,07 % 

2.629.463/2.615.451 

= 100,54 % 

 

Ocena donosnosti poslovanja: 

KAZALNIK FORMULA LETO 2018 LETO 2019 

Donosnost 

prihodkov 

Čisti dobiček / celotni 

prihodki 

79.332/2.650.286 = 2,99 

% 

52.595/2.615.451 

= 2,01 % 

 

2.2.8 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA  

 
Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana je tudi v letu 2019 opravila redno notranjo 
revizijo s področja varstva osebnih podatkov, ki je bila izvedena v obdobju od septembra do 
novembra 2019. Revizijsko poročilo izkazuje, da imamo področje urejeno skladno z veljavno 
zakonodajo. Zaradi zagotovitve neodvisnosti so nam priporočili presojo ustreznosti notranje 
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov in sklenitev pogodbe z zunanjim ponudnikom. 
Po proučitvi različnih opcij smo zadevo uredili skladno s priporočilom in kot pooblaščeno osebo 
za varstvo osebnih podatkov pooblastili podjetje Kurikulum šolsko pravno svetovanje d.o.o. 
 
Za strokovno izvajanje varnosti z oceno tvegana skrbi podjetje Borštnar&CO, d.o.o.. 
 
Vodja prehrane in ZHR skrbi za izvajanje HACCP sistema v kuhinjah. 
 
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je izvajal sistem zunanje kontrole. Opravil je preglede 
na snažnost brisov, analizo vzorcev živil in vode. 
Zdravstveni inšpektorat RS pa je v skladu z veljavnimi higienskimi in prostorskimi predpisi 
pregledal obe centralni kuhinji ter prostore po vseh enotah vrtca in igrišča. 
Nacionalni inštitut za javno zdravje nas je podprl s smernicami. 

 

2.2.9 POJASNILA PO PODROČJ IH, NA KATERIH ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI IN 

ZAKAJ 

 

Kot je razvidno iz celotnega poročila, smo zastavljene cilje dosegli in presegli. 
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2.2.10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA GOSPODARSTVO, SOCIALNE RAZMERE, 

VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IPD. 

 

S svojim delovanjem zagotavljamo otrokom pogoje za optimalno rast in razvoj. Trudimo se, da 
potekajo prehodi od doma v vrtec, med skupinami, enotami in nato vstop v šolo čim manj 
stresno za vse vpletene v proces. Zavedamo se, da s svojim delovanjem nudimo staršem storitev, 
ki jim omogoča normalno delovanje na delovnem mestu oziroma v domačem okolju. Delujemo 
v smeri, da so starši, ko oddajo otroka v vrtcu pomirjeni in zadovoljni.  
 
Organizirali in uspešno smo izvedli že 13. tradicionalno prireditvijo Dan Vrtca Jelka. Prireditev 
je bila ekološko in športno obarvana. V sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve,  
Policijsko akademijo, Mestno občino Ljubljana, z znanimi športniki, policijo, gasilci, redarji in 
starši smo zaposleni vrtca pripravili pester program za družine otrok vrtca in lokalne skupnosti. 
Mislim, da smo dodali velik prispevek k dogajanju v mestu in vsi skupaj: družine, vzgojno 
osebje in vabljeni preživeli skupaj prijetno popoldne. 
 
V duhu ohranjanja zelene prestolnice, s ciljem narediti mesto prijetnejše za življenje in delo, 
smo tudi v svojem vrtcu aktivno in uspešno prispevali za visoke okoljske standarde in k 
promoviranju naziva in razvoju zelene Ljubljane.  
 
Z različnimi dejavnostmi in dogodki smo krepili pozitivne medsosedske odnose in se povezali 
z lokalno skupnostjo. V tem duhu smop tudi organizirali novoletno čajanko s prižigom lučk, ki 
se je je udeležil tudi predsednik četrtne skupnosti gospod Stanko Furlnan, kot tudi številni 
sokrajani. 
 
Zavedali smo se, kako pomemben je vrtec za okolje, zato smo delovali povezovalno in 
sodelovalno. Udeležili smo se dogodkov, ki so se dogajali v okolju, kjer ima vrtec svoje prostore. 
Z zavodi, organizacijami in društvi, z vsemi tistimi, ki so pripomogli k učinkovitemu doseganju 
naših ciljev: MIZŠ, MOL, ZRSŠ, vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter fakultetami v Sloveniji 
in EU smo zelo dobro sodelovali. 
Koristna je bila oblika dela v  mreži vrtcev s ciljem izobraževanja in prenosa odličnih praks. 
Povezali smo se tudi s centom Sonček in v okviru projekta Korak k Sončku večkrat obiskali 
varovance centra, se z njimi družili, skupaj plesali, se učili sprejemati drugačnost ter gojili 
medsebojno strpnost in razumevanje.  
Uspešno smo sodelovali z medgeneracijskim centrom Simbioza ter se medgeneracijsko 
udejstvovali. 
Dijaki SVŠ so pri nas opravljali hospitacije. Študentje PF prakso, izpitne hospitacije in nastope. 
Dijaki poklicnega tečaja izpitne nastope, dijaki Srednje zdravstvene šole so izvajali prostovoljno 
delo. Za uspešno delo so zaslužni naši vzgojitelji, ki so jim bili mentorji. 
Otroke, ki niso obiskovali vrtca, smo vabili na prireditve in praznovanja.  
Organizirali smo več predavanj, delavnic in pogovornih srečanj za starše.  
Udeležili smo se čistilne akcije v okolju, kjer enote domujejo. Sodelovali so otroci, starši in 
zaposleni. Starši otrok so nam pomagali na različne načine. Ker nimamo svoje telovadnice so 
nam jo prijazno odstopila OŠ Savsko naselje, Sokol  ter Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija 
Ljubljana.   
Za učinkovito reševanje problematike družin smo se povezovali s Centri za socialno delo in 
drugimi institucijami. 
Z babicami in dedki otrok smo vrtnarili in urejali okolico vrtca, se družili na čajankah in skupaj 
urejali okolico vrtca. 
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Evropski teden mobilnosti smo obeležili s prometno kolesarskim poligonom in igrami brez 
meja, ki smo jih izvedli po enotah, kamor smo vabili tudi otroke lokalne skupnosti. 
Najstarejšim občanom smo omogočali odjem kosila. Na ta način smo tudi v minulem letu 
reševali problematiko starejših v okolju, v zvezi s primerno prehrano. 
Delovali smo v smeri izboljšanja ravnanja v skrbi za okolje in v skladu z načeli trajnostnega 
razvoja. Otroke, starše in zaposlene smo spodbujali k pozitivnemu odnosu do narave, sebe, 
soljudi, do vseh živih bitij. Ločevali smo odpadke, pazili na porabo energije, vode, skrbeli za 
videz okolice, odnose. 
Vsako leto opozarjamo na težavo kratkotrajnega ustavljanja in parkiranja za starše, ki pripeljejo 
otroke v vrtec. V enoti Vila nimajo starši nobene možnosti parkiranja, kar predstavlja veliko 
težavo. V enoti Palčki in Sneguljčici smo problem delno rešili z obstoječimi parkirnimi mesti, na 
Glavarjevi pa bi,  poleg določenih treh parkirnih mest , potrebovali vsaj še nekaj dodatnih mest. 

 

2.2.11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN INVESTICIJSKIH 

VLAGANJ 

2.2.11.1 KADROVSKA POLITIKA 

Na podlagi potrjene sistematizacije MOL smo imeli zaposlene ustrezne strokovne, tehnične in 
administrativno računovodske delavce. 
Na dan 31.12.2019 je bilo zaposlenih 102,5  delavcev: 

 enota Jelka                52,5 zaposlenih 

 enota Vila     15 zaposlenih 

 enota Palčki                       25 zaposlenih 

 enota Sneguljčica    10 zaposlenih 
 

Porodniški dopust sta koristili 2 zaposleni. Na daljši bolniški odsotnosti je bilo 6 zaposlenih. 

2.2.11.1.1 PRIKAZ KADROVSKE PRISOTNOSTI V LETU 2019 

 

Mesec NA DELU 
Boleznine, 
poškodbe,.. 
 do 30 dni 

Boleznine, 
poškodbe,…  
 nad 30 dni 

Nega, 
spremstvo 

porod., 
staršev., 

očetovski 
dopust 

Nadure, 
dežurstvo 

drugo 

Povprečno število 
odsotnih delavcev 
na mesec zaradi 
bolezni, nege in 

spremstva 

  v % v % v % v % v % v % delavec  

01.2019 87,29 2,23 4,08 3,34 3,06 0,00 9,46 

02.2019 87,00 3,47 3,93 3,09 2,50 0,00 10,27 

03.2019 86,77 4,85 3,74 2,64 1,01 0,99 11,08 

04.2019 87,78 3,58 5,44 2,17 1,02 0,00 10,94 

05.2019 89,94 2,55 5,18 1,30 1,03 0,00 8,76 

06.2019 91,70 2,20 2,31 1,54 1,02 1,23 5,90 

07.2019 94,38 1,69 2,31 0,13 1,48 0,00 4,00 

08.2019 95,37 1,79 1,64 0,16 1,03 0,00 3,48 

09.2019 87,46 6,66 2,42 1,79 1,67 0,00 10,82 

10.2019 83,61 8,54 3,24 2,62 1,99 0,00 14,51 

11.2019 83,81 6,54 6,29 1,39 1,96 0,00 14,48 

12.2019 87,54 3,57 5,35 1,85 1,68 0,00 11,07 
letno 

povprečje 88,53 3,99 3,85 1,83 1,63 0,17 9,55 
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Ob koncu leta 2019 smo imeli zaposlenih 6 invalidov ( ena od njih je na  poklicni rehabilitaciji) 
in smo celo leto presegali predpisano kvoto zaposlenih invalidov določeno z Zakonom o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov  in Uredbo o določitvi kvote za 
zaposlovanje invalidov.   

2.2.11.1.2 IZOBRAZBENA SESTAVA ZAPOSLENIH PO ZAHTEVANI IN DEJANSKI IZOBRAZBI - DECEMBER 2019 (na 

dan 31.12.2019) 

Delovno mesto Zahtevana stopnja 
izobrazbe 

Stopnja izobrazbe Število 

Ravnateljica VII VII 1 

Pomočnica ravnateljice VII VII 1 

Svetovalna delavka VII VIII 1 

Organizator prehrane VII VIII 0,5 

Organizator ZHR VII VIII 0,5 

Vzgojiteljica za DSP VII VIII 1 

 VII VIII 1 

Vzgojitelj predšolskih otrok  VII V 3 

 VI 2 

 VII 21 

  VIII 3 

Pomočnik  vzgojitelja V IV 1 

 V 30 

 VI 2 

   

Spremljevalec gibalno oviranih učencev in 
dijakov 

V V 1 

 VIII 2 

    

Poslovni sekretar VII VII VII 1 

Knjigovodkinja VI VI VI 1 

Kuhar IV IV,V IV 4 

Kuhar V V V 1 

Kuharski pomočnik II II II 2,5 

 IV 5 

 V 1 

Hišnik IV IV IV 2 

Perica II II II 1,5 

 IV 2 

 V 0,5 

Čistilka II II II 7 

 IV 2 

Invalidi  V 1 

Skupaj    102,5 

Upoštevana klasifikacija SOK 

2.2.11.1.3 Sestava zaposlenih po starosti -  31. december 2019 

V letu 2019 (na dan 31.12.2019) je bila povprečna starost zaposlenih v vrtcu  44,25 let. 
*Odsotni delavci (daljše bolniške in porodniške) so vključeni  v tabeli. 

 
*Upoštevano je dejansko število zaposlenih oseb (ne glede na delež zaposlitve) 

 od 20 do 30 
let 

od 31 do 40 
let 

od 41 do 50 let od 51 do 60 let od 60 do 70 
let 

Strokovni  
kader 

10 9,8% 27 26,47% 26 25,49% 13 12,74% 1 0,98% 

Tehnično-
administrativni 
kader 

1 0,98% 5 4,9% 9 8,82% 12 11,79% 2 1,96% 

Skupaj 11 10,78% 32 31,37 35 34,31% 25 24,53% 3 2,94% 
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Nove zaposlitve so bile posledica nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi daljše bolniške in 
porodniške odsotnosti.  
Izobraževanja so bila povezana z načrtom vrtca v skladu z vizijo. Zavedamo se pomembnosti 
strokovnega znanja, izmenjave izkušenj, medsebojnega učenja in sodelovanja z znanostjo, zato 
izobraževanja spodbujamo, saj prispevajo k dvigu kakovosti dela in profesionalnem razvoju 
posameznika. 
 
V letu 2019 so se zaposleni udeleževali formalnih in neformalnih oblik izobraževanja. Strokovno 
so se popolnjevali in izobraževali na raznih seminarjih, študijskih skupinah, delavnicah, 
predavanjih, posvetih, kar je vredno pohvale. Veliko izobraževanj so izvedli naši zaposleni, ki 
so strokovno usposobljeni. Znanja, ki so si ga pridobivali na seminarjih in delavnicah so 
posredovali ostalim zaposlenim. Na ta način smo se racionalno obnašali do dodeljenih nam 
sredstev.  
 
INVESTICIJSKA VLAGANJA so potekala skladno z začrtanimi plani, ažurno smo se odzivali na 
reševanje intervencijskih vzdrževanj, celotne investicije pa so razvodne iz računovodskega 
dela poročila. 
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

1. UVOD 

 
Računovodsko poročilo za leto 2019 je sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil k 
posameznim postavkam računovodskih izkazov. 
 
Računovodski izkazi za leto 2019 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, 55/15-

ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18), 
 ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 Skl.US, 96/12-

ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl.US, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13-ZŠtip-
1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 
101/13-ZDavNepr in 107/13 Odl.US, 85/14, 95/14, 24/15 Odl. US, 90/15, 102/15, 63/16-
ZDoh-2R in 77/17-ZMVN-1), 

 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, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18), 

 PRAVILNIK O ENOTNEM KONTNEM NAČRTU ZA PRORAČUN, PRORAČUNSKE UPORABNIKE IN 

DRUGE OSEBE JAVNEGA PRAVA (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 
108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18), 

 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 (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16-popr., 23/17, 
57/18 in 81/18), 

 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, 86/16 in 80/19. 
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3. POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2019 

 
Preglednica 1: BILANCA STANJA 
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3.1 SREDSTVA 

3.1.1 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU2 

3.1.1.1 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA (SKUPINI 00 IN 01) 

STANJE v EUR 

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 01.01.2019 4.433 

Izločitev iz uporabe v letu 2019 - 0 

Nove nabave v letu 2019 0 

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2019 4.433 

Popravek vrednosti na dan 31.12.2019 - 4.433 

NEODPISANA VREDNOST NA DAN 31.12.2019 0 

3.1.1.2 NEPREMIČNINE (SKUPIN I 02 IN 03) 

ZEMLJIŠČA  

STANJE v EUR 

Nabavna vrednost zemljišč na dan 01.01.2019 181.909 

Nove nabave v letu 2019 0 

Nabavna vrednost zemljišč na dan 31.12.2019 181.909 

Popravek vrednosti na dan 31.12.2019 - 0 

NEODPISANA VREDNOST NA DAN 31.12.2019 181.909 

GRADBENI OBJEKTI 

STANJE v EUR 

Nabavna vrednost gradbenih objektov na dan 01.01.2019 2.477.941 

Nove nabave v letu 2019 72.570 

Nabavna vrednost gradbenih objektov na dan 31.12.2019 2.550.511 

Popravek vrednosti na dan 31.12.2019 - 1.129.462 

NEODPISANA VREDNOST NA DAN 31.12.2019 1.421.049 

3.1.1.3 OPREMA (SKUPINI 04 IN 05) 

STANJE v EUR 

Nabavna vrednost opreme na dan 01.01.2019 790.867 

Izločitev iz uporabe v letu 2019 - 24.127 

Nove nabave v letu 2019 57.828 

Nabavna vrednost opreme na dan 31.12.2019 824.568 

Popravek vrednosti na dan 31.12.2019 - 658.376 

NEODPISANA VREDNOST NA DAN 31.12.2019 166.192 

AMORTIZIRANJE IN ODPISI 

 
Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev obračunavamo v skladu s stopnjami rednega 
odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev3. Opredmetena osnovna 
sredstva postanejo predmet amortiziranja prvi dan naslednjega meseca po mesecu, v katerem 
so se začela uporabljati. 
 

                                                                 

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

3 Priloga I Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (glej poglavje 2.). 
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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 2019 smo nabavili drobni inventar v višini 2.167 EUR. 

3.1.2 KRATKOROČNA SREDSTVA , RAZEN ZALOG, IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJ ITVE 

3.1.2.1 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH (SKUPINA 11) 

Na dan 31.12.2019 znaša stanje na poslovnem računu 84.136 EUR. 

3.1.2.2 KRATKOROČNE TERJATVE  DO KUPCEV (SKUPINA 12) 

TERJATEV v EUR 

Programi v vrtcu 105.895 

Programi v vrtcu – oslabitev terjatev - 36.353 

Prodaja blaga in storitev na trgu 4.966 

VREDNOST NA DAN 31.12.2019 74.508 

3.1.2.3 KRATKOROČNE TERJATVE  DO UPORABNIKOV EKN (SKUPINA 14) 

TERJATVE DO MINISTRSTEV 

TERJATEV v EUR 

Sofinanciranje programov v vrtcu 12.505 

VREDNOST NA DAN 31.12.2019 12.505 

TERJATVE DO MOL 

TERJATEV v EUR 

Sredstva za plače (12/19) 16.223 

Sredstva za plačilo razlike v ceni (12/19) 127.605 

Sredstva za nadomeščanje (05/19) 1.539 

VREDNOST NA DAN 31.12.2019 145.367 

3.1.2.4 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE (SKUPINA 17) 

TERJATEV v EUR 

Terjatve za refundacije nadomestil plač – Zavod za zdravstveno 
zavarovanje 

31.666 

Terjatve za vstopni DDV - 2 

VREDNOST NA DAN 31.12.2019 31.664 

3.1.2.5 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (SKUPINA 19) 

Na dan 31.12.2019 znaša stanje aktivnih časovnih razmejitev 493 EUR, v znesku pa je všteta 
članarina, ki se veže na leto 2019 ter akontacija za strokovno ekskurzijo ravnateljev, ki bo 
izvedena v letu 2019. 
 

3.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

3.2. 1 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASOVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

3.2.1.1 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH (SKUPINA 21) 

OBVEZNOST v EUR 

Čiste plače 85.600 

Čista nadomestila plač v breme ZZZS 5.847 

Prispevki iz plač in nadomestil plač 33.069 

Akontacija dohodnine iz plač in nadomestil plač 15.057 
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Povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom 11.622 

Premije KDPZ 3.404 

Prispevki in davki iz drugih prejemkov (odpravnine) 0 

VREDNOST NA DAN 31.12.2019 154.599 

3.2.1.2 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV (SKUPINA 22) 

Na dan 31.12.2019 znaša stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev 47.457 EUR. 

3.2.1.3 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA (SKUPINA 23) 

OBVEZNOST v EUR 

Prispevki na plače 27.559 

Davek na dodano vrednost 297 

Odtegljaji iz čistih plač 8.379 

VREDNOST NA DAN 31.12.2019 36.235 

3.2.1.4 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN (SKUPINA 24) 

Na dan 31.12.2019 znaša stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta 1.477 EUR. 

3.2.1.5 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (SKUPINA 29) 

STANJE v EUR 

Sklad vrtca 13.579 

VREDNOST NA DAN 31.12.2019 13.579 

3.2.2 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  

3.2.2.1 DOLGOROČNO RAZMEJENI  PRIHODKI (SKUPINA 92) 

STANJE v EUR 

Sredstva iz donacij - za pokrivanje amortizacije 2.150 

Sredstva iz zaposlovanja invalidov - za pokrivanje amortizacije 590 

VREDNOST NA DAN 31.12.2019 2.740 

 

3.2.2.2 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

(SKUPINA 980) 

STANJE v EUR 

Stanje na dan 01.01.2019 1.787.435 

Prejeta sredstva za investicijsko vzdrževanje 60.697 

Prenos investicijskega vlaganja MOL v upravljanje 2.681 

Vlaganje v investicije in opremo iz presežka prihodkov 74.698 

Zmanjšanje obveznosti za znesek amortizacije - 124.100 

VREDNOST NA DAN 31.12.2019 1.801.411 

3.2.2.3 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (SKUPINA 985) 

PRESEŽEK PRIHODKOV PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA 

STANJE v EUR 

Stanje na dan 01.01.2019 82.673 

Zmanjšanje presežka prihodkov v dobro obveznosti za sredstva, 
prejeta v upravljanje iz naslova investicijskih vlaganj v letu 2019 

- 74.698 

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019 52.595 

VREDNOST NA DAN 31.12.2019 60.570 
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PRESEŽEK PRIHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

 
Vrtec po načelu denarnega toka iz evidenčnih knjižb 4  na dan 31.12.2019 izkazuje presežek 
odhodkov nad prihodki v višini 6.964 EUR. 
V skladu z 9.i členom ZJF-H5 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. 
Presežek na slednji podlagi se izračuna tako, da se presežek iz evidenčnih knjižb zmanjša za vse 
neplačane obveznosti zavoda, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje 
izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za 
neporabljena sredstva za investicije. 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 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 ne izračunava. 
 
 

IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI PO DENARNEM TOKU: 

1) Presežek iz evidenčnih knjižb =   - 6.964 EUR 
2) Obveznosti razreda 2 iz bilance stanja =     
3) Obveznosti razreda 9 iz bilance stanja =   
_______________________________________________________ 
Ugotovljeni presežek =   
 
 
Ker zavod po načelu denarnega toka iz evidenčnih knjižb izkazuje presežek odhodkov nad 
prihodki, presežek ni izračunan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
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 
določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. 
5 Zakon o javnih financah (glej poglavje 2.). 
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4. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH  

UPORABNIKOV V LETU 2019 

PREGLEDNICA 2: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV 

  
ZNESEK 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

  

Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje javne 
službe 

Prihodki in odhodki od 
prodaje blaga in storitev 

na trgu 

1 2 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.742.603 52.796 

760 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 

2.742.603 52.796 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 0 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 1.052 0 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 

del 764 
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

5.895 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 2.749.550 52.796 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 559.740 11.017 

460 STROŠKI MATERIALA 365.554 7.215 

461 STROŠKI STORITEV 194.186 3.802 

  F) STROŠKI DELA 2.134.225 41.779 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 1.591.974 31.164 

del 464 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

297.938 5.832 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 244.313 4.783 

462 G) AMORTIZACIJA 2.167 0 

465,00  J) DRUGI STROŠKI 227 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI  0 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 596 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0 

del 469 
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

0 0 

  N) CELOTNI ODHODKI 2.696.955 52.796 

 O) PRESEŽEK PRIHODKOV 52.595 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 

 

4.1 ANALIZA PRIHODKOV 

4.1.1 ANALIZA PRIHODKOV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

4.1.1.1 IZKAZ CELOTNIH PRIHODKOV 

PRIHODEK 
REALIZACIJ

A 2018 
REALIZACIJ

A 2019 

INDEKS 
REALIZACIJE 

2019/2018 

Prihodki od poslovanja 2.649.909 2.795.399 1,05 

Finančni prihodki 0 0 0,00 

Drugi prihodki 377 1.052 2,79 

Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 5.895 0,00 

CELOTNI  PRIHODKI 2.650.286 2.802.346 1,06 
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4.1.1.2 IZKAZ PRIHODKOV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  

PRIHODEK 
REALIZACIJ

A 2018 
REALIZACIJ

A 2019 

INDEKS 
REALIZACIJE 

2019/2018 

Prihodki od poslovanja 2.595.913 2.742.603 1,06 

Finančni prihodki 0 0 0,00 

Drugi prihodki 377 1.052 2,79 

Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 5.895 0,00 

CELOTNI  PRIHODKI 2.596.290 2.749.550 1,06 

4.1.1.3 POJASNILA K PRIHODKOM ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  

PRIHODKI OD POSLOVANJA 

Med prihodke od poslovanja štejemo naslednje prihodke: 
 prihodki staršev in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

 za plačilo programov v vrtcu 
 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 2019 znašali 2.749.550 EUR. V primerjavi s 
celotnimi prihodki, znaša odstotek prihodkov za izvajanje javne službe 98,12 %. 
 
 
 
 
 

                                                                 
6 V letu 2019 zaradi obrestne mere EURIBOR, ki je celo leto ohranjala negativno vrednost, teh obresti nismo prejeli. 
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4.1.2 ANALIZA PRIHODKOV OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

4.1.2.1 IZKAZ CELOTNIH PRIHODKOV 

PRIHODEK 
REALIZACIJA 

2018 
REALIZACIJA 

2019 

INDEKS 
REALIZACIJE 

2019/2018 

Prihodki od poslovanja 2.649.909 2.795.399 1,05 

Finančni prihodki 0 0 0,00 

Drugi prihodki 377 1.052 2,79 

Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 5.895 0,00 

CELOTNI  PRIHODKI 2.650.286 2.802.346 1,06 

 

4.1.2.2 IZKAZ PRIHODKOV OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU  

PRIHODEK 
REALIZACIJA 

2018 
REALIZACIJA 

2019 

INDEKS 
REALIZACIJE 

2019/2018 

Prihodki od poslovanja 53.996 52.796 0,98 

CELOTNI  PRIHODKI 53.996 52.796 0,98 

 

4.1.2.3 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 zunanjih odjemalcev 

 za nakup kosil 
 
Celotni prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2019 znašali 52.796 EUR. 
V primerjavi s celotnimi prihodki, znaša odstotek prihodkov iz tržne dejavnosti 1,88 %. 
 

4.2 ANALIZA ODHODKOV 

4.2.1 ANALIZA ODHODKOV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

4.2.1.1 IZKAZ CELOTNIH ODHODKOV  

ODHODEK 
REALIZACIJA 

2018 
REALIZACIJA 

2019 

INDEKS 
REALIZACIJE 

2019/2018 

Stroški materiala in storitev 542.086 570.757 1,05 

Stroški dela 2.026.564 2.176.004 1,07 

Amortizacija 1.623 2.167 1,34 

Drugi stroški 354 227 0,64 

Finančni odhodki 0 0 0,00 

Drugi odhodki 327 596 1,82 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 0,00 

CELOTNI  ODHODKI 2.570.954 2.749.751 1,07 
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4.2.1.2 IZKAZ ODHODKOV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE   

ODHODEK 
REALIZACIJA 

2018 
REALIZACIJA 

2019 

INDEKS 
REALIZACIJE 

2019/2018 

Stroški materiala in storitev 530.652 559.740 1,05 

Stroški dela 1.984.002 2.134.225 1,08 

Amortizacija 1.623 2.167 1,34 

Drugi stroški 354 227 0,64 

Finančni odhodki 0 0 0,00 

Drugi odhodki 327 596 1,82 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 0,00 

CELOTNI  ODHODKI 2.516.958 2.696.955 1,07 

4.2.1.3 POJASNILA K ODHODKOM ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

Celotni stroški blaga, materiala in storitev znašajo: 
         CELOTNI ODHODKI     ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUŽBE 

 Stroški materiala: 372.769 EUR    365.554 EUR 
 Stroški storitev: 197.988 EUR    194.186 EUR 

 
V primerjavi s celotnimi odhodki, znaša odstotek odhodkov za stroške blaga, materiala in 
storitev za izvajanje javne službe 20,36 %. 

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 77,62 %. 

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 0,08 %. 

DRUGI STROŠKI  

Med druge stroške štejemo stroške taks in članarin. V primerjavi s celotnimi odhodki, znaša 
odstotek drugih stroškov v okviru izvajanja javne službe 0,00 %. 

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 %. 
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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 0,02 %. 

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 0,00 

%. 
 
Celotni odhodki za izvajanje javne službe so v letu 2019 znašali 2.696.955. V primerjavi s 
celotnimi odhodki, znaša odstotek odhodkov za izvajanje javne službe 98,08 %. 

4.2.2 ANALIZA ODHODKOV OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

4.2.2.1 IZKAZ CELOTNIH ODHODKOV 

ODHODEK 
REALIZACIJA 

2018 
REALIZACIJA 

2019 

INDEKS 
REALIZACIJE 

2019/2018 

Stroški materiala in storitev 542.086 570.757 1,05 

Stroški dela 2.026.564 2.176.004 1,07 

Amortizacija 1.623 2.167 1,34 

Drugi stroški 354 227 0,64 

Finančni odhodki 0 0 0,00 

Drugi odhodki 327 596 1,82 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 0,00 

CELOTNI  ODHODKI 2.570.954 2.749.751 1,07 

 

4.2.2.2 IZKAZ ODHODKOV OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

ODHODEK 
REALIZACIJA 

2018 
REALIZACIJA 

2019 

INDEKS 
REALIZACIJE 

2019/2018 

Stroški materiala in storitev 11.434 11.017 0,96 

Stroški dela 42.562 41.779 0,98 

CELOTNI  ODHODKI 53.996 52.796 0,98 

4.2.2.3 POJASNILA K ODHODKOM OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

Celotni stroški blaga, materiala in storitev znašajo: 
          CELOTNI ODHODKI      ODHODKI ZA DEJAVNOST NA TRGU 

 Stroški materiala: 372.769 EUR    7.215 EUR 
 Stroški storitev: 197.988 EUR    3.802 EUR 

 
V primerjavi s celotnimi odhodki, znaša odstotek odhodkov za stroške blaga, materiala in 
storitev za opravljanje dejavnosti na trgu 0,40 %. 
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STROŠKI DELA  

V primerjavi s celotnimi odhodki, znaša odstotek odhodkov za stroške dela za opravljanje 
dejavnosti na trgu 1,52 %. 
 
Celotni odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2019 znašali 52.796 EUR. 
V primerjavi s celotnimi odhodki, znaša odstotek odhodkov od prodaje na trgu 1,92 %. 

4.2.3 POSLOVNI IZID 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid. Presežek prihodkov nad 
odhodki v letu 2019 znaša 52.595 EUR. 
 
Skupni poslovni izid na dan 31.12.2019 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 60.570 

EUR.  
Svetu zavoda predlagamo, da v skladu s predlogom finančnega načrta za leto 2019, 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 potrebami (drugo nepredvideno investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, 
pokrivanje morebitnega negativnega poslovnega izida, …). 
 

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 2019 predstavlja 98,12 % celotnih prihodkov, odstotek prihodkov od prodaje blaga in 
storitev na trgu pa 1,88 % 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 2019 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. 
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5.5 PODATKI O STANJU NEPORAVNANIH TERJATEV IN UKREPI ZA NJIHOVO PORAVNAVO 

OZIROMA RAZLOGI NEPLAČILA  

Na dan 31.12.2019 vrtec ne izkazuje neporavnanih terjatev v izvršbah, skupaj z neplačanimi 
zapadlimi terjatvami, ki niso predane v izvršbo, pa izkazuje 36.353 EUR neporavnanih terjatev. 
V letu 2019 je vrtec preko opominov izterjal zapadle terjatve v višini 5.895 EUR. 
V letu 2020 načrtujemo 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 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 

MOL 
PRESEŽEK 

PRIHODKOV 
PRETEKLIH LET 

VLAGANJA IZ PRESEŽKA PRIHODKOV 
PRETEKLIH LET 

/ 74.698 

Menjava zunanjih ograj-Sneguljčica  9.085 

Izdelava in montaža podlog za igrala-Jelka  9.575 

Nakup opreme, pohištva in delovnih priprav  56.038 

POGODBE O FINANCIRANJU INVESTICIJ 60.697 / 

Sanacija plinske inštalacije-Palčki 4.808  

Postavitev ograje za ureditev parcelne meje-Jelka 18.571  

Ureditev ekološkega otoka-Jelka 27.850  

Nakup plinske prekucne ponve (nabava v letu 
2018) 

7.678  

Igralo vlak (delno iz sredstev Četrtne skupnosti) 1.790  

PRENOS V SREDSTVA V UPRAVLJANJU 2.681 / 

Depozitni trezor na ograjah-vse enote 2.681  

SKUPNI ZNESEK VLAGANJ (brez prenosa v 
sredstva v upravljanju) 

60.697 74.698 

SKUPNI ZNESEK VLAGANJ IZ VSEH VIROV 
(vključno s prenosom v sredstva v upravljanju) 

138.076 
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5.8 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. 
 

5.9 RAZLOGI ZA POMEMBNEJŠE SPREMEMBE STALNIH  SREDSTEV 

Spremembe stalnih sredstev so v letu 2019 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 2019 v pdf obliki ne vsebuje zgoraj naštetih prilog. 
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III. ZAKLJUČEK 

 

S sodelovalnim odnosom, skupno vizijo in pozitivno naravnanostjo smo na 
vseh področjih dela in življenja vrtca realizirali zastavljene cilje ter skupaj 
ustvarjali najboljši vrtec za nam zaupane nam otroke. Verjamem, da bomo 
tudi v prihodnje z roko v roki skrbeli za dvig kakovosti vrtca Jelka. Z visoko 
stopnjo profesionalnosti in strokovnosti bomo delovali za dobrobit otrok ter 
gojili dobre in odprte odnose s starši.  
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