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1. Uvod
Letno poročilo je sestavljeno v skladu z Zakonom o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE),
Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13, 101/2013,55/15-Z-FisP in 96/15-ZIPRS1617), Pravilnikom o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02,
21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 popr., 104/10, 104/11, 86/2016) in Navodilom o pripravi zaključnega
računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

Določeni uporabniki, kamor spada tudi naš javni zavod, predložijo letna poročila za zagotovitev javnosti in za državno
statistiko prek spletnega portala AJPES. Računovodske izkaze predložijo z neposrednim vnosom podatkov v spletno
aplikacijo, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo pa v PDF-datoteki, ki jo dobijo prek spletnega portala AJPES. Z letnim
poročilom moramo pravne osebe javnega prava oddati tudi izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Vse podatke se potrdi in odda s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Letno poročilo zavoda sestavljata računovodsko in poslovno poročilo.

Pri sestavi poročila in pisanju pojasnil k izkazom ter podajanju računovodskih informacij je upoštevan vrstni red, kot ga
navaja 26. člen Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava. Pri sestavi dela poročila o doseženih ciljih in rezultatih je upoštevan vrstni red, ki je naveden v 16. členu Navodila o
pripravi zaključnega računa.

2. RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodsko poročilo je sestavljeno iz računovodskih izkazov in iz računovodskih pojasnil. Računovodska izkaza
zavoda sta bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ter pojasnila k obema računovodskima
izkazoma. Oba izkaza sta prikazana v tem poročilu.

Obrazec, po katerem se sestavi bilanca stanja, je enoten za vse uporabnike enotnega kontnega načrta (EKN), obrazec,
po katerem se sestavi izkaz prihodkov in odhodkov, pa je poseben za druge uporabnike EKN in poseben za določene
uporabnike EKN.

Navajamo naslove vseh obveznih obrazcev:
1. Bilanca stanja (priloga 1 k Pravilniku o sestavljanju letnih poročil) in obvezni prilogi:

● Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A),
● Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B).

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (priloga 3) in obvezni prilogi:
● Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B),
● Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A) – sestavna dela tega
izkaza pa sta: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) in Izkaz računa
financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2).

2.1. Bilanca stanja
Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz finančnega stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov na določen dan
obračunskega obdobja. Prikazovati mora resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Je
premoženjska bilanca, ki v aktivi izkazuje sredstva in premoženje, v pasivi pa obveznosti do virov sredstev.
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Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017. v EUR (brez centov)
Členitev
skupine
kontov Naziv skupine kontov

Znesek –
tekoče leto

Znesek –
predhodno leto

Indeks
17/16

A.
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU 2.826.070 2.945.136 96,0

00 Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne čas. razm. 7.448 7.448 100,0
01 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 5.233 4.499 116,3
02 Nepremičnine 3.442.901 3.442.901 100,0
03 Popravek vrednosti nepremičnin 735.685 656.121 112,1
04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 923.589 922.607 100,1
05 Popr. vred. opreme in drugih opredmetenih osn. sred. 806.950 767.200 105,2

B.
KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 358.273 342.803 104,5

10 Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovč. vred. 0 0 0,0
11 Dobroimetje pri bankah in drugih finan. ustanov. 129.809 111.580 116,3
12 Kratkoročne terjatve do kupcev 59.243 59.518 99,5
14 Kratkoročne terjatve do uporab. enot. kont. načrta 156.296 164.587 95,0
17 Druge kratkoročne terjatve 5.619 5.962 94,2
19 Aktivne časovne razmejitve 7.306 1.156 632,0

C. ZALOGE 0 0 0,0
I. AKTIVA SKUPAJ 3.184.343 3.287.939 96,8

D.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE 268.693 261.072 102,9

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varš. 2.574 877 293,5
21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 143.519 144.103 99,6
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 82.358 80.898 101,8
23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 35.776 30.635 116,8
24 Kratkoročne obvez.do uporab. enot. kont. načrta 854 879 97,2
29 Pasivne časovne razmejitve 3.612 3.680 98,2

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 2.915.650 3.026.867 96,3
980 Obveznosti za neopred. sred. in opred. osn. sred. 2.826.070 2.945.136 96,0
985 Presežek prihodkov nad odhodki 89.580 81.731 109,6
986 Presežek odhodkov nad prihodki 0 0 0,0

I. PASIVA SKUPAJ 3.184.343 3.287.939 96,8

2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov
Izkaz prihodkov in odhodkov je temeljni računovodski izkaz uspeha, v katerem morajo biti prihodki in odhodki ter poslovni
izid po načelu poslovnega dogodka predstavljeni resnično in pošteno. Razlika med prihodki in odhodki za leto 2017
izkazuje pozitivni poslovni izid. Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2017 znaša 14.399,96 EUR.



5/39

Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu poslovnega dogodka od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
v EUR (brez centov)

Členitev
podskupin

kontov Naziv podskupine kontov
Znesek –

tekoče leto
Znesek –

predhodno leto Indeks 17/16
760 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.684.112 2.630.999 102,0
762 B) FINANČNI PRIHODKI 1.390 1.949 71,3
763 C) DRUGI PRIHODKI 6.793 18.532 36,7

Č) PREVREDNOT. POSL. PRIHODKI 13.155 0 0,0
D) CELOTNI  PRIHODKI 2.705.450 2.651.480 102,0
E) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 608.433 605.813 100,4

460 STROŠKI MATERIALA 363.402 371.288 97,9
461 STROŠKI STORITEV 245.031 234.525 104,5

F) STROŠKI DELA 2.071.005 2.006.040 103,2
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 1.556.763 1.489.118 104,5
del 464 PRISPEVKI ZA SOC.VARNOST DELOD. 267.539 248.614 107,6
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 246.703 268.308 91,9

462 G) AMORTIZACIJA 0 0 0,0
463 H) REZERVACIJE 0 0 0,0
465 J) DRUGI STROŠKI 515 395 130,4
467 K) FINANČNI ODHODKI 0 0 0,0
468 L) DRUGI ODHODKI 0 0 0,0

del 469 M) PREVREDNOTOV. POSL. ODHODKI 11.097 15.631 71,0
N) CELOTNI  ODHODKI 2.691.050 2.627.879 102,4
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 14.400 23.601 61,0
P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 0 1.412 0
Presežek prihodkov obrač. obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka 14.400 22.189 64,90
Povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obrač. obdobju (celo število) 95 94
Število mesecev poslovanja 12 12

Tabela 3: Podrobnejši prikaz prihodkov in odhodkov po načelu poslovnega dogodka za leti 2017 in 2016.

leto 2017 leto 2016
indeks
17/16

Vrsta
Znesek v EUR delež v

% Znesek v EUR delež v
%

SKUPAJ PRIHODKI 2.705.450,17 100,00 2.651.479,76 100,00 102,0

Prihodki od plačil staršev za program vrtca 634.348,20 23,45 644.128,81 24,29 98,5

Prihodki od plačil staršev za ostale dejavnosti 10.070,04 0,37 10.294,75 0,39 97,8

Prihodki MOL: 1.898.248,54 70,16 1.830.115,29 69,02 103,7
Pogodba o financiranju: plače, nadom., RVC… 1.890.258,08 69,87 1.822.380,33 68,73 103,7
Ostale pogodbe: obogatitvene dejavnosti… 7.990,46 0,30 7.734,96 0,29 103,3

Prihodki MIZŠ – plačilo programa vrtca 89.386,73 3,30 94.683,18 3,57 94,4
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Tabela 3 (nadaljevanje): Podrobnejši prikaz prihodkov in odhodkov po načelu poslovnega dogodka za leti 2017 in 2016.
leto 2017 leto 2016 indeks

17/16
Vrsta Znesek v EUR delež v

% Znesek v EUR delež v
%

Prihodki iz drž.proračuna – drugo 0,00 0,00 -2,35 0,00 0,0
Drugi prihodki: iz sklada (let., prev. odd. prov.) 7.798,60 0,29 6.532,79 0,25 119,4
Finančni prihodki – obresti 1.390,35 0,05 1.948,67 0,07 71,3

Drugi prihodki: od izvršb – glavnica, odškod. zav. 19.947,83 0,74 18.532,40 0,70 107,6
Prihodki iz tržne dejavnosti: reg.preh.del.in ZK 44.259,88 1,64 45.246,22 1,71 97,8
SKUPAJ ODHODKI 2.691.050,21 100,00 2.627.878,92 100,00 102,4
Stroški materiala 363.402,11 13,50 371.288,13 14,13 97,9
Živila 187.977,42 6,99 187.888,01 7,15 100,0
Vzgojni material in igrače 16.347,48 0,61 26.966,01 1,03 60,6
Material za čiščenje in vzdrž. in papirna galant. 24.587,20 0,91 28.425,79 1,08 86,5
Sanitetni material – plenice 8.103,90 0,30 10.388,75 0,40 78,0
Električna energija 39.992,52 1,49 37.529,23 1,43 106,6
Stroški za ogrevanje in kuh. – kurilno olje, plin,
toplota 41.738,32 1,55 38.525,23 1,47 108,3
Voda 14.964,52 0,56 14.903,08 0,57 100,4
Goriva in maziva za prevozna sred. 1.294,51 0,05 1.068,33 0,04 121,2
Material za tekoče vzdrž. objek., opreme, spl. mat. 8.710,14 0,32 6.453,80 0,25 135,0
Pisarniški material, priročniki, časopisi 9.046,79 0,34 7.472,66 0,28 121,1
Drobni inventar in hišno perilo 8.665,27 0,32 3.269,83 0,12 265,0
Delovna obleka in obutev 1.974,04 0,07 8.397,41 0,32 23,5
Stroški storitev 245.031,16 9,11 234.524,90 8,92 104,5
Telefon, faks, e-pošta, inter. dostop, poštnina 13.592,21 0,51 14.731,95 0,56 92,3
Storitve za vzgojne nam. (letovanja, OPP) 23.127,59 0,86 16.593,62 0,63 139,4
Storitve cestnega prometa – prevoz otrok 1.494,98 0,06 2.276,16 0,09 65,7
Tekoče vzdrž.objektov in opreme, invest.vzdrž. 98.214,06 3,65 70.142,55 2,67 140,0
Storitve čiščenja – servis 6.442,09 0,24 5.720,82 0,22 112,6
Računalniške storitve programov 7.305,65 0,27 8.209,13 0,31 89,0
Stroški izobraževanja – kotiz., dnev., potni stroški 11.137,20 0,41 12.281,35 0,47 90,7
Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev ipd. 3.722,78 0,14 4.527,95 0,17 82,2
Prevajalske, računov., reviz. in svetov. storitve 4.368,21 0,16 5.028,00 0,19 86,9
Zdravniški pregledi 1.890,00 0,07 5.925,00 0,23 31,9
Storitve varstva pri delu – nadzor kuh., let. preg. 3.913,10 0,15 4.899,21 0,19 79,9
Komunalne stor.in odvoz org. odp., pluženje 19.526,62 0,73 16.573,32 0,63 117,8

Stroški avtorskih honorarjev in podjemne pogodbe 7.095,53 0,26 10.460,40 0,40 67,8
Stroški za delo preko študentskega servisa 41.635,95 1,55 53.088,98 2,02 78,4
Stroški storitev-ostalo (ujp, reprez.,oglaš.,) 1.565,19 0,06 4.066,46 0,15 38,5
Stroški dela 2.071.004,92 76,96 2.006.039,76 76,34 103,2
Bruto plače in nadomestila 1.556.762,55 57,85 1.489.117,53 56,67 104,5

Regres, JN, odpravnine, drugi str. dela 93.095,21 3,46 109.985,12 4,19 84,6

Povračilo stroškov  za prevoz na delo in z dela 79.218,29 2,94 82.385,30 3,14 96,2

Regresirana prehrana delavcev 74.389,36 2,76 75.937,89 2,89 98,0

Prispevki PIZ, za zdravstvo idr. 252.406,35 9,38 242.627,54 9,23 104,0

Premija za dod. pokojninsko zavarovanje – KDPZ 15.133,16 0,56 5.986,38 0,23 252,8



7/39

Tabela 3 (nadaljevanje): Podrobnejši prikaz prihodkov in odhodkov po načelu poslovnega dogodka za leti 2017 in 2016.
leto 2017 leto 2016 indeks

17/16
Vrsta Znesek v EUR delež v

% Znesek v EUR delež v
%

Drugi stroški: članarine 515,05 0,02 395,17 0,02 130,3

Drugi finančni odhodki – izravnave, obresti 0,05 0,00 0,03 0,00 166,7
Prevred. odhodki zaradi oslabitev terjatev – prenos
plačil vrtca na dvom. in sporne terjatve 11.096,92 0,41 15.630,93 0,59 71,0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V tem izkazu je potrebno ločeno prikazati prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter posebej prihodke in odhodke
od prodaje blaga in storitev na trgu – tržne dejavnosti. Obrazec je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so
v njem podatki po vrstah prihodkov in odhodkov oziroma stroškov razdeljeni na podatke za dejavnost javne službe in
podatke za tržno dejavnost. Pri delitvi prihodkov od poslovanja na javno službo in tržno dejavnost ni večjih težav. Podatke
o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, pa ugotovimo na podlagi sodil, ki jih
določi pristojno ministrstvo. Če ni ustreznejšega sodila, se lahko uporabi razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju
posamezne vrste dejavnosti (razmerje med javno službo in tržno dejavnostjo). Ta način razmejevanja bomo v zavodu
uporabljali, dokler pristojno ministrstvo ne bo izdalo ustrezne metodologije za izdelavo sodil za razmejevanje prihodkov in
odhodkov med izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.

V letu 2017 izkazujemo 1,65 % tržne dejavnosti, ki vključuje prodajo regresirane prehrane delavcem in prodajo kosil za
zunanje odjemalce.

Neposredne stroške materiala, storitev in dela izkazujemo na podlagi dejanskih podatkov, posredne stroške pa na podlagi
sprejetih sodil vrtca (število prodanih obrokov na trgu, kvadratura kuhinje in odstotek tržne dejavnosti v tekočem letu).

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

V tem izkazu ločeno izkazujemo prihodke in odhodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti po načelu
denarnega toka. To pomeni, da smo dolžni pri pripoznavanju prihodkov in odhodkov, ki se knjižijo evidenčno, upoštevati
računovodsko načelo denarnega toka (plačane realizacije). Takšno evidenčno izkazovanje naj bi zagotavljalo primerljive
podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja javnofinančnih sredstev na ravneh države in občin.

Podatki o prihodkih in odhodkih oziroma prejemkih in izdatkih izkazanih na predpisanih evidenčnih kontih niso primerljivi s
podatki izkazanimi na kontih v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu poslovnega dogodka.

Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena pogoja, da je poslovni dogodek
nastal in da je denar ali njegov ustreznik prejet oziroma izplačan.

Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka na dan 31. 12. 2017 znaša 20.010,66 EUR.

Davek od dohodka pravnih oseb

Zavod Viški vrtci smo davčni zavezanec ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti in davka ne plačujemo. Poleg
nepridobitne dejavnosti pa opravljamo tudi pridobitno dejavnost, ki je obdavčena, zato smo dolžni sestaviti davčni
obračun, ki ga pripravimo po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Za leto 2017 ne izkazujemo davčne
obveznosti.

2.3. Računovodska pojasnila
V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava v nadaljevanju razkrivamo naslednje računovodske informacije.
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Tržna dejavnost

Podatki o prihodkih iz tržne dejavnosti so razvidni iz dokumentacije in se knjižijo na prihodke dosežene pri prodaji kosil.
Odhodki tržne dejavnosti se knjižijo v skladu s strukturo cene storitev tržne dejavnosti (ocenjena struktura cene obroka) in
niso razvidni iz dokumentacije, zato uporabljamo sodilo: razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju
dejavnosti javne službe in pri tržni dejavnosti. Glede na prihodke od prodaje kosil in malic (zaposleni in zunanji odjemalci)
je naša tržna dejavnost v letu 2017 znašala 1,65%.

Neposredne stroške materiala, storitev in dela izkazujemo na podlagi dejanskih podatkov, posredne stroške pa na podlagi
sprejetih sodil vrtca (število prodanih obrokov na trgu, kvadratura centralne kuhinje in odstotek tržne dejavnosti v tekočem
letu). Sodilo za živila je dejansko prodani obroki na trgu, sodilo za posredne stroške: za elektriko, plin in vodo smo
upoštevali število prodanih obrokov na trgu in kvadraturo centralne kuhinje na Jamovi. Za ostale posredne stroške pa smo
upoštevali odstotek tržne dejavnosti v letu 2017. Na podlagi opravljenega izračuna ugotavljamo, da s tržno dejavnostjo
pokrijemo nastale stroške in presežka ne izkazujemo.

Presežek odhodkov nad prihodki

Presežka odhodkov nad prihodki po načelu poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka ne izkazujemo.

Dolgoročne rezervacije niso bile oblikovane.

Zaloge

V zavodu nimamo zalog gotovih proizvodov, kakor tudi ne zalog nedokončane proizvodnje.

Terjatve

Kratkoročne terjatve so na koncu leta 2017 znašale 228.464,42 EUR.

Terjatve do staršev za plačilo programov vrtca znašajo 80.504,14 EUR (od tega za mesec december 2017 v višini
55.407,39 EUR), terjatve do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) za 70% subvencionirano varstvo za
drugega in brezplačno varstvo za nadaljnje otroke pa 7.337,36 EUR. Terjatve za mesec december 2017 zapadejo v
plačilo 31. 1. 2018. Razlika terjatev do staršev v višini 25.096,75 EUR predstavlja zapadle terjatve na dan 31. 12. 2017,
od tega terjatve iz naslova sodnih izterjav v višini 14.584,14 EUR za 17 otrok, ostale terjatve do staršev pa znašajo
10.512,61 EUR za 68 otrok. Vzroki za vložene izvršbe so nerealizirani dogovori o poplačilu dolgov. Dolžnikom, katerih
terjatve niso bile poravnane, smo poslali več pisnih opominov, rednih mesečnih obvestil po elektronski pošti in pisnih
opominov pred tožbo.

Tabela 4: Podatki o dolžnikih za vpisane otroke – zapadle terjatve na dan 31. 12. 2017.
Enota 2015 2016 2017

Št. dolžnikov Višina dolga v
EUR

Št. dolžnikov Višina dolga v
EUR

Št. Dolžnikov Višina dolga v
EUR

Rožna dolina 12 1.773,54 20 3.202,15 23 3.620,23
Hiša pri ladji 8 1.057,00 12 3.053,30 15 2.031,98
Jamova 11 1.428,61 17 2.221,14 16 3.499,26
Bičevje 14 2.789,50 8 907,43 12 1.010,99
Skupaj 45 7.048,65 57 9.384,02 66 10.162,46



9/39

Tabela 5: Podatki o dolžnikih za vpisane in izpisane otroke – zapadle terjatve na dan 31. 12. 2017.
Enota Zapadle terjatve Zapadle terjatve-sodne izterjave Skupaj

Št. dolžnikov Višina dolga v
EUR

Št. dolžnikov Višina dolga v
EUR

Št. dolžnikov Višina dolga v
EUR

Rožna dolina 23 3.620,23 5 3.218,90 28 6.839,13

Hiša pri ladji 16 2.068,24 7 10.110,00 23 12.178,24

Jamova 17 3.813,15 1 0,00 18 3.813,15

Bičevje 12 1.010,99 4 1.255,24 16 2.266,23

Skupaj 68 10.512,61 17 14.584,14 85 25.096,75

Zavod je v letu 2017 vložil en nov predlog za sodno izterjavo dolga v višini 898,20 EUR.

V letu 2017 je bil poplačan oz. ustavljen postopek za 3 terjatve. Vseh prejetih plačil je bilo za 3.548,96 EUR sodnih
terjatev, od tega za glavnico 3.134,95 EUR, za sodne stroške in obresti pa 414,01 EUR.

V vseh primerih smo vsa leta ob sodelovanju s specializirano službo za izterjavo dolgov peljali postopke z namenom
poplačila terjatev.

Glede na poročilo zunanje pooblaščene izvršiteljice in odločitve centralne popisne komisije za popis terjatev v zavodu,
smo v letu 2017 odpisali terjatev v višini 820,65 EUR, ki je bila dana v sodno izterjavo v letu 2013. Razlog za odpis je
neizterljivost zaradi selitve dolžnice v tujino.

Tabela 6: Odprte postavke kratkoročnih terjatev.

KONTO VRSTA STANJE 31. 12. 2017
120000 Terjatve do kupcev – plačilo vrtca (55.407,39+10.512,61) 65.920,00
120099 Terjatve do kupcev – plačilo vrtca (izvršbe) 14.584,14
120003 Terjatve do kupcev – regr. prehrana del., zunanja kosila 3.835,72
129000 Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev 25.096,75

Konti sk. 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 59.243,11
140000 Terjatve do MIZŠ – program vrtca 7.337,36
141000 Terjatve do MOL – plače, RVC, nadomeščanje 148.959,02
141001 Terjatve do MOL – posebne pogodbe 0,00

Konti sk. 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN 156.296,38
170400 Terjatve za davek od dohodka pravnih oseb-plačane akontacije 1.446,61
170900 Terjatve do ZZZS – bolniške odsotnosti 3.997,27
175100 Druge terjatve do zaposlenih 175,00

Konti sk. 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 5.618,88
190001 Kratkoročno odloženi odhodki – obogatitvene dejavnosti 7.050,00
190004 Kratkoročno odloženi odhodki – vnaprej plačane naročnine 256,05

Konti sk. 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 7.306,05
raz. 12-19 SKUPAJ KRATKOROČNE TERJATVE 228.464,42

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki znašajo 156.296,38 EUR, so terjatve do MIZŠ in MOL.
Druge kratkoročne terjatve do kupcev in zaposlenih v višini 4.010,72 EUR so nastale iz naslova prejemanja kosil zunanjih
odjemalcev in regresirane prehrane zaposlenih. Terjatve do ZZZS za mesec december za refundacijo bolniških odsotnosti
znašajo 3.997,27 EUR in bodo od ZZZS poravnane v mesecu januarju 2018. Terjatve za plačano akontacijo davka od
dohodkov pravnih oseb znašajo 1.446,61 EUR.
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Na dan 31. 12. 2017 znaša stanje aktivnih časovnih razmejitev 7.306,05 EUR, ki se veže na leto 2017. To so kratkoročno
odloženi odhodki (naročnine za leto 2017, obogatitvene dejavnosti za šolsko leto 2017/2018).

Glede na priporočilo revizije popravke terjatev oblikujemo za vse odprte terjatve do staršev na zadnji dan poslovnega leta.
Neplačane terjatve do staršev, ki izhajajo iz tekočega poslovnega leta, povečujejo tekoče prevrednotovalne odhodke in
znižujejo presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta. Takih terjatev smo v letu 2017 imeli za 10.198,72 EUR.

Obveznosti

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2017 znašajo 268.692,83 EUR. Kratkoročne
obveznosti do zaposlenih v višini 143.519,00 EUR bodo poravnane v januarju 2018 ob izplačilu plač za december 2017.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 82.358,07 EUR. Vse obveznosti bodo poravnane v mesecu januarju ali
februarju 2017, glede na valuto plačila.

Neporavnano imamo eno obveznost in sicer za živila do dobavitelja Pitus v vrednosti 38,35 EUR. Imenovani dobavitelj
nam je namesto naročenega blaga dogovorjenega po pogodbi (krompir in zelje) brez predhodnega obvestila dostavil
nadomestno blago po višji ceni. Poravnali smo le nesporni del računov, spornega dela pa po nasvetu odvetniške pisarne
nismo plačali. Neporavnana obveznost za sporni del je nastala pri treh računih iz mesecev marec in april 2017. Na naše
večkratne pozive za rešitev nastalega problema se v podjetju Pitus niso odzvali. Zadeva v letu 2017 zato še ni zaključena
in se prenese v leto 2018.

Ostale obveznosti do dobaviteljev so redne in zavod nima zamujenih rokov plačil.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 35.775,74 EUR, vključujejo pa prispevke in davke na plače in
obveznosti za davek na dodano vrednost. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo
854,11 EUR in se nanašajo na obveznost do proračuna države in občine (UJP, MJU, Študentski dom, NLZOH, Muzej in
galerije). Vse obveznosti so redne in bodo poravnane v januarju ali februarju 2017.

Pasivne časovne razmejitve znašajo 3.611,60 EUR. Na pasivnih časovnih razmejitvah izkazujemo kratkoročno odložene
prihodke, ki na zadnji dan tekočega leta niso v celoti porabljeni. To so: prispevek staršev za nadstandardni preventivni
program v višini 133,97 EUR, neizkoriščena namenska sredstva MOL namenjena za izvajanje obogatitvenih programov
za socialno ogrožene otroke v višini 1.786,75 EUR in sredstva sklada vrtca v višini 1.690,88 EUR.

Tabela 7: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.
KONTO NAZIV STANJE 31.12.2017

200000 Preplačila terjatev – starši 2.574,31
Konti sk. 20 KRAT. OBVEZ. ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠ. 2.574,31

Konti sk. 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
(plače, prispevki, davki in drugi stroški dela)

143.519,00

220000 Dobavitelji v državi 82.358,07
Konti sk. 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 82.358,07

Konti sk. 23 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA (prisp. in davki
na plače, obvez. za odtegljaje, DDV, DDPO) 35.775,74

240000 Obvez. do NU prorač. države (UJP, MJU-Sigenca) 107,46
242000 Obvez. do PU prorač. države (Štud.dom, NLZOH) 602,65
243000 Obvez. do PU prorač. občine (Muzej in galerije) 144,00

Konti sk. 24 KRATK. OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN 854,11
SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 265.081,23

291001 Sklad vrtca 1.690,88
2910011 Preventivni, nadstandardni oddelek – starši 133,97
2910012 Namenska sredstva MOL – za soc. ogrožene otroke 1.786,75

Konti sk. 29 Pasivne časovne razmejitve 3.611,60
R 2 SKUPAJ OBVEZNOSTI 268.692,83
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Viri sredstev

Na dan 31. 12. 2017 izkazujemo stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v skupnem znesku
2.915.650,31 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta znaša 14,399,96 EUR. Na dan 31. 12. 2017 znaša presežek prihodkov
nad odhodki iz preteklih let in tekočega leta skupaj 89.580,37 EUR.

Tabela 8: Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od MOL-a – konto 980000.

Stanje, sprememba Znesek v EUR

Stanje na dan 31. 12. 2016 2.783.164,54

Dobava in montaža igral na igrišču enote Rožna dolina 3.455,00

Oprema, pohištvo in delovne priprave za vse enote 9.127,20

Sofinanciranje računalniške strojne opreme – MIZŠ 410,00
Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov
sredstev v upravljanju – MOL 138.010,92

Stanje na dan 31. 12. 2017 2.658.145,82

Tabela 9: Obvez. za sredstva prejeta v upravljanje – presežki iz preteklih let – konto 980001.
Stanje, sprememba Znesek v EUR
Stanje na dan 31. 12. 2016 69.220,67

Prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let za opremo za vse enote 6.551,17
Stanje na dan 31. 12. 2017 75.771,84

Tabela 10: Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje – donacije – konto 980002.
Stanje, sprememba Znesek v EUR
Stanje na dan 31. 12. 2016 92.750,30
Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov
sredstev - Sklad vrtca 598,02

Stanje na dan 31. 12. 2017 92.152,28

Tabela 11: Presežek prihodkov nad odhodki – konto 9851.
Stanje, sprememba Znesek v EUR
Stanje na dan 31. 12. 2016 81.731,58

Zmanjšanje presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let za opremo za vse enote 6.551,17

Povečanje presežka prihodkov nad odhodki tekočega leta 14.399,96
Stanje na dan 31. 12. 2017 89.580,37

Naložbe

Naložb prostih denarnih sredstev ni bilo.

Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

V letu 2017 nam je ustanoviteljica Mestna občina Ljubljana zagotovila sredstva za nakup opreme, pohištva in delovnih
priprav v skupni višini 9.127,20 EUR. Iz sredstev proračuna MOL za leto 2017 nam je Četrtne skupnost Rožnik namenila
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finančna sredstva v višini 3.455,00 EUR, za katera smo za igrišče enote Rožna dolina kupili 2 igrali.

Iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let smo krili sredstva za nakup opreme, pohištva in delovnih priprav v višini
6.551,17 EUR.

V letu 2017 smo prejeli od ustanovitelja še sredstva za investicije (ureditev prostora za zabojnike v enoti Jamova) v višini
7.215,76 EUR, ki smo jih knjižili na investicijsko vzdrževanje stroškov. Nabavna vrednost nepremičnin se tako v letu 2017
ni povečala. Na kontu 023100 – Zgradbe, ki se pridobivajo ostajajo sredstva v višini 30.631,00 EUR, ki so bila porabljena
v letu 2016 za projektni dokumentaciji: prenova notranjosti igralnic v enoti Jamova in prenova kuhinje v enoti Rožna
dolina.

Investicijska dela za omenjeni prenovi v letu 2017 niso bila realizirana, v letu 2018 pa so sredstva za prenovo igralnic v
enoti Jamova že planirana.

Zaradi dotrajanosti, nefunkcionalnosti ali poškodovanja smo odpisali in izločili sredstva v višini 18.560,93 EUR.

Tabela 12: Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva.

Naziv
Nabavna
vrednost
1.1.2017

Povečanja
v 2017

Zmanjšanja
v 2017

Nabavna
vrednost

31.12.2017
Odpisana

vrednost – PV

Sedanja
vrednost

31.12.2017

Licence za računalniške programe –
003100 7.448,07 0,00 0,00 7.448,07 5.232,67 2.215,40

Zemljišče – 020000 691.276,81 0,00 0,00 691.276,81 0,00 691.276,81

Gradbeni objekti – 021000 2.751.624,51 0,00 0,00 2.751.624,51 735.685,56 2.015.938,95

Oprema – 040000 647.418,87 12.327,24 9.713,69 650.032,42 534.703,11 115.329,31

Oprema, sklad vrtca – 0400001 16.721,99 0,00 0,00 16.721,99 15.412,52 1.309,47

Drobni inventar, posamični – 041000 221.580,40 7.216,13 4.080,38 224.716,15 224.716,15 0,00

Drobni inventar, skupinski – 041100 33.505,46 0,00 4.766,86 28.738,60 28.738,60 0,00

Drobni inventar, sklad vrtca – 0410001 3.379,99 0,00 0,00 3.379,99 3.379,99 0,00

Skupaj vsa sredstva 4.372.956,10 19.543,37 18.560,93 4.373.938,54 1.547.868,60 2.826.069,94

Odpisana sredstva

Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, kar pomeni da so v celoti nadomestila vrednost,
ki je amortizacijska osnova (nabavna vrednost sredstva) in jih še vedno uporabljamo za opravljanje dejavnosti: npr. nekaj
zunanjih igral, termos posode za prevoz hrane iz centralne kuhinje v ostale enote, pohištvo v igralnicah, stroji v pralnici in
kuhinjah, računalniki na upravi ipd. Vsa sredstva so še vedno uporabna in varna, ker jih redno vzdržujemo.

V letu 2017 smo odpisali in izločili iz uporabe dotrajano pohištvo (otroški stoli, stoli za odrasle, ležalniki ipd.), dva
fotoaparata, kosilnico, kotno brusilko, plastično igralno hišico, nekaj zastarelih računalnikov idr.

Izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančnih evidenc ni podatkov.

Presežek prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu

Je dejansko presežek izračunan po Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718).

Presežek po denarnem toku iz evidenčnih knjižb je osnova za izračunavanje presežka po fiskalnem pravilu.

Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku po ZIPRS1718 (=20.011,00 EUR) se zmanjša za vse
obveznosti (R2 + R9), kot so določene v 77. členu ZIPRS1718 (=3.164.332 EUR). Izračun v našem zavodu predstavlja
negativni znesek, zato presežka po fiskalnem pravilu ne izkazujemo.
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3. POSLOVNO POROČILO
3.1. Splošni del
3.1.1. Predstavitev zavoda

VIŠKI VRTCI so vzgojno-izobraževalni zavod, ki predšolsko vzgojo izvaja v štirih enotah na petih lokacijah, in sicer v enoti
Rožna dolina, v enoti Hiša pri ladji, h kateri organizacijsko sodi še lokacija v Študentskih domovih, v enoti Jamova in v
enoti Bičevje. Enota Rožna dolina in enota Hiša pri ladji sta središči predšolske vzgoje pod Rožnikom, sredi bivanjskega
naselja Rožna dolina in v Študentskem naselju v Rožni dolini. Enota Jamova je v centru Viča, v bližini so naravoslovne
fakultete in inštituti. Enota Bičevje je sredi blokovskega naselja, najbližje je Tržaški cesti. Sedež zavoda je na Jamovi cesti
23. V vseh petih hišah je 30 igralnic. Ob koncu leta 2017 je bilo vključenih 469 otrok.

Obratovalni čas je prilagojen potrebam staršev in je zato v vsaki hiši drugačen.
Enota Rožna dolina: 6.30 do 17.00
Enota Hiša pri ladji: 6.30 do 16.30
lokacija v Študentskih domovih: 7.30 do 16.30
Enota Jamova: 6.30 do 17.00
Enota Bičevje: 6.30 do 17.00

3.1.2. Organiziranost in odgovorne osebe

V skladu z ustanovitvenim aktom je zavod organiziran v štiri enote, v katerih se izvaja vzgojno-izobraževalno delo. Enote
se med seboj razlikujejo po tipu zgradbe in številu oddelkov. Skupne kadrovske, organizacijske, finančne in računovodske
ter druge splošne naloge opravljajo zaposleni uprave na sedežu zavoda.

Na nivoju celotnega zavoda delujejo trije strokovni aktivi: v enem so združeni strokovni delavci enote Rožna dolina, v
drugem strokovni delavci enote Hiša pri ladji, vključno s strokovnimi delavci na lokaciji v Študentskih domovih, v tretjem pa
strokovni delavci enot Jamova in Bičevje. Znotraj posameznih enot se strokovni delavci povezujejo v aktive pomočnikov
vzgojiteljev in aktive vzgojiteljev. Na sestankih skupaj z ravnateljico in pomočnico ravnateljico obravnavajo strokovne teme
povezane z vzgojnim delom, z različnimi strokovnimi, organizacijskimi in zakonskimi področji ter določajo
mikroorganizacijo dela.

Vzgojitelji v vseh štirih enotah se povezujejo tudi v okviru načrtovalnih timov, kjer načrtujejo in evalvirajo skupne aktivnosti
vezane na delo v oddelkih in na nivoju enote.

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev se skupaj z ostalimi strokovnimi službami in vodstvom vrtca povezujejo v okviru
dogovorjenih oblik izobraževanj in različnih strokovnih področij oz. tem, ki jih narekujejo predvsem specifičnost situacije v
oddelkih in s tem povezana želja in potreba po pridobivanju ter izmenjavi konkretnih izkušenj in znanj.

Zavod vodi ravnateljica, ki neposredno vodi pedagoško delo v enoti Jamova in v enoti Bičevje. Po pooblastilu ravnateljice
pomočnica ravnateljice vodi pedagoško delo v enotah Rožna dolina in Hiša pri ladji ter sodeluje pri drugih strokovnih
nalogah. Za računovodstvo je odgovorna računovodkinja, za splošne naloge pa poslovna sekretarka.

Svet staršev in Svet zavoda

Za organizirano uresničevanje interesa staršev deluje Svet staršev. Sestavlja ga 30 članov, po en predstavnik vsakega
oddelka.

Svet staršev, ki je deloval večji del leta 2017, je bil konstituiran septembra 2016. Na prvi konstitutivni seji v septembru
2016 je bil za predsednika izvoljen gospod Andrej Lehrman, predstavnik enote Hiša pri ladji, za namestnika pa gospod
Jakob Žiga Lestan, predstavnik enote Bičevje, ki sta bila ponovno izvoljena tudi na prvi konstitutivni seji v šolskem letu
2017/2018.

V letu 2017 so bile seje izvedene v skladu z načrtom: 1 seja je bila ločena, 3 so bile skupne. V preteklih letih je bila
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praviloma prva, septembrska seja skupna, na ostalih sejah pa so se združevali predstavniki enot Jamova in Bičevje ter
enot Hiša pri ladji in Rožna dolina ločeno. Ker tudi v okviru navedenega organa razmišljamo o različnih vsebinskih in
organizacijskih možnostih medsebojnega sodelovanja, smo se skupaj s predstavniki staršev odločili, da bodo vse seje
skupne.

V februarju 2017 smo podali informacijo o poslovanju v letu 2016 in predstavili Evalvacijo implementacije novo
pridobljenih znanj na kurikularnem področju Matematika.

Na zadnji seji Sveta staršev 2016/2017 v mesecu juniju smo člane seznanili z obsegom dejavnosti za šolsko leto 2017/18,
namenjena pa je tudi poročanju o dogajanju po oddelkih.

Na prvi seji Sveta staršev 2017/2018 so obravnavali predlog Poročila o delu v šolskem letu 2016/17 in predlog Letnega
delovnega načrta za šolsko leto 2017/18.

Že v letu 2016 smo predstavnikom staršev v Svetu staršev ponudili možnost, da na 2., t.j. novembrski seji, za njih
predstavimo različna strokovna področja našega delovanja. Izhajali smo iz razmišljanja in ocene, da je institut Sveta
staršev, ki po svoji vlogi predstavlja tudi vez med vsemi starši, pomembna referenčna skupina, v okviru katere lahko
različna področja celostno predstavimo in tudi na ta način omogočimo vpogled v naše odločitve in ravnanja. Predstavniki
staršev so pobudo podprli, zato smo predavanje z aktivno udeležbo v obliki medsebojne diskusije izpeljali tudi v letu 2017,
tokrat z naslovom Pomen gibanja za celostni razvoj predšolskega otroka in kako svojo vlogo pri tem razumemo in
udejanjamo v Viških vrtcih.

Svet zavoda je v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom deloval v sestavi razvidni iz tabele 13.

Tabela 13: Predstavniki Sveta zavoda (mandatno obdobje 2016 – 2020).
Predstavniki
Zaposlenih

Predstavniki
MOL

Predstavniki
Staršev

Boštjan Makovec Azra Handanagić Junuzović Tomaž Kirm

Mirjana Vidovič Miha Koprivšek David Živković

Branka Ambrožič Breda Oberč Tomaž Vrtovec

Mojca Rihar

Darinka Rus

Svet zavoda se je v letu 2017 sestal 2-krat in izpeljal 2 dopisni seji. Kot najvišji organ upravljanja je obravnaval in sprejel
Letni delovni načrt, Poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta, Letno poročilo, Poročilo o samoevalvaciji in obravnaval
predlog Finančnega načrta, Kadrovskega načrta ter Programa dela. Podal je oceno ravnateljice za preteklo leto ter
obravnaval druga vprašanja, predloge in spremembe, ki so se nanašale na poslovanje in ostala področja dela v vrtcu.

3.1.3. Prednosti, pomanjkljivosti in okoliščine za delo

V nadaljevanju navajamo relevantne procese in aktivnosti, ki so po naši oceni v različnem vsebinskem in finančnem
obsegu vplivale na pedagoško in poslovodno delo v zavodu.

V skladu z ZJN3 smo izvedbo evidenčnih naročil nadaljevali po že vpeljanem in transparentnem sistemu, ki smo ga v
zavodu preteklo leto implementirali v delo celotne uprave. Sistem omogoča spremljanje realizacije posameznih pogodb po
vrednosti kot tudi po trajanju. V tem času smo na podlagi konkretnih izkušenj zaposleni na upravi sami in v sodelovanju z
odvetnikom, strokovnjakom za področje JN, postopke usklajevali, posodabljali in iskali drugačne, bolj ekonomične načine
za izpeljavo. Ugotovili smo, da praksa tovrstnega poslovanja z javnimi zavodi še ni vpeljana, zato smo se na trgu pogosto
srečevali z neodzivnostjo ponudnikov storitev in blaga.

V letu 2017 smo vsako četrtletje na Portalu JN objavljali podatke o oddanih javnih naročilih za dobavo živil in čistil.
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Pogodbe v vrednosti med 10.000 EUR in 20.000 EUR v postopkih evidenčnih naročil moramo objaviti na naši spletni
strani do 28. 2. 2018.

V nadaljevanju navajamo še druge za nas relevantne okoliščine.

Povpraševanje po vrtcu za leto 2017/18 je bilo za vse štiri hiše večje od prostorskih zmogljivosti, zato je Komisija za
sprejem otrok določila prednostni vrstni red sprejemov za jesen 2017. Od februarja do avgusta 2017 smo se intenzivno
ukvarjali s pripravo na novo šolsko leto. Postopek vpisa otrok je bil v mesecu juniju večji del zaključen, v vseh enotah smo
izvedli sestanke za starše novo sprejetih otrok.

V dogovoru in po navodilih Zgodovinskega arhiva Ljubljana (ZAL) smo se v začetku leta lotili postopka popisa in urejanja
arhivske dokumentacije. Izkazalo se je, da je to zelo obsežen projekt, ki zahteva veliko časa, zato smo ga zaupali
zunanjemu izvajalcu. Izbrali smo ponudnika, ki ima dobre reference in dolgoletne izkušnje na področju urejanja arhiva. S
popisom dokumentarnega gradiva in ureditvijo arhiva smo zaključili v novembru 2017. Popis dokumentov smo posredovali
v pregled na ZAL. Po prejemu nadaljnjih strokovnih navodil bomo lahko začeli s postopkom izločanja dokumentacije s
pretečenim rokom hrambe za uničenje in s postopkom odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva. V
oktobru smo vsi vrtci prejeli Obvestilo inšpektorata RS za kulturo in medije, ki je v letu 2017 najavilo naključno izbrane
inšpekcijske oglede s področja arhivske dejavnosti in arhivov.

V mesecu juniju smo zaradi odhoda mobilne specialne pedagoginje na porodniški dopust objavili prosto delovno mesto
vzgojitelja za izvajanje dodatne strokovne pomoči z začetkom dela v mesecu juliju. V tej situaciji smo trčili ob več
neugodnih okoliščin, zaradi katerih smo razpis morali ponoviti še dvakrat. Ena izmed objektivnih je zagotovo pomanjkanje
ustreznih profilov na trgu dela, ki se je odražala v za nas neustrezni smeri izobrazbe večine prijavljenih kandidatov. Smer
in stopnjo izobrazbe vzgojiteljev predšolskih otrok za delo z otroki s posebnimi potrebami opredeljuje 5. člen Pravilnika o
izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih
programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami. Ne glede na to, da formalne pogoje izpolnjuje več različnih
profilov, naše potrebe z vidika zagotavljanja maksimalne podpore razvoju otrok, kot tudi naše izkušnje kažejo, da je
najustreznejši profil specialni in rehabilitacijski pedagog. Dodatna težava je bila tudi slaba odzivnost in nezainteresiranost
za zaposlitev kandidatk, ki smo jih povabili na razgovor. Na tretjem razpisu smo za novo sodelavko izbrali inkluzivno
pedagoginjo. Tovrstna smer strokovne izobrazbe se šele pojavlja na trgu dela, ocenjujemo pa, da v našem primeru, v
kombinaciji s pozitivnimi osebnostnimi značilnostmi in željo po učenju ter sodelovanju z vsemi vpetimi, omogoča ustrezno
strokovno podporno okolje in sovpada z našo naravnanostjo v odnosu do otrok in družin.

V mesecu oktobru je državna notranja revizorka opravila redni letni revizijski pregled pravilnosti poslovanja na področju
stroškov prevoza na delo in drugih potnih stroškov ter pravilnosti obračuna davka od dohodka pravnih oseb (v
nadaljevanju: DDPO) v letu 2016.

Tudi v preteklem koledarskem letu smo uspešno kandidirali na 2 razpisa MOL in tako z minimalnim finančnim vložkom
zagotovili nadaljevanje izvajanja kakovostnega programa za starše in nabavili ustrezna didaktična sredstva:

1. V mesecu novembru 2016 smo se za leto 2017 prijavili na javni razpis Mestne občine Ljubljana za sofinanciranje
obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci.

Odločili smo se za prijavo vsebine z naslovom Ljubljana – mesto umetnosti (Ljudsko izročilo skozi štiri letne čase). S
to prijavo smo za izvajanje dejavnosti s strani MOL pridobili sredstva v višini 774,70 EUR, s katerimi smo kupili
ozvočenje za namen organizacije prireditev. Glede na to, da so v okviru razpisa že več let enake vsebine in smo jih
izčrpali, se za leto 2018 na razpis nismo prijavili.

2. Staršem smo v okviru Šole za starše ponudili tri predavanja. Dve predavanji v izvedbi FamilyLab Slovenija iz cikla
»Izzivi sodobnega starševstva«, z naslovom Nemirni in občutljivi otroci ter Kaznovati ali ne – to je sedaj vprašanje? V
oktobru smo povabili dr. Bogdana Polajnerja, da nam je spregovoril o Komunikaciji med starši in strokovnimi delavci.
Šolo za starše izvajamo s sofinanciranjem MOL.
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V skladu z našo sedaj že večletno prakso smo staršem predšolskih otrok ponudili tudi predavanje na temo Prehod
otroka v osnovno šolo – kaj lahko pričakujemo in kako se lahko pripravimo. Učiteljica v prvi triadi osnovne šole, ki je
sedaj že naša stalna predavateljica in sogovornica, starše seznani s pričakovanji, zahtevami in programom šole, hkrati
pa je to tudi naš prispevek k ustvarjanju priložnosti za njih, da ob relevantnem sogovorniku razrešijo morebitna
vprašanja in dileme.

S posebno skrbjo in odgovornostjo smo obravnavali vse pripombe in predloge sprememb in v okviru obstoječih možnosti
iskali optimalne rešitve. V vrtcu si prizadevamo, da smo staršem in vsem zunanjim posameznikom ter institucijam
strokoven, skrben in odgovoren sogovornik.

3.1.4. Ocena poslovanja

V letu 2017 so prihodki znašali 2.705.450,17 EUR, odhodki pa 2.691.050,21 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki glede
na realizacijo po poslovnem dogodku znaša 14.399,96 EUR. Davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2017 ne
izkazujemo.

Stroški amortizacije so v letu 2017 znašali 138.608,94 EUR, od tega znaša 100% odpis drobnega inventarja
7.216,13 EUR, kar pomeni, da je takoj ob nabavi vrednost sto odstotno odpisana. V skladu z 10. členom Pravilnika o
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05, 138 /06,
120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/2013 in 100/2015) smo stroške amortizacije pokrili v breme obveznosti za sredstva
prejeta v upravljanje.

Glede na obseg in zahtevnost izvedenih nalog, finančne zmožnosti in odzivanje zavoda na različne zunanje in notranje
dejavnike ocenjujemo poslovanje kot uspešno.

3.1.5. Pridobivanje sredstev

Osnutek Finančnega načrta za leto 2017 smo v skladu z navodili ustanovitelja pripravili prvič v septembru 2016.
Proračuna MOL za leti 2017 in 2018 sta bila sprejeta dne, 19. 12. 2016 (Odlok o proračunu MOL za leto 2017 in Odlok o
proračunu MOL za leto 2018, objavljena v Uradnem listu št. 83/16). V januarju 2017 smo s strani MOL prejeli končna
izhodišča za leti 2017 in 2018, ki so vezana na sprejeti proračun MOL in sicer po posameznih namenih. Pripravili smo
Finančni načrt vključno s kadrovskim načrtom in Program dela za leti 2017 in 2018. Vse dokumente so člani Sveta zavoda
sprejeli na seji dne, 23. 2. 2017, neposredno po tem smo jih v soglasje posredovali ustanovitelju. V mesecu juniju 2017
smo prejeli Sklep o soglasju k finančnemu načrtu, ki vključuje Kadrovski načrt in Program dela za leti 2017 in 2018. Zaradi
nove strukture oddelkov in posledično potrebe po večjem deležu zaposlitve na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja ter
zaradi spremembe v razmerju zaposlitve med javno službo in tržno dejavnostjo na delovnem mestu kuharski pomočnik
smo Finančni načrt za leto 2017, vključno s kadrovskim načrtom, spremenili. Člani Sveta zavoda so ga sprejeli dne,
12. 10. 2017. V novembru smo prejeli Sklep o spremembi soglasja k finančnemu načrtu, ki vključuje kadrovski načrt za
leto 2017. Dne, 23. 10. 2017 je bil sprejet Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017. V
novembru smo ponovno prejeli poziv MOL k dopolnitvi Finančnega načrta za leti 2017 in 2018, in sicer je bila
spremenjena višina odobrenih sredstev za investicijsko vzdrževanje, intervencije in inšpekcijske odločbe. Dopolnitev
finančnega načrta za obe leti je bil sprejet na seji Sveta zavoda dne, 19. 12. 2017 in poslan občini ustanoviteljici.

Prihodke v višini 2.705.450,17 EUR smo zbrali iz štirih virov in sicer iz naslova opravljanja javne službe (od ustanovitelja),
iz plačil staršev, s strani MIZŠ in iz naslova tržne dejavnosti.

Ustanovitelj

Ustanovitelj zagotavlja finančna sredstva v skladu s pogodbo o financiranju. Plačilo staršev je odmerjeno po Pravilniku o
plačilih staršev za programe vrtca. Finančna sredstva smo pridobivali na podlagi cen za programe, ki jih je sprejel Mestni
svet Mestne občine Ljubljana.

Za osnovno dejavnost je ustanovitelj prispeval 70% sredstev, v višini 1.898.248,54 EUR.

Poleg sredstev za osnovno dejavnost je ustanovitelj zagotovil še namenska sredstva v višini 7.215,76 EUR, ki smo jih
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knjižili med stroške investicijskega vzdrževanja.

Tabela 15: Namenska sredstva MOL.

Vrsta Znesek v EUR

Ureditev prostora za zabojnike, enota Jamova 7.215,76

Skupaj 7.215,76

Plačila staršev

Starši so prispevali 24% sredstev v višini 644.418,24 EUR.

Starši plačujejo program vrtca v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe vrtca. Obveznosti staršev so na
osnovi odločb pristojnih Centrov za socialno delo razvrščene v devet dohodkovnih razredov. (Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport zagotavlja sredstva za program vrtca za drugega otroka v višini 70% in nadaljnje otroke v
višini 100% plačila.)

Tabela 16: Lestvica plačil staršev za programe vrtca – Mestna občina Ljubljana od 1. 8. 2012 dalje.

Dohod-
kovni
razred

Plačilo
staršev v %

od cene
programa

Odd. I. starost.  obd.: 100% =
485,00EUR

Odd. II. starost. obd.: 100% =
346,00EUR

Odd. 3-4 let in kombin. oddelek:
100% = 379,00EUR

Najstarejši
otrok
(EUR)

%
popusta

Prvi
mlajši
otrok
(30%)

Najstarejši
otrok
(EUR)

%
popusta

Prvi
mlajši
otrok
(30%)

Najstarejši
otrok (EUR)

%
popusta

Prvi
mlajši
otrok
(30%)

1 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
2 10% 38,80 20 14,55 31,14 10 10,38 34,11 10 11,37
3 20% 77,60 20 29,10 62,28 10 20,76 68,22 10 22,74
4 30% 116,40 20 43,65 93,42 10 31,14 102,33 10 34,11
5 35% 145,99 14 50,93 112,62 7 36,33 123,36 7 39,80
6 43% 179,35 14 62,57 138,37 7 44,63 151,56 7 48,89
7 53% 221,06 14 77,12 170,54 7 55,01 186,81 7 60,26
8 66% 275,29 14 96,03 212,37 7 68,51 232,63 7 75,04
9 77% 321,17 14 112,04 247,77 7 79,93 271,40 7 87,55

Opombe: - Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 38,85 EUR mesečno.
- Starši lahko uveljavijo rezervacijo samo za prvega otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra za neprekinjeno
odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca.

- Plačilo rezervacije znaša 30% od njihovega z odločbo določenega dohodkovnega razreda brez dodatnih znižanj.



18/39

Tabela 17: Lestvica plačil staršev za programe vrtca – ostale občine od 1. 8. 2012 dalje.

Dohod-
kovni
razred

Plačilo staršev
v % od cene

programa

Odd. I. starostnega obdobja:
100% = 485,00EUR

Odd. II. starostnega obdobja:
100% = 346,00EUR

Odd. 3-4 let in kombin.
oddelek: 100% = 379,00EUR

Najstarejši
otrok

Prvi mlajši
otrok (30%)

Najstarejši
otrok

Prvi mlajši
otrok (30%)

Najstarejši
otrok

Prvi mlajši
otrok (30%)

1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 10% 48,50 14,55 34,60 10,38 37,90 11,37
3 20% 97,00 29,10 69,20 20,76 75,80 22,74
4 30% 145,50 43,65 103,80 31,14 113,70 34,11
5 35% 169,75 50,93 121,10 36,33 132,65 39,80
6 43% 208,55 62,57 148,78 44,63 162,97 48,89
7 53% 257,05 77,12 183,38 55,01 200,87 60,26
8 66% 320,10 96,03 228,36 68,51 250,14 75,04
9 77% 373,45 112,04 266,42 79,93 291,83 87,55

Opombe: - Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 38,85 EUR mesečno.
- Starši iz drugih občin uveljavijo rezervacijo v skladu s sklepi občin o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih.

Po določbah CSD je bilo plačilo programa za 80% otrok razvrščeno po razredih, 5% otrok je bilo oproščenih plačila, za
15% otrok je sredstva zagotovilo MIZŠ v višini 70% oziroma 100% plačila staršev, kar je prikazano v tabeli 19.

Vključenega ni bilo nobenega otroka s statusom tujca, za katerega bi starši plačevali polno ekonomsko ceno. Podatki o
višini plačila, o plačilih staršev in primerjava plačil s prejšnjimi leti, so v naslednjih preglednicah.

Tabela 18: Podatki o prispevkih staršev (za najstarejšega otroka v vrtcu) za december 2017.

Ra
zre
d

%

o
d

c
e
n
e

I. starostno obdobje II. starostno obdobje Oddelek 3 – 4 leta Kombinirani oddelek

Št.
otrok Delež

(EC = 485,00 EUR) (EC = 346,00 EUR (EC = 379,00 EUR) (EC = 379,00 EUR)
MOL
(-20%

do
-14%)
(EUR)

Druge
občine
(EUR)

f MOL
(-10%

do
-7%)

(EUR)

Druge
občine
(EUR)

f MOL
(-10%

do
-7%)

(EUR)

Druge
občine
(EUR)

f MOL
(-10%

do
-7%)

(EUR)

Druge
občine
(EUR)

f

II. 10 38,80 48,50 17 31,14 34,60 43 34,11 37,90 3 34,11 37,90 4 67 17,82

III. 20 77,60 97,00 9 62,28 69,20 17 68,22 75,80 0 68,22 75,80 2 28 7,45

IV. 30 116,40 145,50 10 93,42 103,80 22 102,33 113,70 2 102,33 113,70 2 36 9,57

V. 35 145,99 169,75 18 112,62 121,10 30 123,36 132,65 0 123,36 132,65 4 52 13,83

VI. 43 179,35 208,55 18 138,37 148,78 17 151,56 162,97 3 151,56 162,97 4 42 11,17

VII. 53 221,06 257,05 16 170,54 183,38 25 186,81 200,87 3 186,81 200,87 8 52 13,83

VIII. 66 275,29 320,10 7 212,37 228,36 11 232,63 250,14 0 232,63 250,14 2 20 5,32

IX. 77 321,17 373,45 24 247,77 266,42 46 271,40 291,83 0 271,40 291,83 9 79 21,01

EC 485,00 0 346,00 0 379,00 0 379,00 0 0 0,00

Skupaj 119 211 11 35 376 100,00
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Tabela 19: Podatki o najvišjem plačilu.
OBČINA

PROGRAM
MOL

(EUR)
DRUGE OBČINE

(EUR)
I. starostno obdobje 321,17 373,45

II. starostno obdobje 247,77 266,42

Odd. 3-4 letnih otrok 271,40 291,83

Kombiniran oddelek 271,40 291,83

Tabela 20: Pregled plačnikov po razredih za december 2017.

Razred 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EC Skupaj Procent

Starši 67 28 36 52 42 52 20 79 0 376 80
MOL in druge občine 22 22 5
MIZŠ 18 11 5 15 6 6 4 6 0 71 15

Skupaj 22 85 39 41 67 48 58 24 85 0 469 100

Tabela 21: Primerjava deležev plačil po razredih v odstotkih.

Razred
Leto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 EC

2015 5,3 15,0 8,7 11,0 15,0 10,8 14,0 4,4 15,6 0,2

2016 6,0 15,0 10,6 8,1 13,5 10,0 14,6 6,6 15,6 0,0

2017 4,7 18,1 8,3 8,7 14,3 10,3 12,4 5,1 18,1 0,0

MIZŠ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v letu 2017 prispevalo 3,30% finančnih sredstev v višini 89.386,73 EUR

Tržna dejavnost

Iz naslova tržne dejavnosti so prihodki znašali 1,65%, v višini 44.259,88 EUR.

3.1.6. Poraba sredstev

Odhodki v višini 2.691.050,21 EUR so bili namenjeni za pokrivanje stroškov v naslednjih deležih: 77% je bilo namenjenih
za pokrivanje stroškov dela, 14% za pokrivanje stroškov materiala in 9% za pokrivanje stroškov storitev. Največji strošek v
skupini »Stroški materiala« predstavlja strošek za živila – 52%. Največji strošek v skupini »Stroški storitev« pa je strošek
za tekoče vzdrževanje objektov in opreme skupaj z investicijskim vzdrževanjem – 40%.

Za nakup vzgojnih sredstev za otroke smo porabili 17.122,18 EUR. Poraba je znašala 2,97 EUR na otroka mesečno.
Znesek vključuje tudi sredstva za obogatitvene dejavnosti v višini 774,70 EUR, sofinancirana s strani Mestne občine
Ljubljana.
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Plače

Povprečna bruto plača delavca na osnovi ur v breme Viških vrtcev je v letu 2017 znašala 1.369,77 EUR in je za 4,34%
višja od povprečne plače v letu 2016. Povprečna mesečna bruto plača v RS za obdobje januar – december 2017 znaša
1.626,95 EUR (Vir SURS).

3.2. Posebni del
3.2.1. Zakonske osnove

Viški vrtci so ustanovljeni z Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Viški vrtci, ki ga je 19. 2. 2004 sprejel
Mestni svet Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 27/04). Zavod je začel poslovati 1. 9. 2004. Na podlagi sprememb
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UPB2, Ur. l. RS, št. 100/05, 25/2008) v letu 2007 je Mestni
svet MOL sprejel Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Viški vrtci (Ur. l. RS, št. 39/08), v letu
2010 in 2011 pa Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtca Viški vrtci (Ur. l. RS, št. 49/2010 in 89/2011).

Bistvena podlaga za ustanovitev zavoda je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UPB5, Ur. l. RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-
2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.in 25/17 – ZVa). Osnove za delo so podane v Zakonu o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO
in ZVrt-F, 55/17).

Osnova za program dela je Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje (Ur. l. RS, št.
33/99).

Letni cilji so vezani na šolsko leto, zato se analiza dosežkov veže na analizo Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2015/2016 in Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017.

3.2.2. Ocena uspeha

Ocenjujemo, da vsako leto na posameznih področjih dela zavoda svoje poslovanje izboljšujemo. K procesu izboljšav
poleg notranjih kontrol, samoevalvacije, lastnih izkušenj, opažanj, znanj in potreb prispevajo tudi zunanji nadzori.

V letu 2017 posebnih nadzorov pristojnih zunanjih institucij nismo imeli, je pa državna notranja revizorka opravila redni
letni revizijski pregled pravilnosti poslovanja na področju stroškov prevoza na delo in drugih potnih stroškov ter pravilnosti
obračuna DDPO v letu 2016.

Glede na kapacitete zavoda smo v skladu z objektivnimi možnostmi zagotovili maksimalno število mest za otroke I.
starostnega obdobja. Posledično smo dosegli veliko število vključenih otrok, kar štejemo kot uspeh. Menimo, da s
tovrstnim odzivanjem pomembno prispevamo h kakovosti bivanja družin in k prizadevanjem Mestne občine Ljubljana, da
bi zagotovila dovolj prostih mest za vse otroke.

Ocenjujemo, da smo celo leto konstruktivno sodelovali z ustanoviteljem na področjih, ki se dotikajo kakovostnega
delovanja vrtcev na sistemski ravni. Menimo, da smo na vseh strokovnih področjih s svojim znanjem in izkušnjami ter
primerno kritičnim pogledom upravičili pričakovanja glede prispevka k iskanju optimalnih sistemskih rešitev.

Tudi v preteklem letu smo ohranjali koncept rednih tedenskih srečanj ravnateljice, pomočnice ravnateljice, svetovalke in
organizatorice PZHR. Poleg dnevnih pogovorov vezanih na aktualno dogajanje in s tem povezanimi nalogami je za dobro
delovanje zavoda pomembna vnaprejšnja pripravljenost, ki omogoča sistematično delovanje in hitro odzivnost v primeru
nenačrtovanih obveznosti.

Transparentnost in sistematičen pregled obveznosti ter dogovorjenih skupnih nalog na nivoju posameznih enot še vedno
ohranjamo v obliki polletnih koledarjev, ki jih prejmejo strokovni delavci posamezne enote. Sočasno pripravimo tudi
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koledar obveznosti na nivoju celega zavoda, ki ga prejmejo tako strokovni delavci kot tudi zaposleni v upravi.

Smatramo, da s konstantnim odzivanjem in skrbjo za izboljšavo vseh procesov v zavodu, ohranjamo visok standard
kakovosti storitev.

3.2.2.1 Prednostna področja dela zavoda in dolgoročni cilji

V skladu z Letnim delovnim načrtom smo v šolskem letu 2015/2016 svoja prizadevanja usmerjali v uresničevanje nalog, ki
smo si jih v okviru Razvojnega načrta zadali na naslednjih prednostnih področjih:
1. Profesionalni razvoj
2. Zagotavljanje prepoznavnosti Viških vrtcev
3. Sodelovanje s starši

3.2.2.2 Realizacija letnih ciljev

Delo in realizacijo nalog v šolskem letu 2016/2017 in v šolskem letu 2017/2018 evalviramo v okviru pripravljenega načrta
razvoja zavoda, t.j. po posameznih prednostnih področjih.

Profesionalni razvoj

Na podlagi sprotne ustne evalvacije in refleksije v okviru strokovnih aktivov, na podlagi evalvacije po zaključku vseh
sklopov izobraževanj in na podlagi poročil strokovnih delavcev o izvajanju letnih delovnih načrtov oddelkov ocenjujemo,
da so bili s ponujenimi izobraževalnimi vsebinami zadovoljni. Navajali so, da skupna izobraževanja na nivoju vrtca
omogočajo skupne debate v smislu izmenjave mnenj, izkušenj, primerjave praktičnih izkušenj s teoretičnimi izhodišči in
kritični premislek o slišanem. Tak način izobraževanj poleg same nadgradnje v veliki meri prispeva h krepitvi medsebojne
povezanosti tako na strokovnem področju kot tudi v medosebnih odnosih. Vse navedeno zagotovo upravičuje velik vložek
energije, časa in zavzetosti.

Zaposleni so se v velikem obsegu vključevali v vsa izvedena izobraževanja. Kot vedno so vsebine izhajale iz vnaprej
ugotovljenih potreb in želja vezanih na razvoj in nadgradnjo pedagoške stroke.

Nadaljevali smo v smeri že sedaj dobro zastavljenega in premišljenega koncepta, ki vključuje angažiranje notranje
strokovne moči zaposlenih, ki postavlja sodelovanje in medsebojno izmenjavo znanj in izkušenj nad individualno znanje in
ki omogoča pomembno strokovno podporno mrežo. Tako smo ohranjali obstoječe oblike notranjega izobraževanja, v
katere so se strokovni delavci vključevali glede na potrebe oz. zahteve skupin in na podlagi težnje po reflektiranju lastnih
izkušenj v konkretnih situacijah.

Tako smo na podlagi individualnih pobud in kasnejšega odziva sodelavcev oblikovali še dve notranji izobraževalni skupini
– Skupino za prehrano (delo po programu senzorne edukacije, vodja Petra Osterman, OPZHR) in Skupino za folkloro
(vodja Stanko Zaletelj, vzgojitelj).

Poleg samega zavedanja pomembnosti mobilizacije notranje strokovne moči se nam zdi posebej vredno tudi dejstvo, da
sodelavci v delovnem okolju prepoznavajo možnost za uresničevanje lastnih močnih področij, da vsebine prepoznavajo
kot relevantne za ostale sodelavce in da se čutijo zmožne svoje znanje in izkušnje sistematično prenašati na ostale.
Smatramo, da tudi na tak način živimo in uresničujemo svoje poslanstvo in pripadnost.

Podrobneje vsebinsko, organizacijsko in tudi po številu vključenih, smo področje izobraževanja opisali pod poglavjem
Izobraževanje zaposlenih.

Zagotavljanje prepoznavnosti Viških vrtcev

Ocenjujemo, da smo med starši in v zunanjem okolju prepoznavni v tistih segmentih, ki so v odnosu z otroki in s starši za
nas najbolj relevantni.

Prepoznavnost vrtca kot pomembne javne strokovne institucije ter socialne mreže za otroke, starše in druge smatramo kot
posledico in ne kot zastavljen cilj. Za nas v prvi vrsti predstavlja strokovno naravnanost ter poslanstvo vrtca, ki hkrati krepi
ugled ter utrjuje našo strokovno samopodobo, pomeni pa tudi predstavitev neposrednega dela vseh zaposlenih navzven
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in njihov razmislek o pomembnih strokovnih izhodiščih povezanih s prakso.

Ker se zavedamo pomembne vloge javnega zavoda tudi v širšem strokovnem in družbenem kontekstu, smo nadaljevali s
sodelovanjem z Oddelkom za psihologijo pri Filozofski fakulteti, prav tako smo bili referenčna institucija za usposabljanje
bodočega strokovnega kadra v okviru Pedagoške fakultete. Več kandidatom, ki so se usposabljali v programu
prekvalifikacije pri različnih zunanjih izvajalcih, smo pod mentorstvom vzgojiteljev omogočili opravljanje nastopov za
pripravo na maturo.

MOL je v sklopu koncepta ZERO WASTE povabil predstavnike vrtcev k sodelovanju pri pripravi enotnih popisov artiklov iz
sklopa papirne galanterije, ki jih uporabljamo v vrtcih. Viški vrtci smo se povabilu odzvali in aktivno sodelovali pri izmenjavi
mnenj, usklajevanju artiklov in njihovih karakteristik. Nastal je natančen tehnični opis artiklov papirne galanterije, v
katerem so poleg osnovnih zahtev po deležu recikliranih materialov upoštevane tudi potrebe otrok, odraslih in prostorske
omejitve.

V kuhinji Viških vrtcev smo gostili 2 izvedbi kuharskih delavnic Društva za celiakijo, ki jih je skupno obiskalo 40 članov.

Organizatorica PZHR Petra Osterman je aktivno predstavljala problematiko in izkušnje na različnih predstavitvah, posvetih
in sestankih:
- Kot članica mednarodne komisije je sodelovala na senzoričnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov, ki je potekalo v

sklopu 53. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni.
- V sodelovanju s Službo za javna naročila MOL in posameznimi OPZHR ljubljanskih vrtcev je sodelovala pri pripravi

poenotenih popisov živil za potrebe javnega naročanja. Oblikovala se je skupina šestih, ki je na 5. srečanjih pripravila
poenoten popis.

- Kot članica delovne skupine je sodelovala pri prenovi Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki je v pristojnosti Ministrstva
za javno upravo. Predstavila je možnosti in omejitve pri javnem naročanju živil v vrtcih in primere prakse v našem vrtcu.

- Na povabilo Centra RS za poklicno izobraževanje je na usposabljanju učiteljev prehrane predstavila sistem organizirane
prehrane v Viških vrtcih.

- Na povabilo Civilne iniciative za enakopravno prehrano otrok z medicinsko predpisanimi dietami je na posvetu v
Državnem svetu predstavila problematiko in možnosti priprave dietnih obrokov v vrtčevskih kuhinjah.

Svetovalka Ursula Obreza je bila v mesecu avgustu povabljena v oddajo Radia Slovenija 1 Svetovalni servis, v kateri so
želeli predstaviti uvajanje otrok v vrtec. Predstavila je koncept uvajanja kot ga izvajamo v Viških vrtcih, predvsem pri
najmlajših otrocih. Govorila je o potrebah otrok ob vključevanju v vrtec, ki za marsikaterega otroka predstavlja prvo ločitev
od staršev. Dotaknili so se tudi možnih težav in reakcij otrok ob tem koraku, ter kako jim lahko starši in strokovni delavci
pri tem pomagajo oziroma jih podprejo.

Ravnateljica, pomočnica ravnateljice in svetovalka so za izvajalce Integracijskih gibalnih uric SD Novinar izvedle
izobraževanje s področja poznavanja pomembnosti razvojnih značilnosti in zmožnosti otrok od 3. do 6. leta, in s tem
povezane pomembne vloge odraslega v vrtcu. Namen izobraževanja, ki ga sedaj izvajamo že tretje leto, je nudenje
dodatne podpore športnim pedagogom tudi na način, da bodo bolj opolnomočeno vstopili v skupen proces medsebojnega
delovanja in sodelovanja.

V oktobru je Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave v sodelovanju z Univerzo v
Ljubljani, Fakulteto za šport, Univerzo na Primorskem, Pedagoško fakulteto, Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto in
Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor, organiziralo 9. mednarodno znanstveno in strokovno konferenco »Otrok
v gibanju«. S strokovnim prispevkom smo sodelovali tudi Viški vrtci. Luka Sekula, predstavnik SD Novinar in ravnateljica
Barbara Požun sta predstavila program Integracijske gibalne urice kot način trajnega sodelovanja med javnim zavodom in
društvom. Namen udeležbe je bil predstaviti skupno sodelovanje kot pomemben prispevek k spodbujanju in razvijanju
gibalnega razvoja v predšolskem obdobju in način ustvarjanja kakovostnega medsebojnega učnega okolja odraslih. Skozi
udeležbo na plenarnih predavanjih s področja nevrologije, pediatrije, športa in kineziologije smo utrdili prepričanje, da so
sistematične in konstantne spodbude ključna podpora gibalnemu razvoju, sodelovanje ter povezovanje športnih
pedagogov in strokovnih delavcev vrtca pa osnovni predpogoj za to.
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Sodelovanje s starši

Evalvacije tematskih srečanj letos nismo izvedli in jo načrtujemo za naslednje leto. Kot prioriteta se je namreč izkazala
potreba po zaključku večletnega cikla razvijanja področja matematike. Tako smo namesto načrtovane, naredili evalvacijo
učinkov vseh aktivnosti, ki smo jih izvedli na področju matematike.

Vpeljavo novembrskega tematskega srečanja Sveta staršev smatramo kot razširjeno in poglobljeno obliko medsebojnega
sodelovanja. V letošnjem letu smo tako izvedli predavanje z aktivno udeležbo v obliki medsebojne diskusije z naslovom
Pomen gibanja za celostni razvoj predšolskega otroka in kako svojo vlogo pri tem razumemo in udejanjamo v Viških
vrtcih.

Menimo, da smo skozi omenjene oblike dosegli cilje, ki smo si jih v tem okviru zastavili, učinke implementacije v
neposredno delo pa merimo procesno, v okviru lastne pedagoške prakse.

3.2.3. Sodelovanje z okoljem

Sodelovanje z vrtci

Sodelovanje z vrtci na Viču je bilo usmerjeno v izmenjavo informacij o prostih mestih za otroke, o programu in v
posamezne povezovalne in izobraževalne dejavnosti.

Konec leta 2016 je ravnateljica v imenu zavoda podpisala izjavo za pridobitev certifikata “LGBT prijazno”, katerega
osnovni namen je ozaveščanje o diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza ter o
socialnih pravicah LGBT-oseb, istospolnih parov in družin v slovenski zakonodaji. Za zainteresirane ravnatelje, pomočnike
ravnateljev in svetovalce na Viču smo v mesecu marcu organizirali skupno izobraževanje Legebitre. Tovrstno podporo
smatramo kot del lastne senzibilizacije, premisleka o lastnih samoumevnostih o pravicah, ki so del našega vsakdana in
zavedanja kršitev pravic in kakovosti življenja še vedno diskriminiranih družbenih skupin.

Ob sprejemu novega Zakona o celostni obravnavi predšolskih otrok, ki so ga skupaj sprejela tri resorna ministrstva, MZ,
MDDSZ in MIZŠ in ki bo stopil v veljavo s 1. 1. 2019, se je pojavila vrsta vprašanj in nedorečenosti glede sprememb
izvajanja pomoči otrokom v vrtcu. Konec leta so se trije aktivi, Aktiv ravnateljev ljubljanskih vrtcev, Aktiv svetovalnih
delavcev v ljubljanskih vrtcih in Aktiv mobilnih specialnih pedagogov v ljubljanskih vrtcih, odzvali z dogovorom o
sodelovanju z namenom organiziranja strokovnega posveta o zgodnji obravnavi otrok. V decembru se je tako prvič sestal
organizacijski odbor, v katerem sodelujeta tudi ravnateljica Barbara Požun in svetovalka Ursula Obreza.

Tovrstna povezovanja z različnih področij dela so zelo pomembna in vredna, saj omogočajo širše razprave o istih
vsebinah in dobre priložnosti izmenjave obstoječih praks ter obogatitve z novimi. So tudi odlična priložnost za medsebojno
povezovanje in sodelovanje. Zaradi pozitivnih izkušenj vseh vključenih bomo s tako prakso gotovo nadaljevali.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami

Ocenjujemo, da je bilo sodelovanje vrtca z zunanjimi institucijami pestro in kakovostno. Tovrstna povezovanja omogočajo
obogatitev dejavnosti otrok, izpeljavo projektov na ravni enot in celega zavoda in strokovno medinstitucionalno
povezovanje.

Pri organiziranju dodatnih in obogatitvenih dejavnosti smo se povezovali z institucijami s področja športa, kulture, s
področja zagotavljanja varnosti in zdravja ter drugimi.

Pri organiziranju letovanj, bivanj na kmetiji in zimovanj smo sodelovali z Zvezo prijateljev mladine in Društvom MT šport.

Pri organizaciji športnih dejavnosti smo sodelovali s Smučarskim društvom Novinar, ki v vseh skupinah II. starostnega
obdobja enkrat tedensko izvaja Integracijske gibalne urice.

Sodelovanje z osnovnimi šolami, ki so v neposredni bližini naših enot, je večleten kontinuiran proces vezan na
povezovanje in prehajanje otrok iz vrtca v šolo. Predvsem za otroke, za katere se starši odločajo o morebitnem enoletnem
odlogu šolanja in pri prehajanju otrok s posebnimi potrebami, saj s tem omogočimo učinkovitejše načrtovanje vzgojno-
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izobraževalnega dela strokovnim skupinam na šoli.

Pri usmerjanju otrok smo sodelovali z Zavodom za šolstvo in Centri za duševno zdravje pri različnih Zdravstvenih
domovih, prvenstveno pa z Zdravstvenim domom Vič Rudnik.

V posameznih situacijah smo se povezovali z različnimi Centri za socialno delo.

Z omogočanjem mentorstva strokovnih delavcev, svetovalke in organizatorice prehrane in ZHR ter s spremljanjem in
usmerjanjem dela dijakov in študentov, s hospitiranjem za pripravo na maturo ter z nudenjem možnosti za opravljanje
študijskih obveznosti izpolnjujemo tudi svojo strokovno vlogo v smislu podpore in pomoči bodočim zaposlenim na
področju predšolske vzgoje in širše.

Glede na to, da v našem vrtcu mentoriranju dijakov in študentov namenjamo posebno pozornost in skrb, se tudi znotraj
kolektiva pogovarjamo o objektivnih možnostih za nudenje optimalnih pogojev za učenje in hkrati tudi o ovirah, ob katere
pogosto trčimo. Z namenom izpostavitve lastnih izkušenj, dilem in vprašanj glede praktičnega usposabljanja dijakov v
programu predšolska vzgoja, so se ravnateljica in dve vzgojiteljici odzvale na pobudo in se udeležile srečanja na Srednji
vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana. Kljub temu, da možnosti za konstruktivno razpravo in konkretizacijo težav ni bilo, so
izpostavile najbolj bistvene dileme in težave.

Delovna praksa dijakov in študentov

Na področju srednješolskega izobraževanja smo štirim dijakinjam Srednje vzgojiteljske šole in dijakinji poklicnega tečaja
omogočili izvajanje praktičnega pedagoškega usposabljanja. Zagotovili smo jim mentorstva vzgojiteljev in pedagoških
vodij pri opravljanju izpitnih nastopov za opravljanje mature.

Ravnateljica je neposredno spremljala vzgojno delo kandidatke za pripravo na maturo in izvedla 2 hospitaciji.

Štirim študentkam 1. in 2. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani in Mariboru, smer Predšolska vzgoja, smo omogočili
praktično pedagoško usposabljanje v programu Predšolska vzgoja.

Pri svetovalni delavki je v mesecu decembru delovno prakso opravljala študentka pedagogike in sicer v obsegu dveh
tednov.

Opravljanje strokovne prakse smo omogočili študentki 2. letnika Višje strokovne šole Biotehniškega izobraževalnega
centra Ljubljana, smer Živilstvo in prehrana.

Vaje študentov

Sodelovali smo s Filozofsko fakulteto in preko 40 študentom psihologije omogočili opravljanje vaj pri predmetu Razvojna
psihologija.

3.2.3.1 Obseg dejavnosti

V zavodu vodimo primerjavo obsega dejavnosti za zadnja štiri leta, na podlagi katere spremljamo lastno odzivnost na
zahteve okolja, v katerem delujemo. Ocenjujemo, da so naši odzivi na potrebe družin po vključitvi najmlajših otrok
optimalni. S premišljenim delovanjem smo uspeli vključiti vse otroke, ki so potrebovali mesto v vrtcu, hkrati pa v
maksimalnem možnem obsegu zagotoviti stabilno strukturo oddelkov starejših otrok. Skrb za že vključene otroke je enako
visoko na lestvici prioritet našega vrtca, kot zagotavljanje čim večjega števila mest za najmlajše. Ob taki naravnanosti je
večina oddelkov (23) polnih do maksimalnega ali fleksibilnega normativa, kar dokazuje, da uspevamo dobro izkoristiti
kapacitete vrtca ob zagotavljanju dobrih strukturnih pogojev za vključene otroke. Ocenjujemo, da ravno z iskanjem
ustreznega ravnotežja med obema nalogama, kot institucija izpolnjujemo svojo družbeno vlogo.

Kljub Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo v vrtcu (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08,
47/10, 47/13, 74/16 in 20/2017), ki določa minimalno igralno površino na otroka 3m2, je občina ustanoviteljica pridobila
soglasje MIZŠ za uporabo manjšega normativa in tako ostajamo pri vključevanju števila otrok, ki presega veljavne
normative.
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Tabela 22: Primerjava števila vključenih otrok v zadnjih štirih letih.
30. 4. 30. 9. 31. 12.

2014 471 476 486

2015 496 462 472

2016 488 468 480

2017 485 456 469

Tabela 23: Število oddelkov polnih do maksimalnega in fleksibilnega normativa ob koncu koledarskega leta.
2014 2015 2016 2017

Število vseh oddelkov 30 30 30 30
Število oddelkov z maksimalnim normativom 3 8 14 9
Število oddelkov s fleksibilnim normativom 22 12 10 14

Sprejem otrok za september 2017

Vse vloge, ki so bile oddane do 15. 3. 2017, je obravnavala Komisija za sprejem otrok v vrtec na seji dne, 3. 4. 2017. V
roku je bilo oddanih 120 vlog, 106 vlog za I. starostno obdobje in 14 vlog za II. starostno obdobje. Sprejeli smo 110 otrok,
96 I. in 14 II. starostnega obdobja.

V zvezi s sprejemom otrok je bilo opravljeno obsežno in temeljito delo, pri katerem so v različnih segmentih sodelovali vsi
strokovni in vodstveni delavci: optimalen razpored že vključenih otrok v vrtec; pregled in priprava dokumentacije za
potrebe Komisije; delo z družinami – izpeljali smo številne informativne telefonske pogovore in posvetovalne razgovore ter
oglede enot.

Z družinami sprejetih otrok smo pred samo vključitvijo izpeljali več srečanj: v juniju podpis pogodb in prvi sestanek za
starše, tekom poletja pa še individualne pogovore s starši vseh otrok.

Struktura oddelkov in število otrok

V vrtcu imamo 30 oddelkov, in sicer: 12 oddelkov I. starostnega obdobja, 5 kombiniranih oddelkov in 13 oddelkov II.
starostnega obdobja, od tega 1 polovični.

V Programu dela za leto 2017 smo navedli, da je bilo na dan 1. 1. 2017 vključenih 476 otrok. Število je bilo kot vselej
najvišje v mesecu aprilu, ko je s prihodom najmlajših otrok vključevanje v največji meri zaključeno. V letu 2017 je bilo na
dan 30. 4. 2017 vključenih 485 otrok. Najnižjo vključenost smo pričakovano imeli v mesecu septembru in sicer 456, ki se
je nato dvigala in v decembru dosegla 469.
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Tabela 24: Podatki o številu vključenih otrok in strukturi oddelkov.
Na dan 30. 4. 2017 30. 9. 2017 31. 12. 2017
Podatki o številu
otrok

Število
oddelkov

Dejansko
število otrok

Število
oddelkov

Dejansko
število otrok

Število
oddelkov

Dejansko
število otrok

I. starostno obdobje 12 157 14 154 14 170

Odd. 3-4 letnih otrok 0 0 1 18 1 18

II. starostno obdobje 12 236 11 223 11 220

Nadstandardni /
kombinirani odd.

5 81 3 48 3 48

Polovični oddelek 1 11 1 13 1 13

S k u p a j 30 485 30 456 30 469

3.2.4. Gospodarnost in učinkovitost

Javna služba je na nekem področju učinkovita, če proizvaja prave storitve, torej tiste, ki jih ljudje pričakujejo in potrebujejo,
je uspešna, če dosega zastavljene cilje in je gospodarna, če uspe minimizirati vložena sredstva, ki jih zagotavljajo
davkoplačevalci, ob pogoju, da se uspešnost in učinkovitost ne zmanjšata (Kamnar, 2001). Po tej opredelitvi smo
učinkoviti, saj starši naše programe potrebujejo in jih podpirajo.

Učinkovitost in uspešnost je v naši dejavnosti vsekakor povezana z načini za zagotavljanje in ohranjanje kakovosti. Z
opravljenimi notranjimi in zunanjimi kontrolami/evalvacijami skrbimo za tekočo preglednost različnih področij pedagoškega
in poslovodnega dela in načrtujemo potrebne izboljšave.

Menimo, da kakovost zagotavljamo tudi s sprotnim odzivanjem na pobude in predloge staršev v zvezi z našim delom in z
naravnanostjo h konstruktivnemu skupnemu sodelovanju.

Ocenjujemo, da smo bili gospodarni, saj smo se odzivali in prilagajali zunanjim objektivnim okoliščinam in uresničevanje
načrtov selekcionirali glede na razpoložljiva finančna sredstva.

3.2.5. Notranji nadzor javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

V skladu z zahtevami zakonodaje in predpisano metodologijo je kot dodatek k letnemu poročilu ravnateljica zavoda
pripravila Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki ocenjuje stanje na področju uvajanja procesov in postopkov
notranjega nadzora javnih financ v Viških vrtcih, katere povzetek navajamo v nadaljevanju.

Ravnateljica ocenjuje:
●Na celotnem delu poslovanja je vzpostavljeno primerno kontrolno okolje.
●Na celotnem delu poslovanja so cilji realni in merljivi. Opredeljena so tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, določen je

način ravnanja z njimi.
●Na celotnem poslovanju je vzpostavljen sistem notranjega kontroliranja, ki zmanjšuje tveganja na sprejemljivo raven.
●Na celotnem poslovanju je vzpostavljen ustrezen sistem informiranja in komuniciranja.
●Na pretežnem poslovanju je vzpostavljen ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje notranje-revizijsko službo.

Ocena je bila pripravljena na podlagi v zavodu opravljenih postopkov samoocenitve. Pri izvedbi samoocenitve so poleg
ravnateljice zavoda sodelovale pomočnica ravnateljice Alenka Trček, organizatorica PZHR Petra Osterman, svetovalna
delavka Ursula Obreza, poslovna sekretarka Jožica Floyd in računovodkinja Darinka Rus.

Notranja revizijska dejavnost

Vodja Službe za notranjo revizijo mag. Nataša Koprivšek je skladno z Načrtom dela v letu 2017 dne, 8. 3. 2017 izdala
Najavo začetka postopka notranje revizije na področju pravilnosti poslovanja na področju stroškov prevoza na delo in
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drugih potnih stroškov ter pravilnosti obračuna davka od dohodka pravnih oseb.

Postopek redne delne notranje revizije je opravila Romana Dečko Grmek, državna notranja revizorka. Uvodni razgovor,
na katerem je obrazložila vrsto in predmet notranje revizije, je potekal dne, 10. 10. 2017. Zaključni sestanek, na katerem
je predstavila bistvene ugotovitve in priporočila, je bil dne, 25. 10. 2017.

Za namene izvedbe notranje revizije za leto 2016 smo izvajalcu predhodno posredovali zahtevano dokumentacijo.

Pri notranji reviziji so s posredovanjem informacij sodelovali:
- Barbara Požun, ravnateljica,
- Darinka Rus, računovodkinja in
- Jožica Floyd, poslovna sekretarka.

Cilj notranje revizije je podati poslovodstvu zagotovilo, da delovanje notranjega kontrolnega sistema na področju stroškov
prevoza na delo in z dela ter drugih potnih stroškov zagotavlja poslovanje v skladu s predpisi in sicer z vidika:

- izpolnjevanja in dokumentiranja podlag za obračun povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter drugih potnih
stroškov;

- vzpostavljenosti notranjih kontrol, ki zagotavljajo, da so podatki, ki so podlaga za obračun, točni in pravilni, kot
tudi način javljanja sprememb podatkov, ki vplivajo na obračun stroškov prevoza na delo in z dela s strani
javnega uslužbenca;

- pravilnosti in skladnosti obračuna povračil stroškov prevoza na delo in z dela ter drugih potnih stroškov s
predpisi.

Cilj notranje revizije je tudi podati poslovodstvu zagotovilo, da delovanje notranjega kontrolnega sistema zagotavlja, da je
obračun davka od dohodka pravnih oseb pripravljen skladno z zakonodajo in sicer z vidika:

- pravilnosti in skladnosti postavk, ki so vključene v obračun DDPO z računovodskimi evidencami;
- dokumentiranosti in utemeljenosti postavk, ki povečujejo oz. zmanjšujejo davčno osnovo in
- pravilnosti in skladnosti samega obračuna davka od dohodka pravnih oseb z določili zakonodaje.

Revizijski vzorec za pregled na področju obračuna stroškov prevoza na delo in z dela je bil izbran po presoji notranjega
revizorja, po ključu najmanj 10 javnih uslužbencev, praviloma pa 10% vseh zaposlenih. V pregled so bili zajeti javni
uslužbenci, ki niso upravičeni do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, javni uslužbenci, ki prejemajo najvišje
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, kot tudi javni uslužbenci, ki prejemajo povračilo za kombinacije prevozov
(mestni, primestni, kilometrina, vlak).
Preveritev pravilnosti obračunavanja drugih potnih stroškov smo izvedli na vzorcu izplačil, ki so se nanašala na izplačila
drugih potnih stroškov za mesec december 2016.
Pri preveritvi obračuna davka od dobička pravnih oseb je bila preverjena pravilnost in skladnost postavk z računovodskimi
evidencami, ter dokumentiranost in utemeljenost vseh postavk iz predloženega obračuna DDPO-ja za leto 2016 ter
skladnost obračuna z določili zakonodaje.

V skladu z navodili po opravljeni notranji reviziji v zavodu v nadaljevanju podajamo ugotovitve nadzora. Pripombe na
osnutek poročila smo oddali v skladu s postavljenim rokom, in sicer do 25. 10. 2017. Odzivno poročilo o sprejetih ukrepih
za obvladovanje tveganj bomo v skladu z navodili pripravili do 31. 3. 2018 in ga posredovali Službi za notranjo revizijo
MOL.

1. Področje stroškov prevoza na delo in z dela

Državna notranja revizorka je preverila, ali je vodstvo vrtca vzpostavilo ustrezen sistem notranjih kontrol, ki zagotavlja, da
je poslovanje na področju stroškov prevoza na delo in z dela v skladu s predpisi in sicer z vidika:

- izpolnjevanja in dokumentiranja podlag za obračun povračila stroškov prevoza na delo in z dela;
- vzpostavljenosti notranjih kontrol, ki zagotavljajo, da so podatki, ki so podlaga za obračun točni in pravilni ter

način javljanja sprememb podatkov, ki vplivajo na obračun stroškov prevoza na delo in z dela, s strani javnega
uslužbenca;
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- pravilnosti in skladnosti obračuna povračil stroškov prevoza na delo in z dela s predpisi.

1.1. Izpolnjevanje in dokumentiranje podlag za obračun stroškov prevoza na delo in z dela ter drugih potnih stroškov

Revizijski izid:
Na podlagi preveritve skladnosti izpolnjevanja in dokumentiranosti podlag za obračun stroškov prevoza na delo in z dela z
zahtevami zakonodaje nismo ugotovili neskladja.

1.2. Vzpostavljenost notranjih kontrol, ki zagotavljajo točnost in pravilnost podatkov ter način javljanja sprememb
podatkov, ki vplivajo na obračun stroškov prevoza na delo in z dela, s strani javnega uslužbenca

Ugotovitev 1:

Notranjih kontrol na področju povračil stroškov prevoza na delo in z dela javni zavod nima formalno opredeljenih.

Priporočilo: Zakonodaja sicer navodila, ki bi podrobneje določal postopek priznavanja in obračunavanja stroškov
prevoza na delo in z dela ter formalno opredelil notranje kontrole v tem okviru, ne predvideva. Menimo pa, da bi bil
sprejem kratkih navodil, z navedbo potrebnih dokumentov in podatkov ter odgovornih oseb v samem procesu
odobravanja in obračunavanja stroškov prevoza na delo in z dela, priporočljiv.
Pojasnilo vrtca: Pred samim postopkom zbiranja izjav v zvezi s stroški prevoza so vsi zaposleni poleg okrožnice
MIZŠ prejeli tudi interna navodila o načinu izpolnjevanja izjave, z navedenim rokom oddaje potrebnih dokumentov in
z navedbo odgovorne osebe za zbiranje/prevzem le teh. Dokumenta ob revizijskem pregledu nismo priložili, saj ni bil
sestavni del dokumentacije zaposlenega, smo ga pa državni revizorki posredovali ob oddaji pripomb na osnutek
poročila.
Pripomba vrtca: Menimo, da imamo v zavodu dovolj jasna navodila in s tem vzpostavljene notranje kontrole.
Revizijsko priporočilo bomo podrobno proučili in obstoječi dokument po potrebi dopolnili.

Ugotovitev 2:

Iz izjave javnega uslužbenca za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela je razvidno, da so bile s strani delodajalca
izvedene kontrole pravilnosti na izjavi podanih podatkov. Na izjavi pa ni podpisa javnega uslužbenca, ki je preveril
pravilnost in točnost podatkov podanih na izjavi.

Priporočilo: Vse izjave, ki so podlaga za obračun povračila stroškov prevoza na delo in z dela, morajo biti podpisane
s strani javnega uslužbenca, ki je pravilnost podatkov preveril, iz same izjave pa morajo biti razvidne opravljene
kontrole.
Pripomba vrtca: Na vsaki izjavi je računovodkinja zapisala znak »kljukico«, ki je pomenila preverjeno pravilnost in
točnost podatkov na podani izjavi. Glede na to, da je edina, ki v tem delu procesa vrši dodatno kontrolo, se nam
podpis ni zdel potreben. Pri morebitnih novih zaposlitvah in spremembah vezanih na stroške prevoza, bomo
priporočilo upoštevali.

1.3. Pravilnosti in skladnosti obračuna povračil stroškov prevoza na delo in z dela ter drugih potnih stroškov s predpisi

Revizijski izid:

Na podlagi preveritve pravilnosti in skladnosti obračunanih povračil stroškov prevoza na delo in z dela z izjavami in
veljavnimi predpisi nismo ugotovili nepravilnosti. Vsem v vzorec zajetim javnim uslužbencem je bilo povračilo stroškov
prevoza na delo in z dela obračunano glede na podatke iz izjav in v skladu z določili zakonodaje, ki ureja navedeno
področje.

2. Področje drugih potnih stroškov

Državna revizorka je preverila, ali je vodstvo vrtca vzpostavilo ustrezen sistem notranjih kontrol, ki zagotavlja, da je
poslovanje na področju drugih potnih stroškov v skladu s predpisi in sicer z vidika:

- izpolnjevanja in dokumentiranja podlag za obračun povračila drugih potnih stroškov;
- vzpostavljenosti notranjih kontrol, ki zagotavljajo, da so podatki, ki so podlaga za obračun in izplačilo točni in

pravilni ter
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- pravilnosti in skladnosti obračuna drugih potnih stroškov s predpisi.

2. 1. Izpolnjevanje in dokumentiranost podlag za obračun drugih potnih stroškov

Revizijski izid:

Na podlagi preveritve skladnosti izpolnjevanja in dokumentiranosti podlag za obračun stroškov prevoza na delo in z dela z
zahtevami zakonodaje nismo ugotovili neskladja.

2. 2. Vzpostavljenost notranjih kontrol, ki zagotavljajo točnost in pravilnost podatkov

Revizijski izid: Na podlagi preveritve vzpostavljenosti kontrol, ki zagotavljajo, da so podatki, ki služijo kot podlaga za
obračun povračila drugih potnih stroškov, pravilni, nismo ugotovili nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na pravilnost samega
obračuna povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter skladnosti le tega z določili zakonodaje.

2. 3. Pravilnost in skladnost obračuna povračil drugih potnih stroškov

Revizijski izid: Na podlagi preveritve pravilnosti in skladnosti obračunanih povračil drugih potnih stroškov z izjavami in
veljavnimi predpisi nismo ugotovili nepravilnosti. Vsem v vzorec zajetim javnim uslužbencem je bilo povračilo drugih
prevoznih stroškov prevoza obračunano glede na podatke iz potnih nalogov v zakonodajno določenih višinah in glede na
priložena dokazila.

3. Obračun davka od dobička pravnih oseb

Državna revizorka je preverila, ali je vodstvo vrtca vzpostavilo ustrezen sistem notranjih kontrol, ki zagotavlja, da je zavod
pripravil obračun davka od dobička pravnih oseb v skladu s predpisi in sicer z vidika:

- vzpostavljenosti notranjih kontrol, ki zagotavljajo, da so bili pri obračunu davka od dobička pravnih oseb
uporabljeni popolni, točni in pravilni podatki o višinah računovodskih kategorij in dokumentiranosti podlag –
posameznih postavk vključenih v obračun davka od dobička pravnih oseb ter vzpostavljena sledljivost
dokumentacije, ki podpira posamezne postavke vključene v obračun DDPO;

- pravilnosti in skladnosti obračuna davka od dobička pravnih oseb s predpisi.

3.1. Vzpostavljenost notranjih kontrol in dokumentiranost podlag – posameznih postavk vključenih v obračun davka od
dobička pravnih oseb

Revizijski izid: Na podlagi preveritev vzpostavljenosti notranjih kontrol in dokumentiranosti podlag – posameznih postavk
vključenih v obračun davka od dobička pravnih oseb nismo ugotovili nepravilnosti.

3. 2. Pravilnost in skladnost obračuna davka od dobička pravnih oseb s predpisi

Revizijski izid: Na podlagi preveritev pravilnosti in skladnosti pripravljenega obračuna DDPO-ja nismo ugotovili
neskladnosti pripravljenega obračuna DDPO-ja z zakonodajo.

Ugotovitev 3:

Davčno osnovo lahko zavezanec za DDPO zmanjša z različnimi olajšavami. Glede na to, da je v zvezi z višino olajšave za
zaposlovanje invalidov, ki se jo lahko upošteva pri zmanjševanju davčne osnove, obstajala dilema vrtca, ali je navedeno
olajšavo upošteval v pravilni višini in deležu, podajamo naslednje pojasnilo in priporočilo.

Priporočilo: V skladu z zakonodajo je olajšava dana že z samim dejstvom, da zavod zaposluje invalide. Poleg tega je
delo invalidov neposreden pogoj za izvajanje pridobitne dejavnosti kot tudi nepridobitne dejavnosti, zato menimo, da
so izpolnjeni pogoji za to, da se olajšava upošteva v celotni vrednosti in ne samo v deležu pridobitne dejavnosti.
Pojasnilo vrtca: Glede na to, da smo bili zaradi različnih strokovnih mnenj v zvezi z obračunom višine olajšave za
zaposlovanje invalidov v dilemi, smo se za strokovno pomoč/mnenje obrnili na zunanjega revizorja in pri obračunu
upoštevali njegovo interpretacijo. V letu 2018 bomo DDPO obračunali v skladu s tokratnim revizijskim priporočilom.
Komentar revizorja: Pojasnilo sprejemamo in se strinjamo z ugotovitvijo, da obstajajo različna strokovna mnenja
glede rešitve navedenega problema, zakonodaja pa je na tem področju zelo nedorečena.
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3.2.6. Pojasnila nedoseženih ciljev

Ocenjujemo, da smo v letu 2017 realizirali zastavljene si cilje ter da smo premišljeno, z ustrezno kritično presojo in
odgovorno uresničevali zakonodajne zahteve v praksi.

3.2.7. Vpliv na druge dejavnosti

Predpostavljamo, da s tem, ko pomagamo staršem in družinam pri vzgoji in izobraževanju otrok, dvigujemo kakovost
družinskega življenja (cilji dejavnosti po Zakonu o vrtcih) in s tem posredno vplivamo na vse sektorje življenja.

Svoj prispevek pri vzgoji otrok vidimo zlasti v spodbujanju pozitivnih vrednot do življenja in okolja. Predpostavljamo, da s
svojim odnosom, načinom dela z otroki in naravnanostjo pri sodelovanju s starši prispevamo h kakovosti osnovnega
izobraževanja, s povezovanjem in proaktivnim sodelovanjem z institucijami v celotni vzgojno-izobraževalni vertikali pa
prispevamo tudi k državni in narodovi bodočnosti. Menimo, da v celotnem kolektivu zavzeto, odgovorno in s premislekom
opravljamo svoje naloge, kar nam hkrati daje tudi možnost kritične presoje pri odločanju kateri vplivi, naloge, pričakovanja
so za nas relevantna. In ker vpliv nikoli ni enoznačen in enostranski, verjamemo, da na enak način vplivamo navzven.

3.2.8. Kadrovska politika

Kadrovsko politiko uresničujemo na področju kadrovanja in zaposlovanja, urejenih delovnih razmerij ter različnih možnosti
razvoja delavcev ter varstva pri delu in požarnega varstva.

3.2.8.1 Kadrovanje in zaposlovanje

Osnovni podatki

Pri oblikovanja predloga sistemizacije za leto 2017/2018 smo ugotovili, da se glede na število vključenih otrok in na osnovi
nove strukture oddelkov zmanjša potreba pri deležu zaposlitve na delovnem mestu kuharski pomočnik in poveča potreba
na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja. V izogib dolgotrajnemu postopku spremembe Finančnega načrta vključno s
kadrovskim načrtom za leto 2017 in na drugi strani potrebe po pridobitvi sklepa o določitvi števila sistemiziranih delovnih
mest za šol. leto 2017/2018, smo po predhodnem dogovoru z MOL meseca avgusta podali predlog števila zaposlenih kot
je bil v letu 2016/2017. Župan je podal soglasje k sistemizaciji s Sklepom dne, 29. 8. 2017. V septembru smo začeli s
postopkom spremembe Kadrovskega načrta za leto 2017 in sicer na delovnem mestu kuharski pomočnik zaradi
spremembe v razmerju zaposlitve za 0,25 med javno službo in tržno dejavnostjo in zaradi potrebe po večjem deležu
zaposlitve za 0,50 na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja. Začeli smo tudi s postopkom spremembo sistemizacije za
šolsko leto 2017/2018. Župan je podal soglasje k Sklepu o spremembi Sklepa o določitvi števila sistemiziranih DM za
šolsko leto 2017/2018 s Sklepom št. 602-109/2017-2 dne, 14. 11. 2017.

Sestava sistemiziranih delovnih mest je naslednja: 30 delovnih mest za vzgojitelje, 34,50 za pomočnike vzgojiteljev, 5 za
vodilne in strokovne delavce, 3,5 za administrativno-računovodske delavce, 22,5 za tehnične delavce (11 delovnih mest v
kuhinji, 2 delovni mesti za hišnika – vzdrževalca, 2 delovni mesti v pralnici in 7,5 delovnih mest na področju čiščenja) ter 1
prilagojeno delovno mesto za invalida s polovičnim delovnim časom (vzgojitelj – knjižničar).

Število delovnih mest je usklajeno z normativi določenimi s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje. V vsakem oddelku sta vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Šest pomočnikov vzgojiteljev je v
različnem obsegu zaposlenih za pokrivanje hkratne prisotnosti v oddelkih I. starostnega obdobja in v kombiniranih
oddelkih, s čimer je zagotovljena pet-urna in šest-urna hkratna prisotnost dveh odraslih oseb v oddelku.

Ob koncu leta 2017 so bili v zavodu 103 zaposleni, od tega ravnateljica, pomočnica ravnateljice, organizatorica prehrane
in zdravstveno-higienskega režima, svetovalna delavka, vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči, 69
pedagoških delavcev, 25 zaposlenih na tehničnem in 4 zaposlene na administrativno-računovodskem področju.

Razlog za razliko med številom zaposlenih in normiranim številom je nadomeščanje različnih odsotnosti (daljše bolniške
odsotnosti, porodniška odsotnost).
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Izobrazba zaposlenih

Stopnja izobrazbe zaposlenih ostaja približno enaka skozi vsa leta.

Tabela 25: Podatki o izobrazbi zaposlenih.

Izobrazba 31. 12. 2014 31.12.2015 31. 12. 2016 31.12.2017

Osnovna in poklicna šola 23 23 20 19
Srednja šola 57 56 53 51
Višja ali visoka 22 24 23 25
Univerzitetna 6 6 7 8

Skupaj 108 109 103 103

Starost zaposlenih

Povprečna starost zaposlenih za leto 2017 je bila 42,95 let.

Tabela 26: Podatki o številu zaposlenih po posameznih starostnih skupinah.

Starost 2014 2015 2016 2017

20-30 23 17 16 17
31-40 26 30 27 24
41-50 30 31 31 31
nad 51 29 31 29 31

Skupaj 108 109 103 103

Kadrovske težave

Na področju kadrovanja smo iskali najboljše rešitve ob upoštevanju zakonskih zahtev, največje koristi otrok in potrebe po
racionalizaciji finančnih sredstev.

Težavo predstavlja povečana delovna doba za upokojitev, ki posledično vpliva na vse zaposlene, ki z leti zaradi
zdravstvenih težav težje opravljajo svoj poklic. Situacijo naj bi nekoliko ublažila določba kolektivne pogodbe, ki zmanjšuje
obseg dela za pedagoške delavce s 35 leti delovne dobe oziroma pedagoške delavke s 30 leti delovne dobe v vzgoji in
izobraževanju, na podlagi katere se učna obveznost, vzgojno delo ali delovno usposabljanje zmanjša za dve uri. Po tej
določbi v oddelku delajo dve uri tedensko manj štirje pomočniki vzgojiteljev in dvanajst vzgojiteljev. Določila kolektivne
pogodbe pa žal ne veljajo za zaposlene na tehničnem področju, kar jih ob prav tako velikih obremenitvah po naši oceni
postavlja v neenakopraven položaj.

Kot velik problem še vedno zaznavamo urejanje nadomeščanja ob večjem bolniškem izpadu tehničnega kadra in
posledično kritje stroškov. Večina delavk v kuhinji in čistilk je starejših, z raznovrstnimi kroničnimi zdravstvenimi težavami
in povečano občutljivostjo za različna obolenja, zaradi česar pogosto prihaja do večjih izpadov prisotnosti na delovnem
mestu. Te situacije rešujemo tako, da ob daljši bolniški odsotnosti čistilk najamemo pomoč zunanjega čistilnega servisa, v
kuhinji pa zagotovimo nadomeščanje z občasnim študentskim delom ali z notranjimi prerazporeditvami. Rešitev sicer v
nobenem primeru ni idealna, saj povečuje obremenjenost prisotnih zaposlenih, zaradi majhnega interesa študentov za
pomoč v kuhinji pa težko dobimo kandidate. V skladu s pogodbo o financiranju refundacija stroškov nadomeščanja
zaposlenih na tehničnem področju ni predvidena.

Za leto 2017 so bila s pogodbo o financiranju zagotovljena sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov
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vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, zaradi koriščenja letnega dopusta pred
nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in zaradi koriščenja očetovskega dopusta. Zaradi koriščenja letnega
dopusta v juliju in avgustu je ustanovitelj zagotovil sredstva v višini 130 EUR na oddelek, kar je skupaj znašalo
3.900 EUR. Glede na selektivnost in obseg financiranja nadomeščanja smo nadomeščanja vseh oblik odsotnosti
strokovnih delavcev nad omenjeno višino sredstev zaradi koriščenja letnega dopusta ter odsotnosti zaposlenih na
tehničnem področju krili iz materialnih stroškov.

Izstopajoče težave smo imeli pri iskanju ustreznega kadra – vzgojitelja za izvajanje dodatne strokovne pomoči zaradi
odhoda specialne in rehabilitacijske pedagoginje na porodniški dopust. Izhajale so iz objektivnih okoliščin na trgu dela, t.j.
pomanjkanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, in subjektivnih okoliščin vezanih na nezainteresiranost kandidatov
za dejansko vključitev v delovni proces. Prosto delovno mesto smo razpisali junija 2017 in prijavilo se je 20 kandidatov.
Izbrani kandidat je zavrnil zaposlitev zaradi zgolj preverjanja zaposlitvenih možnosti in zaposlitve za določen čas, zato
smo takoj ponovili razpis v začetku julija. Prejeli smo 14 prijav. Pri izbiri smo bili ponovno neuspešni, ker tokrat izbrani
kandidat ni sprejel zaposlitve zaradi oddaljenosti od doma in sklenitve pogodbe za določen čas. Avgusta smo razpis
ponovili tretjič. Prejeli smo 18 prijav in z izbrano kandidatko sklenili delovno razmerje za določen čas z dnem, 1. 9. 2017.
Kljub namenu, da v poletnem času postopoma izvedemo proces prenosa informacij in spoznavanja otrok ter strokovnih
delavcev, zaradi omenjene situacije tega nismo izpeljali.

Delovna razmerja

Delovno razmerje za nedoločen čas ima sklenjeno 95 zaposlenih (92,2%), 8 (7,8%) je zaposlenih za določen čas. V letu
2017 se je upokojila 1 zaposlena na delovnem mestu kuhar, 2 strokovni delavki sta sklenili delovno razmerje za
nedoločen čas zaradi prostega delovnega mesta in sicer 1 za polni in 1 za polovični delovni čas. 7 zaposlenih je sklenilo
delovno razmerje za določen čas zaradi nadomeščanja dolgotrajnejših odsotnosti.

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12, 39/13 in 102/15-ZPIZ-2) je 1
zaposleni na delovnem mestu kuhar prenehalo delovno razmerje zaradi upokojitve.

S polovičnim delovnim časom je delalo 8 zaposlenih in sicer 4 s statusom invalida III. kategorije, ki so bili zaposleni na
delovnih mestih vzgojitelj – knjižničar, kuharski pomočnik, administrator V in čistilka II.
1 pomočnik vzgojitelja in 1 pomočnik kuharja sta nadomeščala daljšo bolniško odsotnost, 2 strokovna delavca pa sta bila
zaposlena kot pomočnika vzgojitelja za hkratno prisotnost.

V manjšem obsegu od polnega (75% obseg dela) sta delali 2 zaposleni na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja za
hkratno prisotnost in sicer ena do meseca septembra in druga do novembra 2017.

Tabela 27: Število zaposlenih po posamezni vrsti zaposlitve na dan 31. 12. 2017.

Vrsta zaposlitve 2014 2015 2016 2017

Zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom 85 88 89 90
Zaposlitev za nedoločen čas s krajšim časom od polnega delovnega časa 1 1 1 0
Zaposlitev za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom 2 2 0 0,5
Zaposlitev za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom/invalid III.
Kategorije 3 3 4 4

Zaposlitev za določen čas s polnim delovnim časom 15 13 6 8
Zaposlitev za določen čas s krajšim delovnim časom 2 2 3 0
Zaposlitev za določen čas s polovičnim delovnim časom / / / 0,5

Skupaj 108 109 103 103
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Izkoriščenost delovnega časa

Obseg odsotnosti zaradi starševskega dopusta (porodniški dopust) se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšal za 71,4%.
Število ur odsotnosti zaradi bolezni nad 30 dni v breme ZZZS se je zaradi prenehanja nekaj dolgotrajnih bolniških staležev
v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 12%. Zmanjšalo se je tudi število ur bolniške odsotnosti do 30 dni. Študijski
dopust so zaposleni koristili v manjšem obsegu kot v letu 2016. Koriščenje izrednega dopusta se je zmanjšalo za 26%.

Tabela 28: Realizacija delovnega časa v urah.
Plačane ure 2014 2015 2016 2017

Efektivno delo 158.633 158.649 158.396 157.728

Prazniki 6.857 4.480 6.712 8.312
Redni letni dopust 25.914 24.626 23.556 23.994
Študijski dopust 256 80 52 40
Izredni dopust (selitve, krvodajalstvo...) 280 288 336 250
Strokovno izobraževanje 160 148 412 168
Bolniška v breme vrtca 7.867 9.277 7.788 6.395
Nega in spremstvo 1.328 1.833 2.662 1.989
Bolniška nad 30 dni /ZZZS/ 3.740 4.356 6.416 5.664
Starševski dopust 12.367 14.627 8.576 2.456
Neplačana odsotnost / 8 16 0
Skupaj 217.402 218.372 214.922 206.996

Druge oblike dela

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis “Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-
2018”, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija
mladih oseb do vključno 29 let na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev. Na razpisu smo uspešno kandidirali in
realizirali zaposlitev z dnem, 1. 1. 2018. Zavod izbranemu kandidatu zagotavlja 6 mesecev vključitve v neposredno
vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanja na ekskurzijah, sodelovanje z
vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojenega dela v oddelku ter opravljanja drugih nalog povezanih z
dejavnostjo vrtca.

Zavod je za nemoteno delo v vrtcu odsotne strokovne delavce nadomestil s študentskim delom. Vse odsotnosti
zaposlenih na upravi je zavod reševal z notranjo reorganizacijo dela, odsotnost zaposlenih na tehničnem področju
prvenstveno z notranjimi prerazporeditvami, v primeru daljše odsotnosti pa tudi s pomočjo študentskega dela in storitev
čistilnega servisa.

Število ur podjemnega dela in število ur storitev čistilnega servisa se je v primerjavi z letom 2016 povečalo, medtem ko se
je število ur študentskega dela v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za četrtino.
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Tabela 29: Podatki o podjemnem, študentskem delu in storitvah čistilnega servisa po vrstah dela v urah.

Vrsta drugega dela 2014
2014/201

3

index
2015

2015/201
4

index
2016

2016/201
5

index
2017 2017/2016

index

PODJEMNO DELO 173 105,5 510 294,8 144 28,2 192 133,4

Nadomeščanje strok.del. / / 224 / 144 64,3 192 133,4

Nadomeščanje (kuh., čist., hišnik) 173 105,5 152 87,9 / / / /

Drugo (adm.) / / 134 / / / / /

ŠTUDENTSKO DELO 8.198,5 105,4 8.305,3 101,3 8.311,6 100,1 6.241,8 75,1

Nadomeščanje strok.del. 8.102,5 104,2 7.847,8 96,9 7.625,6 97,2 6.052,3 79,4

Nadomeščanje (kuh.) 96 / 457,5 476,6 686 150,0 189,5 27,6

STORITVE ČISTILNEGA
SERVISA

/ / 217 / 66 30,4 148 224,2

SKUPAJ druge oblike dela 8.371,5 105,5 9.032,3 107,9 8.521,6 94,4 6.581,8 77,2

Opravljanje dela v splošno korist

V letu 2011 smo s Centrom za socialno delo Vič podpisali Pogodbo o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem dela v
splošno korist. Z njo se je zavod obvezal, da bo v skladu z možnostmi in po lastni presoji na delo sprejemal ustrezne
kandidate, ki bodo hkrati zainteresirani za delo v vrtcu. Postopek izbire je tak, da s kandidati najprej opravi razgovor
strokovna delavka Centra, ki poda tudi oceno o primernosti za delo v vrtcu. Nato razgovor opravi še ravnateljica, ki pred
ali med nastopom dela iz objektivnih razlogov kandidata lahko tudi zavrne.

V letu 2017 Center v vrtec ni napotil nobene osebe.

Avtorsko delo

V okviru avtorskih pogodb smo v letu 2017 izvedli supervizijo in vodenje skupine staršev v okviru psihoanalitičnega
oddelka in predavanje namenjeno usposabljanju strokovnih delavcev na temo naravoslovje.

Podjemno delo

V okviru podjemnih pogodb v letu 2017 smo pomoč najeli v času odsotne delavke na delovnem mestu pomočnik
vzgojitelja in sicer za nadomeščanje dopusta po porodniški v obsegu 192 ur.

3.2.8.2 Razvoj delavcev

Letni in drugi razgovori

Namenjeni so spremljanju in načrtovanju delovne kariere ter ocenjevanju delovnih dosežkov. Opravljajo jih ravnateljica,
pomočnica ravnateljice in organizatorica prehrane in PZHR. Eden od namenov je spodbuditi sodelavce k razmisleku o
svojih poklicnih željah, strokovnih ambicijah ter ustvariti pogoje za večjo učinkovitost in uspešnost. Zelo pomembno je tudi,
da imajo sodelavci hkrati priložnost izraziti svoje mnenje in ideje in tako prispevati k pozitivnim spremembam in rezultatom
v delovnem procesu. Pri pogovoru smo vsi osredotočeni na delovne dosežke v preteklem letu, področja izboljšav,
morebitne težave, ki se pojavijo v samem procesu, sodelovanje med sodelavci ter na nadaljnje delovanje in razvoj
vsakega posameznika. Neposredna izmenjava mnenj in predstav v zvezi z delom nam je v pomoč pri podpori razvoja
zaposlenih, sodelavcem pa nudi možnost, da na aktiven način sooblikujejo delovno in poklicno situacijo.

Sodelavci so neposredno po pogovoru izrazili zadovoljstvo, da se lahko v miru in časovno neobremenjeno pogovarjamo o
njihovih razmislekih, potrebah in željah v zvezi z delom in odnosi v vrtcu. Izpostavili so tudi pomembnost povratne
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informacije s strani pedagoških vodij in željo po nadaljevanju v naslednjem šolskem letu.

Ravnateljica in pomočnica ravnateljice sta opravili več svetovalnih in posvetovalnih pogovorov vezanih na neposredno
strokovno delo v oddelku, na dinamiko dela ter ostale posebnosti.

Izobraževanje

Razvoj zaposlenih zagotavljamo s podporo pri njihovem strokovnem delu, z izvajanjem različnih oblik notranjega
izobraževanja in z izpeljavo izobraževanj s strani zunanjih strokovnjakov. Izobraževalne oblike so organizirane na nivoju
celega zavoda, nekatere so obvezne, za posamezne se odločajo po lastni strokovni presoji, v manjšem obsegu pa izbirajo
tudi individualne vsebine. V zavodu je sistem izobraževanja vsebinsko in organizacijsko premišljen in je nastal ob
skupnem dogovoru. Vsebine izobraževanj vezane na Kurikularna področja smo razvili sistematično na podlagi opravljene
samoevalvacije. Ostale so vezane na strokovni razmislek okrog tem, ki so za naše delo relevantne. Zaradi navedenega je
odzivnost vseh visoka in se izkazuje tudi v udeležbi na izobraževanjih, katerih izbira je prostovoljna.

V letu 2017 smo se zaposleni udeležili dvajset različnih izobraževalnih oblik iz zunanje ponudbe.

V individualnih izobraževanjih in izobraževanjih za celoten kolektiv so se strokovni in vodstveni delavci izobraževali v
skupnem obsegu 1670 ur. V to število je všteto tudi mesečno vključevanje v interna izobraževanja, ki jih vodijo zaposleni
(Kakovost, Izkustvena študijska skupina, Aktiv za strokovne delavce, ki imajo v oddelke vključene OPP, Skupina za
uvajanje otrok v vrtec, Senzorna edukacija, Folklora). Vsa izobraževanja so potekala po zaključenem delovnem času.
Samoizobraževanje spodbujamo tudi z načinom dela v strokovnih aktivih, na katerih strokovni delavci predstavljajo
posamezne teme s področja vzgoje in dela vrtca.

Zaposlene na računovodsko-administrativnem področju so se izobraževale na individualnih izobraževanjih v obsegu 33
ur.

Zaposleni na tehničnem področju so se izobraževali v skupnem obsegu 63 ur.

Skupno število ur izobraževanj vseh zaposlenih v Viških vrtcih je znašalo 1766 ur.

V nadaljevanju naštevamo zunanje in notranje oblike izobraževanj.

Januarja 2017 smo nadaljevali z izobraževanjem Playness. Glavni namen je bil poglobiti znanja in veščine strokovnih
delavcev na področju gibanja v skladu z doktrino Playness pedagogike in poglobljeno spoznati vsebine vseh štirih
dimenzij njihovega pedagoškega kompasa (somatika, gibanje, igrivost in vrednote). Izobraževanje je izvedel dr. Milan
Hosta, prof. šp. vzgoje.

V skladu s programom smo nadaljevali z izobraževanjem s področja Narave. Izobraževanje z omenjenega področja je
izvedel prof. dr. Dušan Krnel z Oddelka za Biologijo, kemijo in gospodinjstvo. Izhodišče za načrtovane vsebine je bila
opravljena evalvacija in analiza stanja ponujenih dejavnosti s tega področja. Poudarek je bil na vsebinah s podpodročja
kemije. Vzgojitelji so kot del izobraževanja v okviru Timov za Kakovost snemali vodene dejavnosti z omenjenega
področja. Hkrati smo izpeljali tudi nabavo ustreznega didaktičnega materiala.

Izobraževanje o naravni vzgoji otrok in mladostnikov z naslovom Rajsko otroštvo – peklensko mladostništvo je izvedel dr.
Viljem Ščuka. Ob drugi priložnosti pa smo si skupaj ogledali še eno njegovo predavanje, katerega posnetek je dostopen
na spletu. Tako smo se seznanili s pomembnostjo učenja odlaganja neposrednih zadovoljitev v korist dolgoročnejših
ciljev.

Novembra 2017 smo pričeli z izobraževanjem s področja Umetnosti, ki se je izkazalo kot tretje kurikularno področje
potrebno posodobitve in nadgraditve znanj. Izobraževanje sta vodila dr. Robi Kroflič in dr. Petra Štirn. Na skupnem
srečanju sta predstavila osnovne ideje induktivnega pristopa k podpori prosocialnemu in moralnemu razvoju predšolskega
otroka ter model predšolske vzgoje preko umetnosti.

Neva Kralj, spec. pomoči z umetnostjo je v eni skupini otrok I. starostnega obdobja nadaljevala z izvajanjem
gibalno/plesnih delavnic po programu Bisernice. V mesecu oktobru je bila v program dodatno vključena še ena skupina
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otrok I. starostnega obdobja. Prednostni cilji programa so razvijanje otrokovih socialnih spretnosti, prijetna socialna klima
v skupini ter sprostitev in umiritev preko plesa in gibalnega ustvarjanja. Izhajajoč iz vsebine in namena programa sta
strokovni delavki z Nevo Kralj vsebine izvajali s celotno skupino otrok. Na ta način smo ustvarili skupno učno okolje, ki je
omogočalo izobraževanje in spopolnjevanje vseh odraslih. Nenazadnje je namen sodelovanja tudi razvoj, vpeljevanje,
obogatitev in razširitev obstoječih načinov dela z otroki. Tovrstno sodelovanje pa ima težnjo po dolgoročnejšem
povezovanju, saj pomembni strokovni izsledki in ugotovitve omogočajo oblikovanje programa, ki bi ga lahko začeli izvajati
v skupinah najmlajših pa vse do predšolskih otrok.

V okviru izvedbe Integracijskih gibalnih uric smo si tudi zastavili cilj, da bomo ustvarili skupno učno okolje, ki bo
omogočalo prenos znanj in vedenj tako strokovnih delavcev vrtca kot športnih pedagogov SD Novinar. Izmenjave znanj in
izkušenj med strokovnimi delavci in izvajalci potekajo konstantno v okviru skupnega učnega okolja. Poleg možnosti
usvajanja vedno novih znanj pri pripravi gibalnih dejavnosti, možnosti opazovanja otrok in njihovega napredka, strokovnim
delavcem vrtca omogoča pridobivanje vedno novih idej, kako izkoristiti večkrat omejene prostorske možnosti in uporabljati
raznolike športne in druge rekvizite.

Na Pediatrični kliniki je bilo izvedeno izobraževanje Šola ukrepanja ob anafilaktični reakciji. Strokovni delavci so se
seznanili z ukrepanjem in uporabo adrenalinskih injekcij ob pojavu alergijskih reakcij pri otrocih.

V letu 2017 smo nadaljevali z izvedbo korektivnih vaj z namenom preprečevanja poškodb in okvar hrbtenice. Vadbo je
izvajala dipl. fiziot. Tina Štrumelj.

Izvedli smo izobraževanje s področja nudenja prve pomoči otrokom ob najpogostejših stanjih oziroma poškodbah pri
predšolskih otrocih (piki žuželk in alergijske reakcije, oskrba odrgnin in opeklinskih ran, ukrepi ob zastrupitvah, ravnanje
pri zapori dihalne poti s tujkom, poškodba zob, vročina in vročinski krči, vazovagalna sinkopa in nezavest). Izobraževanje
je izvedla Polona Švigelj, zaposlena na Rdečem križu.

V letu 2017 smo izpeljali 21 srečanj za Kakovost – podpora odraslega pri učenju otrok v štirih timih, ki so sicer različni po
številu članov, vendar vsakemu vzgojitelju omogočajo predstavitev vsaj enega posnetka vodenih dejavnosti v letu. V
prvem delu leta so vzgojitelji pripravljali posnetke s področja naravoslovja, na katerem se je celoten kolektiv izobraževal in
spopolnjeval dve leti. Z novim šolskim letom pa smo začeli pripravljati posnetke s področja umetnosti.

V okviru AOPP (Aktiv strokovnih delavcev, ki imajo v skupino vključene otroke s posebnimi potrebami) smo izpeljali 7
srečanj. Januarja smo imeli Kino s posebnimi potrebami na temo avtizem, februarja nas je specialna pedagoginja Petra
Pucer seznanila s temo Pravilna telesna drža in ploska stopala. V marcu smo imeli intervizijsko srečanje. Aprila smo si
ogledali posnetek predavanja dr. Viljema Ščuke z naslovom Otrok v svetu potrošništva. Maja smo zaključili temo o telesni
drži in ploskih stopalih s poudarkom na aktivnostih, ki jih v skupini lahko ponujamo otrokom. Oktobra smo kot običajno
oblikovali načrt dela za tekoče šolsko leto in pregledali dokumentacijo in formalne obveznosti. Novembra smo v vrtec
povabili psihologa Dušana Kuharja iz ZGNL, da nam je predstavil gluhe, naglušne otroke in težave, s katerimi se srečujejo
ti otroci in njihove družine.

Uvajanje otrok v vrtec z enim od družinskih članov, avtorski koncept Viških vrtcev, ohranjamo in razvijamo v smeri večje
fleksibilnosti v časovnih okvirih uvajanja, tako da je prilagajanje posameznemu otroku in njegovi družini doseženo v
največji možni meri. Postopoma postaja sestavni del strokovne identitete v vseh enotah našega vrtca. Za nami je deveta
izvedba osemurnega usposabljanja. Kot posebej dragoceno pa se izkazuje tudi septembrsko intervencijsko-evalvacijsko
srečanje, ki smo ga v letošnjem letu izpeljali tretjič in je tako postal sestavni del priprave in izpeljave uvajanja.

V šolskem letu 2016/17 je začela delovati Skupina za prehrano, ki se mesečno srečuje. V skupino so vključeni strokovni
delavci iz štirih enot. Skupina spoznava senzorno edukacijo kot način prehrambne vzgoje. Na srečanjih predstavljamo
različne delavnice s ciljem vključevanja vseh 5 čutil pri okušanju in spoznavanju hrane ter predstavljamo primere dobre
prakse. V šolskem letu 2017/18 skupina nadaljuje z delom.

Skupina za folkloro se srečuje enkrat mesečno. Poudarek je namenjen spoznavanju otroškega izročila ter naše plesne in
pevske dediščine. Osnovne vsebine srečanj so metodika učenja ljudskega plesa, praktično učenje ljudskih plesov, in
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spoznavanje otroških iger na Slovenskem.

Dva zaposlena v kuhinjah sta se udeležila kuharske delavnice z naslovom Priprava jedi brez glutena (Društvo za
celiakijo), trije zaposleni pa so se udeležili predavanj na temo priprava obrokov za otroke s celiakijo v izvedbi Civilne
iniciative za enakopravno obravnavo otrok z medicinsko predpisanimi dietami.

S čistilkami in pericami smo izvedli 2 delovna sestanka.

Ob upoštevanju vseh oblik ocenjujemo, da smo se vključevali v raznolike vsebine in načine izobraževanja, ki ob
implementaciji v neposredno prakso omogočajo dvig kakovosti dela.

Spremljanje neposrednega pedagoškega dela strokovnih delavcev

Hospitacije neposrednega dela vzgojiteljev
Ravnateljica in pomočnica ravnateljice sta izvedli 30 hospitacij, ki so bile opravljene v okviru timov za Kakovost
posameznih enot. Način spremljave neposrednega dela v taki obliki nudi kritični pogled na lastno prakso, več
komunikacije med strokovnimi delavci o delu v vrtcu, večjo osveščenost vloge odraslega v praksi, možnost uvida v lastno
delo in točke izboljšave, kar pomeni napredek v procesu profesionalnega razvoja vzgojiteljev, kolektiva in vrtca.

Hospitacije za pristop k strokovnemu izpitu
Ravnateljica in pomočnica ravnateljice sta v letu 2017 opravili 15 hospitacij.

Napredovanje pedagoških delavcev v nazive in v plačne razrede

V letu 2017 je pogoje za napredovanje v višji plačni razred izpolnilo 8 strokovnih in tehničnih delavcev, napredovanj v
naziv ali višji naziv v preteklem letu ni bilo.

3.2.9. Investicijska vlaganja

Obnove hiš, igrišč in oprema

V celoti smo za obnovo in vzdrževanje hiš, igrišč in nakup opreme porabili 126.467,57 EUR.

Obnove hiš

V enoti Rožna dolina smo estetsko preuredili pedagoško sobo. Funkcionalno smo preuredili dvoje sanitarij in jih združili v
en prostor, v celoti smo prenovili tudi sanitarije za odrasle.

Prepleskali smo prostore pralnice v Rožni dolini in centralne kuhinje v enoti Jamova.

Pri igralnici 1. starostnega obdobja v pritličju enote Jamova smo uredili zunanjo teraso.

Obnove igrišč in okolice

V enoti Jamova smo uredili prostor za zbiranje odpadkov.

V enoti Jamova smo obnovili dva peskovnika, v enoti Bičevje pa enega. Izdelani so iz tartan gume in imajo nove zaščitne
ponjave.

V enoti Rožna dolina smo odstranili staro gugalnico in postavili novo, večnamensko igralo. Uredili smo tudi nadstrešek za
senčenje mize s klopmi. Postavili smo dve novi igrali: igralno hišico in gugalnico košaro. Na terasi igralnic 2. vhoda in pod
dvema previsnima gugalnicama smo na novo uredili podlago iz tartan gume.

V aprilu 2017 smo v sodelovanju s pooblaščencem za varnost pri delu opravili letne preglede vseh igrišč. Neskladja sta
vzdrževalca odpravila.

Oprema

V prvi preglednici so prikazani podatki o virih in porabi namenskih sredstev, v naslednji preglednici pa je prikazano, katero
opremo smo kupili.
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Tabela 30: Viri porabljenih sredstev.

NAMEN

NAMENSKA
SREDSTVA

MOL

PRESEŽEK
PRIHODKOV

NAD
ODHODKI MIZŠ SKUPAJ

Dobava in montaža dveh igral za igrišče v enoti
Rožna dolina – mala dela četrtnih skupnosti 3.455,00 3.455,00
Računalniška oprema – sofinanciranje MIZŠ 410,00 410,00
Oprema, pohištvo in delovne priprave – vse enote 9.127,20 6.551,17 15.678,37
SKUPAJ 19.797,96 6.551,17 410,00 19.543,37

Tabela 31: Pregled nakupa opreme po enotah.
ENOTA OPREMA ZNESEK

UPRAVA JAM Računalnik svetovalna delavka 927,77
RD Računalnik OPZHR 728,46
SKUPAJ                                                                                                1.656,23

IGRALNICE RD Koši za plenice (2xM, 4xV) 378,20
RD Vrtljivi stoli za vzgojitelje (6x) 419,57
RD Otroški stoli (38x) 1.233,91
JAM Koši za plenice (2xM, 3xV) 306,83
JAM Radio (5x) 189,10
JAM Vrtljivi stoli za vzgojitelje (4x) 274,56
JAM Miza za vzgojitelje (2x) 305,00
BIČ Stenski panoji v treh garderobah 2.211,37
BIČ Koši za plenice (2xV) 142,74
BIČ Vrtljivi stoli za vzgojitelje (2x) 137,28
BIČ Maski za radiator (2x) 985,16
HPL Koši za plenice (1xM, 1xV) 117,73
HPL Vrtljivi stoli za vzgojitelje (2x) 137,30
ŠD Koši za plenice (2xV) 142,74
ŠD Vrtljivi stoli za vzgojitelje (2x) 137,30
SKUPAJ                                                                                                7.118,79

PEDAGOŠKE SOBE RD Omare, pult, miza, knjižni regali 2.819,85
RD Ojačevalec zvoka 774,70
RD Zvočniki pri računalnikih 56,12
RD Konferenčni stoli (12x) 418,80
JAM Zvočniki pri računalnikih 112,24
JAM Računalnik 728,46
JAM Dograditev knjižnih polic 507,64
HPL Zvočnika pri računalniku 88,45
ŠD Zvočnik pri računalniku 56,12
BIČ Zvočnik pri računalniku 56,12
SKUPAJ                                                                                                5.618,50

IGRIŠČA RD Hišica palma, gugalnica košara 3.718,79
SKUPAJ 3.718,79
RD Termos sodček 4x 1431,06
SKUPAJ                                                                                                1.431,06

19.543,37
SKUPAJ
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3.3. Zaključni del
Poročilo bo obravnaval Svet zavoda Viških vrtcev na seji dne, 28. 2. 2018. Odgovorna za računovodske podatke in
pojasnila je Darinka Rus, za kadrovske podatke Jožica Floyd, za druge podatke in poročilo v celoti pa Barbara Požun. Pri
pripravi poročila so sodelovale Alenka Trček, pomočnica ravnateljice, Ursula Obreza, svetovalka, Petra Osterman,
organizatorica PZHR in Cirila Levašič, knjigovodkinja.

Računovodkinja Ravnateljica
Darinka Rus Barbara Požun


