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POSLOVNO POROČILO VRTCA VIŠKI GAJ 
 
1 SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 
 
1.1 OSEBNA IZKAZNICA IN KRATKA PREDSTAVITEV VRTCA 
 
OSEBNA IZKAZNICA 

Naziv zavoda: Vrtec Viški gaj 
Matična številka: 1943375 
Številka proračunskega uporabnika: 71900 
Sedež zavoda: Reška ulica 31, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01 244 52 12 
Fax: 01 244 52 20 
E-pošta: tajnistvo@viskigaj.si 
Spletni naslov: www.viskigaj.si 

 
Vrtec sestavljajo tri enote: 

Enota Zarja, Reška ulica 31, Ljubljana     tel: 01 244 52 12 
Enota Bonifacija, Ulica Malči Beličeve 20, Ljubljana  tel: 01 244 52 32 
Enota Kozarje, Hacetova ulica 13, Ljubljana    tel: 01 244 52 40 

 

Vrtec Viški gaj je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Viški 
gaj, ki ga je 19. 02. 2004 sprejel Mestni svet občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 27/2004). Vrtec je nastal tako, da 
se je iz prejšnjega zavoda Viški vrtci Ljubljana izločilo 10 enot, ki so se organizirale v 6 novih zavodov. Vrtec 
Viški gaj je v novi organizacijski obliki pričel delovati 1. 9. 2004. 
 

Bistvena podlaga za ustanovitev zavoda je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. 
RS, št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 pop. in 65/09 pop.), 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 
46/16 (49/16 pop.) in 25/17-ZVaj). Osnove za delo so podane v Zakonu o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05-UPB2, 
25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17). Osnova za 
program dela je Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, Ur. l. RS, št. 
33/1999. 
 

Pogoje, ki so osnova za sistemizacijo delovnih mest in oblikovanje oddelkov, določa Pravilnik o normativih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Ur. l. RS, št. 27/2014; in Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih 
otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za 
predšolske otroke s posebnimi potrebami, Ur. l. RS, št. 92/2012 in 98/2012. 
 

KRATEK OPIS RAZVOJA 
 

Vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Viški gaj od 1. septembra 2004 izvaja programe predšolske vzgoje v treh 
enotah. Vsi trije objekti so bili namensko zgrajeni za opravljanje predšolske dejavnosti. Vrtec Zarja je bil 
zgrajen leta 1974 (drugi del stavbe je bil dograjen leta 1979), vrtec Kozarje je bil zgrajen leta 1981 in vrtec 
Bonifacija leta 1984. Skupne naloge od 1. septembra 2004 opravljamo na sedežu zavoda, na Reški ulici 31. 
Obratovalni čas med 5.45 in 17.00 je prilagojen potrebam in željam staršev v posamezni enoti. 
 

1. septembra 2004 je vzgojno-izobraževalno delo potekalo v triindvajsetih oddelkih. Od šolskega leta 
2009/2010 pa poteka vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu v tridesetih oddelkih. 
 

Ob zaključku šolskega leta 2019/2020 je bilo za Vrtec Viški gaj sistemiziranih 99 mest (97,5 iz javne službe in 
1,5 iz tržne dejavnosti). V šolskem letu 2020/2021 pa imamo sistemiziranih 98,5 delovnih mest (97 iz javne 
službe in 1,5 iz tržne dejavnosti). Število sistemiziranih delovnih mest se je zmanjšalo, ker je otrok s posebnimi 
potrebami, ki je imel sistemiziranega spremljevalca (0,5), odšel v šolo. 
 

mailto:vrtec.viski-gaj@guest.arnes.si
http://www.viskigaj.si/
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1.2 ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB 
 

Poslovodno in ravnateljsko delo zavoda je vodil Branko Ilotić, ravnatelj. Naloge pomočnice ravnatelja je 
opravljala mag. Nataša Glodež. Pedagoško delo v vseh treh enotah sta vodila mag. Nataša Glodež, pomočnica 
ravnatelja in Branko Ilotić, ravnatelj. Svetovalno delo je opravljala Pia de Paulis Debevec, dodatno strokovno 
pomoč je izvajala Valbone Saliaj. Računovodsko delo je vodil Tomaž Torkar, organizacijo prehrane in 
zdravstveno-higienski režim pa Helena Kušar. 
 

Predsednica Sveta zavoda je  bila Anja Klavs. 
 

1.3 POROČILO RAVNATELJA 
 

V šolskem letu 2019/20 je vzgojno-izobraževalno delo potekalo v 30 oddelkih – v 15 oddelkih prve starostne 
skupine in 15 oddelkih druge starostne skupine (5 je bilo heterogenih). Na dan 31. december 2019 je bilo 
vključenih 470 otrok. Z upoštevanjem fleksibilnega normativa to znaša 89,5 % prostorske zmogljivosti vrtca.  
Na dan 31. maj 2020 je bilo vključenih 478 otrok, kar znaša 90,9 % prostorske zmogljivosti (z upoštevanjem 
fleksibilnega normativa). 
 

V šolskem letu 2020/21 vzgojno-izobraževalno delo ravno tako poteka v 30 oddelkih – v 15 oddelkih prve 
starostne skupine in 15 oddelkih druge starostne skupine (5 je heterogenih). Na dan 31. december 2020 je 
bilo vključenih 460 otrok. Z upoštevanjem fleksibilnega normativa znašala 89,7 % prostorske zmogljivosti 
vrtca.  
 

Programske vsebine so temeljile na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa (Kurikulum za 
vrtce), skupnih vsebinskih poudarkih Vrtca Viški gaj in značilnostih programskih vsebin posamezne enote. Vse 
dejavnosti so se smiselno prepletale skozi celo leto. Vsak aktiv in posamezni oddelek se je v široki paleti 
ponudbe odločil za način, s katerim je uresničeval zastavljene cilje in sledil zastavljeni prioritetni nalogi. 
Upoštevali smo prioritetne naloge oddelka, enote in celotnega vrtca. Vključevali in sodelovali smo v različnih 
projektih, natečajih, delavnicah na nivoju vrtca, lokalni, državni in tudi mednarodni ravni.  
 
Zaradi razglašene epidemije in posledično zaprtja vrtca, je veliko načrtovanih aktivnosti odpadlo. Vrtec je bil 
zaprt od 16. 3. do 15. 5. 2020. V zadnjih dveh tednih v marcu je potekalo delo od doma. Strokovne delavke 
so staršem pošiljale predloge za izvajanje dejavnosti, ki bi staršem lahko bile v pomoč. Ta čas je bila velika 
preizkušnja za vse nas, vsi smo se učili strpnosti in pomena empatije. Skrb za lastno zdravje in zdravje drugih 
je postalo osrednjega pomena.  
 

Na področju varstva naravne in kulturne dediščine smo bili najbolj aktivni na področju ločevanja odpadkov, 
varčevanju z energijo, vodo, papirjem, skrbjo za okolje. V Enoti Zarja in Kozarje se je uspešno nadalje razvijal 
eko vrt, kjer so se otroci še izdatneje seznanjali s samooskrbnim procesom in pridelavo lastne zelenjave, sadja 
in zelišč. V Enoti Kozarje so nadaljevali z uvajanjem elementov gozdne pedagogike. Področja ohranjanja 
kulturne dediščine smo se dotaknili tako s seznanjanjem ljudske glasbe in plesa, kot tudi pravljic, pripovedk, 
kulinarike, praznovanj na slovenskem, obiski različnih inštitucij in krajev.  
 

Vzgojo za vrednote smo udejanjali s poudarkom na programu Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. 
Posamezne vsebine smo vključevali v redni program. Posebej smo se dotaknili modula Univerzalizem. V vseh 
enotah smo zbirali zamaške za dobrodelne namene. 
 

Zdrav način življenja smo prakticirali in ozaveščali preko vsakodnevnih dejavnosti in sobivanja v vrtcu. 
Ozaveščali in ohranjali smo ustrezne prehranjevalne navade, spodbujali gibanje in bivanje na prostem, uvajali 
sprostitvene tehnike, bili pozitivno naravnani in imeli primeren odnos do sebe in drugih. Sodelovali smo v 
projektih Varno s soncem in Simbioza giba. Vrtec se je, kot vsako leto, odzval projektu ''Tradicionalni 
slovenski zajtrk'', v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sodelovali smo na 
jesenskem krosu, v organizaciji SD Novinar.  
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Negovanje porajajoče se pismenosti in spodbujanje ter razvijanje bralne kulture smo udejanjali preko 
različnih internih projektov, sodelovanja s starši in v sodelovanju s Knjižnico Prežihov Voranc na Viču ter 
vsakodnevnih dejavnosti, povezanih z bralno pismenostjo. Strokovne delavke so za otroke pripravile lutkovne 
in igrane predstave.  
 

K spodbujanju in razvijanju državljanske in kulturne identitete smo pristopili z več tematskimi sklopi na temo 
spoznavanja Slovenije in njenih običajev. Posamezne vsebine smo vključevali v redni program. Posebno 
pozornost smo namenili slovenskim praznikom. 
 

Eden izmed vsebinskih poudarkov je bil tudi uvajanje multikulturnih vsebin. Te vsebine so bile vključene v 
tematske sklope. K sodelovanju smo povabili starše tujce, da so nam predstavili svoje običaje, ogledali smo 
si razstave, uspešno smo vključevali otroke priseljence. 
 

Z vnašanjem različnih vsebin, oblik in metod dela smo otrokom omogočili, da so imeli možnost prihajati do 
novih spoznanj in izkušenj tudi preko obogatitvenih dejavnosti, ki so jih izvajali strokovni delavci vrtca 
(plesne in gibalne urice, glasbene urice, lutkovne in igrane predstave, prireditve, obiski staršev in starih 
staršev).  
 

Med drugim so si otroci ogledali različne predstave, bodisi v vrtcu v okviru lutkovnega abonmaja, ali pa so 
obiskali Lutkovno gledališče Ljubljana. Ogledali so si filmske predstave v okviru festivala Kinobalon. Obiskovali 
so tudi različne ustanove (knjižnico, letališče Jožeta Pučnika, Hišo otrok in umetnosti, ustanove v bližnji 
okolici) in se pridružili različnim akcijam (jesenski kros, dobrodelne akcije). Udeleževali so se planinskih 
pohodov na Sveto Ano, Rožnik). Z vlakom so se odpeljali v Kamnik. Imeli so plesno terapijo z zunanjo 
strokovnjakinjo.  
 

Obogatitvene dejavnosti so načrtovali in vodili strokovni delavci vrtca v času rednega programa. Starši so po 
potrebi krili stroške prevoza in vstopnin, sicer pa teh programov ni bilo potrebno posebej doplačati. Včasih 
smo zaradi kakovostnejše izvedbe teh dejavnosti vključili tudi zunanje izvajalce (lutkovne predstave, glasbene 
delavnice…).  
 

Pri pripravi in izvedbi obogatitvenih dejavnosti so imeli veliko vlogo strokovni delavci, saj so pripravili zares 
veliko kvalitetnih in zanimivih dejavnosti, ki so otrokom omogočile učenje, zabavo in druženje. 
 

Dodatne dejavnosti in večdnevna bivanja v naravi smo oblikovali v skladu z željami staršev in otrok. Stalna 
dodatna dejavnost je letovanje, po dogovoru s starši pa tudi tridnevno bivanje v naravi. Te dejavnosti starši 
delno plačajo. V šolskem letu 2019/20 večdnevnih bivanj zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja Covid-19 
nismo izvedli.  
 

Dodatne dejavnosti po posebnem dogovoru s starši pa so bile plesne urice, košarka in tečaj angleškega jezika. 
Te dejavnosti so praviloma potekale po 16. uri; starši so jih v celoti plačali. 
 

POSODOBITVE/SPREJETJE INTERNIH AKTOV 
 

Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov, vključno z zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov in politiko 
varstva osebnih podatkov zaposlenih, št. dokumenta 071-1/2020/1, 1. 2. 2020. 
 

SPREMEMBA ZAKONODAJE IN NOVA ZAKONODAJA, KI POMEMBNO VPLIVA NA POSLOVANJE ZAVODA 
 

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, Ur. l. RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 
18/10 in 113/20. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), Ur. l. RS, 
št. 158/20. 
Pravilnik  o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, Ur. l. RS, št. 187/20. 
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1.4 POROČILO O DELU ORGANOV V ŠOLSKEM LETU 2019/20 
 

1.4.1 SVET ZAVODA  
 

SESTAVA SVETA ZAVODA 
 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 
16/07 – UPB, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Ur. l. RS, št. 66/07 – UPB) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 39. seji dne 31. 5. 2010 sprejel sklep o 
spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Viški gaj, po 
katerem Svet zavoda sestavlja 11 članov, in sicer: 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev in 5 
predstavnikov delavcev zavoda. 
 

Člani sveta imenovani s strani ustanovitelja (Mestni svet MOL) so bili: Anja Klavs, Breda Oberč, Breda Kovačec 
Mencej. Predstavniki staršev v svetu zavoda, ki so jih med seboj izvolili starši otrok, ki obiskujejo vrtec so bili: 
Maša Okršlar Barič, Miha Mavsar in Jan Novak. Predstavniki delavcev v svetu zavoda so bili: Barbara Černe, 
Branka Ivanovič, Urška Progar, Maja Kavčič, Tomaž Verbič. 
 

ZASEDANJE SVETA ZAVODA 
 

Svet zavoda je obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 zasedal skupaj šestkrat, od tega dvakrat na rednih sejah 
(20. seja 17. 10. 2019, 23. seja 26. 2. 2020) in štirikrat na dopisnih sejah (21. dopisna seja 13. – 16. 12. 2019, 
22. dopisna seja 31. 1. – 3. 2. 2020, 24. dopisna seja 13. – 14. 5. 2020 in 25. dopisna seja 28. – 29. 5. 2020). 
 

Povprečna udeležba na sejah sveta s strani vseh članov je bila 71 %, kar je več kot v preteklem šolskem letu. 
Najbolj obiskani sta bili 20. seja in 21. dopisna seja, ko je bilo prisotnih 9. članic in članov sveta (82 % 
udeležba). 
 

Pri pregledu povprečne udeležbe članov sveta glede na interesne skupine, ki jih le ti v svetu zastopajo, so bili 
predstavniki zaposlenih najbolj redni pri udeležbah na sejah sveta (87 %). Predstavniki MOL so se sej udeležili 
v 67 %.  Najmanj redni pri udeležbi na sejah sveta so bili predstavniki staršev, ki so se sej udeležili v 55 %.  
 

OBSEG DELA SVETA 
 

20.seja 17. 10. 2019 
Na seji je Svet obravnaval 8 točk dnevnega reda in sprejel 10 sklepov. Svet zavoda je sprejel Poročilo o delu 
Sveta zavoda za šolsko leto 2018/19 seznanil se je s Poročilom o delu Sveta staršev za šolsko leto 2018/19, 
Poročilo o delu UO Šolskega sklada za šolsko leto 2018/19, Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta 
Vrtca viški gaj v šolskem letu 2018/19, Letni delovni načrt Vrtca Viški gaj za šolsko leto 2019/20. Svet zavoda 
je zasedal 50 minut. 
 

21. dopisna seja 13. 12 – 16. 12. 2019 
Na seji je Svet obravnaval 1 točko dnevnega reda in sprejel 1 sklep. Svet zavoda je sprejel spremembe 
finančnega načrta (2) za leto 2019. Seja je trajala od 13. 12. od 12. ure do 16. 12. 2019 do 12. ure.  
  
22. dopisna seja 31. 1. – 3. 2. 2020 
Na seji je Svet obravnaval 1 točko dnevnega reda in sprejel 1 sklep. Svet zavoda je sprejel Poročilo/elaborat 
o opravljenem popisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja in ostalega materiala za leto 2019. Seja je 
trajala od 31. 1. od 12. ure do 3. 2. 2020 do 12. ure. 
 

23. seja 26. 2. 2020 
Na seji je Svet Vrtca Viški gaj obravnaval 9 točk dnevnega reda in sprejel 11 sklepov. Svet zavoda je sprejel 
Letno poročilo za leto 2019, Finančni načrt za leti 2020 in 2021, Program dela za leti 2020 in 2021, obravnaval 
in ocenil delovno uspešnost ravnatelja za leto 2019, se seznanil z načrtom dela notranje revizije za leto 2020, 
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se seznanil s sklepom o sofinanciranju vrtca v naravi iz sredstev Šolskega sklada, potrdil cene za oddajo 
prostorov v najem. Svet zavoda je zasedal 2 uri in 55. minut. 
 

24. dopisna seja 13. – 14. 5. 2020 
Na seji je Svet obravnaval 1 točko dnevnega reda in sprejel 1 sklep. Svet zavoda je obravnaval predlog 
spremembe poslovnega časa Vrtca v času izrednih razmer zaradi epidemije COVID-19. Seja je trajala od 13. 
5. od 14. ure do 14. 5. 2020 do 10. ure. 
 

25. dopisna seja 28. – 29. 5. 2020 
Na seji je svet obravnaval 1 točko dnevnega reda in sprejel 1 sklep. Svet zavoda je dal soglasje k ustanovitvi 
Društva vrtcev Mestne občine Ljubljana. Seja sveta je trajala od 28. 5. 2020 od 10. ure do 29. 5. 2020 do 10. 
ure. 
 

SODELOVANJE SVETA ZAVODA Z ORGANI VRTCA, MOL IN MIZKŠ 
 

Svet zavoda je pri svojem delu sodeloval z ravnateljem in vsemi drugimi pooblaščenimi osebami vrtca ter s 
pooblaščenimi predstavniki Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne občine Ljubljana in 
pristojnega ministrstva. Svet zavoda ocenjuje sodelovanje z ravnateljem in drugimi predstavniki vrtca kot 
kakovostno in uspešno.  
 
1.4.2 SVET STARŠEV 
 

Svet staršev, ki skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev vključenih otrok v vrtcu Viški gaj, so v 
šolskem letu 2019/20 sestavljali predstavniki 30. oddelkov. Svet staršev je vodil Jan Novak. 
 

OBSEG DELA SVETA 
 

Svet staršev vrtca Viški gaj se je v preteklem šolskem letu sestal na eni (1) seji.  Druga seja zaradi ukrepov za 
preprečevanje širjenja COVID-19 ni bila sklicana. 
 

1. seja z dne 16. 10. 2019 
Na seji se je Svet konstituiral, potekala je izvolitev organov, obravnava Poročila o delu Sveta staršev za šolsko 
leto 2018/19, izvolitev nadomestnih predstavnikov staršev v Svetu zavoda, imenovanje nadomestnih 
predstavnikov staršev v UO Šolskega sklada, Poročilo o delu UO Šolskega sklada za šolsko leto 2018/19, 
predlog Poročila o uresničevanju Letnega delovnega načrta Vrtca Viški gaj za šolsko leto 2018/19, predlog 
Letnega delovnega načrta Vrtca Viški gaj za šolsko leto 2019/20 in pozitivno mnenje k predlogu LDN Vrtca in 
soglasje k nadstandardnim storitvam Vrtca ... 
 
 

1.4.3 VZGOJITELJSKI ZBOR 
 

Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca: vzgojitelji (30), vzgojitelji – pomočniki vzgojiteljev (35), 
svetovalna delavka, mobilna specialna pedagoginja ter organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega 
režima. V šolskem letu 2019/20 se je sestal skupno (2) in ločeno po enotah (2). Zaradi ukrepov za 
preprečevanje širjenja Covid-19 je postalo zelo pomembno skupno obveščanje po službeni e-pošti. 
 

OBSEG DELA VZGOJITELJSKEGA ZBORA 
 

1. skupni sestanek dne 28. 8. 2019 
Na sestanku je vzgojiteljski  zbor obravnaval organizacijo dela v šolskem letu 2019/20, obravnaval usmeritve 
in programske poudarke v šolskem letu 2019/20, priporočila za pripravo LDN oddelka, izobraževanje, delo 
svetovalne službe, OPZHR, tim za pripravo smernic glede ustreznega oblačenja str. Delavk na delovnem mestu 
je podal svoje predloge ... 
 

2. skupni sestanek dne 9. 10. 2019 
Na sestanku je vzgojiteljski zbor obravnaval predlog poročila o uresničevanju LDN vrtca za šolsko leto 
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2018/19, Poročilo o delu UO ŠS za leto 2018/19, Predlog LDN vrtca za šolsko leto 2019/20 in dal pozitivno 
mnenje, Anja loboda Čampelj je predstavila primer dobre prakse – Gozd kot odprt učni prostor, podal mnenje 
za napredovanje Maje Zajc v naziv MENTOR …  
 

3. sestanek po enotah (22. in 25. 11. 2019 v Enoti Zarja, 18. in 26. 11. 2019 v Enoti Bonifacija, 19. in 27. 11. 
2019 v Enoti Kozarje)  
Na sestanku so strokovni delavci podali ustno poročilo o izvajanju programa, posebni izzivi pri delu v oddelku, 
seznanitev z okrožnico MIZŠ z dne 25. 9. 2019 (prikriti kurikulum), aplikacija WebVrtec …  
  
4. sestanek po enotah (2. 3. 2020 Enota Zarja, 3.3. 2020 Enota Kozarje, 4. 3. 2020 Enota Bonifacija) 
Seznanitev z načrtom kontinuiranega dela v času širjenja virusa Sars-Cov-2, priporočila in preventivni ukrepi 
za varovanje zdravja otrok in zaposlenih vrtca. 
 

POMEMBNEJŠE E-OBVEŠČANJE CELOTNEGA VZGOJITELJSKEGA ZBORA 
 

25. 2. 2020, Pojav koronavirusa. 
 

24. 3. 2020, Delo na domu. 
 

12. 5. 2020, Priprava vrtca na odprtje. 
 

14. 5. 2020, Navodila/priporočila/informacije za delo ob ponovnem odprtju vrtcev. 
 

28. 5. 2020, Organizacija dela v vrtcih od 1. 6. 2020 dalje. 
 

2. 6. 2020, Obvestilo o izvajanju dejavnosti v času preventivnih ukrepov po epidemiji Covid-19. 
 

4. 6. 2020, Obvestilo za starše in strokovne delavce – Prenova Enote Zarja 
 

29. 6. 2020, Informacije ob zaključku šolskega leta 2019/20: poletno delo, obnovitvena dela, vpisi v šolsko 
leto 2020/21, organizacija dela 2020/21, OPP in izobraževanje 2020/21, OP in ZHR 2020/21. 
 

1.4.4 STROKOVNI AKTIVI 
 

ORGANIZACIJSKI AKTIVI STROKOVNIH DELAVCEV 
 

Organizacijske aktive strokovnih delavcev sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki se združujejo v 
aktive predvsem po podobnosti programa, ki ga načrtujejo v posameznem šolskem letu. V šolskem letu 
2019/20 so se tako povezali v 1 aktivov, po 3 v enotah Kozarje in Bonifacija ter 5 v Zarji. Obseg dela strokovnih 
aktivov je prikazan v spodnji preglednici. 
 

Tabela 1: Obseg dela strokovnih aktivov po posameznih enotah. 

 Št. vklj. odd. Št. srečanj 

Enota Bonifacija 

Aktiv 1 - 2 4 2 

Aktiv 2 - 3 4 3 

Aktiv 3 - 6 3 4 

Enota Zarja 

Aktiv 1 - 3 3 2 

Aktiv 3 - 4 2 3 

Aktiv 3 - 5 2 3 

Aktiv 4 - 6 2 3 

Aktiv 4 - 6 2 3 

Enota Kozarje 

Aktiv 1 - 2 2 3 

Aktiv 2 - 3 2 3 

Aktiv 3 - 6 4 3 
 

Na sestankih so strokovni delavci načrtovali in evalvirali skupne dejavnosti in projekte ter obravnavali druge 
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strokovne teme. 
 

ŠTUDIJSKI STROKOVNI AKTIVI IN RAZVOJNI TIM 
 

V šolskem letu 2019/20 je razvojni tim nadaljeval z delom. Sestal se je osemkrat. Načrtoval ter pripravil je 
srečanja znotraj starostnih skupinah in izvedel evalvacijo dela. Namen srečanj je bil spodbujanje k večjemu 
medsebojnemu povezovanju in sodelovanju med strokovnimi delavci, krepitvi strokovne kompetentnosti ter 
spodbujanje osebne rasti posameznika in celotnega kolektiva. Poudarek je bil tudi na strokovnih razpravah 
na temo 'gibanje' in 'otroci sodobne družbe' ter predstavitvi in širjenju dobrih praks. 
 

Razvojni tim se je udeležil treh izobraževanj v ŠR za izvedbo delavnic 'Obvladovanje stresa na delovnem 
mestu'. Izvedel je tri izobraževanja za strokovne delavce, analizo stanja in pripravil akcijski načrt. Izpeljal je 
tedenska kratka srečanja in izvajal tehnike čuječnosti. 
 

Razvojni tim sestavljajo pomočnica ravnatelja Nataša Glodež in strokovne delavke Tina Rus, Aja Trudn (do 15. 
5. 2020), Pia de Paulis Debevec in Barbara Stanonik.  

1.5 GLAVNI PODATKI O POSLOVANJU 
 

Dejavnost vrtca kot javnega zavoda opredeljujeta 28. in 29. člen ZOFVI kot tudi 6. člen Odloka o ustanovitvi. 
Osnovna dejavnost za katero smo registrirani je dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje. Poleg tega pa 
smo registrirani še za naslednje dejavnosti: prirejanje razstav, kongresov in sejmov, izdajanje knjig, dejavnost 
menz, pripravo in dostavo hrane ter dejavnost pralnic. 
 

Sredstva za delo pridobivamo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev, sredstev od 
prodaje storitev, donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov. Pogoje za delo zagotavlja Mestna občina 
Ljubljana, ustanoviteljica vrtca. 
 
1.5.1 OCENA POSLOVANJA 
 

v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020 so celotni prihodki znašali            2.977.438,86 EUR,      
                                                          celotni odhodki pa so znašali          2.936.287,67 EUR.  

 
Tabela 2: Delež prispevka k celotnemu prihodku v letu 2020 v primerjavi z letom 2019. 

PRIHODEK Leto 2019 Leto 2020 

Znesek v   EUR Delež v 
odstotkih 

Znesek v EUR Delež v 
odstotkih 

Prispevek MOL-ustanoviteljice vrtca  2.084.190,72 71,34 1.984.431,83 66,65 

Prihodki s strani državnega proračuna 
povezani z ukrepi v zvezi s Covid-19 

  377.771,13 12,69 

Prispevek staršev 677.969,45 23,21 447.402,12 15,03 

Prispevek MIZŠ-plačilo za drugega 
otroka 

93.574,40 3,21 106.413,25 3,58 

Prihodki iz tržne dejavnosti   46.943,93 1,60 38.080,27 1,27 

Drugi prihodki   18.720,65 0,64 23.340,26 0,78 

SKUPAJ 2.921.399,15  2.977.438,86  
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Grafični prikaz 1: Delež prispevka k celotnem prihodku v letu 2020 v primerjavi z leti 2019, 2018, 2017 in 2016. 

 

 
 
1.5.2 CENA PROGRAMA 
 
Cena programov predšolske vzgoje je določena s Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 
javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji in od 1. 9. 2019 dalje znaša za I. starostno obdobje 576,00 
€, II. starostno obdobje 418,00 €, kombinirane oddelke 446,00 € in oddelke 3-4 leta 439,00 €. (Ur. l. RS št. 
46/2019). 
 
Tabela 3: Struktura cene 

PROGRAM PRVEGA 
STAROSTNEGA OBDOBJA 

      

Bruto plače s 
prispevki in davki 

Premije 
KAD 

Drugi os. 
prejemki Živila 

Drugi mat. in 
nemat. str. 

Skupaj cena 
programa  

  398,08 10,74 53,55 44,00 69,63 576,00 

PROGRAM DRUGEGA 
STAROSTNEGA OBDOBJA 

      

Bruto plače s 
prispevki in davki 

Premije 
KAD 

Drugi os. 
prejemki Živila 

Drugi mat. in 
nemat. str. 

Skupaj cena 
programa  

  265,07 5,50 33,92 44,00 69,51 418,00 

PROGRAM KOMBINIRANI 
ODDELEK 

      

Bruto plače s 
prispevki in davki 

Premije 
KAD 

Drugi os. 
prejemki Živila 

Drugi mat. in 
nemat. str. 

Skupaj cena 
programa  

 292,62 5,67 35,74 44,00 67,97 446,00 

PROGRAM ODDELEK  
3-4 LETA 

      

Bruto plače s 
prispevki in davki 

Premije 
KAD 

Drugi os. 
prejemki Živila 

Drugi mat. in 
nemat. str. 

Skupaj cena 
programa  

  282,74 5,50 36,72 44,00 70,04 439,00 
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Tabela 4: Prejeti povprečni mesečni zneski v ceni programa v letu 2020 v primerjavi z letom 2019. 

CENA PROGRAMA 

Povprečna skupna 
mesečna nakazila 

staršev 

Povprečno mesečno 
nakazilo s strani MIZŠ 

Povprečna mesečna 
nakazila s strani MOL 

SKUPAJ 

Leto 2020 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2019 

Znesek v EUR 37.283,51 55.486,00 8.867,77 7.797,87 165.369,32 171.526,58 211.520,06 234.810,45 

% celotnega zneska 17,62 % 23,63 % 4,19 % 3,32 % 78,18 % 73,05 % 100,00 % 100,00 % 

 
 
Grafični prikaz 2: Prejeti povprečni mesečni zneski v ceni programa v Letu 2020 v primerjavi z leti 2019, 2018, 2017 in 
2016. 
 

 
 
 

1.5.3 PRISPEVEK STARŠEV 
 

Plačila staršev določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 
57/12-ZPCP-2D, 14/13, 56/13-ZŠtip-1, 99/13, 14/15, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 
61/17 - ZUPŠ in 75/17) in Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil 
staršev in rezervaciji (Ur.l. RS št. 46/2019). 
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Tabela 5: Plačila staršev otrok iz MOL. 

Dohod. 
razred 

Povprečni 

mesečni dohodek 

na osebo  

Plačilo 
staršev 

v % 
od cene 

programa 

Program I. starostno obdobje 
100% = 576,00 € 

Program II. starostno obdobje 
100% = 418,00 € 

Program kombinirani oddelki 
100% = 446,00 € 

Program oddelki 3-4 letnih 
otrok 

100% = 439,00 € 

Najst. 
otrok (€) 

Pop. 
(%) 

Prvi ml. 
otrok (€) 

Najst. 
otrok (€) 

Pop. 
(%) 

Prvi ml. 
otrok (€) 

Najst. 
otrok (€) 

Pop. 
(%) 

Prvi ml. 
otrok (€) 

Najst. 
otrok (€) 

Pop. 
(%) 

Prvi ml. 
otrok (€) 

1 do 185,43 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 

2 185,44 – 309,05 10 44,06 23,5 17,28 35,53 15 12,54 38,80 13 13,38 38,85 11,5 13,17 

3 309,06 – 370,86 20 88,13 23,5 34,56 71,06 15 25,08 77,60 13 26,76 77,70 11,5 26,34 

4 370,87 – 432,67 30 132,19 23,5 51,84 106,59 15 37,62 116,41 13 40,14 116,55 11,5 39,51 

5 432,68 – 545,98 35 166,32 17,5 60,48 128,01 12,5 43,89 140,49 10 46,83 140,59 8,5 46,10 

6 545,99 – 659,30 43 204,34 17,5 74,30 157,27 12,5 53,92 172,60 10 57,53 172,72 8,5 56,63 

7 639,31 – 844,73 53 251,86 17,5 91,58 193,85 12,5 66,46 212,74 10 70,91 212,89 8,5 69,80 

8 844,74 – 1.019,86 66 313,63 17,5 114,05 241,40 12,5 82,76 264,92 10 88,31 265,11 8,5 86,92 

9 od 1.019,87 77 365,90 17,5 133,06 281,63 12,5 96,56 309,08 10 103,03 309,30 8,5 101,41 

 

 
Tabela 6: Plačilo staršev otrok iz drugih občin. 
 

Dohod. 
razred 

Povprečni 
mesečni dohodek 

na osebo  

Plačilo 
staršev 

v % 
od cene 

programa 

Program I. starostno obdobje 
100% = 576,00 € 

Program II. starostno obdobje 
100% = 418,00 € 

Program kombinirani oddelki 
100% = 446,00 € 

Program oddelki 3-4 letnih 
otrok 

100% = 439,00 € 

Najstarejši 
otrok (€) 

Prvi mlajši 
otrok (€) 

Najstarejši 
otrok (€) 

Prvi mlajši 
otrok (€) 

Najstarejši 
otrok (€) 

Prvi mlajši 
otrok (€) 

Najstarejši 
otrok (€) 

Prvi mlajši 
otrok (€) 

1 do 185,43 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 185,44 – 309,05 10 57,60 17,28 41,80 12,54 44,60 13,38 43,90 13,17 

3 309,06 – 370,86  20 115,20 34,56 83,60 25,08 89,20 26,76 87,80 26,34 

4 370,87 – 432,67 30 172,80 51,84 125,40 37,62 133,80 40,14 131,70 39,51 

5 432,68 – 545,98 35 201,60 60,48 146,30 43,89 156,10 46,83 153,65 46,10 

6 545,99 – 659,30 43 247,68 74,30 179,74 53,92 191,78 57,53 188,77 56,63 

7 639,31 – 844,73 53 305,28 91,58 221,54 66,46 236,38 70,91 232,67 69,80 

8 844,74 – 1.019,86 66 380,16 114,05 275,88 82,76 294,36 88,31 289,74 86,92 

9 od 1.019,87 77 443,52 133,06 321,86 96,56 343,42 103,03 338,03 101,41 
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Tabela 7: Razporeditev otrok glede na dohodkovne razrede staršev na dan 31. december v zadnjih treh letih. 

Dohodkovni 
razred 

31. 12. 2018 31. 12. 2019 31. 12. 2020 

Število 
otrok 

Strukturni 
delež 

Kumul. 
strukt. d. 

Število 
otrok 

Strukturni 
delež 

Kumul. 
strukt. d. 

Število 
otrok 

Strukturni 
delež 

Kumul. 
strukt. d. 

1 16 3,21 3,21 17 3,62 3,62 9 1,96 1,96 

2 88 17,67 20,88 68 14,47 18,09 73 15,87 17,83 

3 52 10,44 31,32 40 8,51 26,60 47 10,22 28,05 

4 55 11,04 42,36 53 11,28 37,88 41 8,91 36,96 

5 85 17,07 59,43 105 22,34 60,22 93 20,22 57,18 

6 53 10,64 70,07 51 10,85 71,07 66 14,35 71,53 

7 59 11,85 81,92 74 15,74 86,81 72 15,65 87,18 

8 25 5,02 86,94 25 5,32 92,13 25 5,43 92,61 

9 65 13,06 100,00 37 7,87 100,00 34 7,93 100,00 

Polna cena 0 - - - - -    

Skupaj 498 100,00  470 100,00  460 100,00  

 

 

Grafični prikaz 3: Delež vključenih otrok glede na dohodkovni razred staršev za zadnjih pet let. 

 
 

 
Iz preglednice in grafičnega prikaza je razvidno, da je večina staršev našega vrtca od 5. do 7. dohodkovnega 
razreda. 
 
1.5.4 PRISPEVEK MIZŠ ZA DRUGEGA OZIROMA NADALJNJE OTROKE 
 

S 1. 9. 2008 se je uveljavila določba Zakona o vrtcih (Ur. l. RS št. 26/08), ki staršem, ki imajo hkrati v vrtec 
vključena najmanj dva otroka, zagotavlja za mlajše otroke brezplačen vrtec. Zakon o uravnoteženju javnih 
financ (Ur. l. RS št. 40/12) je s 1. 6. 2012 to pravico omejil. Starši zdaj plačajo za drugega otroka 30% plačila, 
ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca (70% ministrstvo, razliko do polne cene pa 
MOL), za vsakega nadaljnjega otroka pa so plačila oproščeni. Namesto staršev zagotavlja plačilo iz svojega 
proračuna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
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Tabela 8: Število otrok v posameznem dohodkovnem razredu staršev za katere ministrstvo prispeva del plačila 
oskrbnine. 

Dohodkovni 
razred 

Prispevek MIZŠ 

Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 

Št. otrok V % Št. otrok V % Št. otrok V % 

1 3 0,60 6 1,27 4 0,87 

2 20 4,02 15 3,19 17 3,69 

3 9 1,81 8 1,70 8 1,74 

4 16 3,22 8 1,70 9 1,96 

5 14 2,81 22 4,68 22 4,78 

6 6 1,20 3 0,64 6 1,30 

7 3 0,60 10 2,13 11 2,39 

8 2 0,40 3 0,64 3 0,65 

9 0 - 2 0,43 1 0,22 

Skupaj 73 14,66 77 16,38 81 17,6 

 
 
1.5.5 PRISPEVEK MOL 
 

MOL je zagotavljala sredstva za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačilom staršev za 
programe, ki so določeni z letnim delovnim načrtom vrtca, usklajenim z upravo MOL v delu, ki ima finančne 
posledice (obseg sredstev izhaja iz vrste in števila oddelkov, ki delujejo v vrtcu). Ta sredstva je zagotavljala 
tako za otroke državljanov Republike Slovenije, kot tudi za otroke tujcev, če je bil vsaj eden od staršev 
zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Sredstva je nakazovala na podlagi mesečnih zahtevkov, ki jih je 
vrtec izstavljal na podlagi veljavnega sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v vrtcih, znižanju 
plačil staršev in rezervacij ter razvrstitve posameznih staršev v dohodkovne razrede. Za starše, ki niso 
uveljavljali pravic iz javnih sredstev, je vrtec upošteval uvrstitev v najvišji dohodkovni razred. Pri obračunu 
odsotnosti otroka je vrtec upošteval določila veljavnega sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje 
v vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji.  
 

MOL je vrtcu nakazovala sredstva za plače, prispevke in davke v zvezi s plačami zaposlenih v skladu z veljavno 
sistemizacijo delovnih mest, razen za delavce za katere sredstva za plače, prispevke in davke na plače 
zagotavljajo drugi financerji. Poleg tega je MOL vrtcu zaradi potrebe po likvidnosti nakazovala sredstva, ki so 
sicer že vključena v ceno programa; in sicer za regres za letni dopust in za odpravnine ob upokojitvi delavcev. 
 

Prav tako je MOL vrtcu refundirala dodatne materialne stroške in sicer za sredstva za nadomeščanje 
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 
dni. 
 

Zaradi zagotavljanja nemotenega programa vrtca MOL refundira še stroške nadomeščanja vzgojiteljev in 
pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta, 
nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za meseca julij in avgust, 
stroške nadomeščanja bolniških odsotnosti čistilk in kuhinjskega kadra, stroške preventivnih sanitarnih 
pregledov in kontrole snažnosti brisov v kuhinjah vrtca, stroške mobilnih defektologov… 
 

Poleg tega MOL zagotavlja tudi sredstva za premije KDPZ, ki so zakonska obveznost ustanovitelja in so že 
vključene v ceno programa.  
 

1.5.6 PRIHODKI S STRANI DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
 
Prihodki s strani državnega proračuna povezani z ukrepi v zvezi s COVID-19 v skupnem znesku 377.771,13 
EUR se nanašajo na financiranje izpada plačil staršev v obdobju od 15. 3. do 30. 6. 2020 ter od 19. 10. do 31. 
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12. 2020, ko je oskrbnine za otroke, ki v tem obdobju niso obiskovali vrtca krilo MIZŠ. V ta znesek so všteti 
tudi dodatki delavcem za delo v nevarnih razmerah po 39. členu KPJS, ki se prav tako nanašajo na zgoraj 
navedeno obdobje. 
 

1.5.7 DRUGI PRIHODKI  
 

Drugi prihodki v letu 2020 so znašali 23.340,26 EUR, kar znaša 0,78 % vseh prihodkov, in sicer jih sestavljajo: 
 prihodki od zaračunane električne energije najemnikom prostora Vrtca (glasbene skupine) v skupni 

višini 1.197,76 EUR, 
 prihodki od odprave dolgoročnih rezervacij na računu Šolskega sklada Vrtca (gre za namensko porabo 

zbranih sredstev na Šolskem skladu) v višini 2.505,68 EUR, 
 prihodki od terjatev iz naslova oskrbnin do staršev, ki so bili v preteklih letih zaradi neplačil toženi, 

terjatve pa smo evidentirali kot dvomljive glede plačila. V letu 2020 so nam tovrstne terjatve delno 
poravnali v skupnem znesku 8.546,41 EUR, 

 prihodki od izplačanih zavarovalnin s strani zavarovalnice za razne strojelome in druge škodne 
primere v skupnem znesku 138,84 EUR, 

 prihodki od terjatev, ki so bile 31. 12. 2019 oslabljene, ker so bile zapadle, niso pa bile tožene, v 
skupnem znesku 10.396,70 EUR, 

 drugi prihodki v višini 584,87 EUR. 
 

1.5.8 PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI 
 

V letu 2020 so prihodki iz tržne dejavnosti znašali 38.080,27 EUR oz. 1,27  % vseh prihodkov; in sicer: 
 prihodki od prehrane za zaposlene v višini 27.211,33 EUR, 
 prihodki od kosil za zunanje odjemalce v višini 7.465,26 EUR, 
 prihodki od najemnin za prostore vrtca v višini 3.403,68 EUR. 

Prihodki iz tržne dejavnosti so bili za 18,89 % nižji kot v letu 2019, ker je bil vrtec v obdobju od 16. 3. – 15. 5. 
2020 zaprt, tako da prihodkov od prehrane v tem obdobju seveda ni bilo, poleg tega pa so bili tudi prihodki 
od najemnin prostorov bistveno nižji kot v letu 2019. 

 

1.5.9 PORABA SREDSTEV 
 

Celotni odhodki v letu 2020 so znašali 2.936.287,67 EUR, oziroma 98,61 % celotnih prihodkov. 
 

IZ CENE PROGRAMA JE BILO ZA: 
 

a) Stroške dela namenjenih 2.412.203,57 EUR, kar znaša 82,16 % celotnih odhodkov; in sicer:     
 za plače in prispevke (bruto plače, nadomestila plač za bolniško odsotnost do 30 dni, sredstva za 

davke in prispevke delodajalca) 2.115.080,92 EUR, oziroma 72,03 % vseh odhodkov; 
 za druge osebne prejemke (regres, povračila stroškov prehrane, povračilo stroškov prevoza delavcev 

na delo in z dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči ter sredstva 
za izplačilo premije dodatnega pokojninskega zavarovanja) pa 294.766,88 EUR, oziroma 10,03 % vseh 
odhodkov. 

 

b) Za materialne stroške in storitve brez stroškov živil smo porabili 342.997,67 EUR, kar znaša 11,69 % vseh 
odhodkov 
 Funkcionalni stroški objektov so znašali: 168.708,03 EUR (5,74 % vseh odhodkov) 

o ogrevanje 33.163,49 EUR,  
o elektrika 26.711,61 EUR,  
o voda 16.673,61 EUR,  
o komunalne storitve 14.815,99 EUR,  
o pralna sredstva, papirna galanterija, čistilna sredstva 30.848,47 EUR,  
o tekoče vzdrževanje objektov in opreme 39.295,29 EUR, 
o varovanje objektov 4.525,63 EUR,  
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o uporaba (gorivo) in vzdrževanje vozila za prevoz hrane 2.673,94 EUR. 
 Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti: 83.976,19 EUR  (2,85 % vseh odhodkov) 

o didaktična sredstva in igrače 19.926,65 EUR, 
o stalno strokovno izpopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo 6.211,34 EUR,  
o obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu 2.938,53 EUR,  
o hišno perilo in plenice 7.249,15 EUR,  
o drobni inventar, ki gre takoj v odpis 6.485,14 EUR, 
o pisarniško poslovanje (pisarniški material, časopisi, revije, telefonske storitve, poštnina, 

odvetniške in svetovalne storitve, najem in vzdrževanje programske in računalniške opreme, 
založniške in tiskarske storitve, ipd.) 41.165,38 EUR.  

 Ostali materialni stroški in storitve: 90.313,45 EUR (3,07 % vseh odhodkov) 
o stroški službenih potovanj in kilometrine 2.015,06 EUR,  
o stroški storitev plačilnega prometa 204,92 EUR,  
o stroški storitev za vzgojne namene in prevozi otrok 5.941,69 EUR,  
o delovna obleka in obutev 9.877,25 EUR,  
o plačilo za delo preko študentskega servisa 57.394,05 EUR, 
o avtorski honorarji 1.649,94 EUR, 
o drug material in storitve 13.230,54 EUR. 
 

c) Za stroške živil smo porabili 152.531,63 EUR, oziroma 5,19 % vseh odhodkov. 
 

d) Za druge odhodke je bilo porabljenih 5.784,03 EUR, oziroma 0,19 % vseh odhodkov, in sicer: 
 stroški članarin v višini 405,19 EUR, 
 odpisana osnovna sredstva, ki so še imela vrednost v višini 5.378,84 EUR zaradi prenove Enote Zarja 

 

e) Prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 22.770,77 EUR so nastali zaradi oslabitve tistih terjatev  do 
staršev za oskrbnine otrok, ki so na dan 31. 12. 2020 že zapadle v plačilo, plačila pa na omenjeni dan še 
nismo prejeli. Vsi prilivi iz naslova poplačil tovrstnih oslabljenih terjatev bodo knjiženi na prihodek v letu 
2021. 

 
Tabela 9: Odhodki v letu 2020 v primerjavi z letom 2019. 

VRSTA ODHODKOV V letu 2020 V letu 2019 

a) Stroški dela 2.412.203,57 82,16 % 2.241.703,71 77,28 % 

b) Materialni stroški in storitve: 
Funkcionalni stroški objektov 
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti 
Ostali materialni stroški in storitve  
 

 

 
168.708,03 

83.976,19 
90.313,45 

 

342.997,67 

 
 
 
 

11,69 % 

 
192.470,33 
111.556,94 
127.521,98 

 

431.549,25 

 
 
 
 

14,88 % 

c)   Stroški živil 152.531,63 5,19 % 208.227,88 7,18 % 

d)   Amortizacija in drugi odhodki  5.784,03 0,19 % 1.025,12 0,03 % 

e) Prevrednotovalni poslovni odhodki 22.770,77 0,77 % 18.438,52 0,63 % 

S  k  u  p  a  j  2.936.287,67  2.900.944,48  

 
Stroški dela so se v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zvišali za 7,60 %, in sicer zaradi izplačila dodatkov 
delavcem za delo v nevarnih razmerah po 39. členu KPJS, zaradi rednih napredovanj delavcev vrtca v plačnih 
razredih in nazivih in zaradi višjega pripadajočega regresa za letni dopust kot v letu 2020.  
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Stroški živil so bili v letu 2020 v primerjavi s predhodnim letom nižji za 26,75 %, ker je bil vrtec od 15. 3. 2020 
do 15. 5. 2020 zaradi epidemije COVID-19 zaprt, pa tudi v ostalih mesecih, ko je bila razglašena epidemija, je 
bila prisotnost otrok precej manjša od povprečne, kar pomeni seveda tudi manjše število pripravljenih 
obrokov hrane in posledično nižje stroške. 
 

Stroški materiala in storitev so se v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 znižali za 20,52 %, ker je bil vrtec kot 
rečeno 2 meseca zaprt. Največja odstopanja so: 

 stroški ogrevanja so se v primerjavi s predhodnim letom znižali za 20,32 %, 
 stroški elektrike so se znižali za 25,50 %,  
 stroški porabe vode so se znižali za 9,25 %, 
 stroški komunalnih storitev so se znižali za 19.94 %, 
 stroški namenjeni tekočemu vzdrževanju prostorov in opreme so se znižali za 2,79 %, 
 stroški čistilnih sredstev in papirne galanterije so ostali na približno enaki ravni kot predhodno leto, 

ker smo kljub temu, da dva meseca nismo obratovali, več sredstev porabili za zaščitno opremo (maske, 
razkuževanje…), 

 stroški namenjeni za didaktična sredstva, igrače, otroške knjige in material za vzgojno delo so se znižali 
za 21,14 %, ker je bila celoletna povprečna prisotnost otrok precej manjša od običajne, iz istega vzroka 
so se znižali tudi stroški storitev za vzgojne namene,  

 stroški strokovnega izobraževanja delavcev so se znižali za 64,87 %, ker večina izobraževanj zaradi 
epidemije COVID-19 ni mogla biti izvedena,  

 stroški študentskega dela so se znižali za 31,39 % zaradi manjših potreb po nadomeščanju;  vrtec je bil 
namreč 2 meseca zaprt, pa tudi v ostalih mesecih, ko je bila razglašena epidemija in smo obratovali v 
omejenem obsegu, potreb po študentskem delu ni bilo. 

 
Sredstva MOL izven cene programa: 

 zaradi neugodne epidemiološke slike letovanja otrok v letu 2020 niso bila izvedena,  
 za izvajanje treh obogatitvenih dejavnosti (Okolje in ekologija, Umetnost – likovna in Sprejemanje 

različnosti) nam je MOL namenila 2.490,00 EUR.  
 

1.5.10 ŠOLSKI SKLAD 
 
Preko šolskega sklada smo pridobivali dodatna finančna sredstva za zviševanje standarda vzgojno-
izobraževalnega programa, nakup nadstandardne opreme in sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti. Delo 
šolskega sklada vodi upravni odbor (135. člen ZOFVI), ki ga sestavlja sedem članov: trije predstavniki 
zaposlenih vrtca, ki jih imenuje Svet zavoda in štirje predstavniki staršev, ki jih imenuje Svet staršev. 
Predsednica upravnega odbora je Tanja Kos, predstavnica zaposlenih Enote Kozarje.  
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Tabela 10: Izkaz prihodkov in odhodkov na računu sklada. 
 

  

ENOTA 
BONIFACIJA 

ENOTA 
KOZARJE 

ENOTA ZARJA 
Sredstva na 

računu za soc. 
ogrožene 

 SKUPAJ PRIHODKI  704,58 2.150,67 1.912,65 10.108,64 

Stanje na dan 1. 1. 2020 704,58 2.100,67 1.709,58 9.038,64 

Donacije za sofinanciranje Vrtca v naravi1    1.070,00 

Donacija za skupino 05-10, Ladislav Potrč  20,00   

Donacija Kozarje, Timka Tepić  10,00   

Donacija Kozarje, Janja Ropret  20,00   

Donacija Ana Slana za skupino 04-09   203,07  

SKUPAJ  ODHODKI 584,98 844,43 728,02 348,25 

Namenska poraba 05-12  399,95   

Nabava knjig za Knjižnico miške Nili  73,08   

Nabava glasbil  67,60   

Nabava športnih rekvizitov  584,98 230,00 524,95  

Namenska poraba 05-04  73,80   

Namenska poraba 04-09   203,07  

Administrativni stroški odpovedanih večdnevnih bivanj    347,70 

Provizije    0,55 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 119,60 1.306,24 1.184,63 9.760,39 

 
V letu 2020 smo preko Šolskega sklada zbrali 1.323,07 €. Fizične osebe so donirale  273,07 EUR, pravne osebe 
1.050,00 €. Ker letovanja otrok v letu 2020 zaradi neugodne epidemiološke slike niso bila izvedena, seveda 
tudi MOL ni nakazala namenskih sredstev za sofinanciranje. V letu 2020 tradicionalne dobrodelne prireditve 
vrtca nismo izvedli.  
 
Tabela 4: Zbrana sredstva preko sklada v letu 2020 v primerjavi z leti 2019, 2018, 2017 in 2016 (podatki so v EUR). 

ŠOLSKI SKLAD Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 

Prispevek staršev in zbrano na sejmih  420,00 3.418,14 1.104,88 3.935,29 273,08 

Prispevek donatorjev (pravne osebe in 
društva), dobrodelna prireditev 

2.470,00 2.295,00 3.020,00 2.663,70 1050,00 

MOL za nadstandard -neporabljeno 600,00 1.350,00 1.200,00 1.650,00 0 

Skupaj 3.490,00 7.063,40 5.324,88 8.248,99 1.323,07 

 
PORABA SREDSTEV 
 
 v Enoti Bonifacija smo za 584,98 € nabavili športne rekvizite, 
 v Enoti Kozarje smo za obogatitev Knjižnice Miške Nili, nabavo glasbil in športnih rekvizitov porabili  

370,68 €, namensko pa je za posamezno skupino bilo porabljeno 473,75 €, 
 v Enoti Zarja smo za nabavo športnih pripomočkov porabili 524,95 €, namensko pa je za posamezno 

skupino bilo porabljeno 203,07 €. 

                                                           
1 Sredstva so donirali: 

 Satko – 50,00 €, 
 JP Voka Snaga d.o.o. – 1000,00 €, 
 Dežman Klavdija – 20,00 € 
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V šolskem letu 2019/20 smo zaradi ukrepov za omejitev širjenja Covid-19 vsa večdnevna bivanja odpovedali. 
Administrativne stroške, 348,25 €, ki so staršem nastali zaradi odpovedi večdnevnih bivanj, smo poravnali s 
sredstvi Sklada. 
 
2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 
 
VIZIJA 
 
Naš vrtec je skrbna skupnost, v kateri si vsi zaposleni prizadevamo, da bi: 
• otrokom zagotovili tako okolje, ki kar najbolj spodbuja razvoj njihovih sposobnosti na spoznavnem 

čustvenem in socialnem področju; 
• poskrbeli, da bo vsak otrok v vrtcu razumljen in sprejet ter bo prispeval k bogatejši skupnosti; 
• zagotovili ustrezen prostorski standard v vseh treh enotah; 
• ustvarili tako organizacijsko kulturo, kjer so cilji jasni, kakovostno delo cenjeno, samostojnost in 

samoiniciativnost pri delu zaželeni in pričakovani ter kjer se zaposleni lahko uresničijo kot strokovnjaki in 
ljudje; 

• ustvarili delovno ozračje, ki spodbuja odprto komunikacijo, sodelovanje in zaupanje med zaposlenimi in 
starši ter zagotovili aktivno vključevanje vseh ljudi, ki so za otroke pomembni. 
 

POSLANSTVO 
 
V vrtcu Viški gaj pomagamo staršem pri celoviti skrbi za otroke od 11. meseca do vstopa v šolo ter ustvarjamo 
spodbudno vzgojno okolje, ki uspe aktivirati otrokovo radovednost in pripravljenost za pridobivanje novih 
izkušenj, znanj, spretnosti in navad. Ustvarjamo okolje v katerem se otrok počuti varnega in sprejetega; kjer 
izraža svoje želje in interese; in skozi lastno aktivnost pridobiva pozitivne izkušnje o sebi, drugih in okolju. 
Svoje poslanstvo uresničujemo z vsakim otrokom in vsako družino posebej, zato pri kreiranju življenja in dela 
v vrtcu stremimo k ustvarjanju pogojev, ki omogočajo enakost v različnosti.  
 
Strokovni delavci izvajamo delo kakovostno, tako strokovno kot človeško; z vsem spoštovanjem za delo z 
otroki in starši ter z veseljem, da delamo v družbi ljudi, ki jim je pomembno otrokovo dobro. Spodbujamo 
odprto komunikacijo, sodelovanje in zaupanje med strokovnimi delavci, otroci, starši in širšo skupnostjo. 
 
2.1. OPISNA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV 
 
2.1.1. OBSEG DEJAVNOSTI 
 
V šolskem letu 2019/20 je vzgojno-izobraževalno delo potekalo v 30 oddelkih – v petnajstih oddelkih prve 
starostne skupine in petnajstih oddelkih druge starostne skupine, pet je bilo heterogenih. Na dan 31. 
december 2019 je bilo vključenih 470 otrok. Z upoštevanjem fleksibilnega normativa to znaša 89,5 % 
prostorske zmogljivosti vrtca.  
 
V šolskem letu 2020/21 vzgojno-izobraževalno delo ravno tako poteka v 30 oddelkih – v 15 oddelkih prve 
starostne skupine in 15 oddelkih druge starostne skupine, 5 je heterogenih. Na dan 31. december 2020 je 
bilo vključenih 460 otrok. Z upoštevanjem fleksibilnega normativa znašala 89,7 % prostorske zmogljivosti 
vrtca.  
 
V spodnji preglednici je prikazano povprečno število otrok v oddelku na dan 31. december v zadnjih treh letih. 
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Tabela 5: Povprečno število otrok v oddelku glede na starostno skupino v zadnjih treh letih. 

Starostno obdobje 
2018 2019 2020 

Število 
odd. 

Število 
otrok 

Povp. 
zased. 

Število 
odd. 

Število 
otrok 

Povp. 
zased. 

Število 
odd. 

Število 
otrok 

Povp. 
zased. 

I. starostna skupina 15 192 12,8 15 178 11,9 15 172 11,5 

II. starostna skupina (3-4) 3 55 18,3 5 93 18,6 4 75 18,8 

II. starostna skupina (4-6) 11 233 21,2 10 199 19,9 11 213 19,4 

Kombinirani odd. (2-4) 1 18 18 - - - - - - 

Skupaj 30 498  30 470  30 460  

 

Celoten postopek vpisa za šolsko leto 2020/21 je potekal od marca do avgusta 2019, enotno za vse vrtce v 
MOL. V predpisanem roku sta v vrtec prispeli 102 vlogi za sprejem (91 vlog za prvo, 11 vlog za drugo starostno 
obdobje). Komisija za vpis otrok je v skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-
ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17) in Odlokom o sprejemu otrok 
v vrtec (Ur. l. RS, št. 76/2010) prispele vloge obravnavala in točkovala.  
 

Po obravnavi vlog in točkovanju po veljavnih kriterijih za sprejem v vrtec, smo v prvem krogu lahko sprejeli 
73 otrok za prvo starostno obdobje in 11 otrok za drugo starostno obdobje. Do 31. decembra 2020 smo 
sprejeli še 13 otrok. Skupaj smo tako sprejeli 97 otrok (leto prej 107). 
 

Število vključenih otrok iz drugih občin je zadnje tri leta približno enaka, zasedenost vrtca je malenkost nižja 
kot pretekla leta. To je posledica zmanjšanja potreb staršev po vpisu svojih otrok v vrtec iz naše bližnje 
okolice. Še vedno je najpomembnejši razlog odločitve za vpis otrok v posamezen vrtec bližina. 
 

Tabela 6: Delež vključenih otrok iz drugih občin za zadnjih pet let. 

Leto 2016 2017 2018 2019 2020 

Število vključenih otrok (%) 11,3 % 13,3 % 17,3 % 15,3 % 16,9 % 

 
2.1.2. IZVEDBA PROGRAMOV 
 

Program smo izvajali od ponedeljka do petka skozi vse leto. Začel se je s prihodom prvega otroka v vrtec  in 
se zaključil, ko so iz vrtca odšli vsi otroci. Tak celodnevni program je trajal od šest do devet ur. (Za zdrav 
otrokov čustven razvoj je najprimerneje, če je v vrtcu manj kot devet ur, ostali čas pa preživi v krogu družine). 
V vseh treh enotah smo izvajali program javnega vrtca, ki je bil zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega 
nacionalnega programa (Kurikulum za vrtce), skupnih izhodiščih Vrtca Viški gaj in značilnostih programskih 
vsebin posamezne enote.  
 

Obogatitvene dejavnosti so načrtovali in vodili strokovni delavci vrtca v času rednega programa. Starši so po 
potrebi krili stroške prevoza in vstopnin, sicer pa teh programov ni bilo potrebno posebej doplačati. Včasih 
smo zaradi kakovostnejše izvedbe teh dejavnosti vključili tudi zunanje izvajalce (lutkovne predstave, glasbene 
delavnice…).  
 

Dodatne dejavnosti in večdnevna bivanja v naravi smo oblikovali v skladu z željami staršev in otrok. Stalna 
dodatna dejavnost je letovanje, po dogovoru s starši pa tudi tridnevno bivanje v naravi. Te dejavnosti starši 
delno plačajo. V šolskem letu 2019/20 večdnevnih bivanj zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja Covid-19 
nismo izvedli. Dodatne dejavnosti po posebnem dogovoru s starši pa so bile plesne urice, košarka in tečaj 
angleškega jezika. Te dejavnosti so praviloma potekale po 16. uri; starši so jih v celoti plačali. 
 

Tudi v šolskem letu 2019/20 so bili otroci in strokovni delavci našega vrtca vključeni v projekte, akcije in 
natečaje na mednarodni, lokalni in interni ravni, kar je prikazano v spodnji preglednici.  
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Tabela 7:  Vključenost v projekte, natečaje, akcije. 

 Projekti/Natečaji Projekti/akcije 

medn. državno lokalno interno zunanji izvajalci 

Število 1 5 2 6 1 

Število udel. str. del. 2 156 40 18 2 

Število udel. oddelkov 1 70 19 11 1 

 
Podrobneje je sodelovanje v projektih in natečajih, sodelovanje z okoljem ter obogatitvene in dodatne 
dejavnosti opisano v Poročilu o uresničevanju letnega delovnega načrta Vrtca Viški gaj za šolsko leto 2019/20, 
ki je bilo obravnavano in sprejeto na 1. seji Sveta zavoda Vrtca Viški gaj dne 19. 11. 2020. 
 

2.1.3. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

Delo na področju otrok s posebnimi potrebami koordinira svetovalna delavka vrtca. Za vsakega otroka, za 
katerega je izdana odločba oziroma zapisnik ali priporočilo multidisciplinarnega tima (MDT), je imenovana 
strokovna skupina, v kateri so poleg nje še vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ter strokovne delavke, ki 
izvajajo ure dodatne strokovne pomoči (specialna pedagoginja, logopedinja). V primerih otrok z določenimi 
kroničnimi bolezenskimi stanji, je član skupine tudi vodja zdravstveno-higienskega režima.  
 

Vrtec Viški gaj je v šolskem letu 2019/20 obiskovalo 16  otrok, ki so bili z odločbo Komisije za usmerjanje pri 
ZRSŠ oziroma z zapisniki multidisciplinarnih timov (MDT) opredeljeni kot otroci s posebnimi potrebami. 
 

Glede  na vrsto primanjkljajev so bili otroci opredeljeni kot: 
- dolgotrajno bolni (2), 
- dolgotrajno bolni in ADHD (1), 
- ADHD (1), 
- z govorno-jezikovnimi motnjami (2), 
- zaostanki v razvoju (4), 
- z govorno-jezikovnimi motnjami in gibalno oviran (1), 
- z avtističnimi motnjami (3), 
- z drugimi primanjkljaji (2). 
 

Otroci so bili usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo. Dodatno strokovna pomoč smo izvajali za petnajst otrok, saj smo za enega prepozno prejeli zapisnik 
MDT in nismo mogli zagotoviti kadra za izvajanje ur pomoči. Dvanajst otrok je imelo odobreno dodatno 
strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev in ovir po dve uri tedensko, trije otroci pa po eno uro 
tedensko. Dodatne strokovno pomoči logopedinje v obsegu dve uri tedensko nismo izvajali, ker ZGNL ni 
mogel zagotovil kadra. Trije otroci so imeli glede na njihove potrebe spremljevalca (dva po štiri ure dnevno, 
eden pa osem ur dnevno).  
 

Zaradi socialne problematike sta bili dve družini (trije vrtčevski otroci)  v dolgotrajni obravnavi  pri centru za 
socialno delo.  
 

Do konca maja 2020 so se uspešno zaključili postopki zgodnje obravnave za šest otrok, konec šolskega leta 
2019/20 pa smo zaključili spremljanje in obravnave za 9 otrok. Šest se jih je všolalo v osnovno šolo (za tri smo 
v februarju skupaj s starši vložili zahtevek za postopek usmerjanja ob spremembi ravni šolanja), dva sta bila 
usmerjena v razvojni oddelek, eden pa je bil izpisan zaradi selitve.  
 

V šolskem letu 2020/2021  izvajamo na podlagi odločb ter zapisnikov in priporočil MDT osemnajst ur  DSP 
specialnega pedagoga za deset otrok (za dva od teh po eno uro tedensko),  dva otroka imata poleg DSP tudi 
začasnega spremljevalca v obsegu 8 oziroma 4 ure dnevno. ZGNL tudi v tem šolskem letu ni mogel zagotoviti 
kadra za DSP logopeda (eno uro tedensko). 
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V letu 2020 smo razvojnim ambulantam, centrom za duševno zdravje in centru za socialno delo posredovali 
petindvajset poročil o otrocih. V pretežnem delu leta so bili delo z otroki s posebnimi potrebami in vsi 
postopki v zvezi z dodelitvijo tega statusa močno okrnjeni in oteženi zaradi ukrepov vlade RS za zajezitev 
epidemije covid 19 in posledično popolnega zaprtja vrtca in drugih ustanov od 16. 3. do 18. 5. ter delnega 
zaprtja vrtca od 26. 10. do 31. 12. Ure DSP zato niso bile v celoti realizirane, delo z otroki s posebnimi 
potrebami na daljavo po pričakovanjih ni dalo primernih rezultatov, opazovanja in spremljanja otrok niso bila 
mogoča zaradi njihove odsotnosti, zaradi omejenega poslovanja je bilo manj sodelovanja z drugimi 
strokovnimi  inštitucijami, postopki zgodnje obravnave pa so se po našem mnenju tudi podaljšali. 
 

2.1.4. PROGRAM ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 
 

Program, ki ga izvaja Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj (IEV), temelji na Evropskem ogrodju etike in 
vrednot: humanosti, skrbi za sočloveka, pravičnosti, univerzalizmu, kulturi, tradiciji, delu in ustvarjalnosti, 
znanju in modrosti, življenju, naravi, zdravju in integriteti.  
 

Vrtec Viški gaj je prvič pristopil k izvajanju programa v šolskem letu 2014/2015. V šolskem letu 2018/2019 je 
izvajanje dejavnosti na nacionalni ravni povsem zamrlo, v šolskem letu 2019/2020 pa je bilo izvedeno samo 
eno izobraževanje (25. 10. 2019) na temo univerzalizma in izvajanja aktivnosti s tem v zvezi po skupinah. 
Interno delovno skupino za vodenje programa sestavljajo Maja Kavčič, Tanja Kukovec in Klavdija Tekavc, 
koordinatorica je bila Pia de Paulis Debevec, aktivno pa je pri izvajanju aktivnosti sodelovala tudi Nataša 
Glodež. 
 

V šolskem letu 2020/2021 aktivnosti pripravljamo interno, na podlagi že opravljenih izobraževanj v 
preteklosti. Vključujejo se vsi oddelki prvega in drugega starostnega obdobja, upoštevaje smernice 
posameznega letnega delovnega načrta. Poleg različnih usmerjenih dejavnosti za otroke bo delo potekalo 
tako, da bomo v čim večji meri in v čim bolj raznolikih oblikah k sodelovanju povabili tudi starše. 
Organizacijsko se bodo strokovni delavci s pomočjo zadolženih koordinatork srečevali na srečanjih za uvodno 
predstavitev posameznega modula. Vsebinsko bo letošnji program zajemal dva modula: Kultura ter 
Ustvarjalnost in delo. 
 

2.1.5. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM, PRAKSA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV 
 

Praktično usposabljanje z delom (praktični del poklicne mature) je zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja 
Covid-19 potekalo prilagojeno. Vrtec je organiziral usposabljanje v skladu z izpitnim katalogom za praktično 
izobraževanje, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje ter v 
skladu z dogovorom in navodili izobraževalnih ustanov. Praktični del poklicne mature so opravljali trije 
kandidati.  
 

Izobraževalna ustanova Število kandidatov Mentor 

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija 
Ljubljana 

3 
Marjeta Košir, Dragica Ropret Žumer, 
Natalija Korošec 

 
Študentom in dijakom smo omogočili opravljanje prakse in drugih obveznosti, ki so obvezne pri njihovem 
študiju. Prakso so opravljali 2 dijaka in 2 študenta. 
 

Izobraževalna ustanova Število študentov Mentor 

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana 
2 

(3. letnik) 
Tihana Stanić, Tanja Kos 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 
1 

(1. letnik) 
Natalija Korošec, Maja Kavčič 

Univerza na Primorskem, Predšolska vzgoja 
1 

(3. letnik) 
Tihana Stanić 
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2.1.6. IZVAJANJE DELA V SPLOŠNO KORIST 
 

V letošnjem šolskem letu sta bili v Vrtec Viški gaj, kot izvajalsko organizacijo, na opravljanje dela v splošno 
korist napotene tri osebe. Dve sta delo tudi opravili, v skupnem obsegu 243 ur. 
 
 

2.2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH VRTCA VIŠKI GAJ ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 
 

2.2.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE 
 

 Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah (Ur.l. SFRJ-MP, št. 15/1990. 
Spremembe: Ur.l. RS-MP, št. 9/1992), 

 Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic (Ur.l. RS, št. 86/1999), 
 Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991. Spremembe: Ur.l. RS, št. 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 

18/1998 Odl.US: U-I-34/94, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 
 Zakon o vrtcih (Zvrt, Ur.l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 

40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17),  
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Ur.l. RS, št. 16/07, 36/08, 

58/09 (64/09 pop. in 65/09 pop.), 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16 (49/16 pop.) in 
25/17-ZVaj), 

 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13 (popr. 78/13), 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PF-F, 
52/16, 15/17-odl. US in 22/19-ZPosS)), 

 Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF, Ur.l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 105/12, 25/13 odl. US, 
46/13 - ZIPRS1314-A, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 
- ZIPRS1415, 107/13 odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 - ZDoh-2R), 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 
40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14 , 95/14-ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), 

 Zakon o računovodstvu (ZR, Ur.l. RS, št. 23/1999. Spremembe: Ur.l. RS, št. 30/2002-ZJF-C), 
 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS, št. 91/15), 
 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur.l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96 (45/96 

popr.), 51/98, 28/99, 39/99-ZMPUPR, 39/00,56/01, 64/01, (78/01 popr.) 56/02, 43/06–ZkolP, 52/07, 
60/08, 33/10, 83/10, 89/10, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15 (8/16 popr), 45/17, 46/17 in 80/18), 

 Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS, Ur.l. RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 
46/13, 95/14, 91/15, 21/17 in 46/17), 

 Sklep o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Viški gaj (Ur.l. RS št. 39/2008), 
 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Viški 

gaj (Ur.l. RS št. 49/2010), 
 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št. 

97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 
 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 73/00, 

75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17), 
 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 44/1996. Spremembe: Ur.l. RS, št. 

39/1997 Odl.US: U-I-330/96, 1/1998, 84/1998, 44/2000 Odl.US: U-I-3/99, 102/2000, 111/2000, 
92/2002, 120/2003, 110/2005, 45/2006, 129/2006, 79/2008, 119/2008, 102/2009, 62/2010-ZUPJS), 

 Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l. RS, št. 27/14 in 47/17), 
 Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za 

predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, 
št. 92/2012, (98/2012 popr.)), 

 Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih (Ur. l. RS, št. 61/2012), 
 ostali zakonski in podzakonski akti. 
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2.2.2. DOLGOROČNI CILJI IZ ZASTAVLJENEGA VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA OZIROMA 
PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV 

 

Temeljni cilj vzgoje in izobraževanja je oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in odgovornega 
posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje in socialne ter druge spretnosti. Tako je ena od 
temeljnih nalog vrtca zagotoviti spodbujanje različnih področij razvoja v skladu z zakonitostmi razvojnega 
obdobja in značilnostmi posameznega otroka. 
 

DOLGOROČNI CILJI 
 Zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela. 
 Zagotavljanje kakovostne in fleksibilne organizacije življenja in dela v vrtcu glede na ugotovljene potrebe 

otrok, staršev in ustanoviteljice MOL. 
 Omogočanje in spodbujanje profesionalnega razvoja in sodelovanja med zaposlenimi. 
 Spodbujanje in zagotavljanje kvalitetnega sodelovanja med vrtcem in družino. 
 Dvig kakovosti na strukturni ravni (prostorski in materialni pogoji). 
 

2.2.3. CILJI IN NALOGE IZ LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 
 

 Kakovostno načrtovanje in izvajanje dejavnosti na vseh področjih predšolskega kurikulum, v skladu z 
vsebinskimi poudarki vrtca, s posebno pozornostjo na prikritem kurikulumu; 

 omogočanje strokovne in osebnostne rasti ter možnosti napredovanja; spodbujanje internih izobraževanj, 
strokovne razprave in prenosa dobrih praks; 

 zagotavljanje timskega dela, ki omogoča izmenjavo izkušenj, možnosti uvajanja idej v življenje in delo 
vrtca, odprtost in sodelovanje; 

 spodbujanje sodelovanje strokovnih delavcev in vrtca na sploh v različnih projektih in strokovnih srečanjih 
na državni in mednarodni ravni; 

 ponudba različnih obogatitvenih in dodatnih programov, ki pa nikakor ne smejo preveč obremeniti 
družinskega proračuna staršev; sofinanciranje teh programov preko šolskega sklada; spodbujanje 
strokovnih delavcev k vodenju teh programov; 

 vpetost v okolje in sodelovanje s strokovnimi in drugimi institucijami; 
 spodbujanje odprtega dialoga in zaupanja na vseh ravneh komunikacije v vrtcu; 
 nadaljevanje programa etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju v vseh oddelkih vrtca ne glede na starost 

otrok; 
 spodbujanje staršev k bolj aktivnem vključevanju v življenje in delo vrtca/oddelka; 
 psihosocialna pomoč družinam s šibkejšim socialno ekonomskim statusom, mobilizacija mreže pomoči; 
 svetovanje, strokovna pomoč staršem otrok s posebnostmi v razvoju 
 različna formalna in neformalna druženja vseh, ki vstopajo v prostor vrtca; 
 zagotavljanje pogojev in spodbujanje uporabe ustrezne IKT z namenom uspešnejšega, hitrejšega in 

racionalnejšega prenosa informacij. 
 

2.2.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

Delovanje vrtca je v letošnjem šolskem letu močno zaznamovala pandemija Covid-19. Vrtci so se 16. marca v 
skladu z ukrepi za omejevanje širjenja virusa Sars-Cov-19 zaprli. Tako kot v šolah je tudi v vrtcih vzgojno-
izobraževalno delo potekalo na daljavo. 18. maja so se vrtci ponovno odprli. Do konca meseca maja smo 
delovali po prilagojenem delovnem času (7.00 – 16.00) in v zmanjšanem obsegu. Od 29. junija do konca 
šolskega leta je zaradi celostne prenove Enote Zarja, 11 oddelkov otrok, centralna kuhinja, pralnica in uprava 
delovalo na nadomestnih lokacijah. Ves ta čas so na delovanje vrtca pomembno vplivali ukrepi za 
preprečevanje širjenja virusa Sars-Cov-19, ki jih je v svojih priporočilih določil NIJZ. 
 

Zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela. 
 

 Strokovni delavci so timsko načrtovali, izvajali in evalvirali različne projekte in obogatitvene dejavnosti, 
vnašali elemente koncepta Reggio Emillia, konvergentne pedagogike, NTC učenja in Playness 
pedagogike.  
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 Uvajanje samopostrežnega načina prehranjevanja (do pandemije), dejavnosti za nespeče otroke. 
 Otroci in strokovni delavci vrtca so bili vključeni v številne projekte akcije in natečaje na lokalni, državni 

pa tudi mednarodni ravni. 
 Ponudba obogatitvenih programov je bila zelo pestra. Večino le teh so vodili strokovni delavci in so 

potekali brez dodatnega plačila staršev. Nekatere je na podlagi uspešne prijave na javnem razpisu 
dodatno financirala MOL. 

 Sodelovali smo z različnimi strokovnimi ustanovami in zunanjimi strokovnimi sodelavci ter ponudniki 
različnih kulturnih vsebin; dejavno smo se vključevali v programe kulturnih ustanov mesta Ljubljane in 
širše.  

 Na podlagi dogovorov z izobraževalnimi ustanovami smo omogočali prakso dijakom in študentom ter 
izvajali praktično usposabljanje z delom (praktični del poklicne mature). 

 

Zagotavljanje kakovostne in fleksibilne organizacije življenja in dela v vrtcu glede na ugotovljene potrebe 
otrok in staršev in zaposlenih. 
 

 Potekala je timska obravnava otrok s posebnimi potrebami od detekcije do vstopa v šolo, zagotavljali 
smo dodatno strokovno pomoč ter pomoč spremljevalcev OPP. 

 Na začetku šolskega leta smo strukturo oddelkov oblikovali glede na dejanski vpis otrok v naš vrtec in 
povpraševanje na nivoju MOL. 

 Spremljali, analizirali in odzivali smo se na potrebe otrok in staršev ter usklajevali dnevno rutino glede na 
ugotovljeno (poslovni čas posamezne enote, združevanje v času praznikov in počitnic, hkratna prisotnost, 
varstvo v času šole za starše, nadstandardne in dodatne dejavnosti). 

 Skrb za uravnoteženo prehrano in priprava dietne prehrane za otroke, spremljanje kakovosti dobavljenih 
živil in izvajanje načina obdelave, ki v največji meri omogoča ohranjanje biološke vrednosti; izvajanje 
zdravstveno-higienskih ukrepov. 
 

Omogočanje in spodbujanje profesionalnega razvoja, zadovoljstva in sodelovanja med zaposlenimi. 
 

 Veliko pozornosti smo namenili stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju. Zaposleni vrtca so se vključili v 
49 eksternih in 2 interna programa. Za vse strokovne delavce je potekalo izobraževanje Pravna zaščita 
vzgojitelja, v izvedbi Ane Nine Jäger. V okviru programa Mreže učečih se šol in vrtcev je razvojni tim 
izvedel 3 delavnice na temo Obvladovanje stresa na delovnem mestu. 

 V supervizijo v obsegu 24 ur (osem popoldanskih srečanj), kot preventiva na področju stresa, ki je bila 
ponujena vsem strokovnim delavcem, je bilo vključenih 5 strokovnih delavcev (ena skupina). 

 V študijskih strokovnih aktivih so potekale strokovne razprave z namenom krepiti kulturo dialoga in 
profesionalno rast, poglobiti znanje na izbranem področju in spodbuditi izmenjavo izkušenj.  

 Potekale so knjižne čajanke, ki jih je vodila Dragica Ropret Žumer. 
 Spodbujali smo možnost napredovanja in predlagali napredovanje strokovnih delavcev v nazive. 
 Potekala so različna neformalna druženja: novoletno srečanje zaposlenih v Antonovem domu in 

Gospodarskem razstavišču, planinski pohodi (6). 
 Razvojni tim se je sestal osemkrat. Načrtoval ter pripravil je srečanja znotraj starostnih skupinah in izvedel 

evalvacijo dela. Namen srečanj je bil spodbujanje k večjemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju 
med strokovnimi delavci, krepitvi strokovne kompetentnosti ter spodbujanje osebne rasti posameznika 
in celotnega kolektiva. Na temo Obvladovanje stresa na delovnem mestu je izpeljal tedenska kratka 
srečanja in izvajal tehnike čuječnosti. 

 Vodstveni tim je nadomestil kolegij in omogoča bolj neposreden pretok informacij, pobud in idej; večja 
je možnost participacije in soodločanja pri vodenju vrtca. S svojim delom bo nadaljeval tudi v prihodnje. 

 Z namenom izmenjave izkušenj, dobre prakse in vzajemnega svetovanja se je oblikovala Skupina za 
vzajemno pomoč pri delu z otroki, ki potrebujejo dodatno pozornost. Sestala dvakrat.  

 

Spodbujanje in zagotavljanje kvalitetnega sodelovanja med vrtcem in družino. 
 

 Poleg že ustaljenih oblik sodelovanja (različna formalna in neformalna druženja, Šola za starše), smo 
starše povabili tudi k spremstvom na izletih in drugih aktivnostih izven vrtca. V nekaterih oddelkih so 
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sodelovali s predstavitvijo svojih poklicev in običajev svoje dežele. Na žalost so zaradi epidemiološke 
situacije v državi odpadla številna tradicionalna srečanja (dobrodelna prireditev, Živ-Žav in Bonifacijada, 
prireditve ob materinskem dnevu ...). 

 Pomoč svetovalne službe vrtca, program Botrstvo, posredovanje pri zagotovitvi kakšne brezplačne 
dodatne dejavnosti, nudenje brezplačnega kosila. 

 Sodelovanje z zunanjimi inštitucijami v primeru domnevnega nasilja v družini. 
 

Dvig kakovosti na strukturni ravni (prostorski in materialni pogoji). 
 

Pričetek celostne prenove Enote Zarja, nabava otroškega pohištva, prenosnih radijev, fotoaparatov, popravila 
igral menjava dotrajanega pohištva, brušenje in lakiranje parketa, menjava dotrajane opreme v kuhinjah in 
pralnici … 
 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev, glede na epidemiološke razmere v državi, zelo 
uspešni. Pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami. 
 

2.2.5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ 
POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET 

 

Kakovost vzgoje in izobraževanja je izpolnjevanje potreb in pričakovanj vseh udeležencev (otroci, starši, 
zaposleni, ustanovitelj, dobavitelji, država). Kljub razglašeni pandemiji Covid-19 in s tem povezanimi izrednimi 
razmerami menimo, da smo uspešno združevali poslovne naloge s pedagoškimi, sledili strokovnim in 
zakonodajnim novostim, zadovoljevali želje in potrebe otrok, staršev, zaposlenih ter okolja. Kvantitativno 
gledano pa vseh zastavljenih ciljev, v primerjavi s preteklimi leti, nismo dosegli v celoti. 
 

2.2.6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 
 

Zaposleni smo si prizadevali za kakovostno delo in iskali učinkovite, racionalne in inovativne pristope, da bi v 
vse zahtevnejšem okolju dosegali želeno uspešnost in učinkovitost, ki vodi k povečanju zadovoljstva otrok, 
staršev in širše družbe. Na področju gospodarjenja s sredstvi dosegamo zelo ugodne rezultate. Pozorno smo 
spremljali materialne stroške ter redno vzdrževali delovna sredstva, naprave in zgradbe, kolikor je bilo to 
zaradi spremenjenih razmer mogoče.  
 

Ocena gospodarnosti poslovanja = 
𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖

𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖 𝑜𝑑ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖
 = 

2.977.438,86

2.936.287,67
 = 1,014 

 

Redno smo spremljali kvaliteto dobavljenih živil in izvajali take načine obdelave, da so živila v čim večji meri 
ohranila biološko vrednost. Posebno pozornost smo posvečali tudi higienskim razmeram ter higieni pri vseh 
segmentih dela. V ta namen smo kontinuirano vzdrževali higieno in sprotno odpravljali tehnične napake, 
izvajali in nadzirali brezhibno higieno vseh zaposlenih, ki kakorkoli sodelujejo pri pripravi in razdeljevanju 
hrane. Skrbeli smo za sprotno odpravljanje napak pri delovnih strojih in opremi in tako zagotavljali varno 
delovno okolje. 
 

Redno smo vršili preglede notranjih prostorov in zunanjih površin vrtca. Izdelan je program pregledov igrišč 
in imenovana komisija za izvajanje pregledov.  
  
Pranje in vzdrževanje perila je za potrebe vrtca potekalo v lastni pralnici Vrtca Viški gaj v Enoti Zarja. Plenice 
in sredstva za osebno higieno smo nabavljali skladno z Zakonom o javnem naročanju. Za vsa sredstva imamo 
tudi ustrezna dokazila od pooblaščenih zdravstvenih institucij o zdravstveni in higienski neoporečnosti. 
Naročila za dobavo čistil, potrošnega materiala, pripomočkov za čiščenje ter toaletno-sanitarnega materiala 
opravljamo enkrat mesečno ali po potrebi, pri dobavitelju, ki je bil na podlagi razpisa za oddajo naročila  izbran 
kot najugodnejši ponudnik. 
 

Digitalizacija nekaterih postopkov (povezava e-beleženja delovnega časa s programom za izračun plač in 
neposreden prenos podatkov o prisotnosti otrok iz aplikacije WebVrtec v program za izračun oskrbnin, čitalci 
črtnih kod in program za inventuro) je te postopke naredila hitrejše in učinkovitejše. 
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2.2.7.   OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 
 

Vodenje vrtca je usmerjeno k doseganju postavljenih ciljev s smotrnim poslovanjem. Ne glede na cilje 
poslovanja je vrtec pri svojem delovanju vedno izpostavljen različnim tveganjem, da cilji ne bodo doseženi. 
Naloga ravnatelja je, da se na tveganja ustrezno odziva in tako povečuje verjetnost doseganja ciljev. 
 

V vrtcu smo vzpostavili delovanje notranjih kontrol z namenom zagotavljanja zakonite, gospodarne, 
namenske ter strokovno utemeljene porabe sredstev. Ocenjujemo, da dobro izvajamo notranjo finančno 
kontrolo na točkah, kjer je to mogoče. V zvezi z notranjim finančnim nadzorom imamo vzpostavljena 
naslednja notranja pravila in postopke: Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin, 
Pravilnik o popisu, Pravilnik o izterjavi, Register tveganj, Samoocenitveni vprašalnik, ki ga izpolnjujemo na 
osnovi Registra tveganj in Načrt integritete.  
 

S Pravilnikom o računovodstvu in Pravilnikom o gibanju knjigovodskih listin smo predpisali postopke, ki jih 
izvajajo zaposleni z nalogo, da pregledujejo in kontrolirajo knjigovodske listine. Prejete račune pred plačilom 
pregleda oseba, ki je odgovorna za posamezne vrste stroškov, nato jih likvidira računovodski delavec, ki hkrati 
pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente, nazadnje pa račune pregleda še ravnatelj, ki tudi odobri 
izplačilo. 
  
Sistem notranje kontrole je tako vzpostavljen: pri vseh vrstah odhodkov in prihodkov vrtca, pri zbiranju 
ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti, preverjanju dobavnic in računov ob podpisu 
izplačila, pri preverjanju plačil položnic in spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih 
zahtevkov ali pogodb.  
 

Notranja revizija na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnost, ki je bila načrtovana med 
aprilom in oktobrom 2020, ni bila izvedena. 
 

Na osnovi samoocenitvenega vprašalnika smo pripravili Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. 
 

2.2.8.   OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA 
 

Menimo, da vrtec že z uresničevanjem svoje temeljne naloge – vzgoja in izobraževanje ter varstvo predšolskih 
otrok – posredno in neposredno vpliva na različna druga področja kot so sekundarno in terciarno 
izobraževanje, družinsko življenje, gospodarstvo, zdravstveno varstvo, socialne razmere, varstvo okolja, …; 
saj se pri svojem delu povezujemo z okoljem in različnimi institucijami. Veliko o tem pišemo v poglavjih 1.3 
in 2.1. 
 

Sodelovanje s starši je na različne načine aktivno potekalo celo šolsko leto. Potekale so: Formalne oblike - 
roditeljski sestanki, govorilne ure, individualni razgovori, upravni odbor šolskega sklada, svet staršev in svet 
vrtca. Pol formalne oblike - vsakodnevna izmenjava kratkih informacij, skupna srečanja. Neformalne oblike 
- ustvarjalne delavnice, igralne urice, izleti in pikniki, jesensko srečanje s kostanjevim piknikom, Miklavžev in 
novoletni sejem ... Druge oblike sodelovanja - postopno uvajanje in prisotnost enega od staršev v oddelku 
prvi teden vključitve otroka v vrtec, vključitev staršev v načrtovanje in izvajanje programa. Kar nekaj oblik 
sodelovanja je zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja Covid-19 odpadlo (dobrodelna prireditev Male roke 
za velik namen, zaključni ŽIV ŽAVI, pomladanske ustvarjalne delavnice, skupni izleti, zadnji roditeljski 
sestanek, zadnji sestanek Sveta staršev ... So pa ukrepi prinesli novo obliko sodelovanja, to je delo na daljavo. 
V času zaprtja vrtca smo s pomočjo IKT ostali povezani. 


Stalno obveščanje in informiranje je potekalo dnevno v neposrednih stikih, redno pa tudi preko oglasnih 
desk v vrtcu in spletne strani vrtca. V nekaterih primerih je potekalo tudi osebno pisno ali po telefonu oziroma 
e-pošti. 
 

Predhodni roditeljski sestanek za starše novo sprejetih otrok letos nismo organizirali. Postopek vpisa se je 
zaradi koronavirusa zamaknil, celostna prenova Enote Zarja se je hitro približevala.  Zato smo starše novo 
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vpisanih otrok ob podpisu pogodbe pisno seznanili z organiziranostjo vrtca in dnevno rutino, pomembnostjo 
postopnega uvajanja, organizacijo prehrane in zdravstveno-higienskega režima. Poleg tega so prejeli 
Publikacijo vrtca ter zloženke Prvič v vrtec, Svetovalna služba v vrtcu in Preprečujmo širjenje nalezljivih 
bolezni – priporočila za starše. Še posebej, tako ustno kot pisno, smo jih opozorili na pravočasno oddajo 
oziroma dopolnitev Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 
 

Šola za starše. V šol. Letu 2019/20 smo izvedli samo dve srečanji v okviru šole za starše, saj sta spomladanski 
izvedbi sovpadali z zaprtjem vrtca.  Obe srečanji sta udeležencem nudili podporo in nova znanja pri vzgoji 
otrok ali za pri delu z njimi. Srečanji sta bili organizirani v enoti Zarja in sta potekali v obliki predavanja in 
pogovora z aktivnim vključevanjem staršev in strokovnih delavcev vrtca. Za otroke, katerih starši so se 
udeležili predavanj, smo organizirali varstvo. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja Covid-19 sta odpadli 
predavanji o spodbujanju otrokove samostojnosti in privzdigovanju delovnih navad (12. 3. 2020) in o vzgoji 
za reševanje konfliktov (16. 4. 2020). Obe smo izvedli na daljavo v jesenskem delu novega šolskega leta. 
 

S programom zdravstvenega varstva, uravnoteženo in dietno prehrano, projektnim delom in sodelovanjem 
z zdravstvenimi ustanovami smo zagotavljali in soustvarjali pogoje za zdrav razvoj otrok. Vsi otroci so pred 
vstopom v vrtec zdravstveno pregledani. Preko celega leta smo veliko pozornosti namenili sanitarno-
higienskim ukrepom za preprečevanje epidemij. V zimskem času smo večjo pozornost namenjali kapljičnim 
infekcijam (mikroklima, grupiranje otrok, prezračevanje igralnic,..), umivanju rok. Zaradi nastale situacije v 
državi in razglašene epidemije, pa so se ob ponovnem odpiranju vrtca, izvajali vsi dodatni ukrepi, skladno s 
priporočili NIJZ.  
  
Sodelovali smo v nacionalnem projektu Varno s soncem, ki neposredno vpliva na vzgojo za zdrav način 
življenja in trajnostni razvoj.  
 

Skrb za zdravje zob in zobozdravstveno vzgojo je izvajal Zdravstveni dom Vič, Zdravstvena vzgoja, ga. Majda 
Šmit, dipl. med. sestra. Pregled zob na Stomatološki kliniki v Ljubljani, je zaradi razglašene epidemije odpadel.  
 

V dnevno prehrano smo zajemali živila iz vseh skupin prehrambne piramide s poudarkom na visoko vrednih 
in varovalnih živilih v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 
Posebej smo si prizadevali vključiti ribe in ribje jedi v tedenski jedilnik, pri tem pa zagotoviti čim večjo varnost 
uživanja tega živila. Prehrana je bila biološko polnovredna, skrbno načrtovana, sestavljena in pripravljena. 
Odsvetovana živila in odsvetovane oblike priprave hrane smo uvrščali redkeje na jedilnik. Prehrano je 
načrtovala organizatorka prehrane in ZHR, v sodelovanju s timom za prehrano in upoštevajoč mnenja 
pedagoškega kadra oz. prehrambnih navad otrok.   
 

Za otroke z različnimi obolenji ali z motnjami v presnovi smo pripravljali dietne obroke. Dietne obroke smo 
pripravljali na osnovi zdravniških potrdil, ki jih izdajajo pediatri in po navodilih Dietne posvetovalnice pri 
Pediatrični kliniki. Pri tem smo upoštevali določene omejitve pri izbiri živil in načinu priprave hrane. Šolsko 
leto 2019/2020 smo pričeli z 18 dietami, zaključili s 27 dietami, med letom smo pri 3 otrocih zabeležili 
preobčutljivost na določena živila, ki pa je izzvenela pred zaključkom leta. Opažamo porast diet pri najmlajših 
otrocih, porast kompleksnih diet in alergij na živila, ki imajo lahko hude zdravstvene 
 

Skrb za zdravje zaposlenih je v skladu z zdravstveno oceno tveganja vključevala predhodni preventivni 
pregled, ki so ga opravili vsi delavci pred zaposlitvijo in periodične preventivne zdravstvene preglede. Vsi 
zaposleni, ki prihajajo v stik z živili imajo v skladu s Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu 
v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur. list RS št. 82/2003 in  25/2009) podpisano Soglasje 
osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom in Individualno izjavo o bolezenskih 
znakih. S pripravo prehrane za zaposlene smo skrbeli za zdrav način prehranjevanja, ravno tako pa v vrtcu 
pripravljamo hrano za zunanje odjemalce. 
 

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu in z namenom spodbujanja zdravih življenjskih navad, tako 
na delovnem mestu, kot v zasebnem življenju posameznika, je bilo izvedenih 6 planinskih pohodov. Ostali pa 
so zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja Covid-19 ali slabega vremena odpadli. 



VRTEC VIŠKI GAJ, LETNO POROČILO ZA LETO 2020 

31 
 

2.2.9. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJ IN KADROVSKO POLITIKO TER POROČILO O 
INVESTICIJSKIH VLAGANJIH. 

 

KADRI 
 

Po sistemizaciji je za šolsko leto 2020/21 odobrenih 98,5 mest, dejansko pa je bilo na dan 31. 12. 2020 
zaposlenih v Vrtcu Viški gaj 106 delavcev; od tega 77 strokovnih delavcev, 3 administrativno računovodski in 
26 tehničnih delavcev. Zaposleni za krajši delovni čas sta 2 strokovna delavca in 1 tehnični delavec.  
 
Izobrazbena struktura 
Največ zaposlenih 48 oz. 45 % ima srednjo izobrazbo, 40 oz. 37,73 % zaposlenih ima višjo in visoko izobrazbo, 
12 oz. 11 % ima poklicno izobrazbo in 6 oz. 5,33 % zaposlenih ima osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 1 
zaposleni oz. 0,94 % pa ima magisterij. 
 

Tabela 15: Izobrazba zaposlenih. 
 

Stopnja 
izobrazbe 

Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 
Št. delavcev 

31.12.18 
Strukturni 

delež 
Št. delavcev 

31.12.19 
Strukturni 

delež 
Št. delavcev 

31.12.20 
Strukturni 

delež 

I - 0,00 - 0,00 - 0,00 

II 6 5,61 6 5,40 6 5,33 

III - 0,00 - 0,00 - 0,00 

IV 14 13,08 13 11,71 12 11 

V 46 43 48 43,24 48 45 

VI 2 1,87 2 1,80 1 0,94 

VII 38 35,51 41 36,95 39 36,79 

VIII 1 0,93 1 0,90 1 0,94 

SKUPAJ 107 100 111 100 106 100 

 
Iz preglednice 15 je razvidno, da se je v letu 2020 število zaposlenih v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo. 
Število zaposlenih z magistrsko in osnovnošolsko izobrazbo je ostalo enako. Število zaposlenih z višješolsko, 
poklicno, srednjo in visoko izobrazbo pa se je spremenilo. V mesecu decembru 2020 sta bili na porodniškem 
dopustu 2 delavki in 5 delavk na daljši bolniški odsotnosti.   
 

Večina delavcev ima na dan 31. 12. 2020 sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Za določen čas so 
zaposleni le tisti, ki nadomešča daljšo odsotnost, oziroma so zaposleni na delovnih mestih sistemiziranih za 
eno šolsko leto. 
 

Odsotnost zaposlenih 
 

Tabela 8: Zdravstveni absentizem v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020. 
 

Obdobje 
januar – december 

2016 
januar – december 

2017 
januar – december 

2018 
januar – december 

2019 
januar – december 

2020 
 

Bolezen do 30 dni (ure) 8.948 8.342 10.499 10.005 9.346,5 

Bolezen do 30 dni (%) 4,00 3,66 4,71 4,53 4,24 
 

Bolezen nad 30 dni (ure) 9.492 10.269 8.981 7.304 6.512 

Bolezen nad 30 dni (%) 4,25 4,51 4,02 3,30 2,95 
 

Nega (ure) 3.697 3.513 3.092 3.282 3.295 

Nega (%) 1,65 1,54 1,38 1,48 1,49 
 

Skupaj ure 22.137 22.124 22.572 20.591 19.153,5 

Povprečno št. odsotnih 
delavcev na mesec 

10,60 9,71 10,81 9,86 9,17 
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Tabela 9: Porodniška in zdravstveni absentizem pred porodniško v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020. 

Obdobje 
januar – december 

2016 
januar – december 

2017 
januar – december 

2018 
januar – december 

2019 
januar – december 

2020 
 

Porodniška (ure) 12,032 17.792 14.456 9.264 8.536 

Porodniška (%) 5,39 7,81 6,48 4,19 3,87 
 

Bolezen do 30 dni pred 
porodniško (ure) 

1.296 752 480 808 408 

Bolezen do 30 dni pred 
porodniško (%) 

0,85 0,33 0,21 0,36 0,18 
 

Bolezen nad 30 dni pred 
porodniško (ure) 

1.088 1.560 1.248 2.492 456 

Bolezen nad 30 dni pred 
porodniško (%) 

0,48 0,68 0,55 1,12 0,20 
 

Skupaj ure 14.416 20.104 16.184 12.564 9.400 

Povprečno število delavk na 
porodniški  

6,45 8,52 6,92 4,44 4,09 

 

V preteklem letu je bilo na porodniškem dopustu 6 delavk. Na daljši bolniški nad 30 dni je bilo še 10 delavk. 
Krajše odsotnosti strokovnih delavk in čistilk (do 30 delovnih dni) smo nadomestili z delom preko 
študentskega servisa. Tako so študent-i/ke v lanskem letu opravili 7.529 delovnih ur oz. 941 delovnih dni. 
 
Izobraževanje za pridobitev javno veljavne izobrazbe 
 
V izobraževanje za pridobitev javno veljavne izobrazbe so bile v šolskem letu 2019/20 vključene 3 strokovne 
delavke, ki so obiskovale študijski program Predšolska vzgoja na pedagoški fakulteti.  
 
Pripravništvo in strokovni izpit 
 

V šolskem letu 2019/20 sta nastope za strokovni izpit in strokovni izpit opravili 2 strokovni delavki. 
Mentorstvo sta prevzeli Mirjana Rajh in Anja Loboda Čampelj. Nastope sta poleg mentorice spremljala Nataša 
Glodež, pomočnica ravnatelja in Branko Ilotić, ravnatelj. 
 

Stalno strokovno izpopolnjevanje 
 

Načrt stalnega strokovnega izobraževanja je bil pretežno realiziran. Vsem zaposlenim,  razen tehničnim 
delavcem, je bilo omogočeno izobraževanje v obsegu 5 dni, kot to določa Kolektivna pogodba za vzgojo in 
izobraževanje. 
 

Realizirani sta bili načrtovani skupni izobraževanji z zunanjimi izvajalci, ki sta potekali v vrtcu: 
- predavanje »Pravna zaščita vzgojitelja« (2 uri), izvajalka Nina Ana Jäger (38 udeležencev) in 
- supervizija (24 ur), katere se je udeleževalo 5 strokovnih delavk. 

 

Izobraževanje za nadaljevanje programa Etika v vzgoji in izobraževanju je bilo delno izvedeno, saj je nosilec 
programa, Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj, organiziral samo eno izobraževanje namesto 
predvidenih treh. 
 
Strokovne delavke so se udeležile tudi dveh predavanj, ki sta bili sicer organizirani za starše. Na predavanju 
»Od nasmeha do (po)govora - razvijanje govorne komunikacije« so bile prisotne štiri, na predavanju »Otroški 
možgani in obvladovanje burnih čustev« pa jih je bilo osem. 
 

Od načrtovanih skupnih izobraževanj sta odpadli: 
- Medkulturna vzgoja – Živeti raznolikost (16 ur), ker ni bilo prijav in 
- enodnevna strokovna ekskurzija za zaposlene zaradi preventivnih ukrepov preprečevanja okužb s 

koronavirusom. 
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Interna izobraževanja 
Strokovna delavka Dragica Ropret Žumer je vodila knjižne čajanke (tri srečanja v skupnem obsegu 6 ur, 9 
udeleženk), razvojni tim pa je izvedel tri delavnice v okviru programa Mreže učečih se šol in vrtcev na temo 
»Obvladovanje stresa na delovnem mestu«, katerih se je udeležilo skupaj 57 strokovnih delavk (35 jih je bilo 
prisotnih na vseh srečanjih, 8 pa se srečanj ni udeleževalo) in 6 članov razvojnega tima. Izobraževanje sodi 
tudi v načrt promocije zdravja na delovnem mestu. 
 

Individualno izbrana eksterna izobraževanja  
V skladu z načrtom je bila za strokovne delavce edina omejitev pri izboru izobraževanj število dni odsotnosti 
z dela (največ dva) zaradi zagotavljanja nemotenega vzgojnega dela v skupinah. V posameznih primerih (zelo 
aktualne teme, redko izvedeni seminarji, poseben interes vrtca) pa  so strokovne delavke lahko tudi to 
omejitev presegle. Za ostale delavce omejitev ni bilo. Zaposleni so se v skladu z lastnimi interesi in željami 
udeležili 49 izobraževanj (osem manj kot leto prej). 
 
 

SEZNAM OPRAVLJENIH INDIVIDUALNO IZBRANIH  
EKSTERNIH IZOBRAŽEVANJ S ŠTEVILOM UDELEŽENCEV – vsi delavci 

 
 

TEMATSKO PODROČJE / NASLOV PROGRAMA 
Število 

udeležencev 

 GLASBA in PLES  

1 Slovenski in tuji ljudski plesi kot medij kvalitetne komunikacije v vrtcu 1 

2 Zborovska šola za vrtce 1 

3 Terapevtski vidiki glasbene umetnosti 2 

4 Gib, petje, ples in igra v zgodnjem otroštvu 1 

 ŠPORT in GIBANJE  

5 Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok 2 

6 Rolanje v vrtcu in šoli - osnovni 2 

7 Funkcionalna vadba – sodobna vadba v vrtcu 3 

 KOMUNIKACIJA  

8 Povezovalna komunikacija z otroki, ki so nam izziv 1 

9 Povezovalna komunikacija s starši 2 

10 Povezovalno reševanje konfliktov 2 

11 Komunikacija  z zahtevnejšim sogovornikom 2 

 VZGOJA, OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI  

12 Čuječnost za otroke in najstnike 2 

13 Ustavimo medvrstniško nasilje – zagotavljanje varnega okolja v vrtcu 1 

14 Otrok z disleksijo – znaki, težave in pomoč od vrtca preko šolskega obdobja 1 

15 Vzgojno zahtevnejši otroci 1 

16 Spodbujanje razvoja samozavesti in samospoštovanja 1 

17 Čustva, čustvene reakcije otrok 3 

18 Bodite čuječni, poučujte čuječno, učite čuječnost (konferenca Mindfulness 1 

19 Varna navezanost 1 

20 ESD model zgodnje obravnave otrok z avtizmom 1 

21 Otrok s posebnimi potrebami – problem ali izziv 1 

22 Strukturirano učenje kot uspešna metoda pri poučevanju otrok z avtist. motnjo 1 

23 Inkluzija v izobraževalnem procesu – problem ali izziv 1 

 USTVARJANJE  

24 Osnovni tečaj šivanja  17 

25 Panjske končnice, cvetje iz papirja 2 

26 Kurent, drsanke, pletarstvo 3 
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Izobraževanje je podrobneje opisano v Poročilu o uresničevanju letnega delovnega načrta Vrtca Viški gaj za 
šolsko leto 2019/20, ki je bilo obravnavano in sprejeto na 1. seji Sveta zavoda Vrtca Viški gaj dne 19. 11. 2020. 
 

Letni pogovor 
 

Izredne razmere zaradi širjenja virusa Sars-Cov-2 so vplivale tudi na potek letnih pogovorov. Vrnjenih je bilo 
44 vprašalnikov, ravnatelj pa je v mesecu aprilu izvedel 10 letnih pogovorov, večino preko Skype, Zoom ali 
telefona. 
 

Hospitacije in posvetovalni razgovori 
 

Neposredno spremljanje vzgojnega dela je potekalo do pojava izrednih razmer zaradi širjenja virusa Sars-Cov-
2. Ravnatelj in pomočnica ravnatelja sta skupaj izvedla 17 hospitacij in posvetovalnih razgovorov, od tega je 
bil ravnatelj prisoten na 14. 
 

Napredovanje zaposlenih 
 

V šolskem letu 2019/20 so lahko javni uslužbenci napredovali tako v plačni razred kot v višji naziv. V drugi 
polovici meseca marca smo preverili pogoje in izvedli napredovanje v višji plačni razred. Za en plačni razred 
je napredovalo 8 delavcev, za dva pa 1 delavec. 
 
Predloge za napredovanje v naziv smo izvajali skozi celo leto. V naziv MENTOR sta napredovali 2 delavki. 
V skladu s trenutno veljavno zakonodajo so (bodo) javni uslužbenci pridobili pravico do plače v skladu s 
pridobljenim nazivom 1. decembra. 

27 Izdelava sveč 1 

 METODIKA IN DIDAKTIKA  

28 Montessori – pregledno izobraževanje za predšolsko obdobje 2 

29 Kamišibaj kot učinkovit didaktični pristop 3 

30 Reggio Emilia vzgojni koncept 1 

31 Nevrotaktilna integracija MNRI 1 

 ZDRAVJE IN OSEBNA RAST ZAPOSLENIH  

32 Kako do boljšega razumevanja n uresničev. dobrih medsebojnih odnosov v VIZ 2 

33 Supervizija 5 

 EKSKURZIJE  

34 Strokovna ekskurzija ravnateljev  1 

 OSTALO  

35 Zdravje otrok in mladostnikov 1 

36 Študijsko srečanje za vrtce 2 

37 Priprava na strokovni izpit v VIZ 1 

38 Strokovno  srečanje ravnateljev 1 

39 Posvet pomočnikov ravnateljev 1 

40 Večplastna interpretacija Krsta pri Savici 2 

41 Etika 3 

42 Logika v predšolskem obdobju 1 

43 Vrtec – družbeno okolje enakih možnosti 1 

44 Program NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok – za vrtce  1 

45 Pridobivanje retoričnih veščin 1 

46 Sodobna tajnica 1 

47 E-arhiviranje 1 

48 Energetsko knjigovodstvo 1 

49 Microsoft teams – enostavno virtualno delo 1 
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Tabela 18: Število vzgojiteljev po nazivu za zadnjih pet let. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Vzgojitelj brez naziva 6 1 0 1 2 

Vzgojitelj mentor 12 12 14 15 19 

Vzgojitelj svetovalec 14 16 18 18 15 

Vzgojitelj svetnik 1 1 1 1 0 

Skupaj vzgojitelji 33 30 33 35 37 

 
V preglednici so zajeti vsi, ki lahko opravljajo delo vzgojitelja (37).  
 

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKA VLAGANJA 
 

V letu 2020 je potekala celovita prenova Enote Zarja, financirana v javno-zasebnem partnerstvu. Zamenjana 
je bila tudi večina pohištva v igralnicah. 
 

Nabava novih osnovnih sredstev in  drobnega inventarja v letu 2020 
 

V letu 2020 smo iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let nabavili osnovna sredstva in drobni 
inventar v skupni vrednosti 14.328,45 EUR. Nabavili smo: 
 

 3 čitalnike nalepk za inventuro v skupnem znesku 2.459,40 EUR, 
 15 ortopedskih stolov za vzgojitelje v skupni vrednosti 5.130,00 EUR, 
 2 vozička za 6 otrok v znesku 3.038,10 EUR,  
 nabava drugih osnovnih sredstev in drobnega inventarja z vrednostjo manjšo od 500,00 EUR za 

kuhinjo in igralnice v skupni vsoti 3.700,95 EUR. 
 
2.2.10. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU 

PROGRAMA 
 

Delovanje vrtca je močno zaznamovala pandemija Covid-19. Vrtci so se 16. marca v skladu z ukrepi za 
omejevanje širjenja virusa Sars-Cov-19 zaprli. Tako kot v šolah je tudi v vrtcih vzgojno-izobraževalno delo 
potekalo na daljavo. 18. maja so se vrtci ponovno odprli. Do konca meseca maja smo delovali po prilagojenem 
delovnem času (7.00 – 16.00) in v zmanjšanem obsegu. Od 29. junija do konca šolskega leta je zaradi celostne 
prenove Enote Zarja, 11 oddelkov otrok, centralna kuhinja, pralnica in uprava delovalo na nadomestnih 
lokacijah. Na delovanje vrtca tudi v novem šolskem letu pomembno vplivajo ukrepi za preprečevanje širjenja 
virusa Sars-Cov-19, ki jih je v svojih priporočilih določil NIJZ. Veliko načrtovanih dejavnosti je odpadlo, oziroma 
so potekale v prilagojenem obsegu in načinu. 
 
 
Poročilo so pripravili: 

Branko Ilotić, ravnatelj, 
Mojca Kastelic, knjigovodkinja, 
Helena Kušar, organizator prehrane in ZHR, 
Natalija Movern Lukše, poslovna sekretarka, 
Tomaž Torkar, računovodja. 

 
 

V Ljubljani, 18. 2. 2021  Ravnatelj: 
Branko Ilotić    
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RAČUNOVODSKO POROČILO VRTCA VIŠKI GAJ 
 
1. BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2020 (V EURIH) 
 

 Naziv podskupine kontov Leto 2020 Leto 2019 

 SREDSTVA 

A DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 3.199.113 2.913.052 

 
Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 9.053 9.424 

 
Popravek vrednosti neopredmetenih  sredstev 7.760 7.465 

 
Nepremičnine 4.854.405 4.407.574 

 
Popravek vrednosti nepremičnin 1.752.706 1.623.557 

 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 1.048.681 1.193.057 

 
PV opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 952.560 1.065.981 

 
Dolgoročne finančne naložbe 0 0 

 
Dolgoročno dana posojila in depoziti 0 0 

 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja 0 0 

 
Terjatve za sredstva dana v upravljanje 0 0 

B KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN  ZALOG IN AKTIVNE ČAS. RAZMEJITVE 430.136 307.437 

 
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice 0 0 

 
Dobroimetje pri banki in drugih fin. ustanovah 38.038 53.123 

 
Kratkoročne terjatve do kupcev 17.457 65.729 

 
Dani predujmi in varščine   

 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega  načrta 349.985 170.754 

 
Kratkoročne finančne naložbe   

 
Kratkoročne terjatve iz financiranja   

 
Druge kratkoročne terjatve 5.473 17.831 

 
Neplačani odhodki   

 
Aktivne časovne razmejitve 19.183 0 

C  ZALOGE   

 
Obračun nabave materiala 0 0 

 
Zaloge materiala 0 0 

 
Zaloge drobnega inventarja in embalaže 0 0 

 
Nedokončana proizvodnja in storitve 0 0 

 
Proizvodi 0 0 

 
Obračun nabave blaga 0 0 

 
Zaloge blaga 0 0 

 
Druge zaloge 0 0 

 AKTIVA SKUPAJ  3.629.249 3.320.489 

 Aktivni konti izvenbilančne evidence 0 0 
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D KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČAS.  RAZMEJITVE 363.548 271.849 

 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 1.578 930 

 Kratkoročen obveznosti do zaposlenih 164.296 160.798 

 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 63.498 65.709 

 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 31.799 30.753 

 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega  načrta 468 106 

 Kratkoročne obveznosti do financerjev 0 0 

 Kratkoročne obveznosti iz financiranja 0 0 

 Neplačani prihodki 0 0 

 Pasivne časovne razmejitve 101.909 13.553 

 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 3.265.701 2.984.640 

 Splošni sklad  0 

 Rezervni sklad  0 

 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.560 2.122 

 Dolgoročne rezervacije 0 0 

 Sklad namenskega premoženja v javnih skladih 0 0 

 
Sklad premoženja v  drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi 
lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 0 0 

 Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 

 Druge dolgoročne obveznosti 0 0 

 Obveznosti za neopredmetena  dolgoročna  sredstva  in opredmetena OS 3.202.932 2.910.930 

 Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe  0 

 Presežek prihodkov nad odhodki 61.209 35.588 

 Presežek odhodkov nad prihodki   

 PASIVA SKUPAJ 3.629.249 3.220.489 

 Pasivni konti izvenbilančne evidence 0 0 
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2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. DO 31. 12. 2020 (V EURIH) 
 

Naziv podskupine kontov Leto 2020 Leto 2019 INDEKS 2020/2019 

  

PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.955.335 2.904.028 1,0176 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 2.955.335 2.904.028 1,0176 

Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 

0 0 
0 

Prihodki od prodaje blaga in materiala 0 0 0 

FINANČNI PRIHODKI 4 0 0 

DRUGI PRIHODKI 11.703 17.371 0,6737 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 0 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 0 

Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 10.397 0 0 

CELOTNI PRIHODKI 2.977.439 2.921.399 1,0191 

STROŠKI BLAGA IN STORITEV 495.529 639.777 0,7745 

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 0 0 0 

Stroški materiala 321.140 401.208 0,8004 

Stroški storitev 174.389 238.569 0,7309 

STROŠKI DELA 2.412.204 2.241.704 1,0760 

Plače in nadomestila plač 1.820.314 1.654.222 1,1004 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost  294.767 270.846 1,0883 

Drugi stroški dela 297.123 316.636 0,9383 

AMORTIZACIJA 0 0 0 

REZERVACIJE 0 0 0 

DRUGI STROŠKI 405 1.025 0,3951 

FINANČNI ODHODKI 0 0 0 

DRUGI ODHODKI 5.379 0 0 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 22.771 18.438 1,2350 

CELOTNI ODHODKI 2.936.288 2.900.944 1,0121 

   

PRESEŽEK PRIHODKOV 41.151 20.455 2,0117 

PRESEŽEK ODHODKOV   0 

Davek od dobička pravnih oseb 1201 0 0 

Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka p. o. 39.950 20.455 1,9530 
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3. POJASNILA K IZKAZOM 
 
Zakon o računovodstvu zahteva dva računovodska izkaza in sicer bilanco stanja ter izkaz prihodkov in 
odhodkov določenih uporabnikov.  
 
K bilanci stanja v prilogi prilagamo preglednici: 

 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in 
 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

Izkazu prihodkov in odhodkov prilagamo naslednje preglednice: 
 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 
 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 
 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 
 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

 
V spodnji preglednici smo prikazali nabavno vrednost vseh nepremičnin, neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev, popravek vrednosti in njihovo sedanjo vrednost na dan 31. 12. 2020. V skladu s 45. členom 
Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02 - ZJF-C) drobni inventar odpisujemo enkratno v celoti 
ob nabavi. 
 

KONTO NAZIV Nabavna vrednost 
                   v EUR 

Popravek vrednosti 
                      v EUR 

Sedanja vrednost  
                  v EUR 

003100 
Materialne 
pravice 9.053.41 7.760.44 1.292,97 

020000 Zemljišča 417.735,46 0 417.735,46 

021000 Gradbeni objekti 4.436.669,01 1.752.705,87 2.683.963,14 

040000 Osnovna sredstva 730.535,34 635.973,69 94.561,65 

0400001 
Osnovna sredstva 
Šolski sklad 24.853,39 22.293,39 1.560,00 

041000 Drobni inventar 236.629,79 236.629,79 0 

041100 
Drobni inventar 
skupinski 53.993,28 53.993,28 0 

0410001 DI  Šolski sklad 2.669,40 2.669,4 0 

Skupaj: 5.912.139,08 2.713.025,86 3.199.113,22 

 
Na dan 31. 12. 2020 znaša sedanja (neodpisana) vrednost vseh nepremičnin in osnovnih sredstev v Vrtcu 
Viški gaj 3.199.113,22 EUR. V letu 2020 smo prvič doslej dobili podatke s strani MOL o vrednosti stavbnih 
zemljišč vrtca, katere smo nato tudi poknjižili v naše poslovne knjige v skupni vrednosti 417.735,46 EUR. 
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3.1. PODROBNEJŠI PREGLED SPREMEMB V LETU 2020 PO POSAMEZNIH VRSTAH SREDSTEV: 
 
Neopredmetena sredstva (materialne pravice) 

Stanje oz. sprememba Znesek v EUR 

Nabavna vrednost  na dan 1. 1. 2020 9.424,40 

Popravek vrednosti na dan  1. 1. 2020 7.464,94 

Nove nabave  letu 2020 0,00 

Znesek amortizacije v letu 2020 666,49 

Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2020 1.292.97 
 

V letu 2020 ni bilo novih nabav neopredmetenih sredstev. Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev na 
dan 31. 12. 2020 znaša 1.292,97 EUR. 
 

Gradbeni objekti 

Stanje oz. sprememba Znesek v EUR 

Nabavna vrednost na dan  1. 1. 2020 4.407.573,42 

Popravek vrednosti na dan  1. 1. 2020 1.623.557,14 

Nove nabave  letu 2020 29.095,59 

Znesek amortizacije v letu 2020 129.148,73 

Neodpisana vrednost  na dan 31. 12. 2020 2.683.963,14 
 

V letu 2020 nam je MOL podala podatek o vrednosti garaže Zarja in podatek o vrednosti PZI dokumentacije 
za sanacijo Enote Kozarje, ki je bila financirana direktno s strani MOL-a, v skupni vrednosti 29.095,59 EUR: 

 Vrednost garaže v Enoti Zarja  10.369,20 EUR, 
 PZI dokumentacija v zvezi s sanacijo v Enoti Kozarje v višini 18.726,39 EUR. 

 

Sedanja vrednost vseh gradbenih objektov Vrtca Viški gaj na dan 31. 12. 2020 znaša 2.683.963,14 EUR. 
 

Osnovna sredstva z vrednostjo nad 500 EUR v upravljanju od MOL 

Stanje oz. sprememba Znesek v EUR 

Nabavna vrednost na dan 1. 1. 2020 810.157,56 

Popravek vrednosti na dan 1. 1. 2020 730.535,34 

Nove nabave  letu 2020 6.658,58 

Znesek amortizacije v letu 2020 31.672,55 

Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2020 94.561,65 

 
V letu 2020 smo nabavili naslednja osnovna sredstva iz presežka prihodkov preteklih let z vrednostjo nad 
500,00 EUR v skupnem znesku 6.658,58 EUR: 

 projektor v znesku 603,29 EUR, 
 plato vozički za kuhinjo v vrednosti 557,79 EUR, 
 trije čitalniki inventurnih nalepk v skupnem znesku 2.459,40 EUR, 
 dva vozička za šest otrok v skupni vrednosti 3.038,10 EUR. 

 
Sedanja vrednost osnovnih sredstev v upravljanju od MOL na dan 31. 12. 2020 znaša 94.561,65 EUR. 
 
Lastna osnovna sredstva z vrednostjo nad 500 EUR, kupljena iz Šolskega sklada vrtca 

Stanje oz. sprememba Znesek v EUR 

Nabavna vrednost  na dan 1. 1. 2020 24.853,39 

Popravek vrednosti  na dan 1. 1. 2020 22.731,79 

Nove nabave  letu 2020 0,00 

Znesek amortizacije v letu 2020 561,60 

Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2020 1.560,00 

 



VRTEC VIŠKI GAJ, LETNO POROČILO ZA LETO 2020 

41 
 

Iz Šolskega sklada Vrtca Viški gaj v letu 2020 nismo nabavljali osnovnih sredstev. Sedanja vrednost vseh 
sredstev, ki so bila nabavljena iz Šolskega sklada in so torej v lasti Vrtca, na dan 31. 12. 2020  znaša 1.560,00 
EUR. 
 
Drobni inventar, voden posamično, v upravljanju od MOL 

Stanje oz. sprememba Znesek v EUR 

Nabavna vrednost  1. 1. 2020 298.024,82 

Popravek vrednosti na dan  1. 1. 2020 298.024,82 

Nove nabave  letu 2020 6.478,19 

Znesek amortizacije v letu 2020 6.478,19 

Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2020 0,00 

 
V letu 2020 smo nabavili drobni inventar, ki je voden posamično, v skupnem znesku 6.478,19 EUR, celoten 
znesek smo krili iz presežka prihodkov preteklih let; in sicer:  

 stoli Sanus za pedagoški kader (15x) v skupni vrednosti 5.130,00 EUR, 

 glasbeni stolpi, voziček za kuhinjo, mobiteli, mešalnik multipraktik v skupni višini 1.348,19 EUR.  
 
V skladu z zakonom smo ves drobni inventar odpisali v tekočem letu. 
 
Lastni drobni inventar, nabavljen iz Šolskega sklada vrtca 

Stanje oz. sprememba Znesek v EUR 

Nabavna vrednost  na dan 1. 1. 2020 3.522,85 

Popravek vrednosti na dan 1. 1. 2020 3.522,85 

Nove nabave  letu 2020 0,00 

Znesek amortizacije v letu 2020 0,00 

Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2020 0,00 

 
V letu 2020 ni bilo novih nabav drobnega inventarja, vodenega posamično, kritih iz Šolskega sklada Vrtca 
Viški gaj. 
 
Drobni inventar, voden skupinsko, v upravljanju od MOL 

Stanje oz. sprememba Znesek v EUR 

Nabavna vrednost  1. 1. 2020 56.498,35 

Popravek vrednosti  1. 1. 2020 56.498,35 

Nove nabave  letu 2020 1.191,68 

Znesek amortizacije v letu 2020 1.191,68 

Neodpisana vrednost  na dan 31. 12. 2020 0,00 

 
V letu 2020 smo nabavili drobni inventar, voden skupinsko, v znesku 1.191,68 EUR, in sicer nabavo DI za 
kuhinjo. Znesek je bil financiran iz presežka prihodkov preteklih let. 
 
 V skladu z zakonom smo ves drobni inventar voden skupinsko odpisali v tekočem letu. 
 
4. RAZKRITJE DODATNIH PISNIH POJASNIL K IZKAZOM OD TOČKE 1 DO 13 
 

1. Prihodki tržne dejavnosti so opredeljeni na podlagi poslovnega dogodka. Ustrezen znesek odhodkov 
iz tržne dejavnosti pa smo v letu 2020 za tiste odhodke, za katere je bil izračun možen, opredelili na 
podlagi poslovnega dogodka, preostale odhodke tržne dejavnosti pa smo ugotovili na podlagi sodil 
(kombinacija deleža obrokov hrane namenjena za tržno dejavnost v primerjavi z vsemi obroki hrane 
v Vrtcu in deleža kvadrature prostorov, v katerih se izvaja tržna dejavnost, v primerjavi s kvadraturo 
vseh prostorov Vrtca).  
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2. Presežka odhodkov nad prihodki ne izkazujemo niti v bilanci stanja, niti v izkazu prihodkov in 
odhodkov. 

 
3. Zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje nimamo.  

 
4. Na dan 31. 12. 2020 izkazujemo naslednje kratkoročne terjatve v skupni višini 392.087,72 EUR: 

 

KRATKOROČNE TERJATVE Znesek v EUR 

Terjatve do kupcev 17.457,26 

Terjatve do uporabnikov EKN (MOL) 340.497,88 

Terjatve do uporabnikov EKN (MIZKŠ) 9.487,51 

Druge kratkoročne terjatve 5.472,24 

Prehodno nezaračunani prihodki 19.182,83 

SKUPAJ 392.087,72 

 
Kratkoročne terjatve do kupcev  so terjatve za oskrbnine otrok, terjatve do najemnikov prostorov Vrtca, 
terjatve do zaposlenih za  prehrano v mesecu decembru 2020 in terjatve za prehrano zunanjih odjemalcev v 
skupnem znesku 17.457,26 EUR.  V znesek je že všteta po priporočilu revizije narejena začasna oslabitev 
zapadlih neplačanih terjatev do staršev, ki se nanašajo na leto 2020, v skupnem znesku 15.375,08 EUR. Vsi 
prilivi od izterjave oslabljenih terjatev bodo povečevali prihodke v letu 2021. Večina izkazanih kratkoročnih 
terjatev do kupcev ima rok plačila v januarju 2021 in so bile takrat tudi poravnane. 
 
Terjatve do ustanovitelja (MOL) v skupni višini 340.497,88 EUR zajemajo sredstva za plače in razliko med ceno 
programa in plačili staršev za mesec december 2020. Poleg tega je v omenjene terjatve všteto tudi kritje 
izpada prihodkov zaradi oprostitve plačil staršev za mesece oktober, november in december 2020, ki jih bo 
prek MOL krilo MIZŠ ter financiranje izplačila dodatka uslužbencem vrtca na podlagi 123. člena ZIUOPDVE za 
mesece oktober, november in december 2020. 
 
Terjatve do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za drugega otroka istih staršev, vpisanega v vrtec, 
za mesec december 2020 znašajo 9.487,51 EUR in so bile poravnane januarja 2021. 
 
Druge kratkoročne terjatve v skupni višini 5.472,24 EUR predstavljajo terjatve do ZZZS za refundirane 
bolniške odsotnosti delavcev (5.267,95 EUR), in terjatve za provizijo po pogodbi o nakazilu premij za dodatno 
zdravstveno zavarovanje delavcev v višini 204,29 EUR. 
 
Prehodno nezaračunani prihodki v višini 19.182,83 EUR pa predstavljajo terjatve do ZRSZ za uveljavljanje 
refundacije stroškov v zvezi s COVID-19 za mesec november 2020 (karantena uslužbencev zaradi rizičnega 
stika in varstvo otrok zaposlenih na domu zaradi višje sile). 
 

5. Obveznosti, izkazane v bilanci stanja na dan 31. 12. 2020 so tekoče obveznosti z rokom plačila v letu 
2021; in sicer gre za naslednje obveznosti v skupni višini 349.975,72 EUR: 

 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI Znesek v EUR 

Obveznosti za prejeta preplačila 1.577,54 

Obveznosti do zaposlenih 164.296,21 

Obveznosti delodajalca za prispevke od plač 25.435,80 

Obveznosti do dobaviteljev 63.966,92 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 5.161,45 

Vnaprej vračunani odhodki 89.537,80 

SKUPAJ 349.975,72 
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Obveznosti za prejete predujme so kratkoročne obveznosti za preplačila staršev na dan 31. 12. 2020 v znesku 
1.577,54 EUR, do katerih navadno pride zaradi spremenjene višine odločb za znižano plačilo vrtca. Preplačila 
so se upoštevala pri izdanih položnicah za mesec januar 2021. 
 
Obveznosti do zaposlenih v višini 164.296,21 EUR so obveznosti za plače in obračunane druge stroške dela 
za mesec december 2020, ki so bile poravnane ob izplačilu plače dne 8. 1. 2021. 
 
Obveznosti delodajalca za prispevke v zvezi s plačami v znesku 25.435,80 EUR so obveznosti Vrtca za plačilo 
prispevkov, ki se nanašajo na decembrske plače delavcev in so bile prav tako poravnane dne 8. 1. 2021. 
 
Obveznosti do dobaviteljev so tekoče obveznosti do dobaviteljev Vrtcu v višini 63.966,92 EUR, ki zapadejo v 
plačilo v letu 2021. 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 5.161,45 EUR predstavljajo obveznosti  za plačilo DDV 
za december 2020 ter obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih v mesecu decembru 2020. 
 
Vnaprej vračunani odhodki v višini 89.537,80 EUR so odhodki v zvezi z izplačilom dodatka uslužbencem vrtca 
na podlagi 123. člena ZIUOPDVE za mesece oktober, november in december 2020, ki bodo sicer nastali šele 
ob izplačilu omenjenih dodatkov v letu 2021, sodijo pa seveda v leto 2020. 
 

6. Viri sredstev za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva so: 
 namenska sredstva ustanovitelja, 
 sredstva, dobljena s strani zavarovalnice od zavarovalnin, 
 donacije pravnih in fizičnih oseb (Šolski sklad) in 
 presežek prihodkov nad odhodki preteklih let. 

 
7. Naložb prostih denarnih sredstev v letu 2020 ni bilo. 

 
8. Investicije v Enotah Zarja in Bonifacija, nabava novih osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter 

amortizacija sredstev in izpis iz evidence po inventuri, so delno spremenile stanje stalnih sredstev. 
 

9. Na kontih izvenbilančnih evidenc ni podatkov. 
 

10. V letu 2020 po denarnem toku po izračunu po fiskalnem pravilu nimamo presežka prihodkov nad 
odhodki.  

 
11. Za opravljanje dejavnosti se uporabljajo tudi že v celoti odpisana opredmetena in neopredmetena 

dolgoročna sredstva. 
 

12. Stanje na rednem transakcijskem računu Vrtca Viški gaj je na dan 31. 12. 2020 znašalo 25.598,50 
EUR, na računu Šolskega sklada Vrtca Viški gaj pa smo imeli dne 31. 12. 2020 znesek v višini 12.382,84 
EUR. Stanje na obeh transakcijskih računih se ujema s knjigovodskim stanjem.  
 

13. V letu 2020 smo izkazali presežek prihodkov nad odhodki v višini 41.151,19 EUR. Ker pa bomo morali 
za leto 2020 plačati davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.201,45 EUR, smo ugotovljeni presežek 
prihodkov zmanjšali za znesek plačila DDPO. Končni presežek prihodkov nad odhodki po plačilu DDPO 
za leto 2020 torej znaša 39.949,74 EUR in ga bomo prenesli na konto 985 – presežek prihodkov nad 
odhodki iz prejšnjih let. 
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ZAKLJUČNI DEL 
 
Letno poročilo Vrtca Viški gaj za leto 2020 je obravnaval in sprejel Svet zavoda na 3. seji, 24. 3. 2021. 
 
Za računovodske podatke in pojasnila je odgovoren računovodja, Tomaž Torkar; za druge podatke in poročilo 
pa ravnatelj, Branko Ilotić. 
 
 
Ljubljana, 23. 2. 2021 
 

Številka dokumenta: 410-11/2021/1 
 
 

Za računovodsko poročilo: 
Tomaž Torkar, računovodja 

Ravnatelj: 
Branko Ilotić 

 
 

 
 
                          Predsednica Sveta zavoda Vrtca Viški gaj: 
                                  Anja Klavs 


