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1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
1.1 Poročilo ravnatelja
V letu 2015 smo zaposleni v Vrtcu Beltinci sledili naši viziji, poslanstvu in vrednotam, ki jih
imamo zapisane v naših temeljnih dokumentih - Razvojni načrt in Letni delovni načrt.
Uresničevali smo dolgoročne/razvojne cilje in letne cilje, ki smo jih zastavili za posamezno
šolsko leto. K uresničevanju naših vrednot v povezavi z vizijo smo usmerjali in v tem duhu
vzgajali tudi otroke.
Prednostna naloga v šolskem letu 2014/15 je bila spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine
pod naslovom »Kak je inda fajn bilou«. To področje smo obdelali zelo široko, saj smo poleg
strokovnih in ostalih delavcev vrtca, množično vključevali tudi zunanje sodelavce (društva,
zavode in druge) v naši občini, pa tudi širše. Ob koncu šolskega leta smo izdali zbornik z
naslovom »Tak je inda fajn bilou«.
Nadaljevali smo s poučevanjem tujega jezika v vrtcu pod okriljem ZRSŠ, OE Maribor in
sodelovali s svetovalko za področje predšolske vzgoje, go. Faniko Fras Berro.
Uresničevanje ciljev je potekalo dnevno, preko neposrednega pedagoškega dela v oddelkih in
na srečanjih strokovnih delavcev. Izvedli smo štiri vzgojiteljske zbore in štiri strokovne aktive,
vsako srečanje je trajalo dve uri, s predhodno pripravo vsakega posameznika. Izvajali smo tudi
aktive enot, aktive tehničnih delavcev, sestanke razvojnega tima in kolegije oz. sestanke
ravnateljice z vodji organizacijskih enot. Na ta način smo skupno načrtovali ter naše delo
sprotno evalvirali. Sproti smo skrbeli za kakovost našega dela in profesionalni razvoj
zaposlenih.
Redno smo se udeleževali prireditev v bližnji in daljni okolici, sledili aktualnim dogodkom in
predstavljali našo dejavnost navzven.
Zaključna prireditev je potekala v skladu s prednostno nalogo – tokrat smo jo poimenovali
»Vrtecovo senje«.
Tudi ostala praznovanja so bila zelo pestra, še posebej velja izpostaviti teden otroka, mesec
športa in praznični december.
Delovali smo v skladu z vsemi zakonskimi predpisi, ki veljajo za področje predšolske vzgoje,
tudi šolsko leto 2014/15 smo pričeli z 18-imi oddelki, enako kot leto prej. Skozi celo leto smo
se trudili, da je bil naš poslovni rezultat pozitiven in večjih likvidnostni težav nismo imeli.
Nekaj težav z neporavnavanjem svojih obveznosti je bilo pri nekaterih starših, predvsem pri
starših otrok Romov. Sodelovanje z ustanoviteljico Občino Beltinci je potekalo v skladu s
pogodbo, ki je sklenjena med vrtcem in občino, zagotavljali so nam nemoteno delovanje, da
smo otrokom lahko zagotavljali ustrezne prostorske in druge pogoje ter primerna didaktična
sredstva.
Povzetek nekaterih dogodkov v letu 2015:
• V januarju nas je obiskala folklorna skupina Veseli Marki z OŠ Beltinci in se predstavila
v skladu z našo prednostno nalogo.
• Ob pustu so nas obiskali kurenti TD Ježevka s Ptuja.
• V našem zavodu je bil opravljen nadzor regijskega koordinatorja za področje EKO
projekta, s strani katerega smo dobili nekaj koristnih priporočil.
• Izvedli smo predavanje logopedinje Simone Levc, ki je bilo namenjeno staršem in
strokovnim delavcem vrtca. Povabili smo tudi kolege iz drugih vrtcev in šol.
• V marcu smo v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala skupaj z
Gimnazijo Murska Sobota, Osnovno šolo Beltinci in Osnovno šolo II iz Murske Sobota
sodelovali na prireditvi v Kulturnem domu Beltinci, na temo »Voda«. Ob koncu
šolskega leta pa smo pripravili zaključek projekta v našem vrtcu in gostili obiskovalce
iz vseh sodelujočih zavodov.
3

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Za strokovne delavce vrtca je bil izpeljan seminar z naslovom Nemirni in moteči otroci
v vrtcu. Izvajalec MiB d.o.o. iz Ljubljane, ga. Maruška Željeznov Seničar. Seminar je
trajal 6 pedagoških ur, v soboto 28.3.2015.
V aprilu smo se pridružili vseslovenski akciji Tek na 100 metrov, na pobudo Atletske
zveze Slovenije.
Sodelovali smo v programu Teden vseživljenjskega učenja, ki ga je koordinirala
Ljudska univerza Murska Sobota.
V aprilu je podjetje Rayher, ki ponuja materiale za ustvarjalce, izvedlo brezplačne
delavnice za strokovne delavce vrtca, zunanja sodelavka Urška Ropoša pa plesne
delavnice, na podlagi katerih smo pripravili program za zaključno prireditev.
Sodelavci enote Beltinci so izvedli delovno akcijo in uredili talne označbe na dvorišču
enote za različne didaktične igre.
Obiskali so nas študentje specialne pedagogike z Dunaja. Predstavili smo jim dejavnost
našega vrtca s poudarkom na vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke
vrtca. Ogledali so si tudi prostore enote Beltinci.
V maju so otroci enote Ižakovci obiskali Vrtec v občini Moravske Toplice in se
predstavili s kulturnim programom. S prispevkom o naravi so se predstavili tudi v eni
izmed oddaj na Radiu Maksi.
Skupina strokovnih delavcev se je udeležila izobraževanja Aktivno učenje, druga
skupina pa FIT izobraževanja.
Obiskali so nas kolegi iz Vrtca Odranci, predstavili smo jim naš vrtec in opravili
strokovno debato.
Otroci vseh enot so se udeležili miniolimpiade v sodelovanju s Športno zvezo Beltinci.
Predstavniki vrtca smo se udeležili 80-letnice Vrtca Manka Golarja v Gornji Radgoni
in 70-letnice Vrtca Ljutomer.
Strokovno ekskurzijo zaposlenih smo izvedli v Vrtec Ravne na Koroškem.
Zaključna prireditev - »Vrtecovo senje« je bila izvedena 4. junija 2015 na igrišču enote
Beltinci.
Udeležili smo se regijskega srečanja Festival Porajajoče se pismenosti v Veliki Polani,
kjer je bil predstavljen prispevek iz našega vrtca (Helena Vargazon) in je bil zelo dobro
ocenjen s strani slušateljev.
V juniju smo v enoti Gančani gostili kolektiv Vrtca Bled, v novembru pa kolektiv Vrtca
Ravne na Koroškem.
Izpeljan je bil postopek imenovanja ravnateljice.
Ob evropskem tednu mobilnosti smo sodelovali na občinski prireditvi skupaj z SPV
Občine Beltinci.
V septembru smo sodelovali na obletnici trgovine Spar Beltinci, z njihove strani smo
prejeli donacijo v obliki didaktičnih sredstev.
Na novo smo vzpostavili spletno stran in spletne učilnice ter izvedli ustrezna
izobraževanja in delavnice.
V novembru je bil izpeljan tradicionalni slovenski zajtrk.
Sodelovali smo na dobrodelnem bazarju Karitas Beltinci.
S svojim nastopom se nam je predstavila Glasbena šola Beltinci.
Sodelovali smo na čebelarskem dnevu pri čebelarskem domu v Beltincih.
Aktivno smo sodelovali z Domom Janka Škrabana - medsebojni obiski in izvedba
različnih dejavnosti.
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1.2 Poročilo sveta zavoda
Svet zavoda Vrtca Beltinci je imel v letu 2015 pet rednih in dve korespondenčni seji.
Na sejah Sveta zavoda so bile obravnavane naslednje vsebine:
- poročilo o opravljeni inventuri o izvedenem popisu na dan 31. 12. 2014,
- obravnava in sprejem Letnega poročila Vrtca Beltinci za leto 2014 - poslovno in
računovodsko,
- ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice za preteklo poslovno leto,
- sprejem zapisnika korespondenčne seje,
- sklep o razpisu delovnega mesta ravnatelja, imenovanje komisije za izvedbo
predhodnega postopka in sprejem ostalih sklepov,
- postopek izbire med prijavljenimi kandidati za ravnatelja - odločanje sveta zavoda,
- seznanitev s postopki po opravljeni izbiri ravnateljice in sprejem ustreznih sklepov.
Za petletni mandat ravnateljice zavoda Vrtca Beltinci, je bila izbrana Martina Vidonja.
-

Poročilo in sprejem realizacije LDN in samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto
2014/15,
obravnava in potrditev predloga LDN Vrtca Beltinci za šolsko leto 2015/16 in
obravnava finančnega načrta za leto 2016,
sprejem Publikacije Vrtca Beltinci za šolsko leto 2015/16.

1.3 Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Naziv:
Vrsta pravne osebe:
Naslov:
Telefon, telefaks:
E-mail:
Ustanoviteljica:
Vodilni delavci:
Matična številka (identifikacija):
Šifra dejavnosti (po standardni klasifikaciji):
Ime dejavnosti (po standardni klasifikaciji):
Davčna številka:
Šifra posrednega proračunskega uporabnika:
Številka podračuna (UJP M. Sobota):
Vrednost kapitala:
Odgovorna oseba za pripravo Poslovnega
poročila:
15. Odgovorna
oseba
za
pripravo
Računovodskega poročila:
16. Organ upravljanja:
17. Območje delovanja:

VRTEC BELTINCI
JAVNI ZAVOD
JUGOVO 33, 9231 BELTINCI
02/542 20 90, 02/542 20 98
vrtec.beltinci@v-beltinci.ms.edus.si
OBČINA BELTINCI
MARTINA VIDONJA, ravnateljica
1122657000
85.100
predšolska vzgoja
47292067
63339
01202-6030633348
/
Martina Vidonja
Štefan Forjan
Svet vrtca z 11 člani
OBČINA BELTINCI
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Vrtec Beltinci je javni vzgojno varstveni zavod, ustanovljen z odlokom Občine Beltinci, z dne
10.12.1996 (objava v Ur. listu RS, št. 6-7.II.1997, 40/01, 96/08, 24/10).
Vrtec vodi ravnateljica Martina Vidonja, dipl. vzg. predšolskih otrok, ki je pedagoški vodja in
poslovodni organ javnega vrtca. Pri vodenju in poslovanju zavoda ji podporo nudijo skupne
službe:
 računovodstvo, knjigovodstvo, obračunavanje oskrbnin - Štefan Forjan,
 tajništvo, kadrovska služba - Lilijana Ritlop,
 svetovalna služba - Urška Raščan,
 služba za organiziranje prehrane in zdravstveno higienskega režima - Gregor Zver.
Predšolski programi so organizirani in izvajani na šestih lokacijah v organizacijskih enotah:
 Enota »Bibe« Beltinci, Jugovo 33;
 Enota »Sonček« Dokležovje, Glavna ulica 15;
 Enota »Sodček« Gančani, Gančani 1;
 Enota »Mlinček« Ižakovci, Ižakovci 72a;
 Enota »Slamica« Lipovci, Lipovci 274;
 Enota »Cigelček« Melinci, Melinci 64.
V Vrtcu Beltinci smo prepričani, da lahko v okviru javnega vrtca ustvarjamo spodbudno učno
okolje, gradimo partnerske odnose z družinami, razvijamo inovativnost, ustvarjalnost in
samostojnost. Vzgojno-izobraževalni proces načrtujemo v skladu z nacionalnim Kurikulumom
in individualnimi potrebami otrok. Razvijamo vrednote, uresničujemo otrokove pravice in
izboljšujemo kakovost programov. Za vzgojo, varstvo, prehrano, čistočo, vzdrževanje in
upravljanje skrbi 58 zaposlenih (všteti tudi delavci, ki so odsotni zaradi dolgotrajnih bolniških,
porodniških dopustih in nadomeščanja). S strokovnim delom, prostorskimi pogoji, opremo in
didaktičnimi sredstvi zagotavljamo najboljše pogoje za otrokov razvoj in kakovostno dopolnilo
k družinski vzgoji.
Dejavnost vrtca je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Dnevni program je
zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa. Namenjen je otrokom od
1. leta starosti do vstopa v šolo. Izvajamo ga dopoldan, obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo
in prehrano otrok.
Otrokom omogočamo aktivno učenje preko igre, ustvarjanja, raziskovanja in doživljanja.
Odgovorno skrbimo za njihov zdrav celostni razvoj.
Zavod je temeljni nosilec načrtovanja, izvajanja in spremljanja vzgojno izobraževalnega dela
na področju predšolske vzgoje v Občini Beltinci.
Vzgojno izobraževalna dejavnost poteka za otroke 1. starostnega obdobja (od 1. - 3. leta) in za
otroke 2. starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v osnovno šolo) ter v kombiniranih oddelkih
1. in 2. starostnega obdobja.
Izhodišča za načrtovanje so:
• potrebe neposrednega okolja,
• razvojne sposobnosti otrok,
• Kurikulum za vrtce (Ur. l. RS, št. 33/99),
• načela sodobnega, drugačnega vrtca po strategiji razvoja vzgoje in izobraževanja v XXI.
stoletju,
• Konvencija o otrokovih pravicah,
• Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih.
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1.4 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb
Ravnateljica: Martina Vidonja
Svetovalna delavka: Urška Raščan
OPZHR: Gregor Zver
Računovodja: Štefan Forjan
Poslovni sekretar: Lilijana Ritlop
Predsednica sveta zavoda: Renata Zver.

Vodje enot v šolskem letu 2014/15: Milena Balažic – Beltinci, Metka Sobočan – Melinci,
Darinka Gruškovnjak – Ižakovci, Sonja Serec – Dokležovje, Damjana Erjavec – Lipovci, Darja
Ošlaj – Gančani.
Vodje enot v šolskem letu 2015/16: Romana Farkaš Erdelji, Suzana Kuzma – Dokležovje, Darja
Ošlaj – Gančani, Darinka Gruškovnjak – Ižakovci, Damjana Erjavec – Lipovci, Metka Sobočan
– Melinci.

POSLOVALNI ČAS ENOT VRTCA BELTINCI:
ENOTA
OD
Beltinci
6.00
Dokležovje
6.00
Gančani
6.00
Ižakovci
6.00
Lipovci
6.00
Melinci
6.00

DO
16.00
15.30
16.00
15.30
15.30
15.30
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Na dan 31. 08. 2015 je vzgojnovarstvena dejavnost potekala v 18 oddelkih in sicer je bilo:
6 oddelkov prvega starostnega obdobja, 2 kombinirana oddelka, 10 oddelkov drugega
starostnega obdobja.
V oddelke prvega starostnega obdobja je bilo vključenih 76 otrok, drugega starostnega obdobja
204 otrok, v kombinirane oddelke 26 otrok. Na prosta mesta smo vse leto sproti sprejemali
otroke, ki so jih starši na novo vpisali.
V šolskem letu 2015/2016 je 71 otrok pričelo obiskovati 1. razred devetletke.
Pregled števila otrok in oddelkov po enotah – na dan 31. 8. 2015:
Enota
Beltinci

Skupaj
Dokležovje
Skupaj
Gančani

Skupaj
Ižakovci
Skupaj
Lipovci
Skupaj
Melinci

Starost otrok
1-2
2-3
1-3
3-4
3-5
4-6
5-6
1-3
3-6
1-3
3-5
4-6
1-4
3-6
1-4
4-6
1-4
3-6

Skupaj
Skupaj VRTEC

18 oddelkov

Št. otrok
14
14
12
19
20
19
24
122
12
19
31
12
21
20
53
12
20
32
15
21
36
11
21
32

Opomba

306

6R

1R
2R
2R

5R
1R
1R
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Strokovna organa vrtca sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv.
Vzgojiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci vrtca.
V šolskem letu 2014/15 se je vzgojiteljski zbor zbral štirikrat in obravnaval naslednje vsebine:
• Poročilo uresničitve LDN za preteklo šolsko leto in osnutek LDN za novo šolsko leto,
razporeditev oddelkov in strokovnih delavcev za novo šolsko leto.
• Predstavitev rezultatov raziskave po programu Vodenje za učenje in okvirni akcijski
načrt.
• Naloge po LDN.
• Podaja mnenja vzgojiteljskega zbora k predlogu Letnega delovnega načrta Vrtca
Beltinci 2014/15.
• Prednostna naloga KULTURNA DEDIŠČINA (uvod, smernice, strokovni prispevek).
• Prispevki razvojnega tima.
• Predavanje logopedinje Simone Levc.
• Predstavitev predloga oddelkov in razporeditve kadra za šolsko leto 2015/16.
• Imenovanje vodij za novo šolsko leto.
• Evalvacija vzgojiteljskih zborov 2014/15 in predlogi za novo šolsko leto.
• Povratna informacija evalvacije SA in ankete o prehrani za starše.
• Aktualne informacije.
• Predstavitev kandidatke za ravnateljico Vrtca Beltinci za obdobje 2015 - 2020 in podaja
mnenja VZ.
Marca 2015 je bil sklican Zbor delavcev, na katerem smo obravnavali naslednje teme: Pozitivno
razmišljanje, konstruktivna kritika, strokovno sindikalna ekskurzija, notranja presoja, zaključna
prireditev.
Strokovni aktiv sestavljajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. Vodji strokovnih aktivov
sta bili svetovalna delavka Urška Raščan in ravnateljica Martina Vidonja. Prednostno področje
dela strokovnih aktivov je bilo vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca.
Aktiv se je v šolskem letu 2014/15 sestal štiri krat, obravnavane so bile naslednje teme:
• Predstavitev akcijskih načrtov celoletnih dejavnosti.
• Evalvacija strokovnih aktivov 2013/14 in oblikovanje skupnega programa SA za novo
šolsko leto.
• Predstavitev novosti na področju strokovne literature.
• Predlogi za nova interna pravila.
• Nemirni in moteči otroci v oddelku.
• Delo s starši OPP.
• Navodila za strokovne razprave.
• Izvedba strokovnih razprav in priprava povzetkov.
• Evalvacija SA ob koncu šolskega leta.
Razvojni tim se je sestajal na rednih ponedeljkovih sestankih in opravljal naloge, ki so bile
zapisane v LDN. Člani razvojnega tima so bili: ravnateljica Martina Vidonja, vzgojiteljici
Romana Farkaš Erdelji in Alenka Balažic, OPZHR Gregor Zver, računovodja Štefan Forjan in
svetovalna delavka Urška Raščan, ki je bila koordinator razvojnega tima.
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Vsak drugi mesec so se sestale vodje enot z ravnateljico, svetovalno delavko in OPZHR.
Skupno so načrtovali aktivnosti, jih usklajevali in evalvirali. Poleg rednih pedagoških nalog so
sproti reševali tekočo problematiko s področja svetovalnega dela, dela KZP in prehrane.

1.5 Glavni podatki o poslovanju
Glavna osnova poslovanja našega vrtca je število vpisanih otrok. Enkrat letno objavimo redni
vpis za novo šolsko leto. V letu 2014 smo sprejeli vse otroke, ki so bili vpisani v rednem roku,
nekaj smo jih sprejeli naknadno. Noben otrok ni bil odklonjen, ker smo zagotavljali dovolj
prostih mest. Nekateri otroci iz različnih razlogov v vrtec kljub vpisu niso prišli. Večinoma je
bil razlog ta, da niso dobili prostega mesta v željeni enoti, v druge enote pa jih starši niso želeli
voziti. Na podlagi vpisanega števila otrok smo oblikovali število in vrsto oddelkov ter načrtovali
pripadajoče število strokovnega in tehničnega kadra. Organizacija oddelkov in sistemizacija
delovnih mest je bila potrjena s strani občinskega sveta Občine Beltinci.
V povprečju je bilo v letu 2015 vključenih 300 otrok, od tega 21 otrok iz drugih občin.

1.6 Vizija
»V HIŠE TOPLINE Z VARNIM IN STRPNIM KORAKOM DO ZADOVOLJNIH
OBRAZOV«
Vizijo, ki smo jo zastavili skupno, smo se trudili uresničevati vsi zaposleni in jo ozaveščati tudi
pri otrocih.

1.7 Poslanstvo
•
•
•
•
•

Zagotavljanje prijaznih enot znotraj in navzven,
varno bivanje otrok in zaposlenih,
izkazovanje strpnosti,
demokratična in odprta komunikacija,
zagotavljanje kakovostnih, strokovno podkrepljenih in na otroka nove dobe naravnanih
vsebin.

Tehnični in organizacijski vidik poslanstva smo poskušali zagotavljati sproti, skladno z
zakonodajo in razpoložljivimi sredstvi, obvladovanje medsebojnih odnosov pa je lastnost in
vrlina posameznega zaposlenega. Vse svoje sposobnosti smo vnašali v naše neposredno delo z
otroki, starši in ostalimi udeleženci vzgojno - varstvenega procesa.
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2 POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
2.1 Opisna poročila o izvedbi programov, projektov, dejavnosti
DNEVNI PROGRAM 6 - 9 ur
Izvajali smo ga dopoldne, v vseh 18 oddelkih, obsegal je vzgojo, izobraževanje, varstvo in
prehrano otrok. V celoti smo upoštevali strokovne podlage zapisane v nacionalnem dokumentu
Kurikulum za vrtce. Poleg dejavnosti po Kurikulumu smo izvajali tudi:
IZVEDBENI KURIKULUM PO METODOLOGIJI KORAK ZA KORAKOM
Koordinatorki: Jožefa Maučec, Janja Škraban
Naloge, dejavnosti, ki smo si jih zastavili za šolsko leto 2014/15 in smo jih v celoti
realizirali so bile:
•
•

•

•

•

•

•

Poročanje koordinatorjev o aktivnosti mreže vrtcev KZK, ravnateljev in svetovalnih
delavcev. Prenos informacij je bil izveden na prvem srečanju, 20.11. 2014.
Medkolegialne hospitacije s pomočjo interno oblikovanega orodja za opazovanje INTERAKCIJE. Potekale so čez vse leto in bile izvedene med vsemi tandemi in timi
strokovnih delavcev, vključenih v KZK, razen v dveh oddelkih. Dve delavki sta
medkolegialni hospitaciji združili z rednimi hospitacijami, ki jih izvaja ravnateljica
Vrtca Beltinci. Hospitacije so se izvajale na način, da je bil izpostavljen hospitiranec in
opazovalec ter njegovo hospitiranje, pogovor, način prenosa informacij... Vsi, ki so
izvedli medkolegialne hospitacije, jih vrednotijo kot pozitivno izkušnjo, ki jo še želijo
ponoviti.
Predstavitev primerov dobre prakse po izbranih kazalnikih kakovosti. Izbrali in
poglobili smo se v kazalnik s področja INTERAKCIJ. Izvedli smo poglobljeno
delavnico, kjer smo iskali ključne elemente za to področje. Na osnovi izpostavljenih
elementov, smo si oblikovali skupno interno orodje za izvedbo medkolegialnih
hospitacij.
Kritični pogledi in ocenjevanja lastne prakse strokovnih delavcev. Izvajali smo jih
v pogovoru, v poglobljenih delavnicah, zavzemali stališča in izmenjevali v primerih
dobre prakse, ki smo jih analitično ocenjevali in s kritičnim pogledom utemeljevali.
Predvsem pa preko ozaveščanja, vnašali v vsakdanje delo z otroki.
Izvajanje delavnic na nivoju vrtca. Izvedli smo jih na vsakem srečanju. Udeležencem
so še posebej všeč, saj se v malih skupinah lahko izrazi vsak posameznik, na osnovi
zaupne, sproščene klime. Tako nastajajo zametki prvih poglobljenih strokovnih razprav,
ki so vedno podkrepljene s primeri dobre prakse, ki nudijo izmenjave in obogatitev
znanja strokovnih delavcev.
Uvajanje novih tehnik v pedagoškem delu. V letošnjem letu smo prebujali nov pogled
in ozaveščali znanje in pomembnost same refleksije, še bolj pa o pomembnosti
reflektiranja izkušnje. Spoznali smo novo obliko metode za oblikovanje učečih se
skupnosti – Wanda.
Dvig kakovosti KZK, s pomočjo anket o delovanju in srečanjih skupine KZK. V
letošnjem letu, smo se opogumili in se iskreno zazrli vase. Želeli smo ugotoviti kje smo,
kaj si želimo v prihodnje, da si bomo lahko zastavili nove cilje za dvig kakovosti
delovanja skupine KZK. Na osnovi rezultatov iz anket ugotavljamo, da je delo
strokovnega tima KZK uspešno, kljub temu, želimo tudi nekaj sprememb, izboljšav, ki
smo jih začrtali kot smernice za novo šolsko leto 2015/16. Udeleženci si želijo, da bi
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bilo več novih, uporabnih znanj, ki bi jih lahko prenesli k otrokom, predvsem več znanj
prenesenih s strani mreže in manj lastnih prispevkov iz prakse, več znanja in vsebin v
povezavi z nadarjenimi otroki, več socialnih igric za otroke, želijo si bolj
poenostavljenih vsebin, z manj teorijami in več praktičnega znanja.
Število vključenih:
V šolskem letu 2014/15 je bilo v mrežo KZK vključenih 18 strokovnih delavcev in ravnateljica
vrtca. Izvedli smo dve delavnici in sicer 20. 11. 2014 in 09. 04. 2015. Izvajali smo ju v centralni
enoti Beltinci in ju po potrebi časovno opredelili na dve uri in na uro in pol. Vizija vrtca, ki se
uresničuje v celoti, je še posebej zajeta na področju RAZVOJA, VREDNOT, SPOŠTOVANJA,
POSLANSTVA, SODELOVANJA.
Izboljšave, ki smo jih v tem šolskem letu uvedli pri svojem delu so:
Izvedene, analizirane ankete - ugotovitev stanja in konkretnih smernic za naprej,
medkolegialne hospitacije so bile izvedene v 7 od 9 oddelkov, vključenih v mrežo KZK.
SMERNICE ZA NAPREJ: Izhajale bodo iz analize anket; udeleženci si želijo, da bi bilo več
novih, uporabnih znanj, ki bi jih lahko prenesli k otrokom, predvsem več znanj prenesenih s
strani mreže in manj lastnih prispevkov iz prakse, več znanja in vsebin v povezavi z nadarjenimi
otroki, več socialnih igric za otroke, želijo si bolj poenostavljenih vsebin, z manj teorijami in
več praktičnega znanja.
PROJEKTI v šolskem letu 2014/15:
1. »KAK JE INDA FAJN BILOU« prednostna naloga - koordinator Romana Farkaš
Erdelji, v povezavi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Ta dejavnost za nas ni bila novost, ker smo kulturno dediščino spoznavali že vsa leta, vendar v
različnih oblikah in vsaka enota drugače. V tem šolskem letu pa smo jo preko projekta poenotili
in povezali na ta način, da smo imeli skupne cilje, vsak oddelek oz. enota pa je izbrala svojo
pot za dosego skupnega cilja. Rezultati so odlični in smo na njih zelo ponosni. Enote so izvajale
številne dejavnosti, ki so podrobneje opredeljene v poročilu o realizaciji LDN Vrtca Beltinci za
šolsko leto 2014/15. Velik poudarek smo dali sodelovanju z zunanjimi sodelavci, društvi zavodi
ipd. Še posebej izrazito je bilo sodelovanje z Domom Janka Škrabana Beltinci. Svet staršev
enote Beltinci in Melinci je na temo naše prednostne naloge organiziral prireditev ob
Gregorjevem. Obisk otrok je bil 32,47%. Otroci so spoznali veliko starih ljudskih pesmic in
pripovedk. S pomočjo staršev in starih staršev so se seznanili s številnimi ljudskimi običaji in
opravili.
Skupni obisk otrok iz vseh enot vrtca na zaključni prireditvi je bil 82,03%. Odstotek je v
primerjavi s preteklimi leti za cca 30 % višji. Ugotavljamo, da je tovrstne prireditve potrebno
vključevati nastope otrok, kar je nedvomno vzrok za boljšo udeležbo.
Predlagana je ideja, da bi s prednostno nalogo v naslednjem šolskem letu nadaljevali,
osredotočili bi se na zgodovinske vire.
Kot pomemben dosežek je vredno izpostaviti sodelovanje s starši, starimi starši in zunanjimi
sodelavci naše lokalne skupnosti, ki je bilo v tem šolskem letu izjemno kvalitetno in razširjeno.
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Ob koncu šolskega leta smo izdali zbornik z naslovom »Tak je inda fajn bilou«, kjer smo
zaposleni dodali vsak svoj prispevek o življenju v naših krajih nekoč. Nastal je čudovit izdelek,
ki ga ob različnih priložnostih s ponosom predstavljamo širši slovenski javnosti.

2. EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA - koordinatorka Damjana Erjavec
Sledili smo zastavljenim globalnim in operativnim ciljem:
• Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju – realizirano, pogosto uvajanje
ekološko pridelane hrane in gibanje otrok ter zaposlenih.
• Poudarek na navajanju na ločevanje odpadkov, prispevanje koristne izrabe, sodelovanje
v zbiralnih akcijah – realizirano.
• Informiranje o načinu ravnanja z odpadki (vključevanje staršev) – ugotovili smo še kar
nekaj možnosti za izboljšave.
• Privzgajanje odnosa do posameznih dobrin, ki nam v vsakdanjem življenju veliko
pomenijo – to je proces, ki v predšolskem obdobju poteka ves čas, v veliki meri je
odvisno od posamezne odrasle osebe kako to čuti in prenaša na mlajše rodove.
• Skrb za okolje naj postane zavestno razmišljanje in odgovorno obnašanje do človeka,
družbe in narave – odrasli se v tem procesu trudimo biti zgled.
REALIZACIJA AKCIJSKEGA NAČRTA:
• Ločeno zbiranje odpadkov v igralnicah – realizirano, izboljšano z nabavo enakih
ločevalnih koših v vseh igralnicah, (težava pri čiščenju košev, namestitvi vrečk).
• Zbiranje papirja, sodelovanje z DINOS – ni realizirano, (naročilo velikega kontejnerja
prevelik finančni strošek).
• Poraba odpadnega materiala v vzgojne namene – realizirano.
• Izvedena sta bila dva tematska sklopa iz zgodnjega naravoslovja: Zdrav življenjski slog
– Slovenska hrana in Z gibanjem in opazovanjem raziskujmo svet narave okrog nas. V
obeh sklopih so sodelovali vsi oddelki in vsi strokovni delavci.
• Varčevanje z vodo, izdelava nalepk – po ogledu in priporočilu regijskega koordinatorja
Daneta Kataliniča, otroci nalepke izdelajo sami (narišejo, da jih bodo razumeli) nalepke
morajo biti le tam, kjer so nameščeni umivalniki za otroke.
• Poizkusi iz »Skrinje odkritij«, priložnostno – realizirano.
• 6. EKO dan vrtca po enotah – realizirano (foto utrinki tudi na spletni strani vrtca).
• Očiščevalna akcija izvedena v sklopu občinske, načrtovana je bila za petek, 27.3.2015
vendar je zaradi dežja bila izvedena v naslednjem tednu.
• Svetovni dan voda realizirano – (pogovori o vodi, ogled potoka, reke, igre z vodo,
pravljice).

PRIPOROČILA REGIJSKEGA KOORDINATORJA
V sredo 18. 2. 2015 nas je obiskal regijski koordinator Dane Katalinič, ki si je podrobno ogledal
enoto Beltinci. Po zaključenem ogledu in razgovoru na katerem sta bili prisotni Romana Farkaš
Erdelji in Damjana Erjavec je podal nekaj priporočil, ki smo jih vnesli v naše delo.
EKO NATEČAJ »ODPADNO JE UPORABNO« koordinator Simona Vӧrӧš, v sodelovanju s
podjetjem Saubermacher. Zbirali smo odpadna, rabljena oblačila. Sodelovale so enote Beltinci,
Gančani in Lipovci. Skupno v obeh terminih smo zbrali 279 kg.
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LIKOVNI NATEČAJ – PREDNOVOLETNI ČAS – koordinator Ines Antolin, na natečaju so
sodelovale vse enote Vrtca Beltinci. Poslanih je bilo deset risbic. Risbice so bile izdelane iz
naravnega materiala. Na natečaj so bile poslane meseca marca. Rezultati bodo znani jeseni.
3. MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJE - koordinatorka Darja Ošlaj
V obvezni FIT program je vključenih vseh 18 oddelkov Vrtca Beltinci. Pri načrtovanju LDN
smo akcijski načrt iz obveznega programa prilagodili glede na starost otrok (oddelki 1 – 3 let
in oddelki od 3 – 6 let).
Ob koncu šolskega leta je vsak strokovni tim za svoj oddelek pripravil evalvacijo obveznega
programa.
FGO

FVU

FIT DAN

FAS

1 – 3 LET
7 oddelkov

85,17%

86,42%

17 x

46 x

3 – 6 LET
7 oddelkov

86,54%

73,92%

25 x

103 x

FAS (FIT aktivni sprehod): kljub temu, da ga nismo imeli načrtovanega je iz rezultatov
razvidno, da smo ga izvajali v velikem številu. FGM (FIT gibalna minuta): se izvaja večkrat
dnevno, vendar ni nikjer zapisana, ker se izvaja spontano. Gibalne minute se izvajajo čez cel
dan, odvisno od potrebe otrok. FVU (FIT vadbena ura): so v oddelkih 1. star. obdobja
realizirane v zadostni meri. V oddelkih 2. star. obdobja so vzgojiteljice izvajale dejavnosti za
MALI SONČEK, zato je pri samem rezultatu nekoliko odstopanj. Do odstopanj je prišlo zaradi
vzporednih dejavnosti (abonma, zunanji sodelavci, …). FGO (FIT gibalni odmor) je realiziran
v zadostni meri. FIT DAN - vsako leto se vse več vzgojiteljic poslužuje fit dnevov in zaradi
tega je tudi manj FVU.
Poleg obveznega programa smo izvajali tudi PROJEKT: ''UČIMO ZA ŽIVLJENJE''
1). DAN BREZ AVTOMOBILA, 22.9.2014
Peš ali s kolesom je v vrtec prišlo 108 otrok, ostalih 65 otrok je prišlo z avtomobilom (skupno
173) to je 58,8 % otrok. Manjši odstotek je verjetno zaradi večjega vpisa otrok v vrtec, ki ni v
njegovem kraju bivanja.
2). SVETOVNI DAN HOJE, 15.10.2014
Na ta dan smo se posluževali različnih naravnih oblik gibanja. Izvedli smo FIT pohode s starimi
starši, starši. Izvedli smo izlete z vključenimi pohodi. Dneva hoje (izletov, pohodov) se je
udeležilo 179 otrok to je 60,8 %.
3). DAN BREZ MULTIMEDIJE, 20.01. 2015
V tem tednu so otroci iskali različne načine, kako lahko preživijo dan brez tv in računalnika
(glasbeno didaktične igre, fit pohodi, naravne oblike gibanja). Tekom dneva smo izvajali
različne dejavnosti: pravljične urice, pohodi, pogovor, FDGI.
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4). SVETOVNI DAN ZDRAVJA, 7.4.2015
Peš ali s kolesom je v vrtec prišlo 91 otrok, ostalih 95 otrok je prišlo z avtomobilom (skupno
186) to je 63,2%. Izvedli smo tudi pohod do reke Mure po nasipu, po vasi, vožnjo s kolesi,
tricikli, poganjalci, orientacijski pohod, igre z žogo, športno dopoldne.
5.) SVETOVNI DAN DRUŽINE 15.5.2015, izvedene so bile različne dejavnosti (kolesarjenje,
igre brez meja, družinski piknik in FDGI s padalom, športno zabavne igre), nekatere v
organizaciji vrtca, druge v organizaciji sveta staršev.
Del kolektiva vrtca se je udeležil izobraževanja Kako motivirati za učenje, 1. modul 3. stopnja,
ki je bil organiziran na OŠ Stročja vas.
Izobraževanja fit koordinatorjev:
o Uvodni sestanek za fit koordinatorje in vodstvo, 10.9.2014 (ravnateljica Martina
Vidonja, Lea Puhan in Ines Antolin)
o 1. Permanentno izobraževanje fit koordinatorjev, 3.12.2014 ( Lea Puhan in Darja Ošlaj)
o 2. Permanentno izobraževanje fit koordinatorjev, 12.5.2015 (ravnateljica Martina
Vidonja in Darja Ošlaj).
Dejavnosti MALEGA SONČKA, so izvajali vsi oddelki. Otroci, ki so šli v šolo so dobili
priznanje in medalje. Modri program malega sončka (2-3 let) je izvajalo 65 otrok, zelenega (34 let) 46 otrok, oranžnega (4-5 let) 92 otrok in rumenega (5-6 let) 71 otrok, skupaj 274 otrok.
Velik poudarek smo skozi šol. leto, dajali tudi FIT HIDRACIJI.
4. BIBA ODKRIVA TUJI JEZIK - NEMŠČINA - INOVACIJSKI PROJEKT
Ob koncu šolskega leta 2014/15 smo zaključili s prvim ciklom poučevanja tujega jezika v
okviru inovacijskega projekta pri ZRSŠ. Projekt je potekal pod naslovom Biba odkriva tuji
jezik, pričetek pa je bil ob začetku šolskega leta 2012/13. Strokovni konzulentki, ki sta nam
pomagali pri izvedbi in vrednotenju sta bili Fanika Fras Berro, svetovalka za predšolsko vzgojo
na ZRSŠ, OE Maribor in dr. Mihaela Brumen s Pedagoške fakultete Maribor.
Članice projektne skupine so bile Andreja Jerebic, Simona Vӧrӧš, Bernarda Koren in Vesna
Horvat. Vodja projekta je bila ravnateljica Martina Vidonja.
V skladu z merili Zavoda za šolstvo je bila dosežena četrta raven novosti za vodjo projekta
Martino Vidonja in strokovni delavki, ki poučujeta tuji jezik Simona Vӧrӧš in Andreja Jerebic.
Sodelavki v projektu, ki s strokovnim in kreativnim sodelovanjem pri načrtovanju dela v
oddelku omogočata uvajanje t.i. »dobre prakse«, s tem dosegata drugo raven novosti. Dobro
prakso smo pričeli širiti znotraj našega kolektiva preko predstavitev našega dela za sodelavce
(video posnetki, prikaz didaktičnih pripomočkov). Nove poglede na poučevanje in učenje
tujega jezika smo si ustvarjali na skupnih srečanjih s konzulentkama in kolegi iz drugih vrtcev
Slovenije.
Samovrednotenje novosti na osnovi ugotovitev refleksije zadnjega akcijskega kroga:
V tem šolskem letu smo posebno pozornost namenili poučevanju tujega jezika s pomočjo lutke
in preko področja gibanja. Ker je otrokova pozornost kratkotrajna in ne mara suhoparnega
ponavljanja, je uporaba lutke velikega pomena. Lutka zna peti, si izmišlja besede in izraze, zna
povedati zgodbo, pesem. Z njo se pozdravimo, se preštejemo, ugotovimo vremenske
spremembe. Uporaba lutke »Heidi« za utrjevanje in ponavljanje že osvojene snovi, lutka kot
pomoč pri prehajanju iz ene dejavnosti v drugo. Poučevanje tujega jezika preko gibanja s
pomočjo različnih rekvizitov – športni rekviziti, instrumenti, barvice, idr.
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Otroci drugega starostnega obdobja so motivirani za spoznavanje tujega jezika. Tudi njihovi
starši so mnenja, da je to učenje koristno za otrokov razvoj. Otroci ob praznovanjih rojstnih dni
čestitajo in pojejo pesmice v nemškem jeziku. Pesmice in nove besede v nemščini posredujejo
staršem tudi doma. Izvedli smo nastope za starše in druge deležnike v tujem jeziku.
5. DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V LOKALNIH
SKUPNOSTIH ZA RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE
SOCIALNE VKLJUČENOSTI – koordinatorka Helena Vargazon
Projekt je potekal pod koordiniranjem Šole za ravnatelje, mi pa smo sodelovali kot partner
skupaj z Gimnazijo Murska Sobota, OŠ Beltinci in OŠ II iz Murske Sobote. Potekale so različne
aktivnosti: športno dopoldne na OŠ II Murska Sobota, ure pravljic, naravoslovne delavnice naše
okolje, naš kapital na GMS, čistilna akcija, slikanje, risanje - ilustracije za e - slikanico, izdelava
e - slikanice, kulturni večer -VODA, predstavitev e - slikanice.
Med šolskim letom, so nas obiskale tudi dijakinje 1. letnika Gimnazije Murska Sobota.
Predstavili smo jim življenje in delo v vrtcu, z otroki so se vključevale v dejavnosti.
Obisk je pozitivno vplival tako na otroke kot na vzgojitelje. Otroci so imeli možnost
vzpostavljanja medgeneracijskih stikov, vzgojiteljicam pa so bile dijakinje v pomoč pri vzgojno
izobraževalnem delu.
V okviru hospitacije smo načrtovali vadbeno uro, v katero smo vključili osnovnošolce. Naš
namen je bil, da ustvarimo učno okolje, kjer bo vidno medgeneracijsko sodelovanje z
vzajemnim odnosom. Bili smo uspešni, med osnovnošolci in predšolskimi otroki je bilo vidno
sodelovanje in obojestransko zadovoljstvo. O sodelovanju in učenju jezika preko gibanja, je
koordinatorka napisala tudi članek, ki ga je poslala v občinsko glasilo Mali Rijtar. S sodelavci
iz mreže SSK, se je koordinatorka udeležila 8 skupnih srečanj, ki jih je organizirala Šola za
ravnatelje. Srečanja so potekala na Brdu pri Kranju in v Ljubljani.
Srečanja so potekala v obliki delavnic in predavanj na temo Dvig socialno kulturnega kapitala.
Sami smo se skupaj z ostalimi člani predstavili v mesecu maju in sicer v Ljubljani (Šola za
ravnatelje). V predstavitvi smo zajeli dejavnosti v okviru projekta SKK in primere dobre prakse
(fotografije in posnetki). S to predstavitvijo smo predstavili tudi naš vrtec in dejavnosti , ki smo
jih izvajali.
Projekt, v katerega smo bili vključeni je prinesel veliko pozitivnega, od skupnih srečanj do
skupnega načrtovanja učiteljev različnih strok in vzgojiteljice vrtca. Začetki so bili precej
zahtevni, vendar pa smo se ob tem tudi veliko naučili in pridobili.
6. KAKOVOST ZA PRIHODNOST VRTCA BELTINCI
Člani razvojnega tima v šol. letu 2014/15 so bili: ravnateljica Martina Vidonja, svetovalna
delavka Urška Raščan, računovodja Štefan Forjan, vzgojiteljica Romana Farkaš Erdelji,
vzgojiteljica Alenka Balažic, vzgojiteljica Sonja Serec, OP ZHR Gregor Zver. Koordinatorka
kakovosti je bila Urška Raščan.
Poleg realizacije ciljev, ki so bili zastavljeni ob začetku šolskega leta, je razvojni tim realiziral
še naslednje naloge:
- Izvedenih devet rednih »ponedeljkovih« srečanj razvojnega tima.
- Vključitev vseh sodelavcev v pripravo prenovljenih internih pravil.
- Priprava prenovljenih INTERNIH PRAVIL.
- Uspešno opravljena zunanja OBNOVITVENA presoja s strani SIQ.
- Posredovano poročilo o presoji in strateški načrt izboljšav.
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Obeležen »sendvič dan« na nivoju zavoda (dan za konstruktivno kritiko).
Udeležba koordinatorke na seminarju o oblikovanju samoevalvacijskega poročila.
Opravljena anketa o zadovoljstvu staršev (na področju prehrane).
Neformalno srečanje vseh zaposlenih ob koncu šolskega leta.
5 minut za etični kodeks na vsakem strokovnem aktivu.
5 minut za odprto komunikacijo na vsakem srečanju razvojnega tima (aktualno dogajanje,
pohvale, pobude).
Prispevek razvojnega tima na vsakem sestanku vodij enot.
Evalvacija dela razvojnega tima s pomočjo vseh sodelavcev.

Skupino notranjih presojevalcev v šol. letu 2014/15 so sestavljali: Romana Farkaš Erdelji,
Urška Raščan, Gregor Zver. Pridružila se je vzgojiteljica Tanja Zver. Vodja presojevalske
skupine je bila Urška Raščan. Skupina notranjih presojevalcev je na prvem srečanju v novembru
2014 potrdila osnutek strategije NOTRANJE PRESOJE 2014/15, ki ga je pripravila vodja
presojevalske skupine. Določili so nabor izboljšav za novo šolsko leto. Pred notranjo presojo je
vodja presojevalske skupine pripravila in izvedla INTERNO IZOBRAŽEVANJE.
Notranja presoja je potekala 20. in 21. aprila 2015. Skupina notranjih presojevalcev je notranjo
presojo izvedla upoštevajoč vse dosedanje evalvacije, izkušnje in pridobljena znanja ter izvedla
kvalitetno presojo s katero smo si pridobili vrsto uporabnih informacij za načrtovanje izboljšav.
Skupina notranjih presojevalcev je pripravila Poročilo o notranji presoji in strateški načrt
izboljšav
7. PORAJAJOČA SE PISMENOST
V okviru projekta porajajoča se pismenost sta se vzgojiteljici dveh oddelkov (Helena Vargazon,
Milena Balažic) udeležili 2 delovnih srečanj Zavoda za šolstvo. Prvo srečanje je bilo 10. 2.
2014, Vrtec Stročja vas. Drugo srečanje je bilo 12. 6. 2015 v Dvorani krajanov Velika Polana.
Na tem srečanju je bila prav tako prisotna ravnateljica Martina Vidonja. Aktivno smo sodelovali
s prispevkom oddelka 5-6 let - Razvoj govora pri otrocih, ki prihajajo iz manj spodbudnega
okolja, ki ga je na zadnjem srečanju predstavila vzgojiteljica oddelka Helena Vargazon.
Naš skupni cilj na nivoju vrtca je bil: Vključevanje ljudskih pesmi in pravljic skozi celo šolsko
leto v vseh oddelkih vrtca in je bil realiziran v vseh oddelkih, v okviru prednostne naloge vrtca.
Realizacijo načrtovanih ciljev smo spremljali in evalvirali preko merljivih ciljev na nivoju
oddelka, s fotografijami in snemanjem, vzgojiteljice so imele možnost uporabe opazovalnega
lista (ZRSŠ).
Podrobnejše analize spremljanja na področju porajajoče se pismenosti so v poročilih o
realizaciji oddelkov.
 E - šolstvo
Izobraževanj s področja e-šolstva v organizirani obliki kot je to bilo v preteklih letih, v letu
2015 ni bilo. Med sodelavci našega vrtca so potekale neformalne izmenjave znanj in informacij.
Tisti, ki se na tem področju čutijo bolj kompetentne, so svoje znanje na področju računalništva
z veseljem širili na druge sodelavce. Učenje je potekalo dnevno, v času počitka otrok, velikokrat
so zaposleni za to izkoristili tudi svoj prosti čas, ki je namenjen odmoru. Tako pridobljeno
znanje so s pridom uporabljali pri urejanju spletne strani vrtca in spletnih učilnic posameznih
oddelkov. Na tem področju je opazen večji napredek, saj smo iz leta v leto boljši. IKT se je
redno uporabljala tudi v oddelkih pri neposrednem vzgojno - izobraževalnem delu.
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VIZ DELO Z OTROKI ROMI
V šolskem letu 2014/2015 je bilo vključenih šest otrok Romov, vsi integrirani v redne oddelke,
eden v enoto Dokležovje in pet otrok v enoto Beltinci. Vzgojno delo smo načrtovali in izvajali
na podlagi Kurikuluma za vrtce, Dodatka h Kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov in
Individualnega letnega načrta dela romskega pomočnika v Vrtcu Beltinci za 2014/15.
Uresničili smo prednostni cilj za šolsko leto 2014/15, ki je bil nadgradnja sodelovanja v
projektu »USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II«. V
okviru tega, nam je dva krat na teden pomagal romski pomočnik.
Svetovalna delavka, mentorica romskemu pomočniku in koordinatorka področja VIZ DELO Z
OTROKI ROMI je uresničila vse letne cilje, in sicer:
 Vzpostaviti tesnejše in bolj kakovostno sodelovanje z romskimi družinami.
 Stalno in aktivnejše sodelovanje s Centrom za Socialno delo Murska Sobota.
 Obeležitev svetovnega dneva Romov v enotah Beltinci in Dokležovje.
 Delo po individualnem letnem načrtu dela romskega pomočnika.
VZGOJNO DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI
V šolskem letu 2014/2015 smo imeli v Vrtcu Beltinci vključene štiri otroke z odločbo o usmeritvi
otrok s posebnimi potrebami. Otroke s posebnimi potrebami sistematično identificira svetovalna
delavka v sodelovanju s strokovnimi delavkami v oddelkih. V šolskem letu 2014/15 je obravnavala
9 otrok in delala z dvema družinama. Trije od obravnavanih otrok so bili ob koncu šolskega leta v
procesu usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

DRUGE DEJAVNOSTI:
1. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Enota

Obogati. dejavnost

Mentor

1.

Beltinci

Naravoslovni krožek

2.
3.

Beltinci
Beltinci

3.
4.
5.
6.

Dokležovje
Gančani
Gančani
Ižakovci

Pravljične urice
Prvi koraki v
angleščino
Naš kraj
Glasbene urice
Folklora
Folklora

Janja Škraban
Lea Puhan, Zdenka Mujić
Gordana Sobočan
Helena Vargazon, Ines Antolin

7.
8.
9.

Lipovci
Melinci
Melinci

Renata Zver
Danijela Slavic
Tanja Zver, Andreja Jerebic
Marjeta Sraka
Suzana Kuzma
V svetu pravljic
Simona Vӧrӧš
Kuharski krožek
Metka Sobočan
Angleški jezik skozi Snežana Lazarević
igro
SKUPAJ

Št.
otrok
16
14
21
11
12
10
15
11
15
14
139
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2. SODELOVANJA NA NATEČAJIH, NASTOPI, PREDSTAVITVE V
MEDIJIH
Nivea – podari modro srce, izdelava modrega srca z lepo besedo, oddelek 1-3
Dokležovje, oddelek 3-5 Gančani, oddelek 4-6 Gančani.
Eko smreka Medex, oddelek 3-5 Gančani.
Likovni natečaj »Odpadno je uporabno«, v organizaciji podjetja Saubermacher
Komunala Murska Sobota.
Likovni natečaj »Prednovoletni čas«. Na natečaju so sodelovale vse enote Vrtca
Beltinci. Na internem izboru smo izbrali 10 likovni del, ki smo jih poslali na PEC.
Rezultati natečaja bodo znani v mesecu septembru. Razglasitev bo na eko konferenci
na Brdu pri Kranju v septembru.
Likovni natečaj Naravne in druge nesreče - Uprava RS za zaščito in reševanje, izpostava
Murska Sobota, oddelek 3-6 Dokležovje.
Likovni natečaj Bioblitz - 24 ur z reko Muro, nagrajenec Enej Jerič, oddelek 5-6, enota
Beltinci.
Likovni natečaj Vrtca Ljutomer ob njegovi 70. obletnici.
Likovni natečaj za otroke in učence 15. festivala za tretje življenjsko obdobje.
Prednovoletni likovni natečaj Društva prijateljev mladine Beltinci, oddelek 1-3
Dokležovje.
Natečaj revije CICIDO, CICIBAN.
Natečaj SKUŠTRANI BROKOLI.
UHU – ČUDEŽNO DREVO, Lipovci, Beltinci.
Likovna razstava - KS, DPM Dokležovje ob Jeričevih dnevih.
Predstavitev v oddaji Mali modrijan na Radiu Maxi - enota Ižakovci.
TV IDEA - posnetki iz skupnih dogodkov v okviru projekta SKK.
Likovna razstava ob tednu otroka v SPARU v Beltincih.
Objavljeni članki v Vestniku in Malem rijtaru.
V časniku Večer in v Vestniku je bil objavljen članek o zaključni prireditvi Vrtecovo
senje.
Nastop otrok Helene in Ines ob 9. obletnici trgovine Spar v Beltincih.
Humanitarna akcija Zbiranje zamaškov, Zbiranje kartuš - rdeči noski.
Nastopi ob tednu starejših v KS Občine Beltinci.
Nastopi ob materinskem dnevu in dnevu žena v KS Občine Beltinci.
Nastop na otoku ljubezni ob svetovnem dnevu zdravja - enota Ižakovci.
Sodelovanje na občinski prireditvi ob Evropskem tednu mobilnosti - SPV in Občina
Beltinci.
3. DODATNI PROGRAMI
Cici vesela šola - sodelovali 4 otroci iz enote Dokležovje, 11 iz enote Lipovci, oddelek
3-4 Beltinci, oddelek 4-6 Beltinci.
Plesni tečaj - Plesni studio Balerino-sodelovalo 11 otrok iz enote Melinci, 9 iz enote
Lipovci in 23 iz enote Beltinci; skupno 43
Plesni tečaj - Plesna šola Devžej - sodelovalo 9 otrok iz enote Gančani in 9 otrok iz
enote Dokležovje; skupno 18.
Gledališko lutkovni abonma - izvedeno 5 predstav za otroke 2. starostnega obdobja,
učence 1. razreda OŠ in predšolske otroke, ki ne obiskujejo vrtca - v celoti financirala
Občina Beltinci.
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Tečaj angleškega jezika v enoti Ižakovci - 6 otrok, zunanji izvajalec Prevajanje po meri
Katja Kolbl, s.p..
4. PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE

ROJSTNI DNEVI OTROK - v povezavi s prednostno nalogo vrtca, rajanje ob ljudski glasbi in
ljudske igre, poudarek na zdravi prehrani, sodelovanje družinskih članov pri praznovanju,
praznovanje ob otrokovi najljubši slikanici, slavljenca obišče Nodi, piknik iz košare.
MESEC ŠPORTA - različne športne dejavnosti, FIT elementarne igre, igre z žogo, FIT pohod,
sodelovanje s POŠ Dokležovje, gibalno tekmovalne igre z jesenskimi pridelki.
TEDEN OTROKA - geslo: »Za razigrano in ustvarjalno otroštvo«, likovno ustvarjanje,
kostanjev piknik, ljudski plesi, spodbujanje otrok k izražanju svojih občutkov, predstava Lačna
gosenica.
SVETOVNI DAN HOJE
TEDEN STAREJŠIH – igre nekoč, z babico in dedkom na izlet.
PRAVLJIČNI DECEMBER - poudarek na ljudskem izročilu, navadah, običajih, predstava
staršev, popoldansko srečanje s čajanko, predstava strokovnih delavk, Škratov vlak v enoti
Beltinci (v organizaciji SS).
KULTURNI PRAZNIK - mamica pravljičarka pripoveduje, obisk ljudskih pevk, gledališka
predstava v izvedbi otrok, spoznavanje državnih simbolov.
SVETOVNI DAN KNJIGE - SLIKANICA Dobro jutro, lahko noč.
PUST- pustna povorka po vasi s starši, obisk kurentov s Ptuja.
8. MAREC, MATERINSKI DAN - čestitka za mamico, darilo za mamico.
KRASITEV MLAJA - otroci in strokovne delavke enote Dokležovje in Lipovci.
DAN ZEMLJE - EKO - dan našega vrtca, različne delavnice, čistilna akcija v sklopu občinske
čistilne akcije, urejanje igrišč vrtca, FIT pohod, raziskovanje gozda.
SVETOVNI DAN ZDRAVJA - FIT aktivnosti.
VELIKA NOČ - velikonočne razstave Dokležovje, Beltinci.
DAN DRUŽINE - srečanja družin, kolesarjenja, športno zabavne igre, predstavitev vzgojnega
dela za starše.
ZAKLJUČNA PRIREDITEV - v enoti Beltinci, Vrtecovo senje.
ZAKLJUČNE PRIREDITVE PO ENOTAH - izlet v SIKALU ZOO (enota Dokležovje),
pajanje kruha, športno gibalne igre.
SLOVO OD VRTCA - slovo otrok, ki odhajajo v šolo, Mavrica prijateljstva skupaj s POŠ
Dokležovje.
DAN OČETOV - čestitke/darila za očete.
OBISKI NA DOMU OTROK - predstavitev poklicev, ogled domačih živali.
PRAZNIK BUČ - sodelovanje otrok in strokovnih delavk enote Lipovci.
FIT DAN – TEDEN BREZ MULTIMEDIJE - različne igre in branje knjig, spodbuda otrokom
in staršem, da nadaljujejo popoldne in zvečer.
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK - obisk čebelarjev in predstavitev njihove
dejavnosti, obisk župana, darilo čebelarjev - jelka v lončku za novoletno okrasitev v enoti
Dokležovje.
SVETOVNI DAN ROMOV - obisk romskega pomočnika in pripovedovanje ob slikanici.
SVETOVNI DAN KNJIGE, SVETOVNI DAN ŽIVALI, SVETOVNI DAN SRCA,
GREGORJEVO.

20

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. POVEZOVANJE VRTCA Z OKOLJEM - sodelovanje z društvi in drugimi
institucijami
Športna zveza Beltinci - Miniolimpiada v športnem parku Beltinci.
Sodelovanje na občinski proslavi na Jeričevih dnevih v Dokležovju, razstava otroških
likovnih del na temo Ivan Jerič.
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer - organizacija in izvedba prakse za dijake, ogled
lutkovnih in gledaliških predstav v izvedbi dijakov GFML.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ministrstvo za zdravje, MIZŠ izvedba
Tradicionalnega slovenskega zajtrka.
TD v vseh vaseh Občine Beltinci, TD Büjraš Ižakovci - izvedba likovne delavnice in
razstave na otoku ljubezni ob tradicionalnih 24. büjraških dnevih.
OŠ Beltinci - ogled prostorov, knjižnice, obisk šolskih novincev, sodelovanje s
podružnico Melinci.
PGD Občine Beltinci - obisk gasilcev v oktobru, mesecu požarne varnosti.
KS Občine Beltinci - sodelovanje pri božični obdaritvi otrok, souporaba prostorov
Dokležovje, Ižakovci.
PIŠK - obisk bibliobusa v vseh enotah, obisk otrok v knjižnici v Murski Soboti,
pravljične ure, obisk knjižničarke Metke v vseh enotah.
Dom Janka Škrabana - nastopi naših otrok, priprava velikonočne razstave, skupno
načrtovane in izvedene aktivnosti.
ČD Beltinci - obisk čebelarjev v vseh enotah, nastop otrok na občnem zboru čebelarske
zveze Pomurja.
Policijska postaja Murska Sobota - obisk policistov in predstavitev svojega dela,
opreme, prometna varnost na cesti, ureditev prometnega kotička v igralnicah.
Trgovina SPAR Beltinci - izvedba sobotnih delavnic za otroke, promocija vrtca, nastop
ob obletnici trgovine.
SPV Občine Beltinci: 1. šolski dan, prireditev ob evropskem tednu mobilnosti.
Saubermacher Komunala Murska Sobota - likovni natečaj.
LU MS-sodelovanje pri izvedbi TVU.
Društvo TIM MLIN - organizacija in izvedba minikronometra.
OŠ Bakovci, podružnica Dokležovje, OŠ Beltinci - ogled šole.
KUD Beltinci, udeležbe folklornih skupin enote Ižakovci in Gančani na 45.
mednarodnem folklornem festivalu.
Uprava RS za zaščito in reševanje, izpostava Murska Sobota - sodelovanje na likovnem
natečaju.
Zdravstveni dom Murska Sobota - obisk zobne asistentke v vseh enotah.
DPM Dokležovje, predstavitev navad in običajev kraja, sodelovanje na zaključni
prireditvi vrtca.
Atletska zveza Slovenije - vseslovenska akcija TEK na 100 m.
Enoto Gančani je v juniju obiskal kolektiv Vrtca Bled.
Muzej Murska Sobota.
Hiša sadeži družbe Murska Sobota.
Obisk župana Milana Kermana v vseh enotah - december.
Razstava rut in verižic v KS Gančani.
Obisk terapevtke Dijane iz Avstrije, hoja po viseči vrvi.
Sodarstvo Kuzma in TD Sodar Gančani.
Kmetija Vinčec v Gančanih - predstavitev zelenjadarstva, kmetija Žižek Gančani - ogled
kmetije in peke kruha.
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Gledališče KU KUC - podarjena predstava za vse enote.
ŽNK Beltinci - predstavitev dejavnosti.
NIJZ - nastop otrok enote Ižakovci na otoku ljubezni ob svetovnem dnevu zdravja,
predstavitev nordijske hoje v enoti Lipovci.
Vrtci Občine Moravske Toplice - nastop in obisk otrok iz enote Ižakovci.
ŠD Ižakovci - nastop otrok enote Ižakovci ob 40 letnici ŠD Ižakovci.
KS Lipovci - sodelovanje na prazniku buč.
Domačija Smodiš Lipovci - predstavitev slamarske dejavnosti.
KD Melinci - obisk ljudskih pevcev v enoti Melinci.
Mažoretna skupina Bakovci - obisk v enoti Beltinci in sodelovanje otrok iz enote
Beltinci na državnem tekmovanju mažoretnih skupin v Murski Soboti.
Ljudske pevke Večernice.
Biolog Branko Bakan.
Terme Banovci - zaposleni v KD Beltinci pripravili predstavo za vse naše otroke iz
celotnega vrtca, z naslovom Gibanica prijateljstva.

2.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
2.2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega
uporabnika
-

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtca Beltinci (Ur. list RS št.
6-7.II.1997, 40/01, 96/08, 24/10).
Zakon o vrtcih (Ur. list RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS,
94/10-ZIU, 40/12-ZUJF).
Interni akti zavoda, ki so pomembni za poslovanje zavoda (Notranji predpis za oddajo
naročil Vrtca Beltinci, Pravilnik o računovodstvu, Poslovnik sveta zavoda, Pravila
zavoda, Poslovnik sveta staršev).
Zakon o zavodih (Ur. list RS št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06, 36/00
ZPDZC in 127/06-ZJZP).
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13)
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. list RS, št. 52/94,
49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 60/08, 83/10, 89/10,
79/11, 40/12, 46/13, 106/15).
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
(73/00, 75/05, 33/08, 123/08, 47/10, 47/13).
Pravilnik o normativih in za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list RS št.
27/14).
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. list RS št. 58/11, 40/12-ZUJF,
90/12).
Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce (Ur. list RS, št. 40/99, 33/00).
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/11).
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB
5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J).
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08,
102/09, 62/10-ZUPJS)
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Zakon o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99 in spremembe).
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo-UPB 4, 110/11ZDIU12, 14/13, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 55/15- ZFisP, 96/15ZIPRS1617).
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Ur. list RS št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15).
Pravilnik o odločitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Ur. list RS št. 46/03).
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Ur. list RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12,
100/15).
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur. list RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14,
100/15).
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Ur. list RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,
58/10, 104/10, 104/11).
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10).
Slovenski računovodski standardi, ki niso v nasprotju z zakonom o računovodstvu,
posebno SRS 36.
Drugi predpisi, pravila in navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport- MIZŠ
ter Ministrstva za finance, drugi državni predpisi in pojasnila iz revije IKS, ki ga izdaja
Zveza računovodskih delavcev Slovenije.

2.2.2 Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in
razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov
K njihovemu uresničevanju nas vodi in podpira POSLANSTVO, VIZIJA in TEMELJNE
VREDNOTE.
Dolgoročni cilji, ki so zapisani v razvojnem načrtu so razdeljeni po področjih:
VZGONJO - IZOBRAŽEVALNI PROCES:
1. Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem in spodbudnem okolju: spoznavanje,
razvijanje vrednot, stališč do ravnanja in ohranjanja čistega naravnega okolja.
2. Vnos inovativnih pristopov v VIZ delo.
3. Delo po pedagoškem principu Reggio Emilia v enoti Lipovci.
4. Omogočanje in spodbujanje gibalne aktivnosti otrok ob zavedanju lastnega telesa in
doživljanju ugodja v gibanju. Razvijati pomen sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja
različnosti - Realizacija obveznega programa in PUŽ.
5. Realizacijo obogatitvenih dejavnosti osmisliti kot nadgradnjo kurikuluma.
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ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA
(VIP):
1. Prilagoditi čas pogovornih ur.
2. Povečati zadovoljstvo staršev.
3. Povečati zadovoljstvo zaposlenih.
4. Načrtovanje in izvedba sistematične komunikacije z OŠ Beltinci – POŠ Melinci, OŠ
Bakovci – POŠ Dokležovje, Glasbena šola Beltinci.
MATERIALNI POGOJI:
1 Povečati opremljenost igrišč z igrali za otroke I. star. obdobja – skrb za urejena in varna
igrišča ob vseh enotah.
2 Ureditev parkirišča in ekološkega otoka enota Beltinci.
3 Zamenjava notranje opreme igralnic, namestitev klimatskih naprav in varnostni nadzor
zgradb.
4 Ograditi igrišča z novo ograjo in varnimi vrati.
5 Ureditev enote Melinci.
6 Posodobitev centralne kuhinje.
RAZVOJ ZAPOSLENIH:
1. V letnih pogovorih vplivati na profesionalni razvoj zaposlenih.
2. Izboljšati računalniško pismenost.
3. Povečati udeležbo SD v aktivnih oblikah predstavitve rezultatov na strokovnih srečanjih
v Sloveniji, strokovni literaturi in revijah.
4. Vključevanje v državne in mednarodne projekte.
5. Možnost pridobivanja novih znanj.

2.2.3

Letni cilji Vrtca Beltinci, zastavljeni v LDN za šolsko leto 2014/15

Izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so pravtako razdeljeni po področjih:
CILJI NA PODROČJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA (VIP)
 Prednostna naloga Vrtca Beltinci v šolskem letu 2014/15:
»KAK JE INDA FAJN BILOU«
Cilji s področja družbe v skladu s Kurikulum za vrtce:
1. Oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje in
okolje, družba in kultura v času spreminjajo.
2. Otrok dojema trajanje časa in pridobiva izkušnje o hitrosti spreminjanja in zgodovinskih
spremembah.
EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA
Cilj iz EKO področja:
Ozaveščanje otrok na nivoju oddelkov o pomenu gibanja v naravi in zdravi prehrani.
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MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJE
Ozaveščanje otrok o pomenu gibanja v prostem času v naravi in dati poudarek tednu brez TV
in računalnika.
CILJI NA PODROČJU ZADOVOLJSTVA UDELEŽENCEV VIP-a
ZAPOSLENI:
Cilj:
1. Izboljšanje komunikacije med vsemi zaposlenimi.
2. Skupno sodelovanje, iskanje rešitev in izboljšave ne podlagi ankete »Izzivi pri pedagoškem
delu«, strokovne razprave na izbrano temo.
STARŠI IN OKOLJE:
Cilja s področja sodelovanja z okoljem in promocije vrtca:
1. Sistematično načrtovati in izboljšati promocijo vrtca, bolje informirati starše in druge
zainteresirane.
2. Izmeriti zadovoljstvo staršev na podlagi skupno izbranega kriterija.
MATERIALNI POGOJI
Cilji:
1. Posodobitev informacijske tehnologije (nabava potrebnih računalnikov, tiskalnikov,
brezžični internet,…)
2. Ureditev notranjih prostorov enote Melinci.
3. Izgradnja nadstreška v enoti Ižakovci.
4. Ureditev sanitarij za oddelke 1. starostnega obdobja v enoti Beltinci.
RAZVOJ ZAPOSLENIH
Cilji:
1. Ohranitev in nadgradnja obstoječih projektov, vnos inovativnih pristopov.
2. V letnih pogovorih vplivati na profesionalni razvoj zaposlenih.
3. Prenos znanj iz formalnih oblik izobraževanj v lastnem interesu (predstavitve diplomskih in
magistrskih nalog), prenos znanj iz seminarjev in drugih oblik izobraževanj.

2.2.4

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in
opisne kazalce po posameznih dejavnostih

PODROČJE VIP: Številne dejavnosti, ki so bile v posameznih enotah izvajane na temo
prednostne naloge »Kak je inda fajn bilou« dokazujejo, da smo cilje s tega področja zelo dobro
realizirali. Otroci so spoznali življenje, delo in običaje nekoč ter si ustvarjali sliko življenja v
naših krajih pred davnimi časi. Tema je bila zanimiva, radi so sodelovali, zato ugotavljamo, da
so pridobili veliko znanja in izkušenj. Iz tega razloga smo opravili temeljito evalvacijo in prišli
do skupnega zaključka, da bi s temo nadaljevali tudi v novem šolskem letu. Uspešna in zelo
dobro izpeljana je bila zaključna prireditev na nivoju celotnega zavoda, poimenovali smo jo
»Vrtecovo senje«. Po podatkih, ki so jih zbrale vzgojiteljice, se je prireditve udeležilo 214 otrok
z družinami od vpisanih 307 (maj 2015).
Na področju EKO projekta smo spodbujali predvsem gibanje v naravi in zdravi prehrani. Cilju
smo sledili v okviru EKO in FIT projektov. Dosledno smo skrbeli za zdravo prehrano in to
upoštevali pri pripravi jedilnikov in načinu priprave hrane v vrtcu. Ločeno smo zbirali odpadke
v vseh prostorih vrtca, vse igralnice so dobile ločevalne koše, ki imajo označene predalčke za
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ločeno zbiranje smeti. Redno smo se trudili in otroke spodbujali k varčevanju z vodo in ostalimi
naravnimi bogastvi. Zbirali smo tudi stara oblačila in sodelovali v akciji »Odpadno je
uporabno« ter sodelovali na likovnem natečaju Prednovoletni čas, poslani so bili likovni izdelki
iz naravnih materialov.
20.1.2015 smo obeležili Dan brez multimedije, ki smo mu tokrat dali nekoliko več poudarka.
Rezultatov sicer nismo izmerili, imamo pa veliko opisnih kazalnikov, ki kažejo na to, da je bil
cilj realiziran. Iz poročil nekaterih LDN oddelkov izhaja, da so dan brez multimedije razširili
na celoten teden.
Poučevanje tujega jezika smo nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Izvajalke so se redno
udeleževale srečanj pod vodstvom svetovalke ZRSŠ ge. Fanike Fras Berro in nova znanja
uvajale v delo z otroki. Otroci in starši so nam podajali sprotne informacije o novo osvojenem
znanju, ta informacija ima za nas največjo težo. Z izvedbo smo tudi v tem šolskem letu bili
zadovoljni. Prvi cikel inovacijskega projekta smo uspešno zaključili in dosegli 4. raven novosti.
Športni program Mali sonček je bil realiziran v skladu z načrtovanim. Sodelovalo je 274 otrok,
tisti, ki so šli v šolo, so prejeli priznanja in medalje.
Plavalnega tečaja v šolskem letu 2014/15 nismo izvajali.
Obogatitvene dejavnosti smo izvajali v vseh enotah, skupno 9, sodelovalo je 139 otrok.
PODROČJE ZADOVOLJSTVA UDELEŽENCEV VIP-a:
ZAPOSLENI: za izboljšanje komunikacije smo se zaposleni trudili skozi celo šolsko leto.
Verjamemo, da nimamo težav na področju komunikacije z otroki, prav tako večinoma tudi s
starši ne. Imamo pa veliko možnosti, da izboljšamo komunikacijo med sodelavci. To področje
smo obdelovali na sestankih razvojnega tima. Od vsakega posameznika je odvisno kako
pomembno je zanj to področje in koliko je sam pripravljen doprinesti za boljše medsebojne
odnose.
Po izvedbi ankete o izzivih pri pedagoškem delu, smo strokovni delavci vrtca izvedli strokovne
razprave na temo inkluzija OPP v redne oddelke vrtca. Ta metoda dela je bila pri sodelavcih
izjemno dobro sprejeta in učinkovita. Dobili smo priložnost, da se pogovarjamo o trenutnih
težavah, s katerimi se srečujemo pri našem delu in izmenjamo praktične izkušnje. Opravljena
je bila evalvacija in sprejeli smo odločitev, da bomo s tem načinom dela nadaljevali tudi v
novem šolskem letu.
STARŠI IN OKOLJE: skozi celo šolsko leto smo se trudili promovirati naš zavod na različne
načine. Posebej se je to odražalo pri organizaciji in izvedbi sobotnih delavnic v trgovini Spar v
Beltincih ter pri organizaciji delavnic za otroke, ki vrtca ne obiskujejo. Slednje je izvajala
prostovoljka Ksenija Raščan Beuermann.
Pred iztekom šolskega leta smo izvedli anketo o zadovoljstvu staršev s prehrano otrok v vrtcu.
Vrnjenih je bilo 46 odstotkov anketnih vprašalnikov. Iz odgovorov staršev smo prejeli veliko
pozitivnih sporočil o našem delu, pa tudi kar nekaj dobrih in uporabnih predlogov za vnaprej.
Povratno informacijo o anketi smo podali strokovnim delavcem in delavcem kuhinje, ki so
uporabne predloge že vnesli v svoje delo. Nekaj predlogov ni bilo možno upoštevati zaradi
neskladja s smernicami zdrave prehrane v vrtcih. Prav tako smo povratno informacijo podali
staršem na prvem roditeljskem sestanku v novem šolskem letu.
MATERIALNI POGOJI: V letu 2015 so se pričeli postopki za pridobitev dokumentacije za
ureditev sanitarij v oddelkih 1. starostnega obdobja v enoti Beltinci, nabavljeno je bilo nekaj
računalnikov ter posodobitev programske opreme. Klimatizirana je bila centralna kuhinja v
enoti Beltinci. Ostali podatki so razvidni iz poročila o popisu sredstev.

26

RAZVOJ ZAPOSLENIH: ohranjali in poglabljali smo vsebine obstoječih projektov, ki
izhajajo iz dolgoročnega načrta in iz LDN za šolsko leto 2014/15. Trudili smo se vnašati
inovativne pristope, ki smo jih spoznavali preko različnih oblik izobraževanj. Nekatera znanja
smo pridobili preko rednih oblik izobraževanj kot so seminarji in delavnice ter preko
samoizobraževanj – izpopolnjevanje izobrazbe v lastnem interesu, branje strokovnih knjig in
druge literature. Pridobljena znanja smo v sklopu srečanj vzgojiteljskega zbora oz. strokovnega
aktiva prenašali drugim sodelavcem. Alenka Balažic je predstavila diplomsko delo z naslovom
Spoznavanje elementov kulturne dediščine v slovenskih pripovedkah. Vesna Horvat je
predstavila znanja, pridobljena na seminarju Nemirni in moteči otroci. Janja Škraban in Suzana
Kuzma sta predstavili povzetke raziskovalne naloge. Janja Škraban je predstavila diplomsko
delo z naslovom Obogatitvene dejavnosti s področja naravoslovja v vrtcu, Suzana Kuzma
diplomsko delo z naslovom Prvi koraki v svet geometrijskih teles, Tamara Mesarec pa
diplomsko delo z naslovom Doživljanje stresa pri strokovnih delavcih v Vrtcu Beltinci.
Na strokovni razvoj zaposlenih sem ravnateljica poskušala vplivati preko letnih razvojnih
pogovorov, ki sem jih v šolskem letu 2014/15 opravila 28. V pogovore so bili zajeti strokovni
in tehnični delavci enote Beltinci. Analizirali smo delo v preteklem letu, se pogovorili o
trenutnem poteku dela in zastavili okvirne individualne cilje na področju dela in izobraževanja.
Opravljenih je bilo 9 rednih hospitacij oz. spremljanja neposrednega pedagoškega dela v
oddelkih. Poleg tega je 1 kandidatka opravljala volontersko pripravništvo in v sklopu tega sem
ravnateljica opravila 5 ocen nastopov na podlagi spremljanja dela pripravnice. Če to seštejemo,
sem ravnateljica opravila skupno opravila 13 hospitacij. Vsakokrat je bil izveden pogovor po
hospitaciji, analiza in svetovanje, strokovni delavci so dobili možnost kritične samorefleksije.
Svojo oceno sem podala tudi ravnateljica. Poleg letnih razgovorov in hospitacij smo s
strokovnimi delavci vrtca opravljali tudi različne priložnostne pogovore ob reševanju aktualnih
zadev. Ravnateljica sem naključno obiskovala oddelke in nudila pomoč in podporo zaposlenim.
Ocenjujem, da smo večino ciljev iz LDN realizirali, kjer ni prišlo do popolne realizacije, je
podana obrazložitev. Nekoliko bolj poglobljeno bi lahko izvajali še prenos znanj iz seminarjev
in drugih oblik izobraževanj. Slabše so bili realizirani tudi cilji pod poglavjem Materialni
pogoji. Dosledno sledimo tudi dolgoročnim ciljem, ki so zapisani v Razvojnem načrtu in so
podlaga za oblikovanje letnih ciljev.
Finančni kazalci uspeha so najbolj vidni pri vlaganjih v osnovna sredstva:
VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IZ
SREDSTEV USTANOVITELJA (proračun občine)
Enota
Osnovna sredstva
Vrednost v
EUR
- monitoring podtalnice
589,26
BELTINCI
- energetska izkaznica
731,25
- programska oprema
3.416,00
- klima v centralni kuhinji (N.E. + Z.E.)
1.170,34
5.906,85
- tlačna sonda
1.210,70
GANČANI
- monitoring podtalnice
589,26
1.799,96
IŽAKOVCI,
0,00
DOKLEŽOVJE,
MELINCI
-energetski pregled objekta
2.419,20
LIPOVCI
2.419,20
SKUPAJ ENOTE
10.126,01
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2.2.5

Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju
programa

Pri izvajanju zastavljenih nalog LDN ocenjujemo, da ni prišlo do nedopustnih in
nepričakovanih posledic, kljub temu, da smo vrsto nalog sprejeli tudi med letom izvajanja in
jih opredelili v realizaciji LDN.
2.2.6

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pri doseganju finančnih ciljev smo bili uspešni, z doseženim smo zadovoljni. Enako zadovoljni
smo lahko z doseganjem ciljev pri pedagoškem delu. Vseh novo postavljenih ciljev v enem letu
ni moč uresničiti, tega se zavedamo. Zato jih postavljamo več in jim sledimo iz leta v leto.
Naredili smo veliko izboljšav, cilje iz VIZ procesa smo uresničili v celoti. Pozitiven je tudi
poslovni izid. Kot vsako leto, smo se tudi v letu 2015 trudili dosegati cilje, ki smo jih skupaj
zastavili vsi zaposleni in smo jih zapisali v LDN. Tudi letos čisto vseh ciljev v celoti nismo
uresničili. Obrazložitve in pojasnila, so zapisana v poročilih projektov in drugih dejavnosti.
2.2.7 Ocena gospodarnosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je
predpisalo pristojno ministrstvo ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti
poslovanja
Kot javni zavod uporabnik, ki se financira iz javnih sredstev proračuna smo zakonsko obvezani
k smotrni porabi javnih sredstev. Kot ravnateljica sem odgovorna za zakonitost dela na vseh
področjih - še posebej na finančnem. Naloge, ki si jih zastavimo temeljito premislimo in
načrtujemo. Že pri sestavljanju LDN finančne posledice usklajujemo z županom občine
Beltinci in jih načrtujemo v okviru sredstev, ki jih na podlagi vpisanih otrok lahko pričakujemo.
V sodelovanju z računovodjem, velikokrat predvidimo tudi nepričakovano porabo sredstev.
Zakon o javnih naročilih, ki ga izvajamo za dobavo prehrambenih artiklov dosledno
upoštevamo.
Nabavo drobnega inventarja, storitev in didaktičnega materiala izpeljemo na podlagi novele
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju ZJN-2. Pri vseh nabavah
uporabljamo neposredno določbe zgoraj navedenega zakona.
Pri nabavi didaktičnega materiala, igrač vedno ni najboljša odločitev najcenejši izdelek, zato na
podlagi potreb podanih s strani vodij enot, izbiramo med več ponudniki. Odločamo se in
izbiramo igrače, ki imajo večletno možnost uporabe (lego, magnetni konstruktorji, lesene
igrače). Urejene imamo vse potrebne akte za izpeljavo postopkov in izbiramo dobavitelje, ki so
za nas najbolj gospodarni.
2.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Vrtec vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu, upoštevajoč
vse nove predpise, ki urejajo področje računovodstva v pravnih osebah javnega prava. V našem
zavodu imamo sprejeta Navodila za kroženje knjigovodskih listin v Vrtcu Beltinci kot sestavni
del notranjega nadzora. Za učinkovitost in uspešnost našega zavoda so pomembne ažurne in
aktualne informacije, na podlagi katerih se vodstvo vrtca lahko pravilno in pravočasno odloča.
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V ta namen deluje v zavodu informacijski sistem, katerega temelj je računovodstvo, ki zajema
knjigovodstvo, računovodsko predračunavanje, računovodsko analizo in računovodski nadzor.
Poleg uspešnega notranjega nadzora in kontrol smo v vrtcu določili Navodila za kroženje
knjigovodskih listin in ustrezno organiziranost. Navodila so izdelana za potrebe organiziranosti
računovodstva v Vrtcu Beltinci. Zaposlenega imamo računovodjo, ki v celoti pokriva
računovodstvo. Poleg njega imamo določene podpisnike ( poslovni sekretar, vodja prehrane in
ZHR, vodja kuhinje, ter vodje posameznih enot) in likvidatorja (ravnateljica) odgovornega za
sprotno kontrolo in likvidiranje knjigovodskih listin pred njihovim knjiženjem. Vrtec zagotavlja
zadostno število osebja za vodenje, izvajanje in nadzor poslovanja. Ravnateljica vrtca sem
odgovorna za vzpostavitev, delovanje in razvoj notranjega nadzora javnih financ v našem
zavodu. Računovodja in poslovni sekretar ter OPZHR, ki skrbi za javna naročila, imajo pri
oblikovanju delovnih postopkov in na finančno računovodskem področju pravtako pomembno
vlogo.
V letu 2013 je bilo na osnovi naročila opravljeno notranje revidiranje za leto 2012 s strani
zunanjega izvajalca notranjega revidiranja Munera. Revizija je bila opravljena v skladu s
slovenskimi predpisi, ki urejajo poslovanje v javnem sektorju, Zakonom o revidiranju,
strokovnimi načeli notranjega revidiranja in Mednarodnimi revizijskimi standardi.
Revidirano je bilo:
- pravilnost evidentiranja in izkazovanja v bilanci stanja na dan 31. 12. 2012 v izkazu
prihodkov in odhodkov,
- skladnost poslovanja vrtca s predpisi in notranjimi akti, na podlagi splošnih metod in
tehnik, in sicer: pridobivanje, pregledovanje, analiziranje, analitično preiskovanje
podatkov, revizijske intervjuje, presojo podatkov ter dokumentiranje revizijskih
ugotovitev,
- pregled pravilnika o računovodstvu,
- pregled navodil za kroženje knjigovodskih listin, ter gibanje le-teh,
- pregled podlag za izplačila,
- pregled LDN, finančnega načrta in poslovnega poročila za leto 2012,
- pregled izkaza P in O, ter kontrola preko Agencije RS za javno pravne evidence in
storitve,
- pregled sodila o razmejitvi odhodkov na javno in tržno dejavnosti,
- evidenčni promet P in O po načelu denarnega toka, prihodke državnega proračuna, tržne
in druge prihodke,
- pravilnost oblikovanja EC upoštevaje predpise,
- oblikovanje oddelkov in potrebno število delovnih mest na podlagi sistemizacije za leto
2011/12,
- pregled stroškov in amortizacije in dolgoročnih sredstev.

V postopku notranje revizije poslovanja vrtca za leto 2012 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti,
kar je zapisano v zaključku Poročila o revidiranju poslovanja za Vrtec Beltinci v letu 2012.
V letu 2014 in 2015 smo v celoti sledili priporočilom revizije. Naslednja revizija je planirana v
letu 2016.
Sprotno vodimo in spremljamo vsa tveganja po registru tveganj in imamo vzpostavljen sistem
vodenja notranjih kontrol.
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2.2.9 Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj
V LDN predvidimo investicije, investicijska vzdrževanja ter osnovna sredstva (opremo), ki jih
v celoti financira občina. Vrtec pripravi predlog potreb, ki jih posredujemo županu. Na sestanku
uskladimo potrebo z možnostmi ter dogovorjene investicije, investicijska vzdrževanja in
vlaganja v osnovna sredstva vnesemo v finančni načrt. Zgodi se, da vedno vse ni realizirano in
se prenese iz enega leta v drugo, odvisno od sredstev, ki je občinski svet v proračunu nameni
za investicije vrtca.
Pojasnila nedoseženih ciljev pedagoškega dela so podrobneje podana pri realizaciji ciljev v
točki 2.1 in 2.2.4.
2.2.10 Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja,
regionalni razvoj ipd.
GOSPODARSTVO
Sodelovanja z gospodarstvom v regiji nismo posebej načrtovali, razen predstavitev poklicev
staršev iz gospodarskih dejavnosti in redkih obiskov otrok v delovnih sredinah. Sodelujemo z
zavarovalnicami, ki staršem ponujajo nezgodna zavarovanja otrok. Tudi vrtec ima zavarovana
vsa sredstva prejeta v upravljanje s strani ustanovitelja in odgovornost strokovnih delavcev.
V letu 2015 smo iz naslova zavarovanj dobili povrnjene vse zahtevane odškodnine. Pri
poslovanju smo se obnašali gospodarno. Pravočasno smo izstavljali zahtevke za refundiranje
vseh stroškov po pogodbah vsem udeležencem v VIP (občine, ZZZS, ZPIZ, MIZŠ…).
Poleg navedenega smo v letu 2015 prejeli sredstva iz sledečih virov:
- MIZŠ – študijske skupine = 85,00 EUR
- MIZŠ – sofinanciranje staršem za drugega otroka vključenega v vrtec (v mesecu decembru
2015 – 50 otrok)= 39.627,15 EUR
- MIZŠ- plačilo pripravnikov volonterjev pomočnika vzgojitelja, v celoti = 218,48 EUR
- Občina Beltinci – razpis program Mali sonček = 509,32 EUR
- Občina Beltinci – delo sindikalnega zaupnika letno = 546,64 EUR
- Občina Beltinci – pomoč otrokom DSP = 388,01 EUR
- OŠ Beltinci, OŠ Bakovci: refundacija mat. stroškov po pogodbi = 1.615,62 EUR
- Od donatorjev nam je uspelo pridobiti 400,00 EUR.
- Občina JD (delež občine in regres za LD) = 11.816,14 EUR
- Ministrstvo za kmetijstvo … (tradicionalni slovenski zajtrk) = 151,61 EUR
- ZRSZ – JD po pogodbi (5 zaposlenih) = 47.356,17 EUR
- ZRSZ – JD zdravstveni pregled (5 zaposlenih) = 171,05 EUR
- Telekom (naročnina) – zaposleni = 688,77 EUR
- Povračilo zavarovalne odškodnine = 1.058,31 EUR
V postopkih javnih naročil velikih vrednosti na osnovi odprtega postopka (nabava živil), smo
za leto 2014 in 2015 sklenili 5 pogodb v regiji in 4 pogodbe izven pomurske regije.
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SOCIALA
V Vrtcu Beltinci se trudimo biti socialno naravnani. Do otrok iz socialno šibkih družin, Romov
in otrok s posebnimi potrebami gojimo še posebna nagnjena, skrbimo za njihov razvoj in učenje,
ki so ga doma deležni v manjši meri ali sploh ne. Dosledno upoštevamo načela Kurikuluma,
Konvencije o otrokovih pravicah in Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcih. To področje pokriva
svetovalna delavka, ki v poročilu v poglavjih vzgojno-izobraževalnega dela z Romi in otroki s
posebnimi potrebami o tem podrobno poroča. Redno sodelujemo v humanitarnih akacijah v
naši okolici. Tako smo tudi decembra 2015 sodelovali z župnijsko Karitas Beltinci na
dobrodelnem bazarju, zbirali zamaške in kartuše ter rabljena oblačila in igrače. V naš vrtec je
vključenih vedno več otrok, ki imajo različne zdravstvene posebnosti in potrebujejo ob
nenadnih pojavih posebno oskrbo (vročinski krči, epileptični napadi ipd.). Osebje vrtca je
usposobljeno za nudenje nujne prve pomoči, ne pa za dajanje različnih zdravil in ukrepanje ob
takšnih stanjih. Zato smo se povezali s pediatri Zdravstvenega doma Murska Sobota in
nekaterimi zasebniki. Zdravstveni strokovnjaki so nam demonstrirali dajanje različnih zdravil
in podali veliko koristnih napotkov.
VARSTVO OKOLJA
To je ena od pomembnih vrednot našega zavoda. Pod njo smo zapisali, da skrbimo za varnost
vseh otrok, zaposlenih in odstranjujemo vse, kar bi lahko kakor koli ogrožalo koga v vrtcu.
VARNOST je tudi sestavni del vizije našega zavoda, ki je z nami že leta in zato močno
zastopana v vseh nas. Skrb za varnost otrok je tisto na kar vzgojitelji najprej pomislijo.
Za varno in urejeno okolje vseh enot skrbijo organizator prehrane in ZHR, hišnik in čistilke
našega vrtca v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor
in opremo vrtca. Po smernicah dobre higienske prakse kuharji na osnovi jedilnikov
pripravljenih s strani OP ZHR, pripravljajo hrano in skrbijo za varnost otrok pred okužbami s
prehrambenimi artikli. Strogo upoštevamo Pravilnik o higieni živil in Zakon o zdravstveni
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. Za otroke je nujno, da bivajo
v zdravem, varnem in urejenem okolju. Za to skrbimo tudi vsi ostali - kakor kdo od zaposlenih
opazi, da je kje kaj poškodovano, zlomljeno, kar bi lahko ogrozilo varnost otrok, to nemudoma
sporoči za to kompetentnim osebam.
Zelo skrbimo tudi za urejanje okolja. To dokazujemo z Eko projektom, katerega naloge v skrbi
za čisto okolje izvajamo v vseh oddelkih. Redno se vključujemo v čistilne akcije.
REGIONALNI RAZVOJ
Zanj skrbimo s stalnim sodelovanjem z Zavodom za zaposlovanje OE Murska Sobota. Za leto
2015 smo kandidirali za 3 programe javnih del in vse dobili odobreno. Zaposlili smo 5 oseb.
2.2.11 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj
V šolskem letu 2014/15 smo na podlagi sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Beltinci dobili s
strani Občine Beltinci odobrenih 52,7 delovnih mest, ki jih je zasedalo 58 oseb (vštete
porodniške, dolgotrajne bolniške in nadomeščanja), od tega 44 strokovnih in 14 tehničnih za
polni in krajši delovni čas.
Zaposleni v Vrtcu Beltinci imamo dobre delovne pogoje. V centralni kuhinji kjer, je bilo nujno
potrebno urediti prezračevanje, je ustanoviteljica občina Beltinci realizirala načrtovano
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nadgradnjo kuhinjske nape v letu 2014, v 2015 pa je bila montirana klimatska naprava, ki je
občutno izboljšala delovne pogoje v kuhinji.
Izplačilo plač je bilo do sedaj vsak mesec v zakonsko določenem roku, kar kadrom zagotavlja
tudi finančno varnost. V začetku meseca junija je vsako leto izplačan regres za letni dopust.
Zaposlenim za določen čas ga izplačujemo v sorazmernem deležu.
V letu 2015 so se sprostila napredovanja v plačne razrede in v nazive. Delavci so v plačne
razrede napredovali s 1.4. 2015, pravica do izplačila pa jih je pripadla 1.12.2015. Skupno je v
višji plačni razred napredovalo 32 delavcev. V višji naziv je v letu 2015 napredovalo 5
vzgojiteljic.
Strokovni in tehnični delavci so imeli možnosti izobraževanj, ki jih zagotavljamo v skladu s KP
in razpoložljivimi sredstvi. Upoštevamo določila iz KP, po katerih strokovnim delavcem
omogočamo 5 dni izobraževanja na leto, tehničnim pa 3 dni. Iz razloga racionalne porabe
sredstev, organiziramo veliko skupnih izobraževanj na nivoju zavoda, tako za strokovne, kot
tudi za tehnične delavce.
V šolskem letu 2014/15 smo omogočali prakso oz. PUD (praktično usposabljanje dijakov) 15im dijakom Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer:
1. letnik - 5 dijakov
2. letnik - 3 dijaki
3. letnik - 2 dijaka
4. letnik - 5 dijakov
Pripravništvo je opravljala 1 kandidatka.
Zaposlenih je bilo 5 delavcev preko programov javnih del.
V letu 2015 smo imeli dve upokojitvi - 1 strokovna delavka vzgojiteljica in 1 tehnični delavec
hišnik.
Štirje delavci so v skladu z odločbo invalidske komisije ZPIZ razvrščenih v III. kategorijo
invalidnosti in ena delavka v II. kategorijo invalidnosti.
Izobraževanja na nivoju zavoda za strokovne delavce:
• Kako motivirati za učenje (III. modul) - (4 ure), skupno izobraževanje za izbrane
pomurske vrtce.
• Strokovna ekskurzija - ogled vrtca Ravne na Koroškem (8 ur).
• Študijska srečanja v okviru mreže mentorskih vrtcev 1 srečanje v živo, 1 delo na daljavo
(8 ur).
• Izvedba delavnice Rayher (2 uri) - 25 udeležencev
• Nemirni in moteči otroci v vrtcu (4 ure) - 36 udeležencev.
Skupno je bilo ponujenih 5 različnih izobraževanj.
Poleg tega pa so strokovni in tehnični delavci imeli možnost, da so sami izbrali izobraževanja
na podlagi svojih potreb, želja in v skladu s finančnimi možnostmi. V šolskem letu 2014/15 se
je od 58 zaposlenih udeležilo izobraževanja po lastnih potrebah in željah 38 zaposlenih.
Izobraževanja v lastnem interesu zaposlenih:
Študij ob delu na Univerzi v Mariboru PEF smer Vzgojitelj predšolskih otrok »absolventke«:
Darja Ošlaj, Lea Puhan, Danijela Slavic.
Milena Balažic, »absolventka«, smer Sociologija in pedagogika
Sonja Serec, podiplomski študij - Zgodnje učenje in poučevanje (2. stopnja).
Martina Vidonja podiplomski študij - Inkluzivna pedagogika, 1 letnik (PEF Koper).
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POROČILO O INVESTICIJSKI DEJAVNOSTI:
ZAGOTAVLJANJE USTREZNIH DIDAKTIČNIH SREDSTEV, MATERIALOV
(TUDI NARAVNIH) potrebnih za izvedbo kurikula
Stroški materiala so eden od treh elementov za oblikovanje cen programov, ki so navedeni v
Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05). V 6. členu so pod 2. točko podrobno navedeni funkcionalni
stroški osnovne dejavnosti tudi za didaktična sredstva in igrače, zato jih z računovodjem na
predlog vodij enot pred oblikovanjem predloga EC za koledarsko leto načrtno predvidiva.
Didaktična sredstva in drobni inventar nabavljamo upoštevaje Zakon o javnih naročilih. Potrebe
strokovne delavke predlagajo, zapišemo jih v LDN, jih ovrednotimo in sredstva predvidimo v
finančnem načrtu, ki je podlaga za izračun EC. Ker je finančno leto vezano na koledarsko leto,
v poslovnem poročilu prikazujemo nabavo že za šol. leto 2014/15. K didaktičnim sredstvom
spadajo še likovni in drugi materiali, ki jih prav tako naročamo na podlagi potreb strokovnih
delavk.
Skupna
vrednost
materiala za leto 2013
8.145,51

likovnega

Skupna
vrednost
materiala za leto 2014
8.893,75

likovnega

Skupna
vrednost
materiala za leto 2015
8.319,58

likovnega

V našem vrtcu smo se glede nabave materialov vsa leta obnašali kot dobri gospodarji.
Vzgojiteljice za izvedbo Kurikuluma dobijo potrebni material, ki ga potrebujejo pri svojem
delu. Včasih je potrebno na kaj počakati, vzpodbujam tudi k uporabi nestrukturiranih naravnih
materialov, ki jih uporabljajo poleg odpadnih. Pogosto znajo iz »malo« ustvariti »veliko«.
Omenim naj še to, da se večletne nabave kvalitetnih malo dražjih igrač obrestujejo.
DROBNI INVENTAR, DIDAKTIČNA SREDSTVA (igrače) iz EC vrtca
Enota
Beltinci

Vrednost v EUR
11.144,16

Dokležovje

3.234,48

Gančani

5.311,25

Ižakovci

3.228,62

Lipovci

3.581,86

Melinci

2.346,02

SKUPAJ

28.846,39

nakup knjig

812,96
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IZBOLJŠANJE MATERIALNIH POGOJEV ZA IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA IN
DRUGIH VIROV (DONACIJ, SPONZORSTVA, PROSTOVOLJNIH AKCIJ)
Potrebne materialne stroške zagotavljamo za izvedbo Kurikuluma. Skrbno načrtovane
aktivnosti v LDN zavoda, nam omogočajo pravočasno načrtovanje potrebnih nabav in nudijo
možnost tudi individualnih izborov materialov.
V letu 2015 smo s prošnjami pridobili sredstva iz sledečih virov:
KS Ižakovci (donacija za nakup didaktičnih sredstev)
150,00
Pomurske lekarne (donacija za nakup didaktičnih
250,00
sredstev)
SKUPAJ
400,00
Krajevne skupnosti občine Beltinci nam ob koncu leta za pripravo in izvedbo programa ob
novoletni obdaritvi otrok, ki niso vključeni v vrtec podarijo igrače za otroke ali druga tehnična
sredstva, ki jih vzgojiteljice potrebujejo pri svojem delu v deležu, ki ga sprejme svet KS.
KS Lipovci – nakup didaktičnega materiala v vrednosti
KS Bratonci – nakup didaktičnega materiala v vrednosti
KS Dokležovje – nakup didaktičnega materiala v
vrednosti
KS Beltinci – nakup didaktičnega materiala v vrednosti
KS Gančani – nakup didaktičnega materiala v vrednosti
SKUPAJ
-

104,00
104,00
100,00
250,00
150,00
708,00

Donacija didaktičnega materiala trgovine Spar (otroško kolo, semafor, prometni znaki).
Donacija odpadnega materiala (S-Tisk).
Donacija odpadnega materiala za didaktično delo (Filc tovarna Filca d.d. Mengeš,
podružnica Lendava).

ZAKLJUČNI DEL
Poslovno poročilo Vrtca Beltinci za leto 2015 je sestavljeno na podlagi zakonskih določil, ki so
navedena na strani 22-23. Poleg teh so največji temelj poročila o realizaciji LDN Vrtca Beltinci
za šolsko leto 2014/15, poročila o realizaciji LDN oddelkov, enot, obogatitvenih dejavnosti in
projektov. Vsa navedena dokumentacija se hrani v arhivu Vrtca Beltinci, tam je možna tudi
preverljivost verodostojnosti podatkov.
S poslovnim izidom, realizacijo ciljev ter drugimi elementi, ki vplivajo na kakovost našega
dela, smo zadovoljni. Leto 2015 se je izteklo dobro na področju finančnega poslovanja,
predvsem pa pedagoškega dela, ki je naše osnovno poslanstvo.
Poslovno poročilo pripravila ravnateljica: Martina Vidonja
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B) RAČUNOVODSKO POROČILO

I.SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZAVODA V LETU 2015
Neposredni in posredni proračunski uporabniki morajo po Zakonu o računovodstvu (Uradni list RS
23/99 in 30/02) in Zakonu o javnih financah (Uradni list RS 79/99 in naslednji) letna poročila za leto
2015 predložiti AJPES do konca februarja 2016. Sestavni deli letnih poročil neposrednih in posrednih
proračunskih uporabnikov so podrobneje določeni s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS,št.115/02,21/03,
134/03,126/04,120/07,124/08,58/10,60/10 poprav.,104/10 in 104/11).
Način predložitve le-teh je določen v Navodilu za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava
(Ur. list RS, št. 109/10).
Pri predložitvi letnih poročil velja naslednje:
- v računovodske izkaze se podatki vnašajo v evrih (brez centov),
- priložiti Poročilo popisne komisije o popisu in sklep o likvidaciji popisnih razlik.
Način predložitve letnih poročil je enak kot v preteklem letu: zavezanci predložijo AJPES-u podatke
računovodskih izkazov z vnosom prek spletne aplikacije, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo pa
skupaj v eni PDF datoteki, prav tako prek spletne aplikacije. Izpolniti se mora tudi Izjava o oceni
notranjega nadzora javnih financ, ki je del spletne aplikacije za vnos podatkov računovodskih izkazov.
Letno poročilo za leto 2015, predloženo prek spletnega portala AJPES, lahko neposredni in posredni
proračunski uporabniki potrdijo le s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP).
Letno poročilo lahko elektronsko podpiše zakoniti zastopnik, ki ima veljavno KDP evidentirano v
evidenci digitalnih potrdil (EDP) ali od njega pooblaščena oseba, ki ima veljavno KDP.

Vrtec Beltinci spada med določene posredne uporabnike proračuna in je dolžan posredovati
podatke o finančnem poslovanju za koledarsko leto ustanoviteljici, to je Občini Beltinci do
konca februarja naslednjega leta.
Bistveni elementi, ki so v letu 2015 vplivali na finančno poslovanje Vrtca Beltinci, so bili
ekonomska cena za programe vrtca, število potrjenih oddelkov in število otrok v njih ter število
zaposlenih delavcev.
Glede na priporočila s strani MIZŠ, imamo v vrtcu tako za prvo kot za drugo starostno obdobje
oblikovano ločeno ekonomsko ceno po starostnih obdobjih otrok. Od januarja 2009 do
vključno avgusta 2012 je znašala ekonomska cena za prvo starostno obdobje 487,00 EUR in
za drugo starostno obdobje 358,00 EUR. Na podlagi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih
financ, (Ur.l.RS, št.40/12, v nadaljevanju ZUJF), ki se je uveljavil z 31.5.2012 in med drugim
prinesel tudi nekaj sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih, smo v Vrtcu Beltinci pripravili
nov predlog ekonomske cene programov vrtca. Ekonomsko ceno vrtca za obe starostni obdobji,
je potrdil Občinski svet Občine Beltinci. Sklep o določitvi ekonomske cene za dejavnost vzgoje
in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 62/2012,
in se je uporabljal od septembra 2012 naprej. Dne 11.07.2014 je Občinski svet Občine Beltinci
sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah prej omenjenega sklepa iz leta 2012, kateri pa je
veljal od 01.09.2014 dalje.
Sklep o določitvi – uskladitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci je določal, da cena dnevnega programa (6-9 ur) za
otroke v oddelkih 1.starostnega obdobje znaša 460,00 EUR na otroka mesečno, za otroka v
oddelkih 2.starostnega obdobja in v kombiniranih oddelkih pa znaša cena 335,00 EUR na
otroka mesečno. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa govori o primerih
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subvencioniranja programa in o popolni oprostitvi plačila programa za starše (Ur.l.RS
59/2014).
Ustanoviteljica Občina Beltinci in ostale občine, ki imajo vključene otroke v Vrtcu Beltinci
pokrivajo razliko do polne ekonomske cene po Pravilniku o plačilih staršev.
Predlog za oblikovanje nove ekonomske cene s septembrom 2012 za programe v vrtcu je bil
predlagan predvsem zaradi znižanja stroškov dela ter ostalih planiranih stroškov v povezavi s
stroški dela v tekočem letu.
Ob preverjanju in usklajevanju cen programov se je ugotovilo, da sedanja ekonomska cena
pokriva planirane in usklajene stroške za leto 2015, zaradi tega je nismo spreminjali.
Osnova za izračun plačila staršev je v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev določena s strani
ustanoviteljice.
V Uradnem listu RS št. 97/2003 je bil objavljen in v Ur.l.RS št.77/05,120/05 in 93/15 dopolnjen
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
Ta pravilnik določa metodologijo po kateri se določajo splošni elementi za oblikovanje cen
programov iz prvega odstavka 14. člena Zakona o vrtcih, v vrtcih, ki izvajajo javno službo in
tudi posebnosti pri oblikovanju cen.
Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo: stroški dela, stroški materiala in
storitev, ter stroški živil za otroke.
Stroški dela se obračunajo le za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s
predpisanimi normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski
predpisi.
Stroški dela za leto 2015 vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca, premije za dodatno
pokojninsko zavarovanje in druge stroške dela, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov
prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade,
odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in
drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Stroški materiala in storitev so vsi stroški za nabavljeni material in za opravljene storitve in
sicer: stroški objektov za ogrevanje, elektriko, plin, vodo, komunalne storitve, čiščenje
prostorov, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovalne premije, varovanje objektov,
uporaba in vzdrževanje vozil za prevoz hrane ter stroški osnovne dejavnosti, za didaktična
sredstva in igrače, stalno strokovno izpopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo, obvezne
zdravstvene storitve in varstvo pri delu, hišno perilo, pisarniško poslovanje in drobni inventar.
Stroški živil za otroke se pri izračunu ekonomske cene določijo na podlagi deleža živil, ki jih
vrtec zagotavlja na otroka v programu in ob upoštevanju Zakona o javnih naročilih.
Med elemente ekonomske cene ne sodijo stroški, ki so opredeljeni v 8. členu navedenega
pravilnika, ki jih vrtcem v skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost.
Stroške, ki niso elementi za izračun cen po tem pravilniku, krije vrtcu ustanoviteljica v skladu
z zakonom, drugimi predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oziroma v skladu s pogodbo o
financiranju zavoda. Vsa sredstva s strani ustanoviteljice so bila na osnovi zahtevkov oz.
izstavljenih računov v letu 2015 vrtcu zagotovljena, prav tako s strani ostalih občin, katerih
otroci obiskujejo naš vrtec. Prav vse odprte postavke na koncu leta 2015 so bile z IOP
usklajevane v zakonitem roku in z njihove strani tudi potrjene, da z njimi soglašajo. Vse njihove
obveznosti do vrtca so bile poplačane v zakonitem roku.
Sredstva predvidena v finančnem načrtu za leto 2015 smo do konca leta racionalno porabljali.
Število otrok vključenih v Vrtec Beltinci je razvidno iz razpredelnice, v kateri so prikazani
otroci iz občine Beltinci, in sicer na osnovi odločb za določitev višine plačila vrtca, katere
smo prejeli s strani CSD. Število otrok, katerih starši imajo stalno bivališče v drugih občinah
(Občine: Moravske Toplice, Turnišče, Lendava, Puconci, Apače, Šentrupert, Rogašovci in MO
Murska Sobota) je bilo v letu 2010 in 2011 devetnajst, v letu 2012 šestnajst, v letu 2013
petnajst, v letu 2014 sedemnajst in na koncu leta 2015 devetnajst otrok.

36

Otroci Vrtca Beltinci po plačilnih razredih od leta 2002 do konca leta 2015:
na dan/%
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29
26
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35
36
34
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16
18
17
15
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14
48
54
51
23
19
17
21
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0
24
SOF
15
SOF
17
SOF
22
SOF

74
67
61
59
60
59
70
90
90
83
78
73
77
59
65
67
81
73
84
86
11
10
44
11
52
12
59
14
49
11

84
70
56
61
53
63
62
60
59
57
59
65
72
63
64
62
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65
68
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15
20
41
5
35
7
36
8
44
6

53
35
29
26
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26
29
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9
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5
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6
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9
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4
6
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6
5
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2
43
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5
43
4
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2
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3

8
5
4
5
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6
4
5
7
5
5
8
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5
8
9
10
10
10
3
53
41
6
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5
32
5
25
2

0
1
0
1
1
0
0
1
2
0
1
1
4
4
8
8
8
7
7
6
0
66
11
1
14
2
6
0
5
1

2
2
1
0
0
0
0
2
3
4
4
5
2
5
1
2
4
3
3
3
3
77
2
1
2
0
8
1
4
0

291
239
213
217
203
217
227
234
242
241
237
245
254
259
264
267
280
285
302
309
48
skupaj
311
46
300
51
302
47
299
50

Število vpisanih otrok po letih in plačilnih razredih je razvidno iz zgornje tabele.
Največji padec števila vpisanih otrok v vrtec je pri primerjavi leta 2002 z letom 2004 kot
posledica nižje natalitete in dokončne izgube generacije otrok zaradi vstopa le teh v devetletno
osnovno šolo.
Na koncu leta 2015 je bilo v vrtcu 299 otrok, kar je 96 otrok več kot leta 2004 ob odhodu le teh
v devetletno osnovno šolo.
V decembru 2015 so starši za 50 otrok imeli sofinancirano vzgojo in varstvo za drugega otroka
in naslednjega otroka vključenega v vrtec, s strani države.
Ustanoviteljica je v svojem Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje določila način
obračuna odsotnosti otrok, upoštevaje njegov 5. in 6. člen. Z uveljavitvijo Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo je interni Pravilnik
o obračunavanju cen programov usklajen z Metodologijo za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki jo je oktobra 2003 (Ur.l.RS, št. 97/03 in spremembe) izdal minister za šolstvo in
šport.
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Financiranje vrtca ureja Zakon o vrtcih (ZVRT) objavljen v Ur.l.RS št.12/96, 44/00, 113/03,
72/05, 100/05, 25/08 in 36/10 ter spremembe.
Občina kot ustanoviteljica zavoda je dolžna v okviru primerne porabe zagotavljati sredstva za
razliko med ceno programov in plačilom staršev za plače in druge prejemke ter davke in
prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in
standardi.
V proračunu občine se zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za
investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev. O prejetju le teh se vsako leto dogovarjamo.
Višina prejetih sredstev je razvidna iz priloge o popisu sredstev za leto 2015.
Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen in obsega stroške
vzgoje, varstva in prehrane otroka. Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v ceno
programa niso vključena.
Vzgojno varstveni zavod Vrtec Beltinci posluje kot neprofitna organizacija, katere ustanovitelj
je Občina Beltinci.
Število delavcev za novo šolsko leto 2014/2015 je bilo usklajeno s soglasjem ustanovitelja in
s potrditvijo sistemizacije delovnih mest v vrtcu. V letu 2014 ( od meseca septembra dalje) je
bilo v vrtcu zaposlenih 62 delavcev za nedoločen in določen čas. V letu 2015 se število
strokovnih delavcev povečalo za enega delavca, kar je posledica na novo oblikovanih oddelkov.
V sistemizaciji so zajeta vsa delovna mesta, ki jih vrtec rabi za nemoteno opravljanje svoje
dejavnosti, to je po standardni klasifikaciji za dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.
Spremembe tehničnih pogojev dela v vrtcu ni bilo. Skupno število oddelkov v letu 2015 v
primerjavi z letom 2014 se ni spremenilo. Konec leta 2015 je bilo v vrtcu zaposlenih skupno
62 delavcev za nedoločen in določen čas. Tri delavke so v bolniškem staležu nad 30 delovnih
dni. Zamenjava le teh je vključena v skupnem številu zaposlenih.
Poleg redno zaposlenih delavcev v letu 2015, smo kot izvajalec programa imeli zaposlenih pet
delavcev preko programa javnih del, za katere smo denarna sredstva refundirali s strani ZRSZ
v pripadajočem deležu za posamezno občino in sicer na podlagi podpisane pogodbe med
naročnikom, to je občino in ZRSZ. Le sredstva za pripadajoči regres za letni dopust javnim
delavcem je krila Občina Beltinci kot naročnik programa javnih del v celoti na osnovi posebej
izstavljenega zahtevka za ta namen. Tudi zdravstveni pregledi za delavce zaposlene v
programih so bili v celoti kriti s strani ZRSZ.
V začetku leta 2016 smo se ponovno prijavili na javni poziv s strani ZRSZ za programe javnih
del za leto 2016 in sicer na tri programe, za katere smatramo, da so za naš zavod ustrezni. Do
sestave poročila še programi niso odobreni. V letu 2016 bi kot pomoč v zavodu za dobo do
enega leta rabili šest delavcev, kar pa ne bo vplivalo na spremembo potrjene sistemizacije s
strani občine.
Na osnovi priprave finančnega načrta in preverjanja obstoječe ekonomske cene za programe v
vrtcih, in z upoštevanjem, da bomo poskušali pridobiti tudi čim več dodatnih sredstev,
predvsem didaktičnega materiala za delo z otroci (papir, blago …) s strani raznih donatorjev,
se je na osnovi tega predvidevalo, da bomo poslovno leto z racionalnim trošenjem sredstev in
s kontrolo nad porabo le teh uspešno zaključili.
Od leta 2000 veljajo novi predpisi, ki urejajo področje računovodstva pri pravnih osebah
javnega prava. (Zakon o računovodstvu (Ur.l.RS, št. 23/99 in 30/02), Pravilnik o vsebini,
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členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS, št. 48/00), Navodilo za uskladitev
računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z Zakonom računovodstvu
(Ur.l.RS, št. 110/99, 26/00, 27/00), Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Ur.l.RS, št. 86/99), ter drugi izvedeni
predpisi. Bistvenih sprememb predpisov razen spremembe Pravilnika o spremembi Pravilnika
o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu
2010 in 2015, v letu 2015 ni bilo.
V letu 2015 v primerjavi z letom 2014 ni bilo bistvenih sprememb, ki bi vplivale na sestavljanje
letnih poročil.
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS , št.
101/2013) v 53.členu določa, da morajo posredni uporabniki države in občin ter ZZZS in ZPIZ
najkasneje do 15.avgusta tekočega leta, pristojnemu ministrstvu oziroma županu, posredovati
polletno poročilo in da se za pripravo polletnega poročila smiselno uporabljajo pravila za
pripravo letnih poročil. Ministrstvo za finance je pripravilo navodila in ustrezne obrazce, na
podlagi katerih smo polletno poročilo za leto 2015 tudi pripravili.
ZIPRS1415 vsebuje obvezno pripravo polletnih poročil izključno iz enega razloga in sicer, da
je med izvrševanjem finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občin
znotraj proračunskega leta potrebno natančno spremljati poslovanje posameznega uporabnika
proračuna in v primeru ugotovitve med letnega primanjkljaja sredstev pravočasno sprejeti
ukrepe, s katerimi se zagotovi, da obseg sredstev, določen v finančnem načrtu posrednega
uporabnika, do konca leta ne bo prekoračen. Med izvrševanjem tekočega leta se ugotavlja
finančno poslovanje posrednega uporabnika in z ukrepi prepreči morebitno ustvarjanje
presežka odhodkov nad prihodki.
Poleg številčnih izkazov polletno poročilo izkazuje tudi vsebinske obrazložitve številčnih
podatkov. Zgolj izkazan presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku ne pomeni nujno,
da je potrebno pripraviti sanacijski načrt. Sanacijski načrt se mora pripraviti vedno, kadar
posrednemu uporabniku proračuna obseg sredstev v sprejetem finančnem načrtu, skupaj s
presežki iz preteklih let, ne zadošča za pokrivanje vseh odhodkov tekočega leta. Če iz
polletnega poročila izhaja presežek odhodkov nad prihodki, mora odgovorna oseba posrednega
uporabnika proračuna polletnemu poročilu predložiti tudi sanacijski načrt, ki vsebuje ukrepe, s
katerimi se finančni načrt posrednega uporabnika izravna do konca tekočega leta.
Presežek prihodkov nad odhodki na osnovi denarnega toka je ob polletju znašal 1.713,41 EUR,
na koncu leta 2015 pa 733,93 EUR.
Zakon ne določa obveznosti potrditve polletnega poročila, pač pa posrednim uporabnikom
nalaga obveznost priprave in posredovanje polletnega poročila ter morebitnega sanacijskega
načrta pristojnim ministrstvom in občinam (65.člen ZJF).
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Priloga 1:
BILANCA STANJA na dan 31.12.2015
Nabavna vrednost dolgoročnih sredstev na dan bilance 31.12.2015, znaša 2,834.817,17 EUR,
popravek vrednosti le-teh pa 1,316.011,86 EUR. Tako znaša sedanja knjigovodska vrednost
dolgoročnih sredstev na dan bilance 1,518.805,31 EUR, vrednost kratkoročnih sredstev pa
187.193,49 EUR. Obveznosti do virov sredstev (pasiva) pa sestavljajo lastni viri in dolgoročne
obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v višini 1,561.392,22 EUR ter kratkoročne
obveznosti v višini 144.606,58 EUR.
A = P.
V letu 2015 v skladu z zakonom revalorizacija dolgoročnih in kratkoročnih sredstev ni bila
opravljena.

Priloga 1/A:
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV OD 01.01. DO 31.12.2015
Iz preglednice so razvidne višine povečanj (nabav), zmanjšanj (izločitev), obračunane
amortizacije opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v minulem letu.
Na
ziv/

Nabavna
vrednost

700

2,807.973,67

1,214.489,47

39.785,36

702
705
706

12.571,06
2,134.915,97
660.486,64

12.571,07
601.711,52
600.206,88

3.416,00
5.539,67
30.829,69

•

Popravek
vrednosti

Poveč.nabav.
vrednosti

Poveč.popr.
vrednosti

Zmanjšanje.
poprav.
vrednosti.
12.941,86

Amortizacija

29.659,35

Zmanjšanje
nabavne
vrednosti
12.941,86

Neodpisana
vrednost

84.804,90

1,518.805,31

0
0
29.659,35

0
0
12.941,86

0
0
12.941,86

398,51
64.047,24
20.359,15

3.017,48
1,474.696,88
41.090,95

vse vrednosti so v EUR.
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Priloga 1/B:
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN
POSOJIL
Vrtec Beltinci v letu 2015 ni imel vlaganj v dolgoročne kapitalske naložbe in posojila.
Priloga:
PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
KONTO

VRSTA ODHODKA

460000
460001
460002
460004
460010
460011
4600
460101
460102
460103

Pisarniški material
Materiala za čiščenje in,vzdrževanje
Stroški živil za prehrano
Naročnine revij in časopisov
Porabljen drug material –zob. ščetke
Porabljen drug material – slinčki

460104

460105
460107
460107
4601
460200
460201
460202
4602
460300
460301
4603
460
461001
461006
461012
461013
461013
461014
461015
461016
461018
461019
461021

Delovne obleke
Knjige za strokovno delo
Knjige za otroško delo
Zdravila in sanitetni material
Material za vzgojo - didaktični
Drug posebni material – pogodba MPO
Drug posebni material
Poraba kurjave in stroški ogrevanja
Poraba plina
Električna energija
Goriva in maziva za prevoz. sredstva
Nadomestni deli za vozila
STROŠKI MATERIALA
Storitve varovanja zgradb in prostorov
Stroški oglaševalskih storitev
Založniške in tiskarske storitve
Računalniške storitve
Računovodske, svetovalne storitve
Revizorske in svetovalne storitve
Izdatki za reprezentanco
Razpisi
Storitve drugih – V.E.P.T, Kerec s.p.

461022

Storitve drugih – NLOH (deratizacija)
Storitve drugih – ureditev terena –
okrog igral
Storitve drugih – SIQ

4610
461108
461109
461110

Zdravstvene storitve - ZZZV
Zdravstvene storitve – zdrav. pregledi
Stroški otroških predstav - vrtec

Vrednost l. 2014
v EUR

Vrednost l.2015
v EUR

7.319,31
18.700,36
65.292,40
1.429,82
730,05
320,86
93.792,80
1.744,49
279,98
466,07
229,66
8.893,75
0,00
968,77
12.588,72
6.892,13
8.901,05
15.703,16
31.496,34
2.658,67
0,00
2.658,67
140.530,53

8.247,32
22.258,49
68.253,37
1.507,32
835,34
722,36
101.824,20
866,60
56,56
756,40
174,09
8.319,58
258,00
1.095,60
11.526,83
5.278,87
7.868,79
17.834,61
30.982,27
2.237,63
0,00
2.237,63
146.570,93

1.633,69
688,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.777,70
791,22
1.747,78

1.726,11
972,95
2.432,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.440,21
535,57
1.123,86

2.419,74

1.521,88

11.058,21
1.417,02
663,61
2.418,34

9.753,44
1.301,94
926,20
2.001,35

Indeks
Leto
2015/14

108,58

91,57

98,37

84,16
104,29

88,20
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461111
461112
461113
461199
461199
4611

Stroški otroških predstav - starši
Storitve drugih
Storitve drugih – strokovna ekskurzija
Druge storitve
Druge storitve - prireditve

461204
461205
461206
461207
461208
461209
461210
461211
461212

Poraba vode
Odvoz smeti
PTT stroški ,telefaks, e-pošta
Poštnina , znamke
Dimnikarske storitve
Druge komunalne storitve
Druge komunalne storitve, odvoz vode
Gsm/utm storitve
Odvoz bio mase

4612

461302
461303
461304
461305
461306
461308
461309
461310
461311
4613
461400
461401
461402
461403
461404
461406
461407
4614
461500
461501
461503
461505
461599

Vzdrževanja in popravila vozil
Najem vozil in selitveni stroški
Pristojbine za registracijo vozil
Zavarovanje za motorna vozila
Prevozni stroški izletov otrok
Prevozni stroški otrok na predstave
Drugi prevozni stroški
Druge storitve – pranje avta
Druge storitve – nastop na prireditvi

4615
461601
461602
461606
4616
461900
461901
461902
461903
461904
461905
461906
461908
461909
461911

skupaj
Najem dvorane OŠ – promocija zdravja
Najem računalniške in druge opreme
Najem avtomata za vodo
skupaj
Izdatki za str. izobraževanja - kotizacije
Plačila del preko štud. servisa
Avtorski honorar
Stroški sodnih postopkov - takse
Sodni stroški ,str. odvet.in notar.,
Članarine – SVS, Doves, Združenje rav.
Plačila obračuna stroškov UJP
Plačilo KAD (davek od prometa)
Plačila obračuna stroškov nlb
Druga povračila delavcem - šolnina

Dnevnice do uredbe v državi
Nočitve v državi
Stroški prevoza v državi - vozovnice
Stroški prevoza - kilometrina
Dnevnice do uredbe -tujina
Stroški prevoza – tujina
Druga povrač. stroškov v zvezi s potov.
skupaj
Tekoče vzdrževanje gradb. objektov
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Tekoče vzdrževanje druge opreme
Tekoče vzdrževanje računalnikov
Drugi izdatki – zavarovanje

0,00
0,00
2.084,59
522,22
0,00
7.105,78

0,00
0,00
1.908,00
1.129,79
0,00
7.267,28

3.285,57
5.906,05
5.690,95
1.017,24
826,39
248,06
0,00
609,30
708,28

4.057,98
6.625,54
5.449,33
1.291,94
831,27
0,00
67,06
701,10
661,98

18.291,84

19.686,20

753,90
0,00
129,21
25,74
789,95
908,88
1.512,47
101,94
0,00
4.222,09
486,40
315,54
0,00
4.295,76
0,00
0,00
34,80
5.132,50
8.374,74
0,00
8.458,33
4.448,74
4.208,11

234,89
0,00
132,03
26,22
916,25
476,34
0,00
102,00
0,00
1.887,73
674,81
739,70
0,00
3.065,05
0,00
0,00
36,00
4.515,56
5.478,69
0,00
9.895,96
4.305,04
4.285,65

25.489,92
0,00
0,00
1.798,28
1.798,28
8.595,35
2.197,67
0,00
554,40
1.249,33
616,65
178,12
0,00
0,00
0,00

23.965,34
0,00
0,00
1.822,68
1.822,68
7.839,06
853,71
0,00
0,00
0,00
266,65
131,02
0,00
0,00
0,00

102,27

107,62

44,71

87,98

94,02

101,36
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461912
461913

Gostinske storitve
Druge storitve – povračilo stroškov OŠ

461921
461922
4619
461
462000

0,00
1.951,61

0,00
2.836,82

Stroški po pogodbi o delu, davek
Posebni davek – pogodbeno delo
skupaj
STROŠKI STORITEV

417,85
95,51
15.856,49
88.955,11

857,23
195,94
12.980,43
81.878,66

Amortizacija opredmetenih in
neopredmetenih sredstev
Amortizacija DI 100% odpis
Zmanj. amortiz. v breme sred. uprav.

80.887,40

84.804,90

Zmanj.amortiz.prej.sredstev - donacije

31.863,34
-79.971,14
-915,96

28.846,39
-83.888,94
-915,96

462
464000
464001
464002
464003
464030
4640
464200
464201
464202
464204
4642
464300

Amortizacija - skupaj
Osnovna plača
Splošni dodatki – delovna doba, ostali
Dodatki za delo v posebnih pogojih
Nadomestilo plače bol. do 30 dni
Dodatek – povečan obseg dela
skupaj
Povračila str. prehrane -obračun
Povračila str. prehr. med delom - izpl.
Povračila stroš. prevoza na delo, iz dela
Povračila stroš. prehrane na služb. poti
skupaj
Stroški dodatnega pokoj. zavarovanja

31.863,34
760.369,94
51.653,25
0,00
20.499,00
7.709,63
840.231,82
3.650,50
41.690,22
25.742,45
435,98
71.519,15
6.056,48

28.846,39
752.416,58
51.520,09
0,00
23.201,87
7.619,46
834.758,00
3.304,00
42.209,27
19.231,40
162,65
64.907,32
3.340,89

4643
464400
464400
4644

skupaj
Regres za letni dopust
Regres za LD – javna dela
skupaj

6.056,48
26.020,07
4.208,82
30.228,89

3.340,89
27.762,74
3.624,25
31.386,99

103,83

4645

Str. nagrad, daril in drugi str. dela PUD
Prispevki - vsi
skupaj
Davek na izplačane plače
skupaj
Jubilejne nagrade
Odpravnine (do uredbe znesek 4.063,00)
Solidarnostna pomoč (znesek 577,51)

0,00

53,43

100,00

149.832,12
149.832,12
0,00
0,00
1.559,28
0,00
2.656,54
54.094,51
58.310,33
1,156.178,79
0,00

148.165,01
148.165,01
0,00
0,00
1.732,54
11.000,37
1.386,02
42.906,22
57.025,15
1,139.636,79
0,00

1.869,56

0,00

0,00

3.467,43
1,422.864,76

5.462,01
1,402.394,78

98,56

462200
462900
462910

4646
4646
464700
4647
464900
464901
464902
464903
4649
464
465500
467000,468000

469100
4

Drugi izdatki zaposlenim - JD
skupaj
STROŠKI DELA
Drugi stroški –nagrade dijakom na
praksi
Izredni odhodki – zamudne obresti (3/4
nesorazmerja).
Prevrednotovalni odhodki -skupaj
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

81,86
92,05

90,53

99,35

90,76
55,16

98,89

97,8
98,57

ODHODKI
Ustanoviteljici Občini Beltinci smo v novembru 2014 posredovali potrebe Vrtca Beltinci v
koledarskem letu 2015, ki smo jih uskladili z občino Beltinci.
Po načelu denarnega toka smo v letu 2015 s stani ustanovitelja Občine Beltinci prejeli sredstva
v višini 952.713,40 EUR, od tega 936.776,24 EUR razlika do ekonomske cene, 509,32 EUR za
program Mali sonček, 547,04 EUR za delo sindikalnega zaupnika, 11.076,79 EUR sredstva po
pogodbi za program javnih del za udeležence zaposlene preko programov javnih del. V letu
2015 delavca za pomoč gibalno oviranim otrokom po Pravilniku o metodologiji nismo
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potrebovali, ker gibalno oviranih otrok nismo imeli vpisanih v naših programih vrtca. V tem
letu nismo občini izven ekonomske cene izstavili zahtevka za krajše nadomeščanje bolniških
odsotnosti delavk (8.člen Pravilnika o metodologiji). Smo pa na podlagi zahtevka za izvajanje
DSP za OPP po podjemni pogodbi prejeli sredstva v višini 388,01 EUR in za nakup nadgradnje
programske opreme sredstva v višini 3.416,00 EUR.
Po načelu denarnega toka za leto 2015 smo se gibali v okviru planiranih sredstev iz proračunske
postavke ustanoviteljice za potrebe Vrtca Beltinci za leto 2015. Nakazila so razvidna iz
evidenčnih kontov, ki prikazujejo denarni tok.
Večjih odstopanj stroškov doseženih v poslovnem letu v primerjavi s finančnim načrtom za leto
2015 ni bilo. Finančni načrt, če je potrebno tekom novega šolskega leta ponovno usklajujemo
takrat, ko razpolagamo s točnimi podatki o otrocih in skupinah, v katere so razporejeni otroci
in o številu zaposlenih v vrtcu.
Pri primerjavi stroškov tekočega leta z letom 2014 ugotavljamo predvsem odstopanja navzdol
pri sredstvih za bruto plače zaradi odhoda dveh delavcev v pokoj in na mesto njiju zaposlitev
dveh delavcev z nižjima plačnima razredoma. Sredstev za delovno uspešnost nismo izplačali,
izplačala se je delovna uspešnost iz naslova uspešnosti zaradi povečanega obsega dela zaradi
nezasedenih delovnih mest, kar je v skladu s potrjeno sistemizacijo in zakonskimi predpisi.
V skladu s 4. členom Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne
uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08) je osnova za izračun delovne uspešnosti osnovna
plača javnega uslužbenca in se jo odrazi v odstotnem deležu od osnovne plače javnega
uslužbenca za opravljeno delo v posameznem mesecu. Pisno odločitev o tem sprejme
ravnateljica na podlagi pisnega dogovora med javnim uslužbencem in ravnateljico, ki pa
vsebuje podatek o vsebini in obsegu dela na osnovi opisa del in nalog, ki predstavlja povečan
obseg dela. Upravičenost in izplačilo v skladu z zakonskimi podlagami je bilo preverjeno tudi
s strani notranje revizije.
Skladno z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se je s 1.1.2005 pričel uveljavljati
nov način določanja in obračuna plač zaposlenim pri vseh uporabnikih proračuna. Ker pa se
ZSPJS ni začel uporabljati v začetku leta 2008, ampak s 1.8.2008, smo do tega datuma
upoštevali pri izplačilih plače aneks h kolektivni pogodbi o višini pripadajočih dodatkov
zaposlenemu v javnem sektorju.
Na podlagi določil 3. in 48. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS,
štev. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in naslednji – v nadaljnjem besedilu ZSPJS) je
bila za avgust 2008 plača obračunana in izplačana na podlagi določil Uredbe o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, štev.
64/08 in naslednji).
V letu 2010 je prišlo do nekaterih načrtovanih sprememb pri plačah. Pravne podlage so bile
naslednje: Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih
makroekonomskih razmer za obdobje 2009 – 2010 z dne 24.02.2009, Aneks št.1 h Kolektivni
pogodbi za javni sektor (UR.l.RS,št.23/09) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
izvajanju proračunov za leti 2008 in 2009. (Ur.l.RS, št.26/09). Dogovorjeno je bilo, da redna
delovna uspešnost javnim uslužbencem (36.a člen ZIPRO) kot del plače za obdobje od 1.aprila
do 31. decembra in dalje ne pripada. Izplačilo delovne uspešnosti direktorjem v letu 2009 se je
izplačalo v višini 4/12 zneska do katerega so bili opravičeni za leto 2008, razlika do polnega
obsega redne delovne uspešnosti za leto 2008 (8/12) pa se jim je poračunala ob izplačilu
delovne uspešnosti v letu 2010, ko se jim je izplačala redna delovna uspešnost v višini 3/12
redne delovne uspešnosti, ki jim je bila določena za leto 2009.
Pri izplačilih delovne uspešnosti kot dela plače v letu 2010, je bilo navedeno v celoti
upoštevano. Tudi v letu 2015 se redna delovna uspešnost delavcem in ravnateljici ni izplačala.
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Glede na to, da je Aneks št.4 h KPJS z navedeno spremembo 50.člena, bil dogovorjen s
socialnimi partnerji (sindikatom), so se plače za mesec oktober 2010 in dalje obračunale in
izplačale brez obračunane ¾ odprave nesorazmerij, torej z deležem odpravljenih nesorazmerij
prve in druge četrtine, ki sta bile že izvedeni do dne 30.09.2010. Smo pa to storili v letu 2013
in 2014, upoštevaje ZNIRPJU.
Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št.57/2008) v 50.členu določa:
Nesorazmerje v osnovni plači predstavlja razliko med osnovno plačo plačnega razreda, v
katerega je javni uslužbenec uvrščen ob prvem obračunu plač v skladu ZSPJS in osnovno plačo
plačnega razreda, v katerega je istočasno preveden njegov nominalni znesek osnovne plače v
skladu z 49.b členom ZSPJS.
Nesorazmerja v osnovnih plačah naj bi se odpravila v obdobju od leta 2008 do leta 2010 v
skladu z 19. do 25. členom kolektivne pogodbe v deležih (četrtinah) in dinamiki, kot je bilo
določeno v 50.členu.
Na podlagi 1.člena ZNIRPJU se je posameznikom v letu 2013 prvi del in v letu 2014 drugi del,
ki so v skladu z Aneksom 2 (leta 2008) upravičeni do odprave nesorazmerij v osnovnih plačah,
izplača razlika v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas, ko
bi naj bilo to nesorazmerje izplačano in sicer od 01.10.2010 do 31.5.2012.
V letu 2013 (UL RS 100/13) je bil objavljen Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi
sporne odprave tretje četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU),
ki določa, da se razlika delavcem izplača v dveh obrokih: prvi obrok najkasneje do konca
februarja 2014, drugi obrok pa najkasneje do konca januarja 2015. Ob izplačilu obeh obrokov
se izplačajo tudi zamudne obresti po zakonsko veljavni obrestni meri za obdobje, ki jih določa
3.člen tega zakona.
V vrtcu smo izplačali tretjo četrtino nesorazmerja s pripadajočimi obrestmi tistim delavcem, ki
so opravičeni do izplačila nesorazmerja v dveh obrokih na način in v rokih kot to nalaga
ZNIRPJU.
Delavci (javni uslužbenci vrtca), ki so sklenili pogodbe po tem obdobju oziroma tisti, ki
nesorazmerja niso imeli (razlike med uvrščeno in prevedeno plačo) izplačila nesorazmerja
nimajo.
Upravičencem (tisti, katerim nesorazmerje pripada) so bili vsi podatki prikazani na plačilni listi,
ki so jo prejeli ob izplačilu.
S sprejemom Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS,št.94/2010) se je začasno omejila
rast določenih izdatkov državnega proračuna, začasno so se omejili tudi prejemki in plače
javnih uslužbencev. V letih 2011 do 2015 javnim uslužbencem in funkcionarjem ne pripada del
plače za redno delovno uspešnost in je nismo izplačali. V letu 2011,2012 in 2013 v vrtcu ni bilo
napredovanj v višji plačni razred. Leti 2012 in 2013 se štejeta v napredovalno obdobje, leti 2011
in 2014 pa se ne štejeta v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred.
S sprejemom Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10) se je začasno omejila
rast določenih izdatkov državnega proračuna, začasno so se omejili tudi prejemki in plače
javnih uslužbencev.
Zaradi potrebe po nadaljnjem varčevanju je bil v decembru 2011 sprejet Zakon o dodatnih
interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11) in v maju 2012 Zakon za
uravnoteženje javnih financ-ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12) s katerim se zmanjšujejo izdatki
državnega in občinskih proračunov, ki posledično vplivajo tudi na naš finančni položaj. Vse
zakonske spremembe smo upoštevali tudi v letu 2015.
V letu 2015 so vsi stroški povezani z izplačilom plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom
bili izplačani v višini in upoštevaje zakonsko podlago, kar je razvidno iz primerjave teh stroškov
med letoma.
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ZUJF je prinesel pomembne spremembe katere veljajo tudi v letu 2015 na področjih:
- plač (s 1. 6. 2012 so bila odpravljena nesorazmerja v osnovnih plačah; ukinjena je bila
varovana plača, osnovne plače plačnih razredov so se znižale za 8 %; v letu 2013 ni redne
delovne uspešnosti; delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela lahko znaša
največ 20 % oziroma 30 % osnovne plače javnega uslužbenca-JU)
- napredovanj v plačne razrede in nazive (v letu 2013 ni napredovanj niti v višji plačni razred
niti v višji naziv). JU in funkcionarji, ki so v letu 2012 napredovali v višji plačni razred, naj
bi pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. 6. 2013. JU in
funkcionarji, ki so v letu 2011 in 2012 napredovali v naziv ali višji naziv, naj bi pridobili
pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. 6. 2013. Ta
sprememba je bila podaljšana v leto 2014, začetek veljave 01.04.2014, kar smo v letu 2014
tudi izvedli. Napredovanja v plačne razrede in nazive so se v letu 2015 sprostila meseca
decembra, kar je med drugim vplivalo na usklajevanje in posledično dvig ekonomske cene
v vrtcu.
- omejitev zaposlovanja, omejitve sklepanja pogodb in druge omejitve v javnem sektorju.
Zaposlovanje v javnem sektorju je od 1. 6. 2012 dovoljeno le pod pogoji, ki jih določa
ZUJF, na podlagi tega so bila potrebna soglasja pred začetkom postopka zaposlitve. Slediti
se mora kadrovskemu načrtu oz. sistemizaciji delovnih mest.
- omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb. Pri sklepanju teh pogodb so bila
potrebna soglasja sveta zavoda in soglasje ustanovitelja. Enako velja za opravljanje dela
dijakov in študentov.
- omejitev števila dni letnega dopusta na največ 35 dni in dodatnih 15 dni za posebne pogoje
dela.
- prenehanje pogodbe o zaposlitvi JU, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne
pokojnine, možno je skleniti dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja. Veljalo je tudi
prehodno obdobje za JU, ki so na dan 31. 5. 2012 že izpolnjevali pogoje za pridobitev
pravice do starostne pokojnine.
Določbe ZUJF, ki se nanašajo na povračila stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke
iz delovnega razmerja (členi 164. do 181.), se na področju vzgoje in izobraževanja ne
uporabljajo, saj to področje od 1. 6. 2012 posebej ureja Aneks h Kolektivni pogodbi za
dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 40/12).
Leto 2015:
- regres za prehrano je znašal 3,68 € za vsak dan prisotnosti na delu, delavec pa mora delati
več kot 4 ure dnevno. Obstajajo tudi izjeme od tega pravila – invalidi, starševsko varstvo ...
- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
- jubilejna nagrada (za 10 let dela v javnem sektorju 288,76 €, za 20 let dela v javnem sektorju
433,13 € in za 30 let dela v javnem sektorju 577,51 €). Če je upravičenec član sindikata, se
le ta izplača v skladu s KP.
- solidarnostna pomoč pripada JU, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer
ne presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače. Izjema, ko solidarnostna pomoč
pripada vsem je v primeru, požara in naravnih nesreč. Rok za vložitev zahtev s strani JU
preko sindikata je 60 dni od nastanka primera.
- Odpravnina ob upokojitvi znaša dve povprečni mesečni plači zaposlenega v RS za pretekle
tri mesece oziroma dve zadnji mesečni plači JU, če je to zanj ugodneje. Obstajajo tudi
izjeme, ko je JU upravičen do treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v RS za pretekle
tri mesece oziroma treh zadnjih plač JU, če je to zanj ugodneje.
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 21/2013
dne 13. 3. 2013, je začel veljati 12. 4. 2013. V bistvenem delu ne spreminja prej veljavnega
ZDR, ureja le v praksi pogosteje izpostavljene dileme in vprašanja, na katera so se
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oblikovali odgovori v sodni praksi. Istočasno je začel veljati tudi Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela-ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/2013), ki je prav tako
prinesel nekaj novosti na našem področju.
Vse omenjene spremembe, ki ji prinaša ZUJF smo do sedaj upoštevali.
V letu 2015 je bil v celoti upoštevan Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in
izobraževanja v RS, kateri je bil sklenjen zaradi realizacije Dogovora o ukrepih na področju
plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje
od 01. junija 2012 do 1. januarja 2014, št. 0100-6/2012/56 z dne 10.05.2012.
Glede povračila stroškov prevoza na delo in iz dela je v celoti upoštevan nov Aneks h kolektivni
pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, njegov 5. člen.
V letu 2015:
- plače zaposlenih v javnem sektorju ostanejo znižane v povprečju za 1,285%, tj. od 0,5% v
16. plačnem razredu do 4,86% v 65.plačnem razredu, in ne kot je bilo predvideno do vključno
31. decembra 2014. Ko bo zakon dopuščal, se bodo uveljavile vrednosti plačnih razredov, kot
je veljalo pred znižanjem.
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence so se
zniževale: v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2013 na 20 odstotkov zdajšnjih; v obdobju od
1.1.2014 do 30.06.2014 na 25 odstotkov zdajšnjih ter v obdobju od 1.7.2014 do 31.12.2014 na
30 odstotkov prejšnjih. Od 1.januarja 2015 se uveljavijo višine premij po premijskih razredih,
kot je predpisano.
- izplačilo že pridobljenih napredovanj v nazive v letu 2011 ter napredovanje v plačne razrede
in nazive v letu 2012 se preloži na 1. april 2014, kar smo tudi upoštevali, v letu 2015 so se
napredovanja sprostila meseca decembra.(pridobitev pravice s 01.12.2015)
- napredovanja v plačne razrede in nazive so bila v letu 2014 zamrznjena. Leto 2014 se ni štelo
v napredovalno obdobje v višji plačni razred.
- regres za letni dopust za leto 2015 pripada JU in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca
aprila 2015 uvrščeni v razrede in sicer:
do vključno 15. plačnega razreda 692 evrov bruto;
od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,40 evra bruto;
od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346 evrov bruto;
od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100 evrov bruto;
od 51. plačnega razreda zaposlenim regres za letni dopust ne pripada.
- javnim uslužbencem, ki so člani reprezentativnih sindikatov, se določi in izplačuje za 20
odstotkov višja solidarnostna pomoč kot drugim zaposlenim v javnem sektorju. Enako velja za
jubilejne nagrade.
- redna delovna uspešnost se v letu 2015 ne izplačuje.
- nadomestilo za čas bolniške odsotnosti z dela se za prvih 30 dni, ki gredo v breme delodajalca,
določi v višini 80 odstotkov osnove.
- povečan dodatek za delovno dobo v višini 0,10 odstotka osnovne plače za vsako zaključeno
leto nad 25 let delovne dobe se javnih uslužbenkam zaradi izenačitve pokojninske dobe za
moške in ženske po ZPIZ-2 je ukinjen. Ukrep je trajen.
- dodatki za akademske nazive se na delovnih mestih, kjer niso pogoj za zasedbo delovnega
mesta znižani na 50 odstotkov zdajšnje višine. Ukrep je trajen.
Napredovanj delavcev v plačne razrede po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vrtcih z
aprilom 2011,2012,2013 in 2014 leta upoštevaje zakon o interventnih ukrepih ni bilo. V letu
2011 sta v naziv napredovali dve strokovni delavki, kar pa upoštevaje interventne ukrepe prav
tako ni vplivalo na višino izplačila. V letu 2010 je napredovalo 18 delavcev. V letu 2014 pa se
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je sprostilo napredovanje iz leta 2012 dvema delavcema v plačne razrede in štirim delavkam
napredovanje iz leta 2011 v nazive.
Vse omenjene spremembe, ki ji prinaša ZUJF in v njem navedeni ukrepi smo le te v letu 2015
upoštevali.
Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2015 se je delavcem izplačal na podlagi 66. člena
ZIPRS1415. Plačni razred za določitev višine regresa v letu 2015 je plačni razred, v katerega je
uvrščen zaposleni na zadnji dan v mesecu izplačila regresa. Od 51. plačnega razreda zaposlenim
regres za letni dopust ne pripada.
V letu 2015 sta se upokojila dva delavca. Posledično smo v letu 2015 izplačali dve odpravnini
v višini treh povprečnih bruto plač v RS do in nad uredbo, zaradi tega višina stroška na
pripadajočem kontu, kot ga prikazujemo za leto 2015.
Višina jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči se izplača pod pogoji in v višini, kot je to
določeno s posamezno kolektivno pogodbo dejavnosti. V letu 2015 je bil v celoti upoštevan
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, kateri je bil sklenjen
zaradi realizacije Dogovora o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 01. junija 2012 do 1. januarja 2014, št.
0100-6/2012/56 z dne 10.05.2012.
V letu 2015 so bile izplačane štiri jubilejne nagrade za 10 let in dve za dvajset let delovne dobe
ter dve solidarnostni pomoči, ki upoštevaje KP pripadajo delavcu, ki je bil na več kot tri mesečni
strnjeni odsotnosti z dela.
Plačila kotizacij za zaposlene so ostala na približno enaki ravni kot lani (določena izobraževanja
brez kotizacij), kar pa ni vplivalo na posodobitev in kvaliteto izvajanja vzgojno
izobraževalnega dela (določitev višine stroška upoštevaje plan za izobraževanje v LDN vrtca
za leto 2015). Nekoliko so se znižali stroški za službena potovanja zaposlenih, kar vključuje
dnevnice do uredbe v državi, kilometrino in druga povračila v zvezi z izobraževanjem in s
stroški na službeni poti. Malo nižji so stroški prehrane delavcev ne glede na spremembe višine
regresa za prehrano med delom. Nižji je strošek prevoza delavcev na delo in iz dela (cene
dostopne na www.petrol.si). Glede prevoza je v celoti upoštevan Aneks h kolektivni pogodbi
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS in njegov 5. člen. Na višino stroškov prevoza na delo
in iz dela vpliva tudi prerazporeditev delavcev iz ene enote vrtca v drugo enoto z novim šolskim
letom ter nihanja cen bencina med letom. Znižal se je strošek za pomožna dela preko
študentskega servisa, ker smo večkratne krajše odsotnosti tako strokovnih kot tehničnih
delavcev v letu nadomeščali z delavci zaposlenimi preko programa javnih del. Strošek regresa
za letni dopust zaposlenim je bil izplačan v skladu z ZUJF.
Vsa leta so naraščali oz. nihajo stroški energentov, letos pa beležimo skupno stagniranje porabe
le teh, kar pripisujemo sanaciji zgradb in ugodnejšim vremenskim razmeram. Posamično pa je
v primerjavi s prejšnjim letom višji strošek električne energije. Gostinskih storitev v letu nismo
imeli. Temu primerna je tudi postavka na kontu reprezentance. Konec šolskega leta je bila
izvedena zaključna prireditev, tudi tokrat v lastni režiji vrtca, zaradi tega ni stroškov na postavki
prireditve.
Nekoliko nižji so bili stroški na postavkah naročnin, drug posebni material, strošek goriv in
maziv za službeni avto in njegova registracija, poštnina in drugi ptt stroški.
Nižji so stroški storitev po pogodbi in sicer za firmo Slovenski institut za kakovost in
meroslovje (opravljena je bila le obnovitvena zunanja presoja ).
Revizija vrtca na vseh področjih poslovanja s strani državne revizorske hiše izbrane na osnovi
treh ponudb upoštevaje zakonske predpise je bila opravljena v drugi polovici leta 2013, prav
tako nadzor poslovanja s strani ustanovitelja. Glede na letne prihodke zavoda smo dolžni
opraviti redno revizijo zavoda vse na tri leta in je planirana v letu 2016.
Stroški za potrebe tekočega vzdrževanje programske opreme ter sprotnega usklajevanja le-te z
zakonskimi spremembami – pogodba s firmo Cadis d.o.o., so se gibali v isti višini. Na kontu
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storitve drugih pa nismo imeli stroška v zvezi z izdajo poročila o skladnosti igral. Pregled igral
je bil opravljen s strani komisije imenovane s strani vrtca in delavca, ki ima certifikat za pregled
in spremljanje otroških igrišč in igral, zato stroškov s te strani ni bilo. V letu 2015 je bil
opravljen inšpekcijski nadzor iz tega naslova.
Na kontu druge storitve pa imamo knjiženo okvirjanje otroških slik, foto storitve in letni pregled
gasilnih aparatov. Pri primerjavi med leti ni večjih odstopanj.
V letu 2015 je bilo opravljeno vzdrževanje okolice igralnih površin zaradi zagotavljanja
varnosti otrok v enoti Dokležovje in enoti Lipovci.
Tako kot vsako leto doslej, tudi v letu 2015 zakonski predpisi pogojujejo izvajanje novih
aktivnosti ( izdelava raznih dokumentacij v zvezi z HACCP programom, obnovitev izdelave
izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja za zaposlene, izvajanje dodatnih nadzorov nad
objekti in živili, analize brisov na snažnost, bakteriološke analize živil, itd.), to pa zadeva vsako
leto stalna sredstva, njihova višina je razvidna iz tabele tega poročila, kjer so prikazani vsi
stroški vrtca za tekoče in predhodno koledarsko leto.
Sporne terjatve do staršev v primerjavi s prejšnjim letom so nekoliko višje, kar je v skladu s
pravilnikom o računovodstvu in na podlagi tega za leto 2015 izkazujemo prevrednotovalne
odhodke, kot je razvidno iz bilance pod kontom 469100. Terjatev, ki bi jih v letu 2015 predlagali
svetu zavoda za trajni odpis, ni. K temu bomo pristopili sistematično in takrat ko bo to
potrebno.
V letu 2015 ni bilo dolžnikov, katere bi ocenili kot sporne dolžnike, zaradi tega ni sledila
izterjava dolga za varstvo in vzgojo otrok po pravni poti, kar posledično vpliva na višino
stroškov na kontih stroški sodnih postopkov zaradi taks in plačila odvetniku.
Tako kot v prejšnjem letu tudi letos za v bodoče predvidevamo naraščanja vseh stalnih stroškov,
na katere pa ne moremo vplivati. To pa posledično vplivalo na samo poslovanje
zavoda.
Pri primerjavi tekočega leta s prejšnjim letom pa smo prišli do zaključka, da so se malo znižali
naslednji stroški: nabava didaktičnih sredstev (nabava na podlagi letnih potreb podanih s strani
vodij enot), stroški zaščitnih delovnih oblačil, storitve NLOH, stroški izletov otrok in prevoza
otrok na otroške predstave. Povišali so se stroški za nakup pisarniškega materiala in materiala
za čiščenje in vzdrževanje. Vse skupaj izhaja iz potreb zapisanih v LDN zavoda.
V letu 2015 v primerjavi z letom 2014 nismo imeli stroškov za: porabljen drug material – otoške
majice, stroški staršev za otroške predstave, razpise, zavarovanje motornih vozil, najem
računalniške opreme, najem rezervoarja, dnevnic do uredbe v tujini, gostinske storitve in
stroškov povezanih z avtorskim honorarjem.
Primerjava izrednih odhodkov - zamudne obresti so prikazani na kontu 467000 – zamudne
obresti iz naslova odprave druge polovice ¾ nesorazmerij v osnovnih plačah javnih
uslužbencev iz leta 2010, katerih pa v letu 2015 ni bilo.
Prevrednotovalni odhodki so prikazani na kontu 469100 – odpis zapadlih terjatev za vzgojo in
varstvo otrok, katere poskušamo izterjati po pravni poti.
Stroška za najem rezervoarja tudi v letu 2015 v enoti Lipovci nismo imeli, plačilo s strani
ustanoviteljice, pogodba med ustanoviteljico, dobaviteljem in uporabnikom – vrtcem je
usklajena. Dejanske mesečne porabe plina dobavitelju po enotah vrtca javljamo sprotno vsak
mesec, zaradi tega zalog ni.
Izplačila sredstev, ki so namenjena za preventivno dejavnost delavcev v skladu z 41.členom
Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti ter 4. točke 17. člena Zakona o dohodnini, se
izvajajo v skladu z zakonom. Iz tega sledi nakup planiranih zaščitnih delovnih oblačil.
Podrobnejša primerjava vseh stroškov med letoma je razvidna iz priloge prikaza prihodkov in
odhodkov določenih uporabnikov.
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Med letom je prihajalo do manjših likvidnostnih težav, s katerimi se je ubadal vrtec, te težave
izhajajo predvsem iz nerednega plačevanja obveznosti določenih staršev, ki se ne držijo
plačilnega roka, čeprav se cena programa vrtca obračunava za nazaj. Z drugimi našimi
uporabniki (občine in ostali javni zavodi) v letu glede poravnavanja svojih obveznosti do vrtca
nismo imeli problemov.
Ugotavljamo, da se vsako leto na novo pojavi kak dolžnik, ki svojih obveznosti do vrtca sprotno
ali sploh od začetka vpisa otroka v vrtec, ne poravnava.
Starše, ki ne poravnavajo svojih obveznosti v zakonitem roku, sprotno večkrat ustno in pisno
opominjamo, vsako opominjanje zabeležimo (arhiviranje uradnih zaznamkov) ter shranimo in
zapadle terjatve izterjujemo po sodni poti takrat, ko presodimo, da izterjava na drug način ni
možna. Svojih obveznosti ne poravnavajo tudi starši otrok Romov. V letu 2015 staršem na novo
ni bila podana sodna izterjava.
Tudi v tem letu smo s prizadevanjem vodstva vrtca in s stalnim opozarjanjem ostalih zaposlenih
razpoložljiva finančna sredstva glede racionalnosti poslovanja med posameznimi postavkami
medsebojno razporejali, jih rabili in zaključili finančno poslovanje s pozitivno razliko med
prihodki in odhodki, torej s presežkom prihodkov nad odhodki. Pozitivno razliko med prihodki
in odhodki smo knjižili na konto nerazporejenih sredstev v upravljanju. Sredstva brez
predhodnega dogovora z ustanoviteljico ne rabimo, omogočajo pa nam večjo likvidnost pri
samem poslovanju zavoda.
Zavod je posloval v okviru racionalnih stroškov, upoštevajoč normative, ki veljajo za
predšolsko vzgojo ter zakonskim zahtevam (ZIPR201415) vendar ne na račun kršenja pravic
delavcev po kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja.
Racionaliziramo stroške kjer se le da, kar pa ne vpliva na kakovost dela v vrtcu.
Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava redno odpisujejo oziroma
obračunavajo amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev kot je določeno v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa osnovnih sredstev (v letu 2015
sprememb stopenj odpisa ni bilo).
Vrtec mora na podlagi zakonskih predpisov in je po dogovoru z ustanoviteljico Občino Beltinci
strošek amortizacije zmanjšal v breme sredstev v upravljanju, kot je razvidno iz priloge Prikaz
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, to pa zaradi tega, ker je nabava osnovnih
sredstev v tekočem letu potekala preko ustanoviteljice oz. sredstev amortizacije nismo prejeli.
V primeru nabave osnovnih sredstev na podlagi prejetih donacij se le ta evidentirajo posebej,
prav tako se njihovo amortiziranje in vir vodi v bilančnih postavkah posebej na ustreznih
kontih. V letu 2015 nismo prejeli donacij za ta namen, v letu 2012 so bila nabavljena igrala iz
donacij, v višini 4.579,44 EUR.
Za višino prejetih prihodkov za nakup osnovnih sredstev, katerih posamična nabavna
protivrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega s pravilnikom določene protivrednosti,
se lahko osnovno sredstvo izkazuje skupinsko, kot drobni inventar in ob nabavi odpiše v celoti.
Upoštevaje zakonske predpise pri nakupu drobnega inventarja, po končnem obračunu
amortizacije, smo amortizacijo le tega za leto 2015, knjižili med strošek amortizacije osnovnih
sredstev.
Zaradi uveljavitve sprememb na področju javnih naročil, ki jih je prinesla novela Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju ZJN-2B, ki je bil objavljen v Ur.l.RS,
štev.19/10, so bila preklicana interna Navodila za oddajo javnih naročil po enostavnem
postopku in postopku zbiranja ponudb z dne 02.04.2007.
Pri vseh nabavah blaga in storitev uporabljamo določbe zgoraj navedenega zakona.
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Razpis za živila (prehrambeno blago - živila) na osnovi razpisne dokumentacije po odprtem
postopku za oddajo javnega naročila za obdobje 01.01.2014 do 31.12.2015 smo izvedli v letu
2013, upoštevaje Zakon o javnem naročanju, ZJN-2 (UR.l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11).
V decembru leta 2015 smo zaključili javni razpis za živila po odprtem postopku za obdobje treh
let (2016 -2018).
PRIHODKI
Zap. KONTO
štev.
760000
1.
760002
2.

3.
4.

760003
760005

760016

5.

763000

6.

760009

7.

8.
9.
10.

760010
760011
760011
760014
760015
760017
760020
762000

11.

763000,02

12.
13.

763900
7691
769100
769101

7

VRSTA PRIHODKA
PLAČILA STARŠEV
RAZLIKA DO EC
Občina Beltinci
Ostale občine (december 2015 - 19 otrok)
Prejeta sredstva iz proračuna občine - investicije
Prejeta sredstva iz proračuna občine
-odpravnina presežnemu delavcu
- javna dela po pogodbi ( delež občine in regres za
LD)
- nadomeščanje SD - dodatni delavec (8.člen
Pravilnika)
-plačilo SPP po podjemni pogodbi
- program Zlati sonček po pogodbi
- sindikalni zaupnik (2 krat letno)
- dodatni stroški poračuna plač (odprava ¾
nesorazmerja, prvi del)
Dotacija starši
- majice, ščetke
- plavalni tečaj in letovanje izven programa
DRUGI PRIHODKI PLAČIL
- plačila - povrnitev mat. stroškov OŠ
- plačila zaposlenih – naročnina telefon - pogodba
- plačilo ZRSZ - zdrav.pregled JD
- plačilo Javni sklad za razvoj kadrov in štipendij
- plačilo ZRSŠ – študijske skupine
- plačila za Zdrav zajtrk (Min. za kmetijstvo …)
- plačilo za odvoz odpadnega papirja
-vračilo preplačila KAD – za teh. delavca
PREJETA SRED.IZ DRŽAV. PRORAČUNA
- javna dela po pogodbi ZRSZ (85%)
- financiranje pripravnika po pogodbi MIZŠ
- sofinanc. rač. opreme po pogodbi MIZŠ
- program ZRSZ (ESS) po pogodbi
- plačilo dodat. delavca –nadomeščanje in SPP
- RS dotacija –sofinanciranje varstva otrok
PRIHOD.IZ UPORABE PROIZV.IN STORITEV
PRIHODKI OD FINANCIRANJA – obresti UJP
za celo leto, zakl.podrač.občine
PREJETE DONACIJE za tekočo porabo
Od t ega: pravne osebe
fizične osebe ( svet staršev)
krajevna skupnost
IZREDNI PRIHODKI
Prevrednotovalni prihodki
Prevrednotovalni prihodki - zapadle terjatve
Prevrednotovalni prihodki - zavarovalna
odškodnina

PRIHODKI

ZNESEK 2014
v EUR

ZNESEK 2015
v EUR

299.827,01
993.337,22
940.628,20
52.709,02
0,00
16.398,90
0,00
13.270,94

288.147,62
1,005.636,94
939.809,02
65.827,92
0,00
13.260,11
0,00
11.816,14

1.026,04

0,00

604,77
950,51
546,64
0,00

388,01
509,32
546,64
0,00

0,00
0,00
0,00
3.176,26
2.357,40
370,68
171,05
0,00
66,76
153,02
49,95
7,40
61.488,57
59.999,61
1.488,96
0,00
0,00
0,00
42.492,33
3.650,50
0,25

0,00
0,00
0,00
2.742,05
1.615,62
688,77
171,05
0,00
85,00
151,61
0,00
0,00
47.574,65
47.356,17
218,48
0,00
0,00
0,00
39.627,15
3.304,00
0,00

200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
4.296,83
0,00
4.296,83

400
250,00
00,00
150,00
53,00
2.787,50
1.729,19
1.058,31

1,424.867,87
I2015/2014

1,403.533,02
98,50
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Prihodki od poslovanja (prihodki od prodaje proizvodov in storitev) so v letu 2015 znašali
1,400.292,52 EUR, prihodki od financiranja so znašali 0,00 EUR, prihodki iz donacij od
domačih pravnih in fizičnih oseb za tekočo porabo in izredni prihodki 453,00 EUR in
prevrednotovalni prihodki 2.753,483 EUR. Tako so celotni prihodki leta 2015 znašali
1,403.499,00 EUR, oz. 1,50 % manj kot v enakem obdobju leta 2014.
Doseženi prihodki v letu 2015 so v primerjavi z letom 2014 nižji na podlagi števila otrok in
oblikovanih oddelkov v vrtcu (kapacitete vrtca) potrjenih s strani ustanoviteljice, ob upoštevani
novi sistemizaciji in s tem številom zaposlenih v letu 2015 ter prejetih ostalih dodatnih sredstev,
ki smo jih prejeli izven ekonomske cene.
Zgornja razpredelnica prikazuje vse prihodke tekočega leta in omogoča podrobnejšo
primerjavo prihodkov med letoma.

POSLOVNI IZID
Razlika med celotnimi odhodki in prihodki oz. presežek prihodkov nad odhodki v obdobju od
01.01.2015 do 31.12.2015 znaša 1.138,24 EUR.

Priloga 3/A
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
NAČELU DENARNEGA TOKA OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Od uveljavitve novega Zakona o računovodstvu, so zaradi harmonizacije z računovodstvi
neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov dolžni določeni uporabniki
enotnega kontnega načrta ( s tem tudi Vrtec Beltinci) voditi vzporedno evidenco evidenčnih
prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, rezultat česa je priložen Izkaz prihodkov in
odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.

Priloga 3A-1:
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH
UPORABNIKOV OD 01.1.2015 DO 31.12.2015

Vrtec Beltinci v letu 2015 ni imel poslovnih dogodkov v zvezi s kreditiranjem.
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Priloga 3A-2:

Vrtec Beltinci v letu 2015 ni imel poslovnih dogodkov v zvezi z zadolževanjem.

Priloga 3/B:
PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Po tolmačenju Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije se prihodki iz naslova
prodaje malic zaposlenim delavcem ne vštevajo v dejavnost javne službe in so s tem uvrščeni
med tržno dejavnost. Vrtec Beltinci ne prodaja nobenih svojih storitev zunanjim uporabnikom,
kar bi bilo uvrščeno v tržno dejavnost, razen prihodkov nastalih zaradi zaračunavanja skupnih
stroškov zavodoma, s katerima imamo skupen določen strošek, ki se od njiju zahteva v deležu
določenem v pogodbi.
Ker resorno ministrstvo (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) ni izdalo sodil za
razmejevanje odhodkov tržne dejavnosti in javne dejavnosti, smo na podlagi pojasnila
Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo, kot sodilo uporabili razmerje med
prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi,
doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Glede na delež davčnih olajšav iz naslova
investicij v osnovna sredstva in olajšav iz naslova zaposlovanja invalidov II. in III. kategorije
ni osnove za določitev davka od dobička pravnih oseb, tako za leto 2015 nimamo obveznosti iz
naslova plačila davka od dohodkov pravnih oseb.
II. FINANČNI REZULTATI ZAVODA V LETU 2015
Podrobni rezultati so razvidni v priloženih tabelah.

A: PRIHODKI SKUPAJ

1,403.533,02 EUR

Celotni prihodki so se v primerjavi z letom 2014 znižali za 1,50 %.
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B: ODHODKI SKUPAJ

1,402.394,78 EUR

Celotni odhodki so se v primerjavi z letom 2014 znižali za 1,44 %.
Iz rezultata je razvidno, da znaša presežek prihodkov nad odhodki 1.138,24 EUR.

Letno poročilo Vrtca Beltinci bo Svet zavoda vrtca obravnaval in sprejemal na 10. seji,
v začetku marca 2016.

Beltinci, 23.02.2016

Za računovodsko poročilo:
Računovodja:
Štefan Forjan

Ravnateljica:
Martina Vidonja
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