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POSLOVNO POROČILO VRTCA ZA LETO 2011 

1.  SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA  POROČILA  

1.1  POROČILO RAVNATELJA 

VPIS V VRTEC 

V šolskem letu 2010/11 smo se ponovno srečali s povečanim vpisom otrok v vrtec in 

posledično smo se prilagajali potrebam staršev po zagotovitvi prostega mesta v vrtcu. 

Oddelke imamo oblikovane v skladu z normativi in standardi za oblikovanje le-teh, zato se 

nam v starejših skupinah pojavlja tudi prosta mesta, ker ni dovolj kandidatov za te oddelke.  

Ker se je povečal vpis tudi za šolsko leto 2011/12 smo v soglasju z ustanoviteljem 

najeli prostor na Tumovi 5, poleg dislociranega oddelka na OŠ Kozara NG in pričeli šolsko 

leto z  39. celimi in dvema polovičnimi oddelkoma. Vendar pa so starši umaknili 53 vlog in 

19 otrok izpisali, da smo s 16.9.2011 zaprli oddelek na OŠ Kozara. Razlogi za umik / izpis so 

bili različni: sprejem otroka v izbranem vrtcu, niso imeli več potrebe po varstvu oz. so vpisali 

zgolj informativno, ker je drugi otrok brezplačen, podaljšan porodniški, selitev, niso dobili 

mesta v izbrani enoti in drugo. Prav tako smo se srečali tudi s problematiko porodniškega 

dopusta, saj so posamezni starši zamolčali, da imajo podaljšan porodniški in so želeli imeti 

otroka  v vrtcu, kljub svojemu statusu. Zato smo od CSD pridobivali podatke o zaključeni 

porodniški. 

Konec avgusta in septembra so se nam povečale težave s starši, ker v izbrani enoti 

nismo mogli zagotoviti  dovolj mest. Niso se  strinjali se z oblikovanjem oddelkov po 

metodologiji vrtca. 

 

DEJAVNOSTI VRTCA V LETU 2011 

Izvajali smo program, ki je zasnovan na ciljih in smernicah nacionalnega programa 

Kurikulum za vrtce (1999, Strokovni svet RS za splošno izobraževanje), skupnih izhodiščih 

našega vrtca in posebnih usmeritvah posamezne enote. Kurikulum za vrtce vključuje 

dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, 

matematika.  

V oddelkih, v katerih so zaposlene strokovne delavke, ki bodo izvajale VI dejavnost v 

enoti Ciciban v š.l. 2011/12, smo uvajali elemente vzgojno-izobraževalnega programa po 

metodologiji “na otroka osredotočene vzgoje in izobraževanja”, ki je bila s strani Ministrstva 

za šolstvo in šport potrjena kot ena od možnosti izvedbenega kurikula. Poenostavljeno to 

metodologijo poimenujemo program Korak za korakom (KK). 

Izvajali smo program namenjen otrokom s posebnimi potrebami, program uvajanja 

otrok v vrtec, obogatitvene dejavnosti, dodatne interesne dejavnosti, športni program, 

program za otroke, ki ne obiskujejo vrtca ter še mnoge dejavnosti in aktivnosti v skladu z 

LDN Vrtca in enot. 

Z našim delovanjem in ravnanjem smo upoštevali pravice otrok in staršev, ki so 

zapisane v publikaciji vrtca, upoštevamo varovanje podatkov v skladu s Pravilnikom o 

varovanju podatkov, zagotavljamo varnost otrok in zaposlenih v skladu s Pravilnikom o 

varnosti ter Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu (1996, sekcija za predšolsko pedagogiko), ki 

zajema skupek vrednot in načel, na katerih temelji delo s predšolskimi otroki, in predstavlja 

osnovo za etično presojo ravnanja. Vsebina kodeksa temelji na vrednotah, ki so plod 

mednarodno doseženega soglasja in so definirane v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah 

1948, v Konvenciji OZN o otrokovih pravicah (1989), v Deklaraciji o psiholoških pravicah 

otroka (Mednarodno združenje šolskih psihologov 1979), ter na vrednotah, povezanih z 

varstvom in vzgojo predšolskih otrok, ki so se razvile in oblikovale v dolgoletnih 

prizadevanjih teoretikov in praktikov na področju predšolske vzgoje pri nas in po svetu, na 

pozitivni tradiciji predšolskih ustanov in poklica vzgojiteljice oziroma vzgojitelja predšolskih 

otrok.
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SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Z Mestno občino Nova Gorica sodelujemo pri načrtovanju Letnega delovnega načrta, Finančnega in Razvojnega načrta vrtca. 

Sodelovali smo z Ministrstvom za šolstvo pri zagotavljanju financiranja za drugega otroka in nadaljnje.  

Sodelovali smo s številnimi društvi in javnimi zavodi s področja kulture, športa in drugih področij v MO NG. 

Z osnovnimi šolami smo sodelovali pri vpisovanju otrok v šolo, pri organizaciji skupnega dogodka Šport-pas, dan druženja več generacij, pri 

izvedbi obiskov in lutkovnih oz. gledaliških predstav. 

S Centrom za socialno delo smo sodelovali pri reševanju različnih družinskih problematik, ki so se pojavljale predvsem ob ločitvenih 

postopkih. 

Sodelovali smo z Zdravstvenim domom - zobozdravstvena preventiva in ob pojavu virusnih obolenj. 

Sodelovanje je potekalo tudi s Policijsko postajo NG ter z gasilskim društvom na preventivnem področju varovanja in reševanja. 

Unicef  NG je v sodelovanju z Mladinskim centrom NG in dr. Gortnarjevo, izvajal dvoletni, pilotski projekt o nenasilju Ciciban dober dan v 

enoti Kurirček, ki je z oddelka sončki v letu 2010 prerasel v projekt cele enote in se je zaključil z okroglo mizo in izzidom publikacije, ki so jo prejeli 

vsi starši predšolskih otrok v MO NG, novembra 2011.  

SLABOSTI  

Preglednica 1: Vrste odsotnosti v letu 2011 

JANUAR 
2011 2010 In 

FEBRUAR 
2011 2010 In 

MAREC 
2011 2010 In 

% % dex % % dex % % dex 

redno delo, praznik 84,26 82,42 102,23 redno delo 78,95 80,92 97,57 redno delo 83,4 85,96 97,02 

refundirane boleznine 4,76 5,96 79,87 refundirane boleznine 4,05 4,38 92,47 refundirane boleznine 5,15 4,44 115,99 

boleznine v breme 

vrtca 
8,63 7,16 120,53 boleznine v breme vrtca 8,64 8,03 107,60 boleznine v breme vrtca 5,33 5,39 98,89 

ostale odsotnosti 2,35 4,46 52,69 ostale odsotnosti 8,36 6,67 125,34 ostale odsotnosti 6,12 4,21 145,37 

SKUPAJ 100 100 100,00 SKUPAJ 100 100 100,00 SKUPAJ 100 100 100,00 

APRIL % % % MAJ % % % JUNIJ % % % 

redno delo, praznik 77,33 76,04 101,70 redno delo, praznik 87,31 83,63 104,40 redno delo, praznik 82 79,45 103,21 

refundirane boleznine 4,92 5,99 82,14 refundirane boleznine 3,96 5,14 77,04 refundirane boleznine 2,7 4,85 55,67 

boleznine v breme 

vrtca 
4,78 7,12 67,13 boleznine v breme vrtca 5,09 3,36 151,49 boleznine v breme vrtca 4,24 4,63 91,58 

ostale odsotnosti 12,97 10,85 119,54 ostale odsotnosti 3,64 7,87 46,25 ostale odsotnosti 11,06 11,07 99,91 

SKUPAJ 100 100 100,00 SKUPAJ 100 100 100,00 SKUPAJ 100 100 100,00 
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JULIJ % % % AVGUST % % % SEPTEMBER % % % 

redno delo, praznik 4,79 40,75 11,75 redno delo, praznik 46,35 41,94 110,52 redno delo, praznik 88,28 83,73 105,43 

refundirane boleznine 2,67 5,31 50,28 refundirane boleznine 2,49 5,12 48,63 refundirane boleznine 3,09 5,72 54,02 

boleznine v breme 

vrtca 
2,44 3,68 66,30 boleznine v breme vrtca 5,08 3,97 127,96 boleznine v breme vrtca 6,5 4,72 137,71 

ostale odsotnosti 52,1 50,26 103,66 ostale odsotnosti 46,08 48,97 94,10 ostale odsotnosti 2,13 5,83 36,54 

SKUPAJ 100 100 100,00 SKUPAJ 100 100 100,00 SKUPAJ 100 100 100,00 

OKTOBER % % % NOVEMBER % % % DECEMBER % % % 

redno delo, praznik 88,47 83,97 105,36 redno delo, praznik 82,72 87,2 94,86 redno delo, praznik 76,59 74,41 102,93 

refundirane boleznine 3,17 4,77 66,46 refundirane boleznine 3,47 4,9 70,82 refundirane boleznine 3,91 3,85 101,56 

boleznine v breme 

vrtca 
5,35 4,6 116,30 boleznine v breme vrtca 6,54 4,32 151,39 boleznine v breme vrtca 6,74 8,39 80,33 

ostale odsotnosti 3,01 6,65 45,26 ostale odsotnosti 7,27 3,58 203,07 ostale odsotnosti 12,76 13,35 95,58 

SKUPAJ 100 100 100,00 SKUPAJ 100 100 100,00 SKUPAJ 100 100 100,00 

 

Na podlagi prikazanih podatkov ugotavljamo, da se boleznine v breme ZZZS v primerjavi z letom 2010 znižujejo, povečujejo pa se v breme Vrtca. 
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PRIHODKI / ODHODKI 

V letu 2011 so prihodki višji za 5,91%, odhodki pa za 5,84% kot v letu 2010. Leto 

smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini EUR 8.316,48.  

 

1.2  POROČILO PREDSEDNICE SVETA ZAVODA 

Svet zavoda Vrtca Nova Gorica ima 11 članov in sicer; 

 3 predstavniki ustanovitelja: Jolanda Slokar, Mirjana Jerončič, Primož Vegelj 

(od      29.6.2011 nadomestil Dejana Mira), 

 5 predstavnikov delavcev: Polonca Cijan, Lidija Kranjec, Mateja Gorjan, 

Tatjana Birsa, Nevenka Boškin, 

 3 predstavniki staršev: Miha Mačus, Lucija Prinčič Terpin, Eva Adamič (od 

29.9.2011 nadomestila Matjaža Kogoja). 

Svetu zavoda poteče mandat 10.6.2013. Predsednica je Polonca Cijan. Svet zavoda 

Vrtca Nova Gorica se je v letu 2011 sestal tri krat. 

 Na seji 10.3.2011 je bilo predstavljeno s strani ravnateljice Letno poročilo 2010 s 

samoevalvacijo. Sledila je razprava, kjer je prišlo do različnih mnenj in pobud v 

zvezi z registracijo dejavnosti oddajanja telovadnih prostorov v uporabo zunanjim 

izvajalcem, organigramom, oddajo vlog za znižano plačilo vrtca, pravdno zadevo v 

zvezi z odškodnino in kratko obrazložitvijo izjave o oceni notranjega nadzora 

javnih financ.Ga. računovodkinja je predstavila računovodsko poročilo za leto 

2010 na podlagi katerega je bil sprejet sklep, da se razlika preseženega prihodka 

nad odhodkom nameni za nakup didaktičnega materiala za enoto Ciciban. Člani 

Sveta zavoda smo soglasno potrdili Letno poročilo za koledarsko leto 2010 in 

samoevalvacijsko poročilo za leto 2010. 

 Sledila je ocena delavne uspešnosti ravnatelja, ki je bila tudi soglasno sprejeta. 

Člani Sveta zavoda smo podali soglasje k predlaganim spremembam in dopolnitvam 

Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delavnih mest, ter se seznanili z dopisom 

MONG-a o preverjanju zapadlih terjatev. 

Pod točko razno je ga. ravnateljica prisotne seznanila z odprtjem novih oddelkov, ter 

možnostjo zakonitega zaračunavanja akontacije ob vpisu otroka v vrtec .Podana je bila tudi 

pobuda da se uredi dogovor z študentskimi servisi.  

 Na seji 10.5.2011 smo obravnavali Finančni načrt za leto 2011, ki je bil usklajen z 

občinskim proračunom. Po končani predstavitvi ni bilo podanih pripomb zato je bil 

soglasno sprejet. 

V nadaljevanju seje smo člani Sveta zavoda na pobudo ga. ravnateljice potrdili 

imenovanje delavnega telesa Senat disciplinske komisije Vrtca Nova Gorica. 

V četrti točki smo obravnavali pritožbo javne uslužbenke o oceni letne delavne 

uspešnosti, ter sprejeli sklep, da v bodoče predsednik Sveta zavoda izloči iz gradiva za sejo 

materiale, ki niso v skladu z 12. členom odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtca Nova 

Gorica. 

V točki razno smo člani sveta pridobili informacijo o vpisu otrok v vrtec , o pridobitvi 

gradbenega dovoljenja za enoto Julka Pavletič Solkan, o sklepu mestnega sveta glede 

oprostitve plačila vrtca zaradi bolezni otroka in o poletnih rezervacijah otrok. 

 Na seji 6.10.2011 smo obravnavali poročilo Letnega delavnega načrta za šolsko 

leto 2010/2011, ki smo ga soglasno potrdili. 

Ga. ravnateljica je nato predstavila predlog LDN za šol. leto 2011/2012, ki je bil ravno 

tako soglasno potrjen. 
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Pod točko razno je bilo podano trimesečno finančno poslovanje vrtca, ki je bilo 

soglasno potrjeno, ter v kasnejši razpravi ugotovljeno in s sklepom sprejeto, da obravnava 

trimesečnega finančnega poslovanja vrtca na Svetu zavoda ni več potrebna. Seznanili smo se 

tudi z dopisom MONG-a v zvezi z izterjavo dolžnikov, ter pomisleki pravne službe MONG 

glede uvedbe akontacije ob vpisu otroka v vrtec. Obravnavali smo tudi rezultate anonimne 

ankete za starše, ki jo je izvedla ga.ravnateljica. Prejeli smo informacijo o poteku vpisa otrok 

in kadrovskih ter prostorskih težavah pri formiranju oddelkov zaradi nepričakovanega 

velikega izpisa otrok. Ga. Lucija Prinčič Terpin je predstavila predloge staršev iz enote JPS o 

nujnosti takojšne obnove enote. Člani sveta smo soglasno podprli predloge. 

 Svet zavoda je opravljal naloge, zapisane v 48. členu Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja.     

 

1.3  OSEBNA IZKAZNICA IN KRATKA PREDSTAVITEV VRTCA 

Vrtec Nova Gorica je bil ustanovljen kot javni zavod z odlokom Mestnega sveta Mestne 

občine Nova Gorica, dne 26.11.1996. 

Konstituiranje Zavoda, kot ga določa ZoFVI od 46. do 53. člena, je bilo opravljeno dne 

27.2.1997. Sočasno je potekalo tudi konstituiranje strokovnih organov: vzgojiteljskega zbora, 

strokovnih aktivov in sveta staršev (60. in 66. člen ZoFVI). 

V skladu s kadrovskimi in prostorskimi normativi ter verifikacijo posebne komisije 

Ministrstva za šolstvo in šport, ki je dne 15.5.1998 opravila pregled v Zavodu, je Vrtec Nova 

Gorica z odločbo Ministrstva za šolstvo in šport, št. 601-287/98 z dne 8.9.1998 vpisan v 

razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. 

S to verifikacijo in vpisom Vrtec Nova Gorica izpolnjuje vse pogoje za opravljanje 

dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok kot javni zavod. 

Dne 6.4.2010 je bil v Uradnem listu RS št. 28/2010 objavljen Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica. 

Glavna dejavnost vrtca kot javne službe  je po standardni klasifikaciji dejavnost:  

– P/85.100 Predšolska vzgoja  

– I/56.290  Druga oskrba z jedmi.  

Dejavnost Druga oskrba z jedmi zajema izključno dejavnost za potrebe otrok, vključenih 

v vrtec in zaposlenih v vrtcu ali po pogodbi drugemu vrtcu oziroma šoli, katere ustanovitelj je 

Mestna občina Nova Gorica. 

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu, podrobneje pa 

dejavnosti določa prej omenjeni odlok. 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost je potekala v sedmih enotah: 

- CENTRALNI VRTEC, Trubarjeva 5        

- MOJCA,  Trubarjeva 5/a                                      

- NAJDIHOJCA,  Gregorčičeva 17                               

- KEKEC, Cankarjeva 66                                              

- KURIRČEK, Cankarjeva 32 

- JULKA PAVLETIČ SOLKAN,  Ulica Ludvika Slokarja 8          

- ČRIČEK,  Vinka Vodopivca 23.      

Poslovni čas vrtca je trajal od 6.30 do 16.30 ure in v celodnevnem oddelku do 20.00 ure. 

Saj smo ga po izvedenem anketnem vprašalniku za starše ob koncu šolskega leta 2010/11  

podaljšali za 30 minut od 1.9.2011 dalje. Obratovalni čas je tako prilagojen potrebam staršev. 

Zaradi varnosti so enote zaklenjene po urniku, ki je objavljen na vhodih enot, v publikaciji 

vrtca in na vrtčevi spletni strani. 

 Šolsko leto 2010/11 smo zaključili s 710 otroki v 39,5 oddelkih: 

I. starostno obdobje od 1 do  3 let: 18 oddelkov 

II. starostno obdobje od 3 do 6 let: 17 oddelkov: 3 oddelki (3-4 let) 
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      14 oddelkov (3-6 let) 

Kombinirani (I in II. starostno obdobje):     4 oddelki (od tega 1 celodnevni-

popoldanski). 

 

Vrtec NG izvaja javno veljavni vzgojno-izobraževalni program Kurikulum za vrtce, ki ga 

je  na 26. seji sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje (18.3.1999). 

Realizacija vzgojno-izobraževalne dejavnosti za šolsko leto 2010/11 je bila 100 % 

dosežena in na posameznih področjih tudi presežena. 

Veliko je bilo sodelovanja s starši otrok in z okoljem, v katerem vrtec deluje. 

 

Vrtec  vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu mu 

pomagata pomočnici ravnatelja, ki opravljata z zakonom določene naloge. 

Kratka predstavitev: 

Ime: VRTEC NOVA GORICA 

Sedež: Kidričeva 34 c, 5000 Nova Gorica 

E-pošta: vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si 

Naslov spletne strani: www.vrtecng.si      

                         

1.4  ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB 

ORGANIZIRANOST 

Najvišji organ vrtca je Svet zavoda.  

Za uresničevaje interesov staršev je oblikovan Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki 

posameznega oddelka. 

Strokovni organi zavoda so:     

 vzgojiteljski zbor, 

 aktivi: enot, I. in II. starostnega obdobja, Korak za korakom, pomočnic vzgojiteljic, 

 strokovni kolegij: ravnateljica, pomočnica ravnateljice, svetovalni delavki, 

organizacijske vodje enot in vodje aktivov. 

V vrtcu imamo svetovalno službo. 

Računovodsko administrativna služba, ki delujejo v vrtcu: tajništvo in računovodstvo s 

knjigovodstvom in administracijo.  

 

PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB 

Ravnateljica: Ksenija Dujec 

Pomočnici ravnatelja: Aleksandra Klančič in Marjetica Božeglav  

Predsednica Sveta zavoda: Polonca Cijan 

Predsednik Sveta staršev  je Pregrad Janez, ki je kot namestnik nadomeščal predsednico, ki je 

odstopila, vse do seje Sveta staršev, ki je bila 29.9.2011, ko je bil izvoljen za  predsednika in 

za njegovega namestnika ga. Ika Milkovič. 
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ORGANIGRAM VRTCA NOVA GORICA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODSTVO ZAVODA 

ravnatelj 

pomočnik ravnatelja 

poslovni sekretar VI 

svetovalni  

delavec 
VZDRŽEVALNA 

SLUŽBA 

 

hišnik IV 

šivilja IV 
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čistilka II 

vzgojitelj - vodja enote 

vzgojitelj 

pomočnik vzgojitelja 

spremljevalec gibalno       

oviranemu otroku 

STROKOVNO - 

SVETOVALNI SEKTOR 

KUHINJA 

 

glavni kuhar V 

kuhar V 

kuhar IV 

kuhinjski 

pomočnik III 

kuharski 

pomočnik II 

 

GOSPODARSKI SEKTOR 

 

računovodja VII/1 

knjigovodja VI 

administrator V 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOŠKO - 

STROKOVNI SEKTOR 

organizator 

ZHR 

organizator 

prehrane 

UPRAVNI SEKTOR 

ravnatelj 

pomočnik ravnatelja 
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 1.5  GLAVNI PODATKI O POSLOVANJU 

Pogoje za delo vrtca zagotavljata Mestna Občina Nova Gorica, Ministrstvo za šolstvo in 

šport, prispevkov staršev, sredstev od prodaje blaga in storitev, donacij, prispevkov 

sponzorjev, iz drugih virov. 

Vrtec je posloval gospodarno in skrbel za ravnovesje med prihodki in odhodki.  

 

V letu 2011 so prihodki višji za 5,91%, odhodki pa za 5,84% kot v letu 2010. Leto 

smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini EUR 8.316,48.  

Na dan 31.12.2011 smo imeli 128  zaposlenih in 721 vpisanih otrok.  

VIZIJA 

Naša vizija dela je  pomoč staršem pri skrbi za varstvo in vzgojo otrok, delamo v dobro 

otrok, pri svojem delu smo čim bolj uspešni, otrokom omogočamo maksimalen razvoj na 

telesnem, čustvenem, socialnem in intelektualnem področju, skupaj iščemo kulturen dialog 

pri razreševanju težav in nesoglasij,  poskušamo se čim bolj približati željam in potrebam 

staršev in otrok. 

Zastavljene cilje dosegamo z: 

 Povezovanjem področja gibanja s kurikularnimi področji: jezik, matematika, družba, 

narava, umetnost. 

 Nadaljevanjem vzpostavljanja sodelovalnih odnosov na vseh nivojih vrtca, zavedanju 

strokovnih kompetenc in profesionalizaciji poklica. 

 Ohranjanjem vrednot v povezavi z medosebnimi odnosi. 

 Ohranjali bomo ustvarjeno »učečo se organizacijo« in nadaljevali z izdelavo 

Razvojnega načrta Vrtca. 

 Z ustvarjalnostjo, inovativnostjo in odgovornim ravnanjem posameznika zagotavljati 

kvaliteto vzgojno-izobraževalnega dela. 

 Ohranjanjem zadovoljnih uporabnikov in izvajalcev naših storitev. 

POSLANSTVO 

Poslanstvo vrtca je opredeljeno v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtca Nova 

Gorica, kjer je kot naša poglavitna dejavnost navedena predšolska vzgoja, kar razumemo kot 

izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti z zagotavljanjem kakovostnega varstva, počitka in 

prehrane predšolskih otrok ter sodelovanje s starši, institucijami in okoljem, pri uresničevanju 

zastavljenih ciljev vrtca v skladu z zakonodajo in predpisi. 

Preglednica 2: Sestava prihodkov po virih v letih 2011 in 2010 (v odstotkih) 

Vrsta prihodka 2011 2010 Indeks 

Prihodki iz javnih sredstev 12,65% 12,0 % 105,42 

Prihodki ustanovitelja 62,83% 61,5 % 102,16 

Prihodki iz naslova oskrbnin staršev 22,00% 23,4 % 94,02 

Prihodki pridobljeni na trgu 2,40% 2,3 % 104,35 

Donacije, odškodnine 0,12% 0,8 % 150,00 

 100,0 % 100,0 % 100 

 

 2011 2010 Indeks 

Prihodki 3.577.746,12 3.378.028,08 105,91 

Odhodki 3.569.429,64 3.372.438,69 105,84 

Razlika    8.316,48 5.589,39 148,79 
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Med prihodki, pridobljenimi na trgu, smo upoštevali prihodke od kuhanja kosil za zaposlene in od 

oddajanja telovadnice v uporabo zunanjim odjemalcem. 

 

 Preglednica 3: Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena osnovna sredstva in 

investicijsko vzdrževanje (v EUR) 

 2011 2010 Indeks 

Porabljena sredstva za nabavo opreme    

Računalniška oprema in IKT 6.153,60 7.246,42  84,92 

Druga oprema za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje  

(DVD, radiokasetofoni in prenosni radio, MP3 radio s 

CD) 

1.192,33 677,98 175,86 

Oprema za telovadnico 378,89 8.141,78    4,65 

Didaktični pripomočki 10.020,96 7.552,89 132,68 

Pohištvo za poslovne prostore, učilnice, kabinete 11.948,15 50.677,67   23,58 

Klimatske naprave 1.459,80 12.074,62   12,09 

Ostala oprema (orodja, oprema za kuhinjo, pralnico..) 23.164,01 17.021,00 136,09 

Poraba sredstev za nabavo knjig za knjižnico 4.007,75 290,29 1.380,6 

Poraba sredstev za investicijsko vzdrževanje stavbe  57.204,84 46.289,13 123,58 

Skupaj: 54.317,74 149.971,78 36,22 

V letu 2011 smo uspeli preko razpisa MŠŠ z adhezijsko pogodbo pridobiti računalniško 

opremo v vrednosti EUR 2.128,75. MŠŠ je financiralo 50 % vrednosti, ostalih 50 % je 

prispeval vrtec.   
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2.  POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA  

2.1  OPISNA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, 

PROJEKTOV 

Preglednica 4: Pregled števila vpisanih otrok v zadnjih dveh letih 

 2011 2010 Index 

Januar 681 650 104,77 

Februar 696 651 106,91 

Marec 706 652 108,28 

April 712 653 109,04 

Maj 711 656 108,38 

Junij 710 654 108,56 

Julij 627 569 110,19 

Avgust 601 551 109,07 

September 707 660 107,12 

Oktober 712 665 107,07 

November 718 674 106,53 

December 721 673 107,13 

 

2.2  POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH VRTCA ZA ŠOLSKO LETO 

2010/11 

V letu 2010/11 smo izvajali: 

 Nacionalni program Kurikulum za vrtce 

 Program namenjen otrokom s posebnimi potrebami: Otroci s posebnimi potrebami, ki 

potrebujejo prilagojeno izvajanje programa predšolske vzgoje in dodatno strokovno 

pomoč, so bili razvrščeni v redne oddelke vrtca (z odločbo Zavoda za šolstvo se normativ  

zniža za dva otroka v oddelku). Prilagojeno izvajanje predšolske vzgoje je obsegalo  

individualno vzgojno-izobraževalno in korektivno delo, ki ga je izvajala vzgojiteljica v 

sodelovanju s specialnim pedagogom oz. surdopedagogom. Prilagojen program so 

izdelale vzgojiteljica, psihologinja in specialna pedagoginja na podlagi ugotovitev 

zunanjih strokovnjakov (odločba Komisije za usmerjanje) in lastnega opazovanja otroka. 

V oddelke smo imeli vključene sedem otrok s posebnimi potrebami, od tega dva s 

spremljevalko.  

 Program uvajanja otrok v vrtec ob prvi vključitvi otroka v vrtec za lažji prehod iz 

družine v institucijo za otroke in starše. 

 Obogatitvene dejavnosti, ki so jih izvajali strokovni delavci v okviru posameznega dne 

otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic, v prostorih vrtca oz. drugje in niso posebej 

plačljive. Načrtovali in izvajali so jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne 

obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so bile skladne s cilji in načeli 

Kurikula za vrtce. 

 ENOTA DEJAVNOST KDAJ / KDO Izvajalka-e 

Centralni 

vrtec 
Glasbene urice Vsak prvi petek v mesecu ob 9.30 

Martina Madon  

Helena Klisarič 

 Likovne delavnice Vsak drugi torek v mesecu ob 9.30 Neli Koncut 

Mojca Minute za pravljico (vsi oddelki) ob 10h Vse ped. delavke 

 Vrtec na prostem (vsi oddelki) 1x mesečno ob 10h Vse ped. delavke 

Najdihojca Muca Copatarica (vsi oddelki) 20.9.  ob  10.00 vse ped. delavke 

 
Pod medvedovim dežnikom   

(vsi oddelki) 
18.11. ob 10.00 vse ped. delavke 

 Dobri Snežak  (vsi oddelki) 24.1. ob 10.00 vse ped. delavke 
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Kdo je napravil Vidku srajčico? 

(vsi oddelki) 
28.3. ob 10.00  

Kurirček Pevski zbor enote 
-Vsak prvi petek v  mesecu 

- po potrebi (nastopi..) 
Vse ped.. delavke 

Kekec Gibalne urice                  1x mesečno od 9.30 dalje Vse ped. delavke enote 

JPS Lutkovna igrica 2x letno ped. delavke 

 
Ohranjanje ljudskega izročila 

skozi gibanje 
2x mesečno Turk, Bratina 

 Družimo se ob skupnem gibanju 1x mesečno 
Vsi, koordinator Jana 

Povšič 

 Bralni nahrbtnik občasno Marina Bončina 

 Likovno ustvarjanje 1x letno 
Nataša Matelič,  

Alenka Paglovec 

Čriček 
Gibalno rajalne igre in ljudski 

plesi 
Z oktobrom 2010 vsak drugi petek Vse ped. delavke 

 

 Obogatitvena dejavnost na nivoju vrtca je otroški pevski zbor Velikani, ki ga vodita 

Helena Fornazarič in Irena Zelinšček, ob sodelovanju Lee Ferfolja. Vaje so potekale ob 

torkih od 16.00 do 17.00 ure, od oktobra do konca junija, v Centralnem vrtcu, igralnica 

mravlje.. Zborček je sodeloval na prireditvah Vrtca, na dnevih Unicefa, na festivalu 

Pomlad pesmi v Novi Gorici, na Šport Špas prireditvi, na otvoritvi razstave izobraževanja 

iz Senzibilizacije ter festivalu V vrtcih so pesmice doma v Braniku. Sodelovali so tudi na 

natečaju MSS: Slovenska himna. 

 Sanja Lenarčič, Jan Mattiazzi in Jana Povšič so izvajali športne urice 1x tedensko, za dve 

skupini otrok v  telovadnici Centralnega vrtca. 

 Dodatne dejavnosti, ki niso del izvedbenega kurikula vrtca. Te dejavnosti so potekale na 

željo staršev v popoldanskem času, da jim po končani službi ni potrebno voziti otrok v 

različne ustanove, ki ponujajo te ali podobne dejavnosti in jim tako ostaja več časa za 

druženje z otrokom. Izvajalci zaračunavajo stroške direktno staršem. Vrtec jim nudi 

brezplačno uporabo prostora. 

Preglednica 5: Pregled vpisanih otrok k dodatnim dejavnostim v š.l. 2010/11 

IZVAJALEC DEJAVNOST TRAJANJE 

 

Jezikovna šola 

Mavrica 

Igralne urice 

italijanščine in 

angleščine 

1 šolska ura na 

teden = 30 ur 

Jezikovna šola 

Papagaj 

Igralne urice 

italijanščine in 

angleščine 

1 šolska ura na 

teden = 30 ur 

 

 Program za otroke, ki ne obiskujejo vrtca 

Staršem in otrokom smo omogočili, da so vrtec in dnevno rutino pobliže spoznali na 

Dnevu odprtih vrat, ki smo ga organizirali v tednu uradnega vpisa otrok v vrtec (18.-22.april 

2011). Naslednji korak spoznavanja vrtca in faza sekundarne socializacije so Cicibanove 

urice, katerih vsebino in potek načrtujejo izvajalke, ki so zaposlene v Vrtcu Nova Gorica. Za 

otroke iz Mestne občine Nova Gorica so Cicibanove urice brezplačne. Za otroke iz drugih 

občin starši prispevajo 3 € na uro po sklepu MS MO NG, 21.4.2011. 

Preglednica 6: Izvedba Cicibanovih uric v š.l. 2010/11 

Strokovna delavka TRAJANJE / urnik ENOTA Št. vključenih 

otrok 

Sarah Pregelj      1uro Centralni 14 
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Tamara Faganelj 1x tedensko vrtec 

Ana Marušič 

Manuela Ratej 

1uro 

1x tedensko 
Čriček 12 

Tjaša Marušič 

Jana M. Obidič 

1uro 

1x tedensko 
JPS 14 

 Programi glede na starostna obdobja 

Vrtec je izvajal dnevne programe, ki so namenjeni predšolskim otrokom od prvega 

leta starosti do vstopa v osnovno šolo: Program za otroke prvega starostnega obdobja (1-3 

let) in Program za otroke drugega starostnega obdobja (3-6 let). 

Vzgojno delo je potekalo v 39,5. oddelkih.  

 Program glede na trajanje 

Izvajali smo dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur ter poldnevni programi, ki traja 

od 4 do 6 ur.  

Preglednica 7: Pregled otrok po programih, stanje 31.12.2011 

STAROSTNO 

OBDOBJE 
DNEVNI POLDNEVNI 

POLDNEVNI BREZ 

KOSIILA 
SKUPAJ 

I. starostno obdobje 184 11 1 196 

II. starostno obdobje 340 35 4 379 

3 - 4 let 51 6 0 57 

KOMBINACIJA 86 3 0 89 

SKUPAJ 661 55 5 721 

 

PROJEKTI  2010/11 

 Comeniusovo večstrano partnerstvo 

”Ko odrastem, hočem živeti na tem planet / When I grow Up I want To Live On this Planet”: 

ekologija – 2-letni project, ki ga financira CMEPIUS po sporazumu številka – 2009-6561-

Partnerstvo. 
Šolsko parterstvo smo sklenili s sorodnimi institucijami:  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LERICI, Italija  

Westside Day Nursery Limited, Hull, Velika Britanija  

Δημόσιο Νηπιαγωγείο Χατζηγιωργάκης Κορνέσιος, Nicosia, Ciper  

Ecole Maternelle  FLORNOY, Bordeaux, Francija  

Članice Comenius tima: Martina Madon, Martina Lozej, Neli Koncut, Sarah Pregelj, Helena 

Fornazarič, Cvetka Bratina, Marina Bončina, ravnateljica (koordinator). Vsebine projekta so 

strokovne delavke aktivno izvajajo v svojih oddelkih.  

Projekt je uspešno zaključen 31.7.2011. Na spletni strani so objavljene publikacije, ki so 

nastajale v času trajanja. 

 V sklopu Vseživljenjskega učenja, podprograma Comenius, se je vzgojiteljica Martina 

Madon (številka sporazuma 2011-1-Si1-COM02-02560) udeležila izmenjave in je 

preživela teden dni v Vrtcu v Rekjaviku, Islandija. 

 Mednarodni projekt FIT Slovenija 
TM

: Pomen gibalne aktivnosti za preprečevanje 

nastanka bolezni in pri zdravljenju. V veliki dvorani MO NG smo izvedli predavanje za 

starše vseh novo vključenih otrok: Pomen redne gibalne aktivnosti za razvoj otroka. 

Odziv staršev je bil množičen. 

 Nadaljevanje z aktivnimi vajami za zaposlene 1x tedensko, pod vodstvom fizioterapevtke, 

je v skladu s peto alineo 6. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 

43-2039/2011). 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?SOPI=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011060300|RS-43|5649|2039|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?SOPI=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011060300|RS-43|5649|2039|O|
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 Športni program Zlati sonček 

V Vrtcu Nova Gorica je v šolskem letu 2010/11 v športnem programu Zlati sonček program 

A sodelovalo 206 otrok. Vključenih otrok s knjižico Zlati sonček je bilo 165. Modro medaljo 

je osvojilo 146 otrok, od tega 75 dečkov in 71 deklic. Diplomo je osvojilo 19 otrok, od tega 9 

dečkov in 10 deklic.    Svečane podelitve medalj in diplom so potekale kot običajno po enotah 

različno. Koordinator za Zlati sonček, v sodelovanju s Športnim zavodom Nova Gorica je bila 

Loredana Murovec, dipl.vzg. 

 Dneve evropske kulturne dediščine smo zastopali na goriškem na gradu Kromberk, z 

razstavo udeleženk izobraževanja  iz senzibilizacije ter z otvoritvijo igrala labirint na 

igrišču v enoti Čriček, ki je končni produkt enoletnega izobraževanja strokovnih delavk in 

prenosa izkušenj v vzgojno-izobraževalno delo. 

 Travniške delavnice je izvajal Zeliščni center Herbítium v Grgarskih Ravnah. V šestih 

dneh je Vrtec tja z avtobusom prepeljal 237 otrok. 

 

KNJIŽNICA  

Knjižnice po enotah so urejene v sklopu pedagoške sobe oz. zbornice. V njej si strokovne 

delavke izposodijo leposlovna in strokovna dela. 

Del strokovnega gradiva hranimo v strokovni knjižnici na upravi, kjer je možna interna 

izposoja. 

Preglednica 8: Obseg knjižničnega fonda  

Knjižno gradivo po enotah 2011 2010 Index 

Mojca   238 214 111,21 

Centralni vrtec 1.667 1.643 101,46 

Najdihojca 1.318 1.294 101,85 

Kurirček 1.120 1.096 102,19 

Kekec   438 414 105,80 

JPS 1.175 1.151 102,09 

Čriček 1.208 1.184 102,03 

Ciciban 13 0 0 

Strokovna knjižnica na upravi   289 284 101,76 

SKUPAJ 7.466 7.280 102,56 

Preglednica prikazuje stanje 31. decembra v posameznih letih. Iz podatkov lahko ugotovimo, da smo 

povečali obseg knjižnega gradiva v letu 2011 za 186 enot oz. za 2,56 %.  

Potrebno je omeniti, da smo nabavili slikanice in kartonke za bralne kotičke v igralnicah in le-teh ne 

vodimo v popisu, ker jih uvrščamo med didaktični material. 

Preglednica 9: Umetniške slike 

Umetniške slike po enotah 2011 2010 Index 

Mojca 0 0 0 

Centralni vrtec 0 0 0 

Najdihojca 7 7 100 

Kurirček 1 1 100 

Kekec 0 0 0 

JPS 1 1 100 

Čriček 0 0 0 

Uprava 1 1 100 

SKUPAJ 10 10 100 
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 V enoti Najdihojca in na upravi se nahajajo dela slikarja Klavdija Tutte. V Kurirčku je 

grafika barvni lesorez avtorice Ane Zavadlav, v Julki Pavletič pa grafika Ptiček, avtorja Etka 

Tutte. 

Preglednica 10: Kipi 

Kipi po enotah 2011 2010 Index 

Mojca 0 0 0 

Centralni vrtec 0 0 0 

Najdihojca 1 1 100 

Kurirček 0 0 0 

Kekec 0 0 0 

JPS 0 0 0 

Čriček 0 0 0 

Uprava 0 0 0 

SKUPAJ 1 1 100 

V enoti Najdihojca se nahaja kip Mati z otrokom, delo kiparja Borisa Kalina. 

2.2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega 

uporabnika 

 Zakon o delovnih razmerjih, 

 Zakon o zavodih, 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, 

 Zakon o vrtcih, 

 Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu, 

 Pravilnik o normativih in standardih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica, 

 Zakon o javnih financah, 

 Zakon o računovodstvu, 

 in ostali zakoni in podzakonski akti. 

2.2.2 Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz v večletnega programa 

dela in razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov 

Zbor delavcev je na svoji seji 29.3. 2010 imenoval člane Skupino za spremljanje kakovosti 

in pripravo razvojnega načrta vrtca, katere člani so: 

• Vodje aktivov: enot, I, II, pomočnic vzgojiteljic, KK 

• Tehnični kader: Martina Bavdaž, Nataša Mavri  

• Marjetka Božeglav 

• ravnateljica 

Razvojni načrt je dokument, ki nastane na podlagi ocene stanja vrtca in v katerem je razvidna 

pot, po kateri bo vrtec dosegal svoj cilj, ki bo skupen vsem zaposlenim. Razvojni tim bo 

izdelal Razvojni načrt z uporabo vseh instrumentarijev za zagotavljanje kakovosti vrtca do 

poteka mandata ravnateljice v letu 2013.  

Pri strokovnem pristopu k oblikovanju dokumenta nam strokovno podporo nudi SIQ: 

Slovenski institut za kakovost in meroslovje. 

2.2.3 Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta 

ali v njegovem letnem programu  

 Nadaljevanju vzpostavljanja sodelovalnih odnosov na vseh nivojih vrtca, zavedanju 

strokovnih kompetenc in profesionalizaciji poklica. 

 Ustvarjanju »učeče se organizacije«.  

http://www.google.si/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.siq.si%2F&ei=W2djTczfFYfEtAat0Nm1CA&usg=AFQjCNGRwuXX1ETKUejXvk805O0z1ldwng
http://www.google.si/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.siq.si%2F&ei=W2djTczfFYfEtAat0Nm1CA&usg=AFQjCNGRwuXX1ETKUejXvk805O0z1ldwng
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 Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo zagotavljati kvaliteto vzgojno-izobraževalnega dela. 

 Povezovanju vrtca z ožjim in širšim okoljem. 

 Ustvariti zadovoljne uporabnike in izvajalce naših storitev. 

 Delo tima za spremljanje kakovosti in oblikovanje Razvojnega načrta vrtca.  

 V okviru projekta Comenius smo izvedli mobilnosti. 

 Čezmejno sodelovanje vrtca je potekalo s sodelovanju med Vrtcem Brolo in enoto 

Kurirček, ko se tradicionalno srečata na Trgu Evrope v prednovoletnem času. Zadnji 2 leti 

se jima pridružita župana obeh Goric in z otroki prižgeta lučke na smreki. 

 Tim strokovnih delavcev je nadaljeval izobraževanje iz metodologije Korak za korakom 

ter uvajal elemente le-te v oblike in metode vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku. 

 Ekološko usmerjanje otrok je potekalo preko projektov Comenius, Zeleni nahrbtnik, 

Očistimo Slovenijo. 

 Usposabljanje strokovnih delavcev je presegalo načrtovano.  

 Sodelovanje s starši je potekalo mesečno, na različne načine.  

2.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in 

opisne kazalce po posameznih dejavnostih 

a) Ocena uspeha, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce iz letnega programa za leto 

2011 

Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2011 ugotavljamo, da so bili cilji v celoti realizirani.  

V nadaljevanju bomo prikazali finančne kazalce iz finančnega načrta za leto 2011 in dejanske 

uresničitve. 

Preglednica 11: Primerjava prihodkov in odhodkov za leto 2011 s finančnim načrtom za  

leto 2011 

OPIS NAČRT 2011 
Delež v 

odstotkih 

REALIZACIJA 

2011 

Delež v 

odstotkih 

INDEKS 

3 : 1 

  1 2 3 4 5 

PRIHODKI 3.651.500 100,00 3.638.054 100,00   99,63 

Javna sredstva - MŠŠ    216.000      5,91     224.324      6,17 103,85 
Občina ustanoviteljica in 

druge občine 2.440.000    66,83 2.426.953    66,71   99,47 

Občina - investicije      90.600      2,48       90.600      2,49  100 

Plačila in prispevki staršev    800.000     21,91     789.518     21,70    98,69 
Prihodki pridobljeni na 

trgu      81.700      2,24       85.740      2,36 104,94 
Donacije, obresti in drugi 

prihodki      23.200     0,63       20.919      0,57    90,17 

      
ODHODKI 

     
Plače in drugi prejemki 

zaposlenih 2.676.830   73,46 2.685.970    75,06 100,35 

Stroški materiala in 

storitev     821.350   22,54     744.360    20,80   90,63 

Investicijski odhodki     145.600     4,00     148.335      4,14 101,88 

 

Iz podatkov izhaja, da ni večjih odstopanj med planiranimi prihodki  in odhodki ter med 

realiziranimi prihodki in odhodki. Stroški materiala in storitev so nižji kot planirani za 9.37%, 

ker je bila s 1.9.2011 planirana vselitev v enoto Ciciban.  

Pri doseganju ciljev iz finančnega načrta smo se srečevali z naslednjimi tveganji: neporavnane 

obveznosti staršev.  
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Prispevki staršev so določeni po metodologiji določitve plačilnega razreda za posameznega 

otroka v občini stalnega prebivališča.  

Prihodki pridobljeni na trgu so večji  za 4,94 % zaradi večjega števila kosil za zaposlene. 

 

b) Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih 

let 

Vrtec je v zadnjih dveh letih uspešen v doseganju ciljev kot tudi v poslovanju s pozitivnim 

izidom. 

Tudi leto 2011 je bilo uspešno, saj smo uresničili skoraj vse zastavljene cilje, pri delu in 

poslovanju smo ravnali v skladu s sprejetimi usmeritvami.  

c) Pojasnila glede področij, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Menimo, da smo dosegli zastavljene cilje na vseh področjih. 

2.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju 

programa 

• Umik preko 60 vlog za vpis v vrtec za 1.9. nam je v  avgustu in v začetku septembra 

2011 povzročil nemalo organizacijskih težav, ki pa smo jih uspešno uredili do konca 

leta. 

2.2.6 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde 

in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje 

učinkovitosti in kakovosti poslovanja 

GOSPODARNOST 

Prihodki (AOP 870) 

= 

3.577.746 

= 1,01 Odhodki (AOP 

887) 

3.569.430 

Kazalnik gospodarnosti ponazarja uravnoteženost poslovanja zavoda. Načelu gospodarnosti je 

zadoščeno, kadar znaša 1 ali več. Glede na realizirane prihodke in odhodke kazalnik vrtca 

zadošča načelu gospodarnosti. 

DONOSNOST 

Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 888) 

*100 = 

8.316 

= 0,23 
Sredstva v lasti ali upravljanju + ugotovljeni 

poslovni izid + dolgoročne rezervacije 

(AOP 056+058+048) 

3.620.061 

Donosnost sredstev pove, koliko presežka prihodkov nad odhodki ustvari zavod na vsakih 

100.- EUR sredstev premoženja in pojasnjuje, kako uspešno gospodari zavod s premoženjem, 

ki ga ima v upravljanju. Kazalnik je manjši od 1, kar pa ne pomeni, da je zavod slabo 

gospodaril, saj je potrebno ob uporabi tega kazalnika upoštevati dejstvo, da zavod opravlja 97 

% javne službe, katere pa  ni namen  doseganje dobička oz. presežka prihodkov nad odhodki.   

EKONOMIČNOST 

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, 

sposobnosti in izkušnje (lastne in tuje). Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi 

skrajno racionalno in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki 

zahtevajo dodatna finančna sredstva, vedno več. 



17 

 

2.2.7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

1. V zvezi z notranjim finančnim nadzorom imamo vzpostavljena naslednja interna pravila 

in postopke: 

- Pravilnik o računovodstvu 

- Pravilnik o popisu 

- Register tveganj 

- Samoocenitveni vprašalnik, ki ga izpolnjujemo na podlagi Registra tveganj in LDN, 

Akt o sistemizaciji, zapisniki, finančni načrti - na podlagi katerih izpolnjujemo 

samoocenitveni vprašalnik 

- Obrazec v zvezi s protikorupcijsko zakonodajo 

2.  Zaradi zagotovitve notranjega nadzora imamo zagotovljeno ločenost funkcij 

odobravanja poslovnih dogodkov (ravnatelj), evidentiranja (računovodja/knjigovodja) in 

izvajanja le-teh (računovodja). Funkcija nadzora opravljata ravnatelj in računovodja. 

2.2.8 Ocena učinkov poslovanja na  gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, 

regionalni razvoj ipd. 

GOSPODARSTVO 

Z gospodarstvom sodelujemo v sodelovanju s starši otrok, ko nam ponudijo ogled njihovega 

poklica oz. dejavnosti, ki jo opravljajo.  

SOCIALA 

S CSD sodelujemo pri reševanju družinske problematike, posebno ob postopkih stikov z 

otrokom po razvezi staršev in pri prednostni vključitvi v vrtec otrok iz socialno ogroženih 

družin.  

V kurikularne dejavnosti strokovne delavke vključujejo vrednote medosebne pomoči, zbiranju 

določenih materialov za pomoči potrebnim in otrokom poskušajo privzgojiti sposobnost 

empatije. 

V enoti Kurirček sodelujejo v akciji Vrabček upanja in so bili pobudniki zbiranja zimskih 

oblačil za otroke. 

VARSTVO OKOLJA 

V vseh enotah ločujemo odpadke. V sodelovanju s Komunalo informiramo otroke o ekologiji 

in pomembnosti ločevanja odpadkov ter smo izvedli skupno akcijo zbiranja odpadnega 

papirja, katere izkupiček smo namenili v dobrodelne namene.  

REGIONALNI RAZVOJ 

V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje zaposlujemo kader, ki ga potrebujemo ob 

povečanju obsega dela. 

UREJANJE PROSTORA 

Vrtec si prizadeva za urejen videz stavb, igrišč in okolice. 

2.2.9 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj 

ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE V LETU 2011 

Število zaposlenih je bilo v letu 2011 enako kot leto pred tem. Nekaj strokovnih delavcev je 

tudi zaključilo šolanje in pridobilo zahtevano izobrazbo. V nadaljevanju prikazujemo 

nekatere podatke zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe, vrsto in čas zaposlitve.  

Preglednica 12: Preglednica zaposlenih 31. decembra - po stopnji izobrazbi 

 
 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. skupaj 

2011 16 0 4 10 68 2 27 1 128 
2010 14 0 4 10 66 2 22 1 119 

Indeks 114 0 100 100 103 100 122 100 107 
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V preglednici 12 so prikazani vsi zaposleni 31. decembra posameznega leta. Skupaj vseh 

zaposlenih na dan 31.12.2011 je bilo 128, kar je posledica povečanja števila oddelkov in 

povečanja zagotavljanja zakonske sočasnosti pedagoških delavcev v oddelkih. 

 

Preglednica 13: Podatki o številu zaposlenih 31. decembra v posameznem letu glede na 

izobrazbo in  vrsto zaposlitve 

Stopnja izobrazbe 2011 2010 index 

  NDČ DČ NDČ DČ NDČ DČ 

I. 15 1 14 0 107,14 0,00 

II. 0 0 0 0 0,00 0,00 

III. 4 0 4 0 100,00 0,00 

IV. 10 0 10 0 100,00 0,00 

V. 54 14 54 12 100,00 116,67 

VI. 2 0 2 0 100,00 0,00 

VII. 22 5 19 3 115,79 166,67 

VIII. 0 1 0 1 0,00 100,00 

Skupaj 107 21 103 16 103,88 131,25 

SKUPAJ 128 120 106,67 

 

Legenda: NDČ – zaposleni za nedoločen čas 

      DČ – zaposleni za določen čas 

31. decembra 2011 je bilo zaposlenih za nedoločen čas 107 delavcev in 21 delavcev za 

določen čas. Povečanje števila zaposlenih za 6,67 odstotne točke je posledica povečevanja 

števila oddelkov. 

Preglednica 14: Število strokovnih delavcev napredovanjih v naziv 

Naziv 2011 2010 Indeks 

Mentor 0 0 0 

Svetovalec 0 0 0 

Svetnik 0 0 0 

V letu 2011 zaradi intervencijskega zakona nismo uveljavljali napredovanj v naziv. 

Preglednica 15: Število strokovnih delavcev v plačnih razredih 

Plačni razred 2011 2010 Indeks 

19 27 23 117 

20 0 1 0 

21 0 0 0 

22 0 0 0 

23 0 0 0 

24 2 2 100 

25 12 12 100 

26 5 5 100 

27 0 0 0 

28 0 0 0 

29 0 0 0 

30 5 4 125 

31 0 0 0 
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32 1 0 0 

33 1 0 0 

34 1 1 100 

35 1 1 100 

36 0 0 0 

37 2 2 100 

38 26 27 96 

39 7 7 100 

40 1 1 100 

41 2 2 100 

42 1 1 100 

43 0 0 0 

Skupaj 94 89 105 

Izkazana razlika dejansko ne pomeni 5 napredovanj, temveč spremembo pogodbe o 

zaposlitvi zaradi razporeditve na drugo delovno mesto. 

Preglednica 16: Odsotnosti kadra  

 
2011  

% 

2010 

% 

index 

redno delo, praznik 76,44 75,87 101 

refundirane boleznine 3,69 5,08 73 

boleznine v breme vrtca 5,81 5,48 106 

ostale odsotnosti 14,06 13,57 104 

 

V primerjavi z letom 2010 beležimo porast boleznin v breme vrtca in ostalih odsotnosti  za 

cca 6 odstotnih točk, za 7 odstotnih točk pa so upadle boleznine v breme ZZZS. 

Pri  kadru se srečujemo z veliko zdravstvenimi omejitvami, odsotnostmi z dela zaradi bolezni 

in okvar lokomotornega aparata, ki so posledica dolgoletne »prisiljene drže« na delovnem 

mestu. Za razbremenjevanje dvigovanja ležalnikov postopoma nabavljamo lažje, plastične.  

Bolniške odsotnosti smo nadomeščali z zaposlovanjem študentov in absolventov Pedagoške 

fakultete preko študentskega servisa. Daljše nadomeščanje odsotnosti pa smo reševali z 

notranjo prerazporeditve kadra, kjer je bilo možno (npr. pomočnica vzgojiteljice s VII. 

stopnjo je s pogodbo za določen čas prevzela za čas nadomeščanja vodenje oddelka kot 

vzgojiteljica).  

Preglednica 17: Spremembe statusa 

 2011 2010 Indeks 

Delavni invalidi 11 9 122 

Upokojitve  1 5 20 

 V letu 2011 smo imeli zaposlenih 11 delavnih invalidov od tega jih je bilo nad kvoto 7, v 

primerjavi z letom 2010, ko smo imeli 9 delovnih invalidov, od tega jih je bilo 5 nad 

kvoto. Stanje 31.12.2011 je 22 odstotnih točk več kot v enakem obdobju v  letu 2010. 

 V letu 2011 smo imeli 1 upokojitev (1 vzgojiteljica). V letu  2010 se je upokojilo 5 delavk 

(2 pomočnici vzgojiteljice, 1 hišnik, 1 kuharska pomočnica in 1 čistilka). V letu 2011 so 

se upokojitve zmanjšale za 80 odstotnih točk v primerjavi z letom 2010. 

PROSTORI V 2010/11 

Preglednica 18:  Prostori v enoti Mojca 

Prostori Število oddelkov Skupna površina v m
2
 

Igralnice 4 177,57 
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Večnamenski prostor (telovadnica) / / 

Kabineti 1 3,75 

Pisarne  1 8,75 

Zbornica 1 12,25 

Skupni prostori (garderoba) 2 78,58 

SKUPAJ 9 280,90 

Preglednica 19:  Prostori v enoti Centralni vrtec 

Prostori Število oddelkov Skupna površina v m
2
 

Igralnice 5 230,16 

Večnamenski prostor (telovadnica) 1 113,60 

Kabineti 1 13,12 

Pisarne  / / 

Zbornica 1 13,60 

Skupni prostori (garderoba) 1 121,68 

Telovadnica (+ kabinet, sanitarije, 

hodnik, shramba) 
1 70,26 

SKUPAJ 9 562,42 

Preglednica 20:  Prostori v enoti Najdihojca 

Prostori Število oddelkov Skupna površina v m
2
 

Igralnice 4 202,79 

Večnamenski prostor / / 

Kabineti 1 10,44 

Pisarne  / / 

Zbornica 1 18,85 

Skupni prostori 1 48,45 

SKUPAJ 7 280,53 

Preglednica 21:  Prostori v enoti Kurirček 

Prostori Število enot Skupna površina v m
2
 

Igralnice 6 357,46 

Večnamenski prostor / / 

Kabineti / / 

Pisarne  / / 

Zbornica 1 19,17 

Skupni prostori 2 124,80 

SKUPAJ 9 501,43 

Preglednica 22:  Prostori v enoti Kekec 

Prostori Število enot Skupna površina v m
2
 

Igralnice 6 255,69 

Večnamenski prostor / / 

Kabineti 2 21,6 

Pisarne  1 10,45 

Zbornica 1 21,28 

Skupni prostori 2 72,76 

SKUPAJ 12 381,78 

Preglednica 23:  Prostori v enoti JPS 

Prostori Število enot Skupna površina v m
2
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Igralnice 5 209,06 

Večnamenski prostor / / 

Kabineti 1 12 

Pisarne  / / 

Zbornica 1 25,65 

Skupni prostori 2 68 

SKUPAJ 9 314,71 

Preglednica 24:  Prostori v enoti Čriček 

Prostori Število enot Skupna površina v m
2
 

Igralnice 6 260,45 

Večnamenski prostor / / 

Kabineti / / 

Pisarne  / / 

Zbornica 1 22,71 

Skupni prostori 2 72,6 

SKUPAJ 9 355,76 

Poleg naštetih prostorov je v posamezni enoti tudi razdelilna kuhinja s shrambo, garderobe, 

sanitarije, vetrolovi, kleti in kurilnica v Mojci, Najdihojci, JPS in Čričku, toplotna postaja v 

enotah Kekec in Kurirček ter razdelilna postaja v CV.  

Ob upoštevanju teh prostorov dodamo posamezni enoti še naslednje površine: 

CV: 318,58 m
2 

Mojca: 204,77 m
2
 

Najdihojca: 184,53 m
2
 

Kurirček: 178,16 m
2
 

Kekec: 178,16 m
2
 

JPS: 168,42 m
2
 

Čriček: 116,42 m
2
 

Vse enote imajo opremljeno, vzdrževano in ograjeno otroško igrišče. Razen enote JPS imajo 

ostale enote podano pozitivno oceno varnosti igral in igrišč v skladu z zahtevami standardov 

skupine SIST EN 1176 in SIST EN 1177 s strani pristojnega organa. 

Poleg enote CV stoji tudi Centralna kuhinja (302,08 m
2
), kjer pripravljamo obroke za vse 

vključene otroke in zaposlene. Otrokom, ki potrebujejo dietno hrano, le-to pripravljamo na 

podlagi zdravniškega potrdila.  

Preglednica 25:  Prostori Uprave in računovodstva 

Prostori Število enot Skupna površina v m
2
 

Pisarne  7 118,78 

Strokovna knjižnica 1 11 

SKUPAJ 8 129,78 

Specifična je lokacija uprave in računovodstva, ker gostujeta v stanovanjskem bloku na 

Kidričevi 34 c. 

 

IKT OPREMA 

Preglednica 26: Vrsta opreme 31. decembra 2011 
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Vrsta opreme 
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Fotoaparat SRL 1 1 1 1 1 / 1 / 6 6 100 

Digitalni fotoaparat / / / / / 1 / 1 2 2 100 

Fotokopirni stroj / / / 1 / / / 1 2 2 100 

Grafoskop / / / / / / / 1 1 1 100 

Kamera / / / / / / / 1 1 1 100 

Prenosni računalnik / / / / 1 / 1 5 7 4 175 

Računalnik 1 1 1 1 1 1 1 10 17 17 100 

Predstavitveni projektor / / / / / / / 4 4 2 200 

Optični čitalec / / / / / / / 1 1 1 100 

Televizor / 1 / 1 1 / 1 / 4 4 100 

Tiskalniki 1 1 1 1 1 1 1 3 10 10 100 

Videorekorder / / / 1 / / / / 1 1 100 

DVD predvajalnik / / / / 1 / 1 / 2 2 100 

Multifunkcijska naprava / / / / / / / 2 2 2 100 

Skupaj 3 4 3 6 6 3 6 29 60 55 109,09 

Preglednica 26 prikazuje stanje IKT opreme. 

Preglednica 27: Število računalnikov po uporabnikih 

Uporabniki 
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Igralnice (otroci)         / 

Zbornica (strokovni 

delavci) 

1 1 1 1 1 1 1 / 7 

Računovodstvo        3 3 

Strokovne službe        3 3 

Uprava        3 3 

Tajništvo        1 1 

Strežnik        1 1 

Skupaj 1 1 1 1 1 1 1 11 18 

Stanje računalniške opremljenosti posamezne enote kaže, da imamo najnujnejšo strojno 

opremo za predstavitve in elektronsko komunikacijo.  Računalnik strokovne delavke 

uporabljajo za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, dopise, za brskanje za 

informacijami ipd. Še zdaleč pa oprema enot ne ustreza potrebam za izvajanje IK dejavnosti s 

predšolskimi otroki ter za popestritev vzgojno-izobraževalnega dela z uporabo ustrezne 

programske opreme oz. elektronskega gradiva za predšolske otroke. 

INVESTICIJSKO IN TEKOČE VZDRŽEVANJE 

Enota Mojca: 
 Ureditev prostora za organske odpadke 

 Ureditev  prezračevalnega sistema v kuhinji 

 Nabava klimatske naprave za šivalnico 

 Nabava  CD predvajalnika 
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Enota CV: 
Prenova sanitarij v novem delu  

Nabava pralnega stroja 

Ureditev dostopa za vozičke 

Obnova dela ograje 

Nabava 48 ležalnikov wesco 

Enota Najdihojca: 

Nabava pomivalnega stroja 
Nabava hladilnika 

Enota Kurirček: 
Nabava innox omaric za kuhinjo 

Nabava pomivalnega stroja 

Nabava hladilnika 

Popravilo rolo zaves v vseh igralnicah 

Enota Kekec: 
Beljenje in lakiranje 

Nabava šestih CD predvajalnikov 

Ureditev varnostne podlage pod večnamenskem igralom 

Enota JPS: 
  Nabava hladilnika 

Nabava treh Cd predvajalnikov 

Enota Čriček: 
Sanacija strehe  

Nabava plinskega bojlerja 

Nabava hladilnika 

Izgradnja igrala labirint 

Uprava: 
 Zamenjava oken 

Posodobitev telefonije Vrtca Nova Gorica (internetni protokol) 

Nabava sesalca, nabava aparata za vezanje 

Nabava omare 

Centralna kuhinja: 

Nabava dveh servirnih vozičkov 

Nabava tehtnice 

Menjava okna  

 Vzdrževanje: 
Nabava varilnega aparata 

Dislociran oddelek Kozara: 
Nabava 4 miz, 28 stolčkov, 2 previjalne mize 

Dobava in montaža zaščite za radiatorje 

Dislociran oddelek Tumova: 
Dobava in montaža zaščite za radiatorje 

Nabava dveh šest sedežnih vozičkov 

 

PRILOŽNOSTI 

V popoldanskem času med 16.00 in 22.00 uro oddajamo prostore telovadnice Centralnega 

vrtca v uporabo zunanjim izvajalcem dejavnosti kot so joga, meditacija, aerobika.  

V šolskem letu 2010/11 je bila le-ta v povprečju zasedena 10,5 ur tedensko. V poletnem času 

je potekala 1x tedensko joga na igrišču Centralnega vrtca. 

S to dejavnostjo pridobljena sredstva namenjamo za materialne stroške osnovne dejavnosti 

vrtca. 
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Posamezne podatke so pripravile:  

Martina Kumar, organizator ZHR in prehrane  

Boža Blažič, poslovna sekretarka  

Lidija Kranjc, računovodkinja 

Slavica Stuhne, knjigovodkinja  

Sonja Čuk, administratorka 

Polonca Cijan, predsednica Sveta zavoda Vrtec Nova Gorica 

 

        Ravnateljica: 

KSENIJA DUJEC, spec., l.r. 

 

 

Nova Gorica, 28.2.2012        
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011 

UVOD 

 

Vrtec Nova Gorica deluje kot javni zavod in je: 

 

 posredni uporabnik proračunskih sredstev 

 določeni uporabnik enotnega kontnega načrta 

 davčni zavezanec s pravico do odbitka 3 % vstopnega DDV 
 

Pri izdelavi računovodskih izkazov za leto 2011 so upoštevani predpisi o sestavljanju in 

predlaganju letnih poročil uporabnikov enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju EKN) . Temeljna 

zakona sta Zakon o računovodstvu in Zakon o javnih financah, na podlagi katerih so sestavljeni 

naslednji podzakonski pravilniki in navodilo: 

 

 Pravilnik o EKN za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev 

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 

za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna 

 

Računovodsko poročilo za leto 2011 obsega: 

 Bilanco stanja s prilogo1/A – stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogo  3/B – izkaz prihodkov in 

odhodkov po vrstah dejavnosti 

 Evidenčni izkaz -  priloga 3/A – izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

načelu denarnega toka  

 Poročilo o popisu in sklep o odpisih 

 Poslovni izid 

 Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 

 Razkritja k izkazom 

 

3.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2011 

 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in 

obveznosti do njihovih virov. Vsebuje podatke o stanju sredstev (aktiva) in obveznosti do njihovih 

virov (pasiva) ob koncu obračunskega obdobja (po stanju 31.12.2011). 
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A) DOLGOROČNA SREDSTA 

 

 

 Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost 

DOLGOROČNA SREDSTVA 5.885.181 2.276.122 3.609.059 

Neopred. dolgoročna sredstva 16.854 15.802 1.052 

Računalniški programi 16.854 15.802 1.052 

Nepremičnine 4.818.531 1.314.808 3.503.723 

Zemljišča 734.223  734.223 

Zgradbe 4.047.031 1.314.808 2.732.223 

Investicija v teku 37.277  37.277 

Oprema in druga opredmetena 

osnovna sredstva 

1.049.796 945.512 104.284 

Oprema 559.215 455.020 104.195 

Drobni inventar-pod 500 EUR 411.974 411.974 - 

Drobni inventar 47.697 47.697 - 

Knjige 30.811 30.811 - 

Druga opredmetena osnov.sr. 99 10 89 

 

V letu 2011 se je nabavna vrednost zgradb povečala za EUR 37.621,33  in sicer: 

 Centralne kuhinje za EUR 33.292,73 – obnova sanitarij za otroke 

 Jasli Mojca za EUR 1.274,59 – izdelava nadstreška za ekološki otok z vrati 

 Čriček za EUR 3.054,01 – pogon dvokrilnih vrat 

 

Za obnovo sanitarij smo prejeli namenska sredstva od MONG. Finančni vir za 

ureditev ekološkega otoka in izdelavo pogona dvokrilnih vrat z napeljavo dovoda iz objekta,  

pa predstavljajo odstopljeni prispevki od plač za zaposlene invalide nad kvoto.   

 

 EUR 37.277,00 je vodeno kot investicija v teku – izdelava začetne investicijske 

dokumentacije, dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa za 

obnovo Julke Pavletič v Solkanu.  

 

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi so vodena osnovna sredstva (v nadaljevanju OS) z 

vrednostjo nad 500.- EUR in drobni inventar (v nadaljevanju DI) z dobo uporabnosti nad enim letom, 

katerega posamična vrednost po dobaviteljevem računu  ne presega 500.- EUR.  DI je odpisan v celoti 

ob nabavi (45. člen Zakona o računovodstvu) v breme stroškov amortizacije in v dobro povečanja 

popravka vrednosti.  OS se odpisujejo posamično v skladu z zakonsko predpisanimi amortizacijskimi  

stopnjami, veljavnimi od 1.1.2007. Obračunana amortizacija OS za leto 2011 znaša 151.373,42, 100% 

odpis DI ob prenosu v uporabo pa znaša EUR 24.529,22.  
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V letu 2011 smo nabavili OS, DI in knjige v vrednosti EUR 61.359,52  in sicer: 

                                                                                                                                            v EUR                    

OS                                                          36.830,30 

DI                                                          20.521,47 

Knjige                                                            4.007,75   

 

Viri za nabavo OS in DI v letu 2011: 

                                                                                                                                          v EUR 

Nakazila MONG                                                          28.820,07 

MŠŠ – adhezijska pogodba                                                             1.064,38 

Donacije                                                               800,00     

Odstopljeni prispevki – invalidi nad kvoto                                                            9.173,24 

Vir na obveznostih do sredstev v upravljanju                                                          21.501,83    

 

Z MŠŠ je bila sklenjena adhezijska pogodba za 50% sofinanciranje 2 projektorjev in 3 

prenosnih računalnikov. 

Kot donacijo smo prejeli klimatsko napravo za enoto Čriček. 

Decembra 2011 je bilo v vrtcu zaposlenih 7 invalidov nad predpisano kvoto, za katere smo bili 

oproščeni plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prispevki iz tega 

naslova so obračunani in prikazani na posebnem kontu in predstavljajo vir za nabavo OS, DI  in za 

izboljšanje delovnih razmer za invalide. V lanskem letu smo za nabavo OS in DI za  invalide namenili 

EUR 9.173,24. 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA  

 KRATKOROČNA SREDSTVA                    446.299,70 

   

1100 Redni podračun enotnega zakladniškega računa  90.044,55 

12001 Kratkoročne terjatve do kupcev - oskrbnine 91.090,11 

12004 Kratkoročne terjatve – razni kupci 8.315,46 

1290 Oslabitev vrednosti kratk. terj. do kupcev                        6.196,19 

14000 Kratk. terj. do neposred. upor. prorač. države                              96,70 

14001 Terj. do neposrednih uporab. proračuna - MŠŠ  18.887,68 

14002 Kratk.terj. do neposr. upor. proračuna-CMEPIUS 198,40 

14102 Terj. do neposr. uporab. prorač. – druge občine  31.605,37 

14103 Terj. do neposr. upor. prorač. - MONG 192.626,32 

14200 Terj. do Sklada RS za zaposlovanje invalidov 1.309,21 

14201 Terj. do posred. upor. prorač. države 66,76 

1700 Kratkor. terjatve do ZPIZ - invalidnina 4.026,10 

1701 Kratkor. terjatve do ZZZS -  nega 4.355,88  

1702 Kratkor. terjatve do ZZZS – bolovanje nad 30 dni 9.063,41 
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1740 Terj. za vstopni DDV 20 % 307,33 

1741 Terj. za vstopni DDV  8,5 % 69,62 

1990 Aktivne časovne razmejitve - naročnine  432,99 

 

Stanje denarnih sredstev na podračunu na dan 31.12.2011 znaša EUR 90.044,55. Podatke vodi 

Uprava za javna plačila (UJP). Knjigovodsko stanje se ujema z dejanskim in je usklajeno z izpiskom 

odprtih postavk UJP. 

 

Kratkoročne terjatve do staršev za oskrbnine znašajo 91.090,11. Od tega je zapadlo v plačilo 

do 31.12.2011 EUR 22.651,85. Razlika so terjatve za oskrbnine za mesec december 2011, ki so 

zapadle v plačilo v januarju 2012. Konec leta 2010 je bilo stanje zapadlih terjatev EUR 24.443,08, kar 

pomeni, da so se konec leta 2011  znižale za 7,33%.  V sodni izvršbi preko COVL-a  so terjatve v 

vrednosti EUR  5.482,20, v tožbi preko sodišča pa EUR 503,80. 

 

Kratkoročne terjatve – razni kupci so terjatve do uporabnikov telovadnice, do staršev otrok, s 

stalnim bivališčem v drugi občini za cicibanove urice in do delavcev vrtca za kosila za mesec 

december 2011. 

 

Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna znašajo EUR  243.414,47. To so 

terjatve do: UJP za obresti v višini EUR 36,70, Okrajne volilne komisije Nova Gorica za najem 

prostora za izvedbo volitev v višini EUR 60,00,  terjatve do občin za razliko v ceni programa za 

oskrbnine v višini EUR 31.605,37,  terjatve do MONG v višini EUR 192.626,32, terjatve do 

državnega proračuna za brezplačno varstvo za drugega in nadaljnje otroke  EUR 18.887,68, terjatve do 

Zavoda RS za šolstvo za izvedbo študijskih srečanj v višini EUR 66,76,  terjatve do CMEPIUS-a za 

projekt Pripravljalni obiski – program COMENIUS v višini EUR 198,40 in terjatve do Sklada RS za 

zaposlovanje invalidov za nagrado v višini EUR 1.309,21.  Vse navedene terjatve so usklajene z IOP 

obrazci. 

 

Aktivne časovne razmejitve pomenijo kratkoročno odložene stroške (naročnine) in znašajo 

EUR 432,99. 

C) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
 

 

 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI                              361.593,89 

   

210 Obv. za čiste plače in nadomestila plač 108.066,59 

212 Obv. za prispevke iz kosmatih plač 38.177,83 

213 Obv. za davek iz plač 19.492,47 

214 Obv.za povrač. mater. stroškov delavcev 15.392,06 

220 Kratkor. obv. do dobaviteljev v državi  128.525,61 

230 Obv. za prispevke na plače 27.969,65 

231 Obv. za DDV 5.081,10 

234.6 Obv. za dodatno pokoj, zavarovanje 4.733,60 
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234 Ostale kratkor. obv.- odtegljaji od plač 11.866,61 

240, 242 Kratk. obv. do posrednih in neposrednih 

uporabnikov proračuna države 

1.296,37 

291.0 Kratkoročno odloženi prihodki 992,00 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (plača za december 2011 – izplačana v januarju 2012) 

in obveznosti na plače na dan 31.12.2011 znašajo EUR 220.965,21 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo EUR 128.525,61. Poravnani so vsi računi 

zapadli v plačilo do 31.12.2011. Obveznosti so usklajene z IOP obrazci. 

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo EUR 1.296,37 in 

zajemajo obveznosti do: UJP-a za stroške vodenja podračuna v višini EUR 47,74,  Ministrstva za 

javno upravo za uporabo digitalnega potrdila SIGEN-CA  v višini EUR 8,76,  do Osnovne šole Kozara 

za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami v znesku EUR 1.221,87 in do 

Pedagoškega inštituta v višini EUR 18,00. Tudi obveznosti do uporabnikov EKN so usklajene z IOP 

obrazci.  

 

Kratkoročno odloženi prihodki v višini EUR 992,00 predstavljajo še neporabljena sredstva za 

izvedbo projekta Pripravljalni obiski – program COMENIUS. 

 

D) ZALOGE  

Popisna komisija je zadnji delovni dan v letu 2011 popisala zaloge živil, čistilnega materiala 

in nafte za ogrevanje v vrtcu Julke Pavletič v Solkanu. Knjižno stanje je usklajeno z dejanskim. Zaloge 

vodimo po zadnjih nabavnih cenah. 

 

 ZALOGE MATERIALA                                  

6.536,98 

3100 Živila 2.916,96 

31001 Čistilni material 754,42 

3102 Nafta za ogrevanje 2.865,60 

 

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI   

 

                           

3.700.301,40 

922 Donacije za pokrivanje str. amortizacije 4.820,38 

923 Odstopljeni prispevki – invalidi nad kvoto 75.420,23 

980 Obv. za neopred. dolg.sred. in opred. OS - MONG 3.577.162,34 

9801 Obv. za neopred. dolg. sred. in opred. OS - MŠŠ   550,57 

985 Presežek prihodkov nad odhodki 42.347,88 
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Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (kto 98) na dan 31.12.2011, ki znaša EUR 

3.620.060,79 je usklajeno z občino ustanoviteljico z IOP obrazcem.  

 

Na kontu 922 so knjižene donacije osnovnih sredstvih in drobnega inventarja v materialni oz. 

denarni obliki in so namenjene za pokrivanje stroška amortizacije teh sredstev.  

 

Na kontu 923 so knjiženi odstopljeni prispevki (obračunani in neplačani) od plač invalidov 

nad predpisano kvoto in nagrada za zaposlovanje invalidov.  Kvota v dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja znaša 3% od skupnega števila zaposlenih delavcev. Na dan 31.12.2011 je bilo  

zaposlenih 11 invalidov (2 več kot v letu 2010) kar pomeni 7 nad predpisano kvoto in predstavljajo vir 

za nabavo osnovnih sredstev oz. delovnih pripomočkov za invalide. 

 

S 17.11.2011 so pričele veljati spremembe Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 

invalidov (UL RS 87/11), ki predpisuje, da se odslej tudi nagrade uporablja namensko. Neporabljene 

vzpodbude (odstopljene prispevke in nagrade) je potrebno  na koncu vsakega poslovnega leta 

obrestovati in jih porabiti v 3 letih od pridobitve, neporabljena sredstva z obrestmi vred  bo potrebno 

vplačati v državni proračun.    

 

3.1.1 STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH    

         OS 

Obrazec je obvezna priloga k bilanci stanja in prikazuje kumulativni prikaz podatkov od 1. 

januarja do 31. decembra 2011 po posameznih kategorijah sredstev. Posebej so prikazani podatki o  

njihovih začetnih nabavnih vrednostih in popravkih vrednosti, povečanje nabavne vrednosti (nabave), 

zmanjšanje nabavne vrednosti (odpisi), zmanjšanje popravka vrednosti (odpisi), in amortizacija. 

Postavke se ujemajo s podatki v bilanci stanja.  Vsa sredstva imamo v upravljanju (niso v naši lasti).   

      

Kategorija         

 Nabavna 

vrednost 
1.1.2011 

Popravek 

vrednosti 
1.1.2011 

Povečanje 

nabavne 
vrednosti 

Povečanje 

Popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 

nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 

popravka 
vrednosti 

Amorti- 

zacija 

Neodpisana 

Vrednost 
31.12.2011 

                      1.      2.     3.      4.       5.      6.        7.     8.        9. 

I. Neopredmetena dolgoročna 

Sredstva in opredmetena OS 

5.803.739 

 

2.117.759 98.981  17.539 17.539 175.902 3.609.059 

B) Dolgoročne premoženjske 
pravice 

     16.854     14.783                       1.018        1.053 

D) Zemljišča    734.223          734.223 

E) Zgradbe 4.046.687 1.194.224 37.621    120.585 2.769.499 

F) Oprema    
1.005.876 

908.742    61.360  17.539 17.539   54.299      104.195 

G) Druga opredmetena 

osnovna sredstva 

           99            10                           89 
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3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 

     
     I. STROŠKI MATERIALA IN ENERGIJE 

   

         leto 2010 leto 2011 indeks 

          

živila               206.025,05                  209.522,17             101,70      

čistilni material                 22.985,43                    23.557,79             102,49      

pisarniški material                 10.531,60                    10.369,32               98,46      

delovna obleka                   4.507,05                      5.322,17             118,09      

material za vzdrževanje                   8.117,53                      8.806,53             108,49      

plenice                 10.820,94                    13.110,19             121,16      

razni material                   5.057,63                      3.033,33               59,98      

strokovna literatura                   3.500,87                      3.549,68             101,39      

didaktični material                 64.470,91                    74.130,93             114,98      

zdravila, sanitetni material                      921,47                      1.204,78             130,75      

drobni inventar                   9.247,16                    11.242,72             121,58      

električna energija                 31.771,67                    36.750,85             115,67      

nafta za ogrevanje                   7.387,76                      7.054,16               95,48      

plin v jeklenkah                      917,21                      1.068,51             116,50      

gorivo za kombi                   3.098,53                      3.045,79               98,30      

voda                 15.306,89                    17.713,49             115,72      

          

skupaj               404.667,70                  429.482,41             106,13      

     II. STROŠKI STORITEV   
   

     stor. cestnega prometa                   3.477,68                      2.956,34               85,01      

stor.cest.prometaCOMENIUS PARTNER.                    216,49                         199,95               92,36      

stor.cest.prometaCOMENIUS IST                      291,57        

cestna taksa                      309,74                         311,66             100,62      

investicijsko vzdrževanje                  46.289,13                    57.204,84             123,58      

tekoče vzdrževanje                 53.454,94                    71.442,09             133,65      

odvoz smeti                 11.267,10                    12.043,51             106,89      

centralno ogrevanje                 16.109,27                    16.953,14             105,24      

plinsko ogrevanje                 45.379,01                    51.839,42             114,24      

PTT storitve                 13.410,53                    11.828,77               88,21      

zdravstvene storitve in brisi                   7.386,32                      8.272,27             111,99      

druge splošne storitve                 27.111,38                    35.811,87             132,09      

druge splošne storitveCOMENIUS IST                      120,71        

strokovno izobraževanje                 24.438,98                    21.708,01               88,83      

strok. izobraž. - COMENIUS                      547,25                      -        

strok. izobraž. - COMENIUS  IST                      150,00        

študentski servis                 69.370,22                    73.165,37             105,47      

dnevnice, prevozni stroški                   8.555,41                      5.784,55               67,61      

dnevnice,prev.str.COMENIUS 
PARTNER.                 3.405,04                      3.315,70               97,38      

dnevnice,prev.str.COMENIUS  IST                   1.064,60        

nočnine                      146,37                         290,02             198,14      

nočnine - COMENIUS PARTNERSTVA                    988,00                         953,10               96,47      

nočnine - COMENIUS IST                        210,00        

reprezentanca                      661,51                         186,56               28,20      
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reprezentanca - COMENIUS PARTNER.                      180,00        

reprezentanca - COMENIUS 
IST                         37,74        

zavarovalne premije                 11.832,65                    13.681,39             115,62      

avtorski honorarji                   3.112,72                      2.287,81               73,50      

podjemne pogodbe         

sodni stroški                   3.102,78                      1.168,69               37,67      

bančne storitve                      497,71                         405,83               81,54      

najemnine                      419,27                      8.591,80        

oglaševalske storitve                      557,60                         414,32               74,30      

storitve varovanja zgradb in                       673,71                         978,07             145,18      

prostorov         

          

skupaj               352.720,81                  403.849,70             114,50      

     

     III.OBRAČUNANA 
AMORTIZAC.               196.243,37                  175.618,80               89,49      

AM OS COMENIUS   
 

                   283,84        

NIŽANJE OBRAČ. AMORT.   -           170.815,15      -           152.927,46               89,53      

     

     IV. STROŠKI DELA   
   

     

     bruto plače             1.949.668,75                2.056.054,63             105,46      

bruto plače - COMENIUS 
PARTNERSTVA                      197,86        

prehrana med delom                 87.076,12                    93.504,11             107,38      

prevoz na delo                 61.742,31                    65.150,69             105,52      

prispevki od plač               313.915,88                  331.448,50             105,59      

prispevki od plač-COMENIUS PARTNER.                       31,86        

regres za letni dopust                 85.289,03                    91.344,02             107,10      

odpravnine                 22.298,70                      6.470,85               29,02      

jubilejne nagrade                   6.578,08                      6.578,09             100,00      

solidarnostne pomoči                   6.352,61                      2.310,04               36,36      

kolek. dodat. pokoj. 
zavarovanje                 53.509,61                    56.423,71             105,45      

          

skupaj             2.586.431,09                2.709.514,36             104,76      

     

     V. ODHODKI FINANCIRANJA   
   

     

     zamudne obresti         

finančni odhodki                         0,03                         145,13        

     

     VI. OSTALI STROŠKI   
   

     

     uporaba stavbnega zemljišča                      800,84                         891,24             111,29      

ostali stroški                   2.352,26                      2.537,62             107,88      

drugi odhodki                         8,09                          34,00             420,27      
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skupaj                   3.161,22                      3.607,99             114,13      

     

     VII. PREVRED. POSLOVNI ODHODKI 
   

     

     oslabitev vrednosti 
kratkoročnih                       29,65          

terjatev do kupcev         

     

     

     SKUPAJ ODHODKI        3.372.438,69           3.569.429,64          105,84      

     PRIHODKI   
   

     

     sred. za tekočo porabo - 
MONG             2.056.982,39                2.219.429,31             107,90      

sred. za tekočo porabo - ostale občine             201.244,49                  217.769,08             108,21      

plačila staršev - oskrbnine               791.201,06                  787.161,18               99,49      

prihodki od kosil delavcev                 74.203,50                    80.364,40             108,30      

uporaba prostorov                   5.646,96                      5.452,66               96,56      

reklamne storitve, nagrada                      416,67                          44,60               10,70      

dodatna sredstva - MONG                 20.291,87                    28.487,20             140,39      

odškodnine od zavarovalnice                   3.362,61                      1.532,58               45,58      

obresti                      217,27                         347,47             159,93      

sodni stroški                      758,30                      1.133,16             149,43      

študijske skupine, nadzor nad dijaki                    342,36                         289,08               84,44      

cicibanove urice                      114,00                         129,00             113,16      

prejeta sredstva iz državnega                201.090,62                  224.920,62             111,85      

proračuna - oskrbnine   
 

    

donacije                   1.943,73                      1.100,00               56,59      

izravnave                       79,92                      -        

COMENIUS PARTNERSTVA                   5.452,96                      5.253,93               96,35      

COMENIUS IST                     1.783,00        

nagrada za zaposl. invalidov                 12.394,56                      2.432,18               19,62      

prevrednotovalni poslovni prih.                   2.284,81                         116,67                 5,11      

     

     SKUPAJ PRIHODKI        3.378.028,08           3.577.746,12          105,91      

     

     

     

     PRESEŽEK PRIHODKOV NAD              5.589,39                  8.316,48      
 ODHODKI       
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Razlaga posameznih postavk iz izkaza prihodkov in odhodkov: 

 

1. študentski servis – strošek je višji kot v letu 2010 iz naslednjih razlogov: do 31.8..2011 je 1 
študentka delala na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice (je usklajeno in potrjeno s 
sistemizacijo delovnih mest), 1 študentka je do 31.8.2011 delala  v oddelku kot 3. oseba 
zaradi pomoči otroku z insulinsko črpalko, 2 študentki sta  za pokrivanje sočasnosti, od IX. do 
XII.  2011 je bil preko študentskega servisa plačan spremljevalec otroka s posebnimi 
potrebami  

2. amortizacija – ker vrtec ne prejema namenskih sredstev za pokrivanje stroška amortizacije in 
ta tudi ni v ceni programa za oskrbnine, je nižana v breme vira (glede na sredstva, iz katerih 
so nabavljena OS). Strošek je amortizacija iz naslova tržne dejavnosti, kar predstavlja 2,35% 
od celotne obračunane amortizacije.  

3. odpravnine – v letu 2010 se je upokojilo 5 zaposlenih, v letu 2011 pa samo  1 delavka, zato   
je strošek za odpravnine nižji  za 70,98% 

4. dodatna sredstva MONG – nakazilo občine ustanoviteljice za sanacijo strehe v Čričku EUR 
12.916,70 in za zamenjavo oken in zunanjih vrat na upravi v znesku EUR 15.570,50 

5. donacije – nakazili pravnih  oseb za prireditev ŠPORT – ŠPAS v znesku EUR 100,00 in za 
nabavo didaktičnega materiala za vrtec JP Solkanv znesku 1.000,00 EUR. Sredstva  so bila 
porabljena  namensko 

6. nagrada za zaposlovanje invalidov – ker zaposlujemo invalide nad predpisano kvoto, nam 
nagrado na podlagi mesečnega zahtevka nakazuje Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov. V skladu z novo zakonodajo je potrebno tudi nagrade voditi na kontu 923 (pasivne 
časovne razmejitve), razen pokrivanja stroškov plač invalidov.  

7. prevrednotovalni poslovni prihodki – znesek spornih in dvomljivih terjatev se je znižal za  EUR 
116,67  

8. finančni odhodki – obresti za neporabljene vzpodbude za zaposlovanje invalidov nad kvoto v 
znesku EUR 140,13  
 

 PRIHODKI ZNESEK % 

      

MONG 2.247.916,51 62,83% 

OSTALE OBČINE 217.769,08 6,09% 

STARŠI - OSKRBNINE 787.161,18 22,00% 

DRŽAVNI PRORAČUN 224.920,62 6,29% 

TRŽNA DEJAVNOST 85.861,66 2,35% 

OSTALO 14.117,07 0,44% 

     

SKUPAJ 3.577.746,12 100% 
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ODHODKI ZNESEK % 

STROŠKI MATERIALA      429.482,41 12,03% 

STROŠKI STORITEV      403.849,70 11,32% 

AMORTIZACIJA        22.975,18   0,64% 

STROŠKI DELA   2.709.514,36 75,91% 

OSTALI STROŠKI          3.607,99   0,10% 

   

SKUPAJ    
3.569.429,64 

   100% 
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3.2.1 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

                                                                    

 JAVNA SLUŽBA TRŽNA DEJAVNOST 

   

CELOTNI PRIHODKI                   3.491.884         85.862 

   

PRIHODKI OD POSLOVANJA                   3.490.287         85.862 

FINANČNI PRIHODKI                             347  

DRUGI PRIHODKI                          1.133  

PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI PRIHODKI 

                            117  

   

CELOTNI ODHODKI                   3.484.497         84.933 

   

STROŠKI MATERIALA                      385.203         44.280 

STROŠKI STORITEV                      397.693           6.157 

STROŠKI DELA                   2.675.569         33.945 

AMORTIZACIJA                        22.424              551 

OSTALI STROŠKI                          3.429  

FINANČNI ODHODKI                             145    

DRUGI ODHODKI                               34  

PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI ODHODKI 

                                

   

PRESEŽEK PRIHODKOV                           7.387            929 

 

Prihodki in odhodki so prikazani ločeno za javno službo in tržno dejavnost. Pod prihodke  

tržne dejavnosti so zajeti dejanski prihodki od kuhanja kosil za zaposlene in oddajanja telovadnice v 

uporabo zunanjim odjemalcem po pogodbi. Težje je razmejevanje odhodkov, ker pristojno ministrstvo 

ni sporočilo sodil za razmejevanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in na odhodke tržne 

dejavnosti. Po pojasnilu Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo, lahko določeni 

uporabnik uporabi kot sodilo razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju 

dejavnosti javne službe in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Na podlagi tega 

pojasnila, so med odhodki tržne dejavnosti zajeti dejanski stroški dela in strošek živil, medtem ko so 

ostali materialni stroški razmejeni v razmerju med prihodki javne službe in tržne dejavnosti, ki znaša 

2,35%. 

 

3.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

NAČELU DENARNEGA TOKA NA DAN 31.12.2011 

Poslovni dogodki so evidentirani glede na denarni tok (datum priliva oz. odliva denarnih 

sredstev). Takšno evidenčno izkazovanje prihodkov in odhodkov naj bi zagotavljalo primerljive 

podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. Podatki 

o prihodkih in odhodkih po načelu denarnega toka niso primerljivi s podatki po načelu nastanka 

poslovnega dogodka oz. z izkazom prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. 

 

Evidenčno se ne knjižijo: 

 Obračunana amortizacija 

 Refundacije  

 Odprava kratkoročnih časovnih razmejitev 

 Brezplačna pridobitev opreme 
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V izkazu izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki EUR 59.389,00,  kar pomeni, da so bili 

v letu 2011 prilivi večji od odlivov.   

 

 PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                      3.552.314 

740 Prihodki iz državnega proračuna 224.324 

740 Prihodki iz občinskih proračunov 2.426.953 

740 Prihodki iz občinskih proračunov za investicije  90.600 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 789.728 

710 Prejete obresti 325 

714 Drugi nedavčni prihodki 13.907 

730 Prejete donacije 1.300 

786 Prejeta sredstva iz EU – projekt Comenius 5.177 

   

 PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU 85.740 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 80.169 

710 Prihodki od oddajanja prostorov v uporabo 5.571 

   

 ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 3.496.337 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.250.222 

401 Prispevki delodajalcev 371.285 

402 Izdatki za blago in storitve 726.495 

420 Investicijski odhodki 148.335 

   

 ODHODKI IZ PRODAJE NA TRGU 82.328 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 55.333 

401 Prispevki delodajalcev 9.130 

402 Izdatki za blago in storitve 17.865 

   

 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 59.389 

 

 3.4 POROČILO O POPISU IN SKLEP O ODPISIH 

Popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja je potekal konec leta 2011. Komisije so zaradi 

okvare, iztrošenosti in zastarelosti predlagale za odpis OS v višini EUR 12.122,05  in DI v vrednosti 

EUR 5.417,11. Vsa OS so že bila amortizirana v celoti, DI pa je bil odpisan ob nabavi.  

Popis terjatev in obveznosti je bil opravljen v januarju 2012 po stanju na dan 31.12.2011 po 

knjiženju vseh poslovnih dogodkov, ki so se nanašali na poslovno leto 2011. Vse terjatve in 

obveznosti do proračunskih uporabnikov ter do dobaviteljev  so usklajene z IOP obrazci. Na predlog 

inventurne komisije je bil zaradi neizterljivosti opravljen odpis terjatev za oskrbnine v višini EUR 

96,59.   

Glede na predloge inventurnih komisij je ravnateljica Vrtca na seji dne 26.1.2012 prejela 

sklepe o odpisih, ki so v poslovnih knjigah ustrezno evidentirani. Knjižno stanje je usklajeno z 

dejanskim. 

 

3.5 POSLOVNI IZID 

Vsi poslovni dogodki v Izkazu prihodki in odhodki določenih uporabnikov so evidentirani  po 

načelu nastanka poslovnega dogodka (fakturirana realizacija). Presežek prihodkov nad odhodki v letu 

2011 znaša EUR 8.316,48. 

 Predlagamo, da se  presežek nameni  za nabavo  lesenih hišk za zunanje igrače in strokovno 

literaturo. 
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 3.6 OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 

Narejen je po načelu nastanka poslovnega dogodka. Predpisa, ki sta podlaga za izdelavo: 

Zakon o davku od dohodka pravnih oseb in Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne 

dejavnosti, ki je bil sprejet v l. 2008 in spremenjen v l. 2009. Pravilnik določa, kaj so pridobitni in 

nepridobitni prihodki. Nepridobitni prihodki so donacije, obresti za sredstva na podračunu in vsa 

sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov (nakazila občin, ministrstev..). Prihodki iz 

zasebnih virov (plačila staršev za oskrbnine) so pridobitna dejavnost in predstavljajo osnovo za 

obračun davka. Pojma javna služba in tržna dejavnost torej nista več osnova za obračun davka od 

dohodkov.  

Za leto 2011 znaša davčna osnova 2.324,55 EUR, s katero pokrivamo davčno izgubo iz leta 

2008, zato ni osnove za plačilo davka od dohodkov.     

 

Davčno priznani prihodki 875.934,25 

Davčno priznani odhodki 873.609,70 

Davčna osnova 2.324,55 

 

3.7 RAZKRITJA K IZKAZOM 

1. Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter 

dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu so pojasnjena pri točki 3.2.1 - Izkaz prihodkov in 

odhodkov po vrstah dejavnosti. 

 

2. Vrtec ni oblikoval dolgoročnih rezervacij. Iz sredstev javnih financ se dolgoročne  

rezervacije  ne smejo oblikovati. (18. člen Zakona o računovodstvu) 

 

3. Vrtec nima zapadlih obveznosti do dobaviteljev. Vse obveznosti zapadle do konca leta 2011 

so bile poravnane. 

 

4. Med kratkoročnimi terjatvami je že zapadlih v  plačilo EUR 22.651,85, ki se nanašajo na 

obračun oskrbnin zaračunanim staršem, vse ostale kratkoročne terjatve so zapadle v plačilo v  

mesecu januarju 2012. Največje terjatve nastajajo zaradi  odločb, ki izhajajo iz nepravočasno 

oddanih vlog staršev za znižano plačilo vrtca.  V kolikor starši zamudijo rok za oddajo vloge, 

morajo za mesece, za katere jim ni določeno znižano plačilo vrtca, plačati 80% cene 

programa.  

 

Tudi v letu 2011 smo v skladu z 32.b členom Zakona o vrtcih  mesečno izstavljali 

opomine za neporavnane terjatve več kot en mesec od zapadlosti, starše smo vabili na 

pogovor in jim omogočali obročno plačilo dolga. Poleg tega vršili izterjavo preko izvršilnih 

predlogov na e-portalu COVL (Centralni oddelek za verodostojno listino).   

 

5. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva in       neopredmetena 

dolgoročna sredstva so našteti v bilanci stanja pod točko A – dolgoročna sredstva 

 

6. Vrtec nima vezanih prostih denarnih sredstev. 

 

7. Vrtec uporablja tudi OS, ki so že v celoti odpisana (amortizirana). Od vseh OS v registru je 

odpisanih 58,95 %. 

 

8. S Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 

(CMEPIUS) je bil decembra 2011 podpisan sporazum o dotaciji za udeležbo na 
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pripravljalnem obisku po programu vseživljenjsko učenje v januarju 2012  v višini EUR 

992,00. V letu 2011 smo prejeli 80% celotnega zneska – EUR 793,60, razlika bo nakazana v 

30 dneh po zaključku izobraževanja. Neporabljena  sredstva so vodena na kto 291.0 – 

kratkoročno odloženi prihodki. Prihodki in odhodki so vodeni na ločenih evidencah, tako da 

je zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 

    

9. Od 1.9.2008 za drugega in nadaljnje otroke iz družine, ki obiskujejo vrtec, plačuje oskrbnino 

(prispevek staršev) država. Na dan 31.12.2011 je bilo v vrtcu 116 otrok, za katere starši ne 

plačujejo oskrbnine (decembra 2010 – 110 otrok), kar predstavlja  5,5% več kot leta 2010.  

 

PLAČILNI 

RAZRED 

ŠT. VSEH OTROK 

NA DAN 31.12.2010 

 

ŠT. OTROK 

(brez otrok za katere plačuje 

oskrbnino MŠŠ) 

   

 0 9 9 

 1. 180 159 

 2. 135 117 

 3. 126 102 

 4. 89 69 

 5. 81 68 

 6. 46 36 

 7. 26 22 

 8. 27 21 

10. 2 2 

   

SKUPAJ 721 605 

 

Starši so v povprečju plačevali 30,7% cene programa (v letu 2010 - 33,4 %), kar predstavlja 

2,7 % manj kot v letu 2010.  Posledično je med prihodki nižja postavka iz naslova plačil staršev za 

oskrbnine (fakturirana realizacija), kljub večjemu številu otrok in enaki ceni od 1.1.2009 dalje.   

 

 

10. Še  vedno je nerešena tožba – pravdna zadeva v zvezi z odškodnino. V letu 2008 je bil v 

zvezi s tožbo sprožen revizijski postopek na Vrhovno sodišče RS. Čaka se odločitev revizije.  

 

Nova Gorica,  28.2.2012                                                                                     Računovodkinja: 

                                                                                                                    LIDIJA KRANJC, l.r.  
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PRILOGE: 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
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