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POSLOVNO POROČILO VRTCA MENGEŠ- SPLOŠNI DEL
Poročilo ravnatelja in kratka predstavitev Vrtca Mengeš
Ime: Vrtec Mengeš
Naslov: Šolska ulica 12, 1234 Mengeš
Šifra dejavnosti: 85.100
Davčna številka: 25929339
Matična številka: 1201387
Številka TRR: IBAN SI56 0110 0600 0032 906
E mail: info@vrtec-menges.com
Kratek opis javnega zavoda:
Vrtec Mengeš je vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila občina Mengeš,
leta 1986.
V Vrtcu Mengeš izvajamo dejavnosti po nacionalnem dokumentu in javno veljavnem programu –
Kurikulu za vrtce. Kurikulum za vrtce je ustrezna strokovna podlaga za izpeljave v različnih programih.
V Kurikulu za vrtce so prepoznavna tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot tudi spoznanja,
da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči. Program je namenjen otrokom od 1 - 3
leta starosti in od 3 - 6 leta starosti. Razdeljen je na naslednja področja dejavnosti: gibanje, jezik,
umetnost, družba, narava in matematika.
V pojmu kurikulum je poudarek na samem procesu predšolske vzgoje, na celoto interakcij in bogatih
izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči. Vključuje tudi prikriti kurikul. Kurikulum ima poudarek na
celotnem procesu predšolske vzgoje in ne samo na vsebinah.

Vrtec Mengeš deluje na treh lokacijah:
ENOTA
NASLOV
OBLAČEK
ŠOLSKA ULICA 5, MENGEŠ
SONČEK
ZORANINA ULICA 5, MENGEŠ
GOBICA
ŠOLSKA ULICA 12, MENGEŠ

TEL.ŠT.
01/7237 500
01/7230 220
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DELOVNI ČAS DELAVCEV
Tedenska delovna obveznost vseh delavcev, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za poln delovni čas,
to je 40 ur.
Realizacijo delovnega časa delavcev načrtujemo v skladu z zakoni in kolektivno pogodbo. Poskrbeli smo
za učinkovito izrabo delovnega časa, za dnevno evidentiranje prihodov in odhodov. Urnik strokovnih
delavcev je oblikovan glede na prisotnost otrok, potrebe družin in z vidika optimalne učinkovitosti za
kakovost dela v vrtcu. Seveda z upoštevanjem zakonodaje.
Strokovni delavci opravijo del svoje delovne obveznosti tudi izven vrtca (izobraževanje, načrtovanje,
sodelovanje z okoljem). Urnike pripravita vodja enote Sonček in pomočnica ravnateljice. Pri tem
upoštevata prihode in odhode otrok v posameznih oddelkih. Število prisotnih otrok v jutranjem času
je tudi merilo za prihode strokovnih delavcev. Z urniki zagotavljamo tudi sočasnost kot jo predvideva
Zakon o vrtcih.
Delovni čas ostalih je fleksibilen glede na delovne naloge, običajno je prihod med 5.30 in 9.30 uro in
odhod med 14.30 in 17.00 uro.
Delovni čas uprave je od 7.00 ure do 15.00 ure. Po potrebi pa se seveda tudi prilagodi delovnik.
V kuhinji je ravno tako delovni čas fleksibilen, odvisen od jedilnikov, v večini časa je od 6.00 do 14.00.
Delavka, ki je zadolžena za pranje posode ima delovnik do 14.30 ure.
V času popoldanskih dejavnosti vrtca so delovniki prilagojeni.
Letni razpored dela je izobešen na oglasnih deskah pedagoških sob. Pri razporedu se upošteva
zakonsko določena sočasna prisotnost in čas prihoda in odhoda otrok po posameznih skupinah.
Glede na različno prihajanje otrok v vrtec in odhajanje domov, po potrebi skupine v jutranjem in
popoldanskem času združujemo.
Nekaj delavk dela 2 uri tedensko neposredno manj zaradi starosti in delovne dobe. Obseg posrednega
2-urnega dela in čas je usklajen individualno glede na potrebe v posamezni skupini oziroma oddelku.
Načrtovanje in evalviranje pedagoškega dela tandema je določeno z letnim številom ur, odmori med
delom, letnim dopustom, popoldanske aktivnosti,... in so navedene v letnem koledarju izrabe
delovnega časa. Vsak zaposleni ima tudi glede na zakon možnost 30 minutnega odmora v obsegu 40
tedenskega delovnika.
ZAPOSLENE ZA POLNI DELOVNI ČAS:
Vzgojitelj/ice:
-

6,5 ur neposredno delo v oddelku

-

1 ura priprave na delo (v vrtcu, skupna načrtovanja, izobraževanja, itd.)

-

0,5 ure odmor

Vzgojitelj/ica predšolskih otrok- pomočnik/ica vzgojitelja/ice:
-

7 ur neposredno delo v oddelku

-

0,5 ure priprava na delo (v vrtcu, načrtovanje, izobraževanje, itd.)

-

0,5 ure odmor

Trenutno je situacija prilagojena glede na usmeritve MIZŠ in NIJZ zaradi covid razmer v državi.
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RAZPOREDITEV OTROK IN KADROVSKA ZASEDENOST V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
Z vidika razvojnih značilnosti predšolskih otrok členimo otroke na dve starostni obdobji:
- Od 1. do 3. leta: gre za občutljivo in intenzivno obdobje z vidika telesnega in psihičnega razvoja.
Otrokovo učenje in pridobivanje izkušenj je vezano na zaznavanje in gibanje.
- Od 3. do 6. leta: posebej velja poudariti potrebo po sodelovanju z vrstniki, komunikacijo, močnem
čustvenem doživljanju. Opazna je nova kvaliteta v mišljenju in socialnem spoznavanju.
Zaradi specifičnosti posameznega obdobja je določena zgornja meja števila otrok, število odraslih v
posameznem oddelku in število ur, ko morata biti prisotni dve osebi v oddelku. Tako je v prvem
starostnem obdobju 14 otrok (Sklep ustanovitelja, Občine Mengeš) in šest ur skupne prisotnosti dveh
odraslih oseb. Pri starejših otrocih se poveča število otrok na 22 oziroma 24 v oddelku in se zmanjša
skupna prisotnost odraslih na štiri ure dnevno, pri kombinirani skupini je sočasnost povečana na pet
ur dnevno. Oboje ima vpliv na ceno programa, tako je v oddelkih 1-3 višja kot v starejših oddelkih.
Vsako leto prihaja do razdruževanja posameznih oddelkov zaradi spremembe števila otrok po tretjem
letu in sprememb v sestavi skupin.
Zakon o vrtcih opredeljuje letni delovni načrt kot osrednji dokument, s katerim določamo organizacijo
in podrobno vsebino življenja in dela v vrtcu.
Pri njegovem nastajanju, izvajanju in spremljanju sodelujejo poleg delavcev vrtca tudi starši in ostali
dejavniki, ki se zavzemajo za kvaliteten razvoj predšolske vzgoje v Občini Mengeš.
Strokovna podlaga je nacionalni dokument Kurikulum, ki spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, hkrati pa
jo dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje z upoštevanjem sodobnih teoretičnih pogledov na zgodnje
otroštvo. Kakovost vzgojnega dela zagotavlja z izvajanjem kurikula za vrtce, spreminjanjem notranjosti
in zunanjosti vrtca, dopolnjevanjem kvalitete dnevnega reda s potrebami in bioritmom otrok,
zavzemanjem za ustrezen kader in z vzdrževanjem kakovosti pedagoškega vodenja, zagotavljanjem
materialnih pogojev in zavzemanjem za pridobitev dodatne izobrazbe strokovnih kadrov in stalnim
strokovnim izpopolnjevanjem.
Vrtec Mengeš je javni vzgojno varstveni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Mengeš.

ŠTEVILO OTROK PO STAROSTI IN SKUPINAH ZAPOSLENI VRTCA MENGEŠ
Ime skupine

Starost
otrok

Število
otrok

Število otrok Vzgojiteljica/vzgojitelj
s posebnimi
potrebami

Vzgojitelj/ica
predšolskih otrok –
Pomočnik/ica
vzgojiteljice

ŽABICE

1–2

14

0

Petra Železnikar

Ana Skok

POLŽI

2–3

14

0

Tanja Brlec

Simona Vratanar
Petra Šuštar Finžgar
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PALČKI

1 –2

14

0

Maja Janežič

Darinka Keržič

MUCKI

2– 3

14

0

Petra Žerovnik Mandič

Mojca Bratovž

ZVEZDICE

3–4

19

0

Petra Cerar

Laura Stanič

MEHURČKI

1 -2

14

0

Petra Vodlan

Nuša Rogelj

MEDVEDI

3-4

19

0

Eva Krempl

Eva Dermastja

PIKAPOLONICE 3 – 4

17

2

Tatjana Gostinčar

Blanka Erman

METULJI

4 –5

24

1

Mojca Zupančič

Saša Stopar

PETELINI

3–5

21

1

Alenka
Stojanović

NAVIHANČKI

5-6

24

2

Ksenija Grm

Tina Vidic

ŽOGICE

4–6

21

3

Saša Gošte

Tanja Vdovč

ČEBELICE

4–5

24

0

Mateja Gubanc

Anita Dittmer/Eva
Markelj

KRESNIČKE

5–6

16

3

Terezija Steiner

Renata Novak

KAPLJICE

5– 6

22

2

Nina Bohinc

Jasmina Štraus

MRAVLJICE

2-3

14

0

Jana Mali

Mojca Jeraj

BIBE

1 -2

13

0

Nina Štrukelj

Klara Juhant

RAČKE

1 -2

14

0

Matjaž Kolar

Polona Drgan

MIŠKE

2 -3

14

0

Miranda Lavrič

Nataša Jerič

PTIČKI

2 -3

14

0

Nina Hribernik

Anja Jager

ZAJČKI

3 -4

19

0

Nina Rogelj

Mateja Zrnec

RIBICE

5 -6

24

1

Tanja Dermastja

Sanja Birčaković

SOVICE

4 -5

24

0

Mateja Stražar

Andreja Voler

Viriant Nina Tupy

Zaposleni
sočasnost:
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Mušič, Eva Markelj ,
Simona Vratanar,
Milena Zupan, Nika
Potočnik
Porodniška odsotnost: Mateja Bučič Jakopin, Ines Bosančić, Špela Poljanšek (vodja OPZHR).
Spremljevalci: Alija Zevnik, Urban Štiftar

Predstavitev vodstva in poročilo ravnatelja
Ravnateljica je poslovodni organ in pedagoški vodja vrtca. Kot pedagoški vodja vodi in sodeluje s
strokovnimi organi vrtca, kot poslovodni organ pa z organi upravljanja vrtca, ustanoviteljem in drugimi
inštitucijami in povezuje obe področji.
Vključevanje v vzgojni proces je posredno in neposredno:
- Posredno s strokovnimi usmeritvami na vzgojiteljskih zborih, strokovnih aktivih in
konferencah;
- Neposredno pa s spremljanjem vzgojno izobraževalnega pedagoškega dela – hospitacijami,
vodenjem projektov, vodenjem strokovnih skupin in strateškimi usmeritvami.
VSEBINA - NALOGE
Načrtovanje (organizacijsko, kadrovsko, prostorsko) dela za šolsko leto 2020/2021

TERMIN
avgust,
september
Priprava Letnega delovnega načrta ; vodenje vzgojiteljskega zbora, Svet staršev, Svet konec
zavoda
avgusta,
september,
oktober
Priprava letnega delovnega poročila za preteklo šolsko leto ( na podlagi oddelčnih poročil, junijporočil enot in posameznih delovnih področij)
september
Kadrovsko načrtovanje in razporeditev za naslednje šolsko leto
majseptember,
vse leto po
potrebi
Usklajevanje in organizacija nabave, didaktičnih sredstev, osnovnih sredstev in vse leto
vzdrževalnih dela zavoda
Usklajevanje in usmerjanje dela strokovnih aktivov
vse leto
Sodelovanje v strokovnih skupinah za otroke s posebnimi potrebami
vse leto
Svetovanje pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela
vse leto
Oblikovanje usmeritev za vodenje roditeljskih sestankov, skupnih srečanj in sodelovanje vse leto
pri izvedbi
Pregled pedagoške dokumentacije (dnevnik, letni delovni načrti oddelkov, evalvacije, vse leto
zapisniki sestankov)
Priprava publikacije v sodelovanju s svetovalno službo in vsebinski popravki spletne strani vse leto
Organiziranje dela mentorstev s strani srednjih šol in fakultet
vse leto
Neposredno spremljanje vzgojnega dela v oddelkih
vse leto
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- Hospitacije
- Ostalo (projekti, novi zaposleni, otroci OPP, obogatitveni programi)
Svetovalni pogovori z zaposlenimi
Letni razgovori in ocenjevanje letnega dela

vse leto
december,
januar,
februar
Načrtovanje izobraževanja skupaj s svetovalno službo
majseptember
Sodelovanje z zunanjimi institucijami, ustanoviteljem, društvi, zavodi
vse leto
Lastno izobraževanje
vse leto
Sodelovanje z ustanoviteljem, sodelovanje s starši, reševanje konfliktnih situacij in raznih vse leto
vprašanj, dilem
Pogovorne urice z zaposlenimi, pogovorne urice s starši
vse leto
Sodelovanje z zunanjimi ustanovami
vse leto

-

Aktivnosti izven vrtca:
Članica Skupnosti vrtcev Slovenije
Članica Združenja ravnateljev in ravnateljic vrtcev Slovenije
Članica obljubljanskega aktiva ravnateljev
Članica komisije za strokovne izpite

Ravnateljica je odgovorna za strokovno in poslovodno delo in v celoti za zakonitost dela vrtca.
Ravnateljica je vodila delo vrtca s pedagoškega , organizacijskega in poslovodnega vidika, v skladu z
zakonskimi predpisanimi nalogami. Pripravila je strokovna izhodišča za delo v tem šolskem letu,
smernice za letni delovni načrt oddelkov, enot in drugih strokovnih delavcev vodja OPZHR, svetovalna).
Oblikovala je skupaj z zaposlenimi izbor dodatnih dejavnosti, izobraževanja strokovnih delavcev,
pripravila predlog sistemizacije za šolsko leto 2020/2021, vodila vzgojiteljski zbor in sodelovala na
strokovnih aktivih ter drugih organih vrtca - Svet vrtca, Svet staršev, za katere je pripravila vsa potrebna
gradiva (poročilo o delu vrtca, načrt dela vrtca , Letno poročilo, Samoevalvacijsko poročilo, Polletno
poročilo, kadrovski, finančni načrt…)
Razdelila je letni, mesečni ter tedenski delovni čas strokovnih delavcev - razdelitev neposrednega dela
z otroki in razdelitev ur za posamezne naloge ter spremljava realizacije delovnih ur.
Pripravljala je predloge in izvedla postopek pridobitve mnenja vzgojiteljskega zbora za napredovanje
vzgojiteljic v strokovne nazive, pripravila kriterije za ocenjevanje letne delovne uspešnosti, vodila
individualne razgovore z delavci.
Spremljala je realizacijo predšolskega programa in obogatitvenih dejavnosti, zakonodaje s področja
varnosti, zdravja pri delu in požarne varnosti ter drugih zakonskih predpisov. Spremljala je izvajanje
javnega naročanja.
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Skrbela je za izvajanje sodelovanja s starši, za uresničevanje pravic o obveščenosti, prisotnosti staršev
ob uvajanju otrok in sodelovala pri reševanju problemov tako s starši kot zaposlenimi.
Vodila je kadrovsko politiko, opravljala razgovore s kandidati za razpisana delovna mesta.
S svetovalno delavko sta načrtovali izobraževanja za zaposlene in predavanja za Šole za starše.
Sodelovala je v timu za prehrano, skupini za Promocijo zdravja na delovnem mestu, skupini za
integriteto. V času omejenega delovanja vrtcev se niso izvajale.
Sprejemala je dijake na praktično usposabljanje in hospitirala na obveznih nastopih.
Vodila je mesečne kolegije oziroma tedenske po potrebi. V času omejenega delovanja vrtcev se niso
izvajali, oziroma po potrebi na daljavo.
Izdelala je potrebna poročila in dokumentacijo. Kar je poročala na Vzgojiteljskem zboru, Svetu staršev
in Svetu zavoda.
Neposredno je spremljala delo v oddelkih v obliki hospitacij, pregledala pedagoško dokumentacijo,
vodila razgovore s strokovnimi delavci po hospitaciji in dokumentaciji in opozarjala na pomanjkljivosti
ter pohvalila dobro opravljene naloge, predstavitve.
Sodelovala je pri postopkih vpisa otrok v vrtec, razporejanju otrok v oddelke in opravila roditeljske
sestanke v enoti Sonček in enoti Gobica (tudi za enoto Oblaček) za novosprejete starše otrok.
Načrtovala, organizirala in spremljala je investicijsko vzdrževanje. Aktivno sodelovala pri tem s
hišnikom.
Sprotno je reševala konfliktne situacije, ki so se tekom leta pojavljale.
Sodelovala je z različnimi inšpekcijskimi službami.
Udeleževala se je aktivov obljubljanskih ravnateljic/ravnateljev, sestankov Zavoda za šolstvo, Šoli za
ravnatelje, Skupnosti slovenskih vrtcev, Združenja ravnateljev, se udeleževala izobraževanj s področja
zakonodaje in sodelovala z okoljem in z ustanoviteljem.
Največji poudarek delovanja je bil v letošnjem letu skrb za delovanje vrtca v času epidemije,
usklajevanje, delo v času zaprtja, urniki, sodelovanje s starši, strokovnimi delavci, zunanjimi
ustanovami, civilno zaščito, ustanoviteljem, ministrstvom, NIJZ, medicino dela,….
Osnovna izhodišča pedagoškega vodenja so v skladu z zakonskimi določili ter načeli in cilji kurikula.
Programske vsebine so temeljile na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa – Kurikula
za vrtce, skupne vizije in značilnostih posamezne skupine.

8

Letno poročilo 2020
Vse dejavnosti se smiselno prepletajo med seboj skozi celo leto. Vsak oddelek je uresničeval
zastavljene cilje in sledil prednostni nalogi na nivoju skupine in celotnega vrtca. Vključevali in sodelovali
smo pri različnih projektih, natečajih, delavnicah na nivoju vrtca, lokalni, državni in mednarodni ravni.
Izredno pomembne so kvalitetno izpeljane medsebojne interakcije med otroki in odraslimi. Poleg tega
so pomembne tudi socialne interakcije. Vrtec nudi otrokom različne izzive, ki jim omogočajo
pridobivanje različnih izkušenj in uresničevanja ciljev.
Prisotna je na sestankih v okviru svetovalne storitve za vse otroke z odločbami Zavoda za šolstvo.
Cilji kurikula:
 Bolj odprt in fleksibilen,
 Pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih,
 Dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki in tudi med odraslimi v vrtcu,
 Večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok,
 Reorganizacija časa, prostora in opreme v vrtcu,
 Večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev,
 Povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu,
 Izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.
Ravnateljica sodeluje z vzgojnimi in drugimi delavci:
 z vsakodnevnimi osebnimi stiki, pogovori,
 pri vzgojnih dejavnostih z otroki (izleti, tečaji, gledališče, srečanja s starši),
 s hospitacijami pri dejavnostih,
 z vodenjem vzgojiteljskih zborov,
 z občasnim sodelovanjem skupinskega dela pri načrtovanju vzgojnega dela,
 s poglobljenimi strokovnimi pogovori o vzgojni problematiki, o kvaliteti vzgojnega dela
(individualno) ter letnimi razgovori,
 ravnateljica in vodje poročamo o vzgojno izobraževalnem delu v določenem časovnem
obdobju,
 s prenosom informacij s strokovnih posvetov,
 v skladu z aktualnimi problemi oz. situacijami,
 s pregledom pedagoške dokumentacije (januar, junij),
 ravnateljica, vodja in pomočnica ravnateljice bodo z lastnim iskanjem dobrih, sodobnih
pedagoških rešitev, s svetovanjem vzgojiteljem in iskanjem materialnih sredstev zagotavljale
pogoje za kvalitetno življenje otrok v vrtcu

Predstavitev dela v strokovnih organih vrtca
Svet zavoda Vrtca Mengeš (v nadaljevanju Svet zavoda)
Svet zavoda je sestavljen iz 11-tih članov, od tega 5 predstavnikov ustanovitelja, 3 predstavniki staršev
in 3 predstavniki ustanovitelja - Občine Mengeš. Svet zavoda se izvoli in imenuje za 4-letno obdobje.
Predsednica Sveta zavoda je ga. Petra Cerar, ki je predstavnica zaposlenih.
Ostali člani so:
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 ga. Sandra Aleš Koren - predstavnica ustanovitelja,
 ga. Marija Vesna Sešek - predstavnica ustanovitelja,
 ga. Anja Juvan - predstavnica ustanovitelja
 g. Igor Ferdin - predstavnik zavoda,
 ga. Ines Bosančić - predstavnica zavoda,
 ga. Andreja Voler- predstavnica zavoda,
 ga. Mojca Zupančič - predstavnica zavoda,
 ga. Petra Bolta - predstavnica staršev,
 ga. Petra Cunder - predstavnica staršev,
 ga. Maja Brate - predstavnica staršev.
Svet zavoda je bil na novo izvoljen s 4. 3. 2018 za mandatno obdobje 2018-2022.
Na vse seje Sveta zavoda je vabljen tudi predsednik vrtčevskega sindikata. Predsednik je Matjaž Kolar,
vzgojitelj predšolskih otrok v Vrtcu Mengeš.
-

-

9.10.2020, 4.korespondenčna seja Sveta zavoda: Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje
Sveta zavoda, pregled in potrditev Polletnega poročila Vrtca Mengeš za leto 2020, Seznanitev
z revizijskim poročilom za leto 2019, Pregled in potrditev evalvacije Letnega delovnega načrta
Vrtca Mengeš za šolsko leto 2019/2020, Pregled in potrditev Letnega delovnega načrta Vrtca
Mengeš za šolsko leto 2020/2021, Seznanitev s Samoevalvacijskem poročilom za šolsko leto
2019/2020
21.12.2020, 5. korespondenčna seja, delovna uspešnost iz naslova povečanega dela za
ravnateljico Vrtca Mengeš

Svet staršev Vrtca Mengeš (v nadaljevanju Svet staršev)
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika in namestnika
predstavnika, ki ju starši izvolijo na 1. uvodnem roditeljskem sestanku ob pričetku novega šolskega
leta. Svet staršev je imenovan za eno šolsko leto. Predsednik Sveta staršev je gospod Peter Sitar , kot
posvetovalni organ ravnateljice.
V šolskem 2019/2020 se je Svet staršev sestal 1x, ter enkrat korespondenčno v šolskem letu
2020/2021, ker razmere v državi niso dopuščale drugače.
Izvedli smo eno šolo za starše preko spleta.
JESENSKA ŠOLA ZA STARŠE
Datum: 10.11.2020, na daljavo

Tema: Kako se odzvati na otroka v stiski
Predavateljica: Tina Jereb, komunikologinja, spec. integrativne
psihoterapije
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-

8.10.2020,1. korespondenčna seja: Izvolitev predsednika in namestnika predsednika, pregled
in potrditev evalvacije Letnega delovnega načrta Vrtca Mengeš za šolsko leto 2019/2020,
pregled in potrditev Letnega delovnega načrta Vrtca Mengeš za šolsko leto 2020/2021,
Seznanitev s Samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 2019/2020.

Sklad Vrtca Mengeš
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem (7) članov, trije člani so predstavniki vrtca, štirje pa
predstavniki staršev. Upravni odbor ima predsednika (predstavnik staršev) in namestnika predsednika
(predstavnik zaposlenih), ki sta istočasno člana upravnega odbora.
Člani so naslednji:
 Eva Krempl - predstavnica zaposlenih, predsednica
 Peter Sitar- predstavnik staršev,
 Mary Kegl- predstavnica staršev,
 Tjaša Škoberne- predstavnica staršev,
 Bojan Žagar- predstavnik staršev,
 Nina Rogelj- predstavnica zaposlenih,
 Tanja Vdovč - predstavnica zaposlenih.
Na sejah Sklada Vrtca Mengeš je prisotna tudi ravnateljica Mateja Hribar Sicherl.

Vzgojiteljski zbor
Sestavljajo ga vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljic, ravnateljica in svetovalna delavka ter vodja OPZHR
ter vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč.
Strokovni aktivi in starostni aktivi
Udeležujejo se ga vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ter po potrebi tudi ravnateljica in svetovalna
delavka. Članice aktivov so se srečevale z namenom predstavitve določenih tem, vprašanj, organizacije
posameznih skupnih in skupinskih dogodkov, predstavitev novih idej, izmenjava spoznanj, znanj,
izkušenj in podobno. Poudarek je bil na prednostnih nalogah Vrtca Mengeš in na skupnih aktivnostih.
PRVA ZAPOSLITEV
V šolskem letu 2020/2021 smo imeli 2 vzgojiteljici predšolskih otrok- pomočnici vzgojiteljici začetnici,
ki smo ju sprejeli v naš vrtec na podlagi razpisa MIZŠ, preko projekta. , po opravljenem delu sta opravili
strokovni izpit in tako pridobili vse pogoje za nadaljnjo zaposlitev.
- Karolina Vidergar – mentorica Tanja Dermastja, Sara Jeras- mentorica Maja Janežič
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NAČRT STALNEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Izobraževanje v
okviru vrtca
1.9. 2020

3. 9. 2020

14.9. 2020

19. in 21.11. 2020

19. 1. 2021

Program

Terminsko,
Izvajalec
krajevno
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
(videoizobraževanje Predavatelj:
na daljavo)
Božidar Popović,
Datainfo
KAKO USTAVITI IN PRESEČI 15 Video
vsebina Jani Prgić
ŠKODLJIVIH
KOMUNIKACIJSKIH odprta 7 dni, splet
NAVAD V ODNOSIH, NA DELOVNEM
MESTU IN ZASEBNO
KAKO PREPOZNATI IN ZAUSTAVITI Video
vsebina Jani Prgić
ČUSTVENO IZSILJEVANJE DOMA IN odprta 7 dni, splet
NA DELOVNEM MESTU
Formativno spremljanje v vrtcu
Predavanje, Vrtec Lidija Jerše
Mengeš,
enota
Gobica, na daljavo
Kako do zdrave delovne klime
Predavanje, Vrtec Kristović
Mengeš,
enota Gobica, na
daljavo

POSVET, KONFERENCE, STROKOVNA SREČANJA, IZBRAŽEVANJA IZVEN ZAVODA
1. ZRSŠ 6. konferenca ravnateljev VIZ ( Brdo pri Kranju, 21. 8. 2020) Mateja Hribar Sicherl- po
spletu
2. ŠR Mreže VRTCEV- niso bile realizirane zaradi epidemije ( prestavili na naslednje šolsko
leto)
3. Gozdni Vrtec – Mekinje (Ksenija Grm, avgust 2020)
4. Študijske skupine - Zavod za šolstvo
5. Izobraževanje po izbiri zaposlenih, glede na zapisane cilje in vsebine v LDN ter v skladu s
finančnimi zmožnostmi vrtca
6. Aktivi ravnateljev
7. Aktivi svetovalnih delavcev
Kolegij ravnateljice
V kolegij so vključeni ravnatelj, pomočnica ravnateljice, organizacijska vodja in svetovalna delavka,
vodja prehrane in zdravstveno higienskega režima ter hišnik. Po potrebi pa se vključuje še računovodja.
Člani kolegija smo se srečevali zaradi razdelitve posameznih nalog in medsebojnega sodelovanja,
skupaj smo reševali sprotne težave, načrtovali skupne in skupinske dejavnosti, spremljali novo
zakonodajo, pripravljali nove pravilnike in interne akte, spremljali nabavo vzgojnih sredstev in igrač,
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odkrivali pomanjkljivosti, organizirali delo v poletnih mesecih in počitnicah, ohranjali dobre aktivnosti
in z njimi nadaljevali in jih nadgrajevali.
Kolegiji se izvajajo enkrat tedensko ali po potrebi glede na situacije in dogodke, ki se pripravljajo v
vrtcu.
V času epidemije in nujnega varstva se kolegiji niso izvajali, sodelovali smo le preko mailov in telefona.
Prav tako bomo naslednja srečanja v času epidemije načrtovali preko mailov, zooma in telefonskih
pogovorov.
Svetovalno delo in delo psihologinje in vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč
Svetovalno delo v Vrtcu Mengeš v šolskem letu 2020/2021 izvaja psihologinja Tina Vuri. Svetovalna
služba v vrtcu opravlja interdisciplinarno strokovno delo in se z vidika svojega strokovnega znanja
vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojnoizobraževalnega dela v vrtcu. Sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu - z zaposlenimi, z otroki, s starši in z
zunanjimi ustanovami oz. strokovnjaki. Cilj svetovalne službe vrtca je optimalni razvoj otroka ne glede
na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno
konstitucijo. Izhodišča za svetovalno delo v vrtcu so: Programske smernice - Svetovalna služba v vrtcu
(2008); Kurikulum za vrtce (1999); Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih (1996); LDN vrtca, vsakdanje
življenje in delo v vrtcu (upoštevanje potreb otrok, staršev in zaposlenih) ter normativne podlage področni zakoni in interni pravilniki, v letošnjem letu tudi priporočila NIJZ in navodila zaposlenim vrtca
glede na situacijo Covid-19.
V skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami Vrtec Mengeš
v okviru rednih oddelkov izvaja program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo. Dodatno strokovno pomoč nudi v skladu z odločbo o usmeritvi ter zapisnikom
multidisciplinarnega tima Centra za zgodnjo obravnavo.
Osnovna značilnost dela izvajalcev DSP je celostna obravnava, timski pristop in individualizacija.
Pomembno je sodelovanje s strokovnimi delavci in s starši. Za vsakega otroka strokovna skupina v
sodelovanju s starši oblikuje individualiziran program, s katerim opredeli prilagoditve in vsebine dela,
ki jih izvajata strokovna delavca v skupini, poudarke pri urah dodatne strokovne pomoči ter naloge
spremljevalca.
V času zaprtja vrtca se je strokovna pomoč nudila na daljavo. Zadnja dva tedna pa tudi že v vrtcu. Starši
so svoje otroke pripeljali na urico v vrtec z upoštevanju ukrepov NIJZ.
1.4. Prilagoditve dela zaradi morebitnega pojava koronovirusa v vrtcu
Naloge zaposlenih pri zagotavljanju izvajanja dejavnosti po kurikulu glede na omejitve po NIJZ
- Seznanitev vseh zaposlenih z ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa.
- Seznanitev , otrok z ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa (plakati, zloženke):
-

Seznanitev staršev z ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa (oglasne deske, spletna
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-

stran vrtca, osebna obvestila preko Web vrtca, E pošte).
Spodbujanje otrok k umivanju rok in higieni kašljanja, kihanja – strokovni delavci in vsi
zaposleni v vrtcu.
Bolan otrok in bolan delavec šole mora ostati doma in o tem obvestiti vzgojitelja oz.
nadrejenega. V primeru bolezni se o nadaljnjih ukrepih posvetuje z zdravnikom.

-

V vrtec naj vozi otroka le zdrava oseba.

-

Na vseh vhodih in v sobah so razkužilniki, poskrbimo da so polni.

-

Vsi umivalniki so opremljeni s tekočim milom in papirnatimi brisačami ter vrečkami za
uporabljene papirnate brisače.

-

Otroci si roke umivajo vsak dan ob prihodu v vrtec, pred zajtrkom, malico in pred kosilom.

-

Prostore vrtca, kjer se zadržujejo otroci se pogosto prezračuje, otroci se čim več zadržujejo na
svežem zraku.

-

Za čiščenje prostorov in površin se uporabljajo blaga, vendar učinkovita čistila. Igrače se
razkužujejo po vsaki uporabi.

-

V vrtcu je zagotovljen prostor – izolacijska soba za obolelega otroka.

-

Če zaposleni zbolijo na delovnem mestu, o tem obvestijo vodstvo vrtca in zapustijo delovno
mesto. O svoji bolezni in nadaljnjih ukrepih se posvetujejo z izbranim zdravnikom.

-

Vodstvo vrtca poskrbi za nadomestilo na delovnem mestu.

-

Čim več dejavnosti izvajamo v naravi.

-

Uporabljamo igrače, ki se brez težav čistijo.

-

Ne družimo se z ostalimi skupinami.
Otroke v večini igralnic sprejemamo skozi atrije, le tam, kjer to ni bilo mogoče, starši prihajajo
v stavbo vrtca. Razen v enoti Sonček, Oblaček in v Gobici- zgornje nadstropje, vstopajo skozi
vhod z upoštevanjem ukrepov NIJZ.
Vzgojitelji dnevno skrbijo za osebno higieno, razkuževanje površin ter igrač, prilagoditev iger,
še večje spremljanje otrok, izbiri igrač, iger, vsebin,…
Pri svojem delu je v tem času izredno obremenjena kuhinja, saj poleg kuhanja sedaj tudi
dostavljajo vozičke do igralnic.
Starši prinašajo ob prvem prihodu po bolezni ali dopustu obrazec, kjer potrjujejo, da je otrok
zdrav.
Prav tako morajo obrazec izpolnjevati zunanji obiskovalci, kot so poštni uslužbenci, razni
trgovski potniki, in ostali.
Aktivno sodelujemo s civilno zaščito Mengeš, ki nam pomaga pri razkužilih in zaščitni opremi
za zaposlene.
Zaposleni si pred vstopom v vrtec razkužimo roke.
Vzdržujemo razdaljo.
Zaposleni nosimo maske, obvezna uporaba zaščitnih oblačil in obutve.
Ob prihodu v vrtec, si otroci najprej umijejo roke.

-
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-

-

-

Hrano dostavljajo iz kuhinje, prav tako odpeljejo vozičke ( pred igralnico).
Vzgojitelj najprej razkuži ročaj vozička, hrano deli vzgojitelj z masko in predpasnikom, otrokom
jo postreže.
Otroci starejših skupin pri kosilu in pri zajtrku lahko uporabljajo nože. vsak otrok mora imeti
svoj nož.
Ob 9h se razkužujejo kljuke, stikala in druge kritične točke, ob 13h pa poleg tega še igrala na
igrišču, vodi se evidenca.
Lastne igrače niso dovoljene, razen ninice in dude , vendar ostanejo v vrtcu in se v vrtcu
perejo.
Vodimo evidence – razkuževanja, preoblačenja in tudi združevanja otrok po skupinah.
Starši pred ponovnim vstopom otroka v vrtec (dopust, zdravstvena odsotnost)podpišejo izjavo.
Ležalniki se preoblačijo vsak teden v vseh skupinah, v starejših skupinah jih lahko sami
pospravljajo.
Vsako jutro pred prihodom otrok, prezračimo sobe , vsak ponedeljek iz vseh pip spustimo
vodo.
Za mokro in umazano perilo uporabljamo pvc vrečke in vrečke ki ostanejo od plenic in ne vrečk
iz blaga, kot smo jih pred korono (EKO vrtec).
Kjer imamo souporabo stranišč, po uporabi ene skupine razkužimo.
Skupine se med seboj ne družijo.
Prav tako se ne družijo skupine v avli, lahko pa jo uporabljajo za razgibavanje, vendar samo
ena skupina naenkrat. Po uporabi se rekviziti razkužijo, avla se prezrači in potem lahko
nadaljuje druga skupina- po 15 min.
Poligon zunaj, ki ga uporablja ena skupina naenkrat, po uporabi se razkuži- 15 min pa lahko
druga skupina.
Na sprehodih se ne združujeta še dve skupini skupaj.
Igralni dan – s prinašanjem lastnih igrač je prepovedan.
Rojstni dnevi – lahko originalno zaprta hrana z deklaracijo; sadje ki ga še v vrtcu operemo,
otroci se ne objemajo in poljubljajo ob voščilu…strokovni delavci poiščejo alternativo.
S 1.9. 2020 smo spet začeli uporabljati peskovnike, vendar je v njem lahko samo ena skupina,
zato je narejen razpored– ko skupina zaključi z igro v peskovniku, se igrače zložijo na rob
peskovnika, razkužijo in ko se posušijo – 15 min, se pospravijo, ali pa gre v peskovnik druga
skupina.
Plastelin zaenkrat lahko uporabljajo skupine 4-6 let. razdelimo ga na kupčke in pospravimo v
vrečko z imeni, potem ga otrok lahko otrok nemoteno uporablja.
Slano testo- lahko uporabljajo vse skupine, vendar se po uporabi zavrže, izdelke lahko otroci
nesejo domov.
Dojenčke lahko uporabljajo v času od 9- 11, ne v času združevanja. Oblekice, pa se dajo v
pranje. Knjige – v dežurnih sobah jih ne uporabljamo, v svojih sobah so v uporabi pribl. 2 dni,
potem se za 72 ur- 3dni pospravijo..
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-

Roditeljske sestanke v septembru 2020 so imeli strokovni delavci na igrišču, ali pa v igralnici
z uporabo mask.
Koordinacijska skupina se sestaja glede na situacijo v Vrtcu Mengeš po potrebi ter o
morebitnih spremembah načrta obvešča vse zaposlene v vrtcu, otroke in starše.

V primeru izbruha koronavirusa
- So se ukinile VSE dejavnosti, ki niso del rednega dela v vrtcu, niso se izvajali dodatni programi
(obogatitvene in dodatne dejavnosti v vrtcu, dnevi dejavnosti bodo preloženi, načrtovani
projekti bodo časovno preloženi …).
- Vse dejavnosti, pri katerih je za zagotavljanje varnosti potrebna dodatna oseba (obiski
gledališč, muzejev, športna tekmovanja, prireditve, daljši skupni sprehodi …) bodo časovno
preloženi.
- Izvajale se bodo le dejavnosti po obveznem programu (kurikulum vrtca).
- Odločitev o neizvajanju dejavnosti poleg rednega programa bo sprejela koordinacijska skupina
po analizi odsotnosti otrok in strokovnih delavcev.
- Ravno tako bo koordinacijska skupina po analizi odsotnosti otrok in strokovnih delavcev
odločila o zmanjšanju obsega rednega dela, vendar le v primeru, če ne bo možno zagotoviti
ustreznega kadra za nemoten potek dela oz. bo ravnala po navodilih Ministrstva za šolstvo in
šport.
- Izvajanje predvidenih strokovnih izpopolnjevanj za delavce se v primeru večje odsotnosti
delavcev ustrezno prilagodi oziroma odpove.
V času omejenega delovanja vrtca se je izvajalo v Vrtcu Mengeš nujno varstvo in vzgoja.
Glavni podatki o poslovanju
Vrtec Mengeš se financira v skladu z veljavno zakonodajo iz naslednjih virov:
 prispevki staršev,
 proračun Občine Mengeš in drugih občin kjer imajo otroci stalno bivališče, državni proračun
 drugih virov.
Vrtec Mengeš je posloval gospodarno in skrbel za ravnovesje med prihodki in odhodki.

Vizija in poslanstvo vrtca
Ob podpori lokalne skupnosti in staršev skrbimo za kvaliteto življenja v vrtcu vsi zaposleni.
»Zadovoljstvo otrok, staršev in zaposlenih dosegamo s kvalitetnim medsebojnim sodelovanjem,
vključevanjem, izobraževanjem ustvarjanjem in razvijanjem, s pozitivno naravnanostjo,
profesionalnostjo in veliko humorja.«
»Pri delu nas vodijo: poštenost, iskrenost, ljubezen, zdravje in znanje.«
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Postati želimo vrtec z visoko motiviranimi in strokovno usposobljenimi zaposlenimi, ki z različnimi
strokovnimi znanji nudijo visoko kakovost svojih storitev. Načrtno se trudimo razvijati sposobnosti
posameznega otroka in seveda pri tem krepimo njegova močna področja.
Dolgoročni cilji Vrtca Mengeš
-

Stalno izboljševati kakovost dela v odnosu do otrok, staršev, okolja na podlagi kritične
evalvacije načrtovanja in dela.
Izvedbeni kurikul poglabljati z aktivnimi metodami poučevanja in metodami sodelovalnega
učenja.
Nadaljevati s procesom redne samoevalvacije z obdelavo podatkov.
Negovati in razvijati strokovno profesionalnost zaposlenih in razvijati sodelovalno kulturo.
Razvijati računalniško pismenost zaposlenih, uporaba e - asistent, zoom, ostala spletna
orodja.
Negovati in razvijati kvalitetno in učinkovito sodelovanje z ustanoviteljem.
Negovati, razvijati in spodbujati zdrav način življenja zaposlenih, otrok in njihovih družin Promocija zdravja na delovnem mestu.
Spodbujanje zdravega načina življenja
Se truditi, da so vsi otroci in zaposleni enakovredni člani našega vrtca in da prav tako otroci kot
odrasli z veseljem pridejo v vrtec.

Spoštovanje in dobri medsebojni odnosi so temeljni za vzpostavljanje partnerskega odnosa s starši, za
razvoj timskega dela in učinkovite komunikacije na vseh nivojih.
Velik poudarek pa moramo v teh časih dati tudi na zdravje, tako fizično kot duševno.
Letni cilji Vrtca Mengeš
Spremljanje uresničevanja ciljev prednostnih področij »Skrb za zdravo prihodnost« skozi neposredno
delo z otroki in preko zapisov v dokumentaciji oddelka.
Nadaljevati želimo s spodbudami za profesionalni in osebnostni razvoj strokovnih delavcev in
razvijanje strategij vseživljenjskega učenja in kompetenc strokovnih delavcev in otrok ter razvijanje
oblik sodelovanja s starši in izboljševanje področij sodelovanja med generacijami.
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1. POSLOVNO POROČILO- posebni del

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
 Zakon o delovnih razmerjih
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtca Mengeš
 Zakon o zavodih
 Zakon o vrtcih
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 Zakon o javnih financah
 Zakon o računovodstvu
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
 Pravilnik o publikaciji vrtca
 Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcu in šolah v plačilne razrede
 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
 Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih
za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
 Zakon o javnem naročanju
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
 Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
 Zakon o preprečevanju nasilja v družini
 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
 Navodilo 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 ter kapitalskih naložb
 Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
 Odredba 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
 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna
 Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mengeš
 Slovenski računovodski standardi (SRS2016)
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Zakona o javnih financah (ZJF)
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega
načrta (5842/2003 Ur. l. RS)
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Zakon o varstvu pri delu (Izjava o varnosti z oceno tveganja v Vrtcu Mengeš)
Zakon o varstvu pred požarom (Požarni red)
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 2018 (ZIPRS1718)
Zakon o fiskalnem pravilu (ZFISP)
Kurikulum za vrtce
Finančni plan Vrtca Mengeš
Letni delovni načrt strokovnih delavcev
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v vrtcu
Evalvacija letnega delovnega načrta zavoda za preteklo leto.
Kodeks etičnega ravnanja
Okrožnice, dogovori in določila na ravni ustanovitelja in na ravni republike Slovenije
Dogovori, sklepi, določila, navodila in predlogi Sveta staršev, Sveta zavoda, Vzgojiteljskega
zbora, strokovnih aktivov, roditeljskih sestankov in hospitacij ter pregledov dokumentacije
vrtca.
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 –
ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP)

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Vrtec vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu, naročila
male vrednosti pa na podlagi Pravilnika o naročilih male vrednosti. Prejete račune pred
plačilom potrdi po potrebi vodja OPZHR in likvidira ravnatelj, na koncu pa dokončno likvidira
računovodja. V letu 2020 je vrtec posloval izključno preko e računov.
Vzpostavili smo web vrtec in tako doprinesli k večjemu pregledu poslovanja zavoda.

Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij ter
nacionalnih programov
 Vrtec Mengeš pelje po poti svoje vizije: Zadovoljstvo otrok, staršev in zaposlenih dosegamo s
kvalitetnim medsebojnim sodelovanjem, vključevanjem, ustvarjanjem in razvijanjem, s
pozitivno naravnanostjo, profesionalnostjo in veliko humorja. Pri delu nas vodijo poštenost,
iskrenost, ljubezen, zdravje in znanje.
 V Vrtcu Mengeš sledimo nenehnim družbenim spremembam. Otrokom, ki obiskujejo naš vrtec
želimo omogočiti učenje spretnosti, sposobnosti, ki jim bodo služile vse življenje.
 Trudimo se omogočiti otrokom spodbudno učno okolje za raziskovanje in razvijanje otrokovih
sposobnosti. Zaposleni s svojim znanjem, normami, vrednotami in kulturo bivanja omogočamo
kvaliteto življenja vsem otrokom in hkrati razvijamo identiteto vsakega posameznika. Z
ustvarjalnostjo naših strokovnih delavcev spodbujamo pri otroku najpomembnejše - otrokovo
radovednost in pripravljenost za pridobivanje novih znanj. Vzgajamo k ekološki osveščenosti,
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odpiramo se v okolje in z različnimi oblikami povezujemo vzgojo in izobraževanje v otrokovo
dobro in dobro skupnosti, v kateri živimo.
 Trudimo se za strokovno rast pedagoškega kadra. Tako, da omogočamo notranje izobraževanje
in izobraževanje zunaj vrtca v skladu s finančnimi zmožnostmi. Zagotavljamo primerno
strokovno izobraževanje znotraj vrtca , kjer se prepletata teorija in praksa. Zaposleni imajo
možnost izobraževanja tudi zunaj vrtca, za kar se sprotno odločijo.
 Iskanje posodobitvenih pogojev za delo strokovnega in tehničnega osebja.
 Sprejemanje in uresničevanje realnih idej in pobud staršev, do točke poseganja v strokovno
avtonomijo vrtca in stroke.
 Optimalna realizacija porabe finančnih sredstev.
 V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nuditi otroku bogastvo izkušenj in spodbujati
oblikovanje otrokove pozitivne samopodobe, strokovnih in ostalih delavcev.
 Vsi skupaj ustvarjamo pogoje za kakovostno življenje in bivanje vseh otrok v vrtcu, tako da smo
ustvarjalni pri oblikovanju in izvajanju programov, v okviru ciljev in načel predšolske vzgoje.
 Predvsem nam je v interesu poglobljeno seznanjanje, upoštevanje in spoštovanje otrokovih
pravic, s poudarkom na strpnosti in solidarnosti in enakosti.
 Skrbimo za zdravje s kakovostno in uravnoteženo prehrano, z dobro organizacijo dela in
ustrezno delovno klimo, s skupnim druženjem v različnih športnih in zabavnih aktivnostih –
tudi preko projekta Promocija zdravja na delovnem mestu, trenutno z omejenim obsegom.
Temeljni cilji in naloge Vrtca Mengeš:
 Želimo ohranjati vrtec, kjer prevladujejo ljubeznivost, poštenost, prijaznost, odkritost in
medsebojno spoštovanje.
 Zdrav vrtec z zdravim osebjem in zdravimi otroki.
 S sprejemanjem drugačnosti v varnem okolju gradimo prihodnost otrok.
 Vrtec naj bo temelj prijateljstva, sodelovanja
 Prihodnost otrok uresničujemo s temeljnimi vrednotami.

-

CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE VRTCA
Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in
izražanja,
negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja,
spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora,
spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
spodbujanje gibalne aktivnosti za vsestranski razvoj,
posredovanje znanj z različnih področij in vsakdanjih situacij,
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje,
ekološko osveščanje otrok,
razvijanje zdravstvene skrbi zase in za otroke,
iskanje novih oblik sodelovanja s starši.
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Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2020/2021
Letni cilji in prioritetne naloge nas obvezujejo, da organiziramo takšno okolje, ki bo otroka spodbujalo
in podpiralo pri razvoju in učenju.


Tradicionalni slovenski zajtrk je bil v letošnjem šolskem letu realiziran v domačem okolju, v
vrtcu pa v omejenem obsegu.
 Republiški projekt »Mali sonček«
 Škrati za škratke - pomoč starejših otrok mlajšim otrokom.
 UNICEF- Varne točke v Občini Mengeš
 Varno s soncem
 Prikriti kurikulum
 Gozdni vrtec
 Projekt Trajnostna mobilnost
 Eko šola
 Planetu Zemlja prijazen vrtec
 Pravljični palček
 Zobna preventiva
 Cici vesela šola- najstarejše skupine
 Z gibanjem skrbimo za zdravje
 Vzpostavljanje prijateljskih stikov z drugimi otroki, sodelovanje med vrtci
 Razvijanje veselja do knjig
 Projekt Promocije zdravja na delovnem mestu.
Predlagane vsebine in dejavnosti (postavljene so ločeno za prvo in drugo starostno skupino otrok)
predstavljajo možne poti in načine uresničevanja ciljev, vzgojitelj pa je tisti, ki se po strokovni in
avtonomni presoji odloča, kaj, kdaj in kako.
Načrtovanje projektov in prednostnih nalog poteka po postopku razvojnih aktivnosti.
PREDNOSTNA NALOGA 2020/2021 : »Skrb za zdravo prihodnost«
CILJ

NAZIV

+Socializirati starše in otroke (privzgojiti čut za varnost in
sprejetost, zaupanje)

PRIKRITI KURIKULUM

+ Otroke čim bolj pripraviti na samostojnost, na umirjeno
prehranjevanje, uporabo celotnega pribora in upoštevanje
pravil.
Vzgajanje za okoljsko odgovornost.

EKO PROJEKT
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Otroci se naučijo skrbeti za mlajše otroke in jim polepšati
dan z malimi malenkostmi.

ŠKRATI ZA ŠKRATKE

Otrok uživa v druženju in igri ter opazovanju starejših otrok
v vrtcu.
Spodbujanje jezikovne zmožnosti

PRAVLJIČNI PALČEK

Spodbujanje prijateljstva med otroki preko načrtovanih
dejavnosti

SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO

Otroke pospremimo v svet brane in pisane besede-pravljic,
zgodb...

Beremo skupaj- Nacionalni mesec skupnega
branja

Spodbuditi otroke k atletskim korakom in jih ozavestiti o
pomenu zdravega načina življenja

Atletska zveza Slovenije: Množični tek»Začni mlad, tekmuj pošteno«

Otroci odkrivajo in spoznavajo življenje čebel in njene
naloge v naravi

Projekt čebelarske zveze Slovenije: MEDENI
ZAJTRK

Otrok v sodelovanju s knjižnico Mengeš sodeluje v
mesečnih nalogah ter razvija predbralno pismenost s
pomočjo vzgojiteljic

PROJEKT KRIŽ KRAŽ

Ozaveščanje o skrbnem odnosu do narave preko planiranih
in izvedenih dejavnosti, ob slikanicah z okoljsko tematiko

PLANET ZEMLJA

Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov ter na otroku
primeren način dajati vzgled za okoljsko odgovornost

EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

-Spodbujanje jezikovne zmožnosti.

PRAVLJIČNI PALČEK

-Spodbujanje družinskega branja in premagovati zadrego
pred javnim nastopanjem

Skupine 5-6 let 3 zgodbice in 1 deklamacija

DRUŠTVO SOBIVANJE

Skupine 4-5 let 2 zgodbici in 1 deklamacija
Skupine 3-4 let spomladi 1 knjiga – ali otrok
pove, ali pa jo preberejo v skupini

Postopno spoznavanje in usvajanje
osnovnih prvin različnih športnih
zvrsti.

MALI SONČEK

Vse skupine od 2-6
let ( otrok)
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Nuditi varno okolje otroku v stiski

UNICEFOVA VARNA
TOČKA

Vrtec Mengeš

Navajanje na pravilno higieno ust
in zob

VZGOJA ZA ZDRAVJE
Z ZOBNO
PREVENTIVO

Kapljice (24 otrok)
Kresničke (24 otrok)
Navihančki (24 otrok)
Čebelice (23 otrok)
Žogice (24 otrok)
Petelini (23 otrok)
Metulji (24 otrok)
Pikapolonice (19 otrok)
Medvedki (19 otrok)
Zvezdice (19otrok)

Skrb za zdravje in predstavitev
poklica medicinske sestre

HIGIENA ROK IN S
TEM
PREPREČEVANJE
PREHLADNIH
OBOLENJ –
medicinska sestra
Marjana Hostnik

Kapljice (224 otrok)
Kresničke (24 otrok)
Navihančki (24 otrok)
Čebelice (23 otrok)
Žogice (24 otrok)
Petelini (23 otrok)
Metulji(24otrok)

Zaščita pred prekomernim
izpostavljanjem škodljivim sončnim
žarkom

VARNO S SONCEM

Vse skupine (otrok)

Preko vseh letnih časov spoznati
dogajanje na vrtu.

ŠOLSKA VRTILNICA)

Kapljice
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- gozd kot učilnica in prostor za
spontano igro

GOZDNI VRTEC

Vse skupine

-Navajanje na higieno, zdravo
prehrano, na gibanje, počitek

Prednostna naloga:

Vse skupine

- Skrb za lastno varnost in varnost
drugih

SKRB ZA ZDRAVO
PRIHODNOST

-razvijanje pozitivne samopodobe
- Otrok se seznanja z varnim
vedenjem in se nauči živeti in
ravnati varno v različnih okoljih
spodbujanje želje po
vsakodnevnem gibanju
(zmanjšamo potrebe po prevoznih
sredstvih, širjenje in izvajanje
trajnostne mobilnosti)

TRAJNOSTNA
MOBILNOST

Navihančki
Petelini
Sovice
Metulji

- spodbujanje zavesti o vodah in
ravnanju z njimi.

Društvo SOBIVANJE:
PESTROST
SLOVENSKIH VODA

- vzgoja in izobraževanje otrok

CICI VESELA ŠOLA

Navihančki

Navihančki, Žogice

- vzbuditi zanimanje za reševanje
zahtevnejših nalog in se veseliti
pravilnih rešitev

Kapljice, Kresničke
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V vrtcu se trudimo, da v skladu z našo vizijo načrtujemo dejavnosti in se vključujemo v tiste projekte,
ki nas vodijo k naši viziji razvoja in uresničitvi zastavljenih ciljev.
Hkrati pa se trudimo, da je naša organizacijska klima čim boljša, da jo krepimo z ustrezno motivacijo in
dobrim počutjem delavcev, saj s tem tudi krepimo kakovost našega dela.
Prizadevamo si, da bi bili v vrtcu čim bolj zadovoljni in uspešni vsi udeleženci.
Vseskozi pa smo izredno aktivni tudi pri vključevanju projektov znotraj skupin po enotah vrtca.
Tudi letos je zavod izkoristil notranje strokovne moči in tako otrokom omogočil popestritev kurikuluma
s številnimi obogatitvenimi dejavnostmi brez dodatnih oz. minimalnimi doplačili staršev - program
Kolesarčki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila iz preteklega
leta ali več preteklih let
Ocenjujemo, da je bilo poslovanje Vrtca Mengeš zelo uspešno. Zastavljene cilje smo dosegali pri vzgoji
in izobraževanju kot pri prostorskih in ekonomskih pogojih poslovanja vrtca. Menimo, da smo uspešno
združevali poslovne naloge s pedagoškimi, sledili zakonodajnim novostim, zadovoljevali želje in
potrebe otrok, staršev, zaposlenih, okolja, ter da smo se trudili biti prepoznavni.
Doseganje ciljev ostaja dinamičen proces, ki je odvisen od številnih faktorjev, v ta proces so vključeni
vzgojitelji, starši in otrok.
Tudi osebno sem po potrebi vključena v oddelke, se trudim poznati oddelke in njihov sistem delovanja
po skupinah.
S strokovnimi delavci se sproti pogovarjamo o morebitnih težavah in pa napredkih posameznih otrok.

Ocena učinkovitosti poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj
in podobno
 Z izvajanjem osnovne dejavnosti vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok prispevamo h
kakovostnejšemu življenju naših otrok in delovanju družin.
 Dijakom in študentom omogočamo hospitacije in nastope pod mentorstvom, ter jim
zagotavljamo, da spoznajo delovanje našega vrtca in delovanje naše službe.
 S kuhanjem kosil zagotavljamo zaposlenim in zunanjim odjemalcem zdravo in uravnoteženo
prehrano.
 V okviru Šole za starše in delavnicami ter prireditvami skrbimo za sodelovanje s starši, za dobro
klimo v vrtcu in družini, za ozaveščenost med starši.
 Prek javnih razpisov omogočamo zaslužek izbranim dobaviteljem.
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V veliki meri osveščamo otroke, starše in zaposlene na pomembnost varovanja okolja in
ločevanja odpadkov.
Sociala: skrb za vključevanje otrok s posebnimi potrebami in sodelovanje z zunanjimi sodelavci.
Sproti skrbimo za urejenost okolice vseh enot. Skrbimo za zasaditev, urejanje gredic,
obrezovanja dreves in zelenjavne vrtičke. Ter predvsem varnost na igriščih.
Z zdravjem vseh nas ohranjamo zdravje v okolici.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je
predpisovalo pristojno ministrstvo ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja
Zaposleni smo si prizadevali za kakovostno delo in iskali učinkovite, racionalne in inovativne pristope.
V skladu z omejitvami se trudimo ohraniti kvaliteto našega dela in določena področja še nadgraditi.
Želimo si ohraniti to kakovost, oziroma še izboljšati na vseh področjih našega delovanja.

Investicijska vlaganja
I.
GOBICA:
a.) ZUNANJI del




Nove zastave 5x
Tlakovanje s pranimi ploščami pred atriji stari del
Menjava ploščic v atrijih stari del 6x

b.) NOTRANJI del
















Obnova skupine Petelini (omare, klima, beljenje, tla, mize stoli)
Žabice, Polžki (dodatne omare, večje mize)
Ognjevarna omara – tajništvo, računovodstvo, 2x arhiv
letni servis klimata – prizidek
Nova kosilnica Stiga –rider
Sušilni stroj za 28kg perila
Aplikacija: odjavljanje otrok- web vrtec
Menjava talne obloge AVLA stari del
Delna menjava zasilnih svetilk
Čiščenje bojlera in toplotnega izmenjevalca
Nov bojler (kuhinja)
Novi stoli za upravo, svetovalno službo, opzhr
Novi akumulatorji v UPS napravah + 2 kosa novi UPS
Rezalnik kruha
Likalna miza
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UPRAVA – menjava talne obloge (vinil)
Nova spletna stran Vrtca Mengeš

c.) MERITVE, PREGLEDI (periodika)







II.

Pregled plinske instalacije (letno)
Pregled gasilnih aparatov (februar 2020 - letno)
Pregled požarne centrale, požarnih loput, senzorjev (letno)
Pregled dvigala (feb.2020, letno)
Pregled in čiščenje klimatov (nov. 2020)
Pregled, meritve, kotlovnice, servis gorilca

SONČEK
a.) ZUNANJI del





Nove zastave 5x
Popravilo fasade Vzhodni in Južni del
Barvanje lesnega dela fasade z atriji
Obnova lesenih klopi in miz

a.) NOTRANJI del:


Novo Prenosno ozvočenje

b.) MERITVE , PREGLEDI (periodika)





Pregled sistema detekcije plina (vsake pol leta), pregled instalacije 1x
letno
Pregled gasilnih aparatov (februar 2020 - letno)
Pregled in čiščenje klimatov
Pregled, meritve, kotlovnice, servis gorilca (mar.2020, letno)
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3. ZAKLJUČEK

Letno poročilo je bilo izdelano na podlagi dejanskega stanja izvedbe vzgojno izobraževalnega dela in
Letnega delovnega načrta 2020/2021, ter Evalvacije letnega delovnega načrta za šolsko leto
2019/2020.

Poslovno poročilo pripravila:
Ravnateljica Vrtca Mengeš:
Mateja Hribar Sicherl, dipl.vzg.
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:
1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07,
124/08, 58/2010, 60/2010, 104/2010, 104/2011, 86/16, 80/19):
a) Bilanca stanja (priloga 1)
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (priloga 2)
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 3)
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 4)
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka (priloga 5)
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 6)
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 7)
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
(priloga 8)
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
a) Analiza prihodkov (konti skupine 76)
b) Analiza odhodkov (konti skupine 46)
c) Analiza poslovnega izida
2.1.
Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
načelu denarnega toka
2.2.
Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
2.3.
Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
2.4.
Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
3. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k BILANCI STANJA
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Stanje tekočega leta na dan 31.12.2019 znaša 1.651.206 EUR. V primerjavi s stanjem na dan
31.12.2019 je manjše za 59.149 EUR na račun popravka vrednosti stavb in opreme.
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Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve:
(AOP 002-003)
Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo: dolgoročne aktivne časovne razmejitve
(dolgoročno odloženi stroški) za nakup neopredmetenih osnovnih sredstev.
Na dan 31.12.2020 izkazujemo naslednja stanja:
-

nabavna vrednost ...............6.499 EUR
popravek vrednosti ………… 6.382 EUR
sedanja vrednost …………… 117 EUR

V letu 2020 nismo vlagali v nabavo novih neopredmetenih sredstev.
Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša 58 EUR.
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004-005)
Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte in zemljišča. Na dan
31.12.2020 izkazujemo naslednja stanja:
-

nabavna vrednost …………..... 2.819.643 EUR
odpisana vrednost ………….... 1.213.905 EUR
sedanja vrednost …………...... 1.605.738 EUR

Obračunana amortizacija za zgradbe za leto 2020 znaša 80.422 EUR.
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Stanja na navedenih skupina kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnovne dejavnosti.
Na dan 31.12.2020 izkazujemo naslednja stanje:
-

nabavna vrednost …….. 602.801 EUR
popravek vrednosti ……. 557.450 EUR
sedanja vrednost ……….. 45.351 EUR

Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša 10.833 EUR.
V skupini drugih opredmetenih osnovnih sredstev je evidentiran tudi drobni inventar, ki smo
ga ob nabavi 100% odpisali. Znesek navedenega drobnega inventarja katerega nabavna in
odpisana vrednost sta enaki znaša 220.140 EUR.
V letu 2020 so znašale naložbe v osnovna sredstva skupaj 42.867 EUR.
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Obračunana amortizacija skupaj znaša 95.217 EUR.
KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG ) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 10 denarna sredstva v blagajni (AOP 013)
Stanje sredstev v blagajni znašajo 0,00 EUR.
Konti skupine 11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 78.714 EUR.
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 17.871 EUR in je v mejah, ki ne ogroža
poslovanja.
Terjatev do staršev znaša 16.528 EUR, popravek terjatev starejših od 60 dni znaša 6.380 EUR.
Izdani računi za mesec december so v višini 6.678 EUR z valuto v januarju 2020 – izkazovanje
prihodkov po zaračunani realizaciji.
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)
Stanje danih predujmov in varščin znaša 0,00 EUR.
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP
017)
Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 209.890 EUR.
Od tega do ustanovitelja 185.382 EUR, do ostalih občin 17.070 EUR in do Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje oskrbnin za december 2020 v višini 6.801
EUR.
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve so izkazane v znesku 3.700 EUR in se nanašajo na terjatve do
ZZZS za refundacije boleznin za mesec december 2020.
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Aktivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2020 nimamo.
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Konti skupine 30 do 37 – zaloge (AOP 023)
Stanje zalog živil znaša 1.746 EUR.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)
Stanje prejetih predujmov in varščin znaša 0,00 EUR .
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 110.056 EUR predstavljajo obračunane plače v
znesku 71.247 EUR in obračunane prispevke in druge stroške dela v znesku 38.809 EUR za
mesec december 2020, izplačane v januarju 2021.
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 65.612 EUR, so obveznosti po računih
dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu
2020.
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 28.109 EUR
in predstavljajo:
- obveznosti iz naslova plač
19.467 EUR
- obveznosti za izplačila po pogodbah-najemnina
2.301 EUR
- obveznosti za premijo KDPZ
2.480 EUR
- obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih 3.861 EUR
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP
039)
Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 29 EUR in se nanašajo na obveznost do proračuna
države.
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)
Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki (AOP 043 DEL)
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V naprej obračunani stroški so vračunani v višini 56.230 EUR in prestavljajo sredstva, ki se bodo
v letu 2021 izplačala delavcem iz naslova Dodatka za nevarnost in posebne obremenitve za
obdobje oktober, november in december 2020.
Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki (AOP 043 DEL)
Izkazujemo naslednja sredstva za izvajanje programov, katerih financiranje ne sovpada s
koledarskim letom:
naziv programa
- donacije
- sklad vrtca
-namenska sredstva iz donacij za skupine
-zamudnine
-odpravnine
SKUPAJ

znesek v EUR
357
10.085
291
224
12.732
23.689

Na kontih podskupine 299- druge pasivne časovne razmejitve (AOP 043 DEL)
Ne izkazujemo predhodno nezaračunih stroškov.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Konti podskupine 922 – Donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije za
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (AOP 047)
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan
31.12.2020 znašajo 4.009 EUR.
Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

STANJE OZ. SPREMEMBA
Znesek
stanje na dan 31.12.2019
+ prejete donacije za nabave osnovnih sredstev

5.598 EUR
0,00 EUR

- amortizacija, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov
sredstev
stanje na dan 31.12.2020
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Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva (AOP 056)
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan
31.12.2020 znaša 1.647.196 EUR.
Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

STANJE OZ. SPREMEMBA
Znesek
stanje na dan 31.12.2019
+ prejeta namenska denarna sredstva s strani občine za nabave
osnovnih sredstev
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda –
nerazporejena sredstva
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme
obveznosti do virov sredstev (konto 4629)
stanje na dan 31.12.2020

1.704.758 EUR
32.163 EUR
0 EUR
89.725 EUR
1.647.196 EUR

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

STANJE OZ. SPREMEMBA
ZNESEK
stanje na dan 31.12.2019
- prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu organa
upravljanja na podskupino 980
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 (iz priloge –
AOP 891)
stanje na dan 31.12.2020

16.822 EUR
-715 EUR
5.640 EUR
21.747 EUR

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov
(PRILOGA 3)
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov zajema celotno poslovanje Vrtca Mengeš
v letu 2020.
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a) ANALIZA PRIHODKOV
PRIHODKI

real 1-12/18

real 1-12/19

2

3

4

5

I. Prihodki od oskrbnin starši

597.199

658.086

664.000

402.014

60,54

oskrbnine

579.743

644.402

650.000

399.790

61,51

17.457

13.684

14.000

2.224

15,88

1.464.659

1.525.648

1.565.000

1.788.526

114,28

120.777

118.375

120.000

115.626

96,35

1

izleti, ogledi
II. Prihodki iz proračuna
MIZŠ subvencije

plan 2020

REAL 1-12/20

Ukrepi COVID

INDEKS 5/4
6

326.553

OBČINA MENGEŠ za:

1.258.318

1.291.948

1.345.000

1.100.204

81,80

oskrbnine

1.183.070

1.227.414

1.270.000

1.026.861

80,86

refundacije

75.248

64.534

75.000

73.344

97,79

Ostale Občine-oskrbnine

85.564

115.324

100.000

246.143

246,14

III. Drugi prihodki

36.471

35.468

41.600

26.247

63,09

prodaja hrane

26.955

26.947

27.000

20.465

75,80

najemnine

5.532

3.736

4.000

754

18,85

donacije

3.358

4.034

10.000

3.817

38,17

600

1.211

201,78

2.270.600

2.216.786

97,63

obresti, op str.
prejete odškodnine

1

6

626

745

prihodki prejšnjih let
SKUPAJ PRIHODKI

2.098.330

2.219.202

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2020 so znašali 2.216.786 EUR in so bili za 0,11 % nižji od
doseženih v letu 2019.
I. Med prihodki od prodaje blaga in storitev so zajeta vsa sredstva zaračunana staršem za
oskrbnine, izlete, tabore in predstavljajo 18,53 % vseh prihodkov. V primerjavi s preteklim
letom so nižji za 61,09 %. Zaradi zaprtja vrtca v obdobju od 16.3-18.5.2020 in delnega zaprtja
od 16.10.-25.1.2021 so bili starši oproščeni plačia vrtca, njihov delež je bil pokrit s strani
države. Ceno oskrbnine smo povečali s 1.9.2020.
II. Največji delež predstavljajo prihodki s strani Občine Mengeš in predstavljajo 49,63 % vseh
prihodkov. V primerjavi s preteklim letom so nižji za 14,84 %. Največji delež predstavljajo
sredstva za razliko med odstotkom plačila staršev, ki so določeni z odločbami in ekonomskimi
cenami programov za otroke s stalnim bivališčem v občini in so v primerjavi s preteklim letom
nuižji zaradi zaprtega vrtca.
Pridobljena sredstva iz državnega proračuna so večji za 373,54 %. Zaradi razglašene epidemije
je bila država dolžna pokriti izpad plačila staršev v času zaprtega vrtca v višini 236.033 EUR. V
skladu s 13. točko 39. čl. KP za javni sektor smo s strani države pridobili sredstva za izplačilo
dodatka za nevarnost in posebne pogoje v višini 88.015 EUR, za pokrivanje bolniških
odsotnosti pa 2.505 EUR.

35

Letno poročilo 2020

III. Vsi ostali prihodki predstavljajo 1,18 % sredstev. To so sredstva od prodaje hrane
zaposlenim in zunanjim uporabnikom, sredstva od najemnin, donacij ter prihodkov iz prejšnjih
let.
V primerjavi s preteklim letom so nižji za 26 %.
Vsa sredstva so se namensko porabljala za pokrivanje odhodkov, prikazanih v priloženi tabeli
odhodkov.
Neplačani prihodki znašajo 221.381 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega
leta).
V celotnem prihodku predstavljajo 9,99 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v
enomesečnem roku.
b) ANALIZA ODHODKOV
ODHODKI

real 1-12/18
1

I.Stroški materiala

real 1-12/19
2

315.838

plan 2020
3

342.625

INDEKS
5/4

REAL. 12/20
4

342.800

5
256.842

6
74,92

163.011

172.866

174.000

105.192

60,46

22.808

25.106

25.000

25.815

103,26

2.901

3.793

3.500

3.318

94,79

čistila

12.785

13.258

13.000

11.452

88,09

potrošni material

20.042

20.833

20.000

17.778

88,89

8.719

7.518

8.000

8.040

100,49

11.148

11.564

11.500

5.252

45,67

drobni inventar

6.581

12.464

10.000

10.191

101,91

delovna obleka

3.463

6.261

6.000

3.554

59,23

strokovna literatura

2.396

2.850

3.000

4.886

162,87

električna energija

28.573

30.198

31.000

27.103

87,43

plin za ogrevanje

15.675

19.748

20.000

21.472

107,36

3.380

3.580

3.800

3.547

93,36

14.354

12.584

14.000

9.243

66,02

živila
mat.za vzgoj.učno delo
pisarniški material

material za vzdrževanje
sanitetni material, plenice

obratovalni stroški Oblaček
kogeneracija-topl. Energ
II.Stroški storitev
PREVOZNE IN PTT STOR.

305.598

327.682

331.900

303.721

18.231

19.206

19.700

15.030

91,51
76,30

telefonske storitve

2.491

2.845

3.000

2.861

95,37

poštne storitve

2.564

2.698

2.700

2.836

105,05

13.176

13.664

14.000

9.333

66,66

prevozne storitve med enotami
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99.326

STALNI STROŠKI

109.055

106.500

103.752

97,42

komunalne storitve

21.605

24.684

25.000

17.832

71,33

tekoče vzdrževanje

66.165

73.356

70.000

75.244

107,49

zavarovanje zgradb,opreme

4.824

4.296

4.500

4.030

89,56

varovanje objekta

6.732

6.719

7.000

6.645

94,93

INVESTICIJSKO VZDRŽ.

188.041

PROGRAMSKI STROŠKI
stor.Štud.servisa za
nadomeščanja

199.421

205.700

184.938

89,91

22.642

31.022

30.000

26.000

86,67

3.238

9.091

12.000

10.768

89,73

najemnine

37.909

38.776

40.000

40.018

100,04

izleti,ekskurzije,tabori

22.742

20.232

20.000

6.732

33,66

1.586

988

1.500

315

236

300

166

svetovalne in druge storitve

5.982

6.994

7.000

10.033

povračila zap.-dnevnice,km

1.170

1.256

1.300

684

52,63

85.046

80.725

81.000

77.541

95,73

zdravstvene storitve

2.492

3.983

4.000

5.980

149,50

strokovno izobraževanje

3.004

3.375

6.000

5.255

87,58

686

542

600

1.073

178,76

2.000

689

ind. Strokovna pomoč

reprezentanca
str.plačilnega prometa, sodni str.

čistilni servis

varstvo pri delu
pog.delo, avtorski honorar

1.229

Nadomestila-prevoz,prehrana
Bruto plače

143,33

1.537.234

1.644.551

103,70
75,21

85.890

85.000

63.931

1.198.654

1.262.736

1.308.900

1.382.386

105,61

198.234

103,25

178.487

188.608

133

IV. Amortizacija

1.585.900

34,47

86.650

Prispevki od bruto plač

Amortiz.zgradb,opreme

prisp.,članarine, obresti

1.978

1.463.791

III.Stroški dela

V. Drugi odhodki

55,45

224

oglaševanje, tiskanje

zmanjšanje amortizacije

-

96.778
-

192.000

4.254

96.645
3.677

9.000
95.190

-

90.936
952

3.904

100.000
-

91.000
1.000

792

952

-

43,38
95.217

95,22

91.313

100,34

1.608

160,78

1.000

760

-

848

76,00

odhodki prejšnjih let
Odpis in druge storitve

2.885

Prispevek za zaposl invalidov
SKUPAJ ODHODKI

2.089.036

2.212.747
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CELOTNI ODHODKI znašajo 2.210.625 EUR. V primerjavi z doseženimi v preteklem letu so se
zmanjšali za 0,10 %.
Členitev podatkov v obrazcu je po podskupinah kontov , kjer pretežno navaja vsebino kot del
podskupine konta, kar zahteva, da imamo v svojem kontnem načrtu vsebino izkazano tako, da
lahko te izkaze tudi izpolnimo.
Stroški materiala so se v primerjavi s preteklim letom, zaradi zaprtja vrtca, zmanjšali za 25.04
%.
Stroški storitev so v primerjavi s preteklim letom nižji za 7,31 %.
Stroški dela so višji za 6,98 % in so v skladu z državno politiko na področju plač javnih
uslužbencev. V letu 2020 smo izplačali delovno uspešnost za obdobje 1.7-31.12. in dodatek za
nevarnost za čas razglašene epidemije.
Amortizacijo smo obračunavali v skladu z Navodilom o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Ur.list RS št, 54/02,
45/05, 120/07, 48/2009, 109/13 in 100/15. Amortizacija večji del bremeni sredstva prejeta v
upravljanje.
POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad
odhodki.
Dosežen poslovni izid znaša 5.640,26 EUR.
2.1 Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po
načelu denarnega toka - PRILOGA 3 A Določeni uporabniki si v svoj kontni načrt vključijo evidenčne konte tako, da bodo lahko
izpolnili zahtevan obrazec o prihodkih in odhodkih po načelu denarnega toka. Izpolnitev in
knjiženje denarnega toka zahteva najmanj štiri številčno členitev, ker pa moramo izkazovati
ločeno prihodke in odhodke, iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti, je
potrebna širša členitev tudi za evidenco po denarnem toku.
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja
javnofinančnih prihodkov in odhodkov.
Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu znaša 62.808 EUR.
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja v lasti ustanovitelja v letu
2020 znašajo 1.432 EUR.
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2.2 Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih
uporabnikov PRILOGA 3/A-1
V tem izkazu ni podatkov.
2.3. Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov
PRILOGA 3/A-2
Povečanje na računu znaša 62.808 EUR
Iz izpolnjenih obeh prilog k obrazcem prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov dobimo
rezultat, ki nam pokaže stanje na računih določenega uporabnika.
2.4. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
PRILOGA 3B
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov zajema celotno poslovanje določenega
uporabnika. V tem izkazu podatke o dejavnosti razčlenimo po vrstah dejavnosti in sicer
dejavnost, ki jo opravljamo kot javno službo in tržno dejavnost. V tem obrazcu so dejavnosti
ločene le po kriteriju javna in tržna dejavnost. Uporabniki EKN morajo imeti v svojih poslovnih
knjigah ločeno izkazane tudi dejavnosti javne službe po vrstah.
Ker pristojni organ (ministrstvo) ni določilo meril je zavod uporabil kot sodilo razmerje med
prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.
Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura
prihodkov iz poslovanja je bila naslednja:
Javna služba 99,04 %
Lastna dejavnost (prihodki pridobljeni na trgu) 0,96 %
Javna služba predstavlja vse dejavnosti, ki so vezane na vzgojno izobraževalni program za kar
je zavod tudi ustanovljen.
Tržna dejavnost (prihodki pridobljeni na trgu) predstavlja prodajo kosil zaposlenim delavcem
in zunanjim odjemalcem ter oddajanjem prostorov v najem.
POSLOVNI IZID
Prihodki javne službe predstavljajo 2.190.526 EUR oz. 99,04 % vseh prihodkov.
Prihodki tržne dejavnosti predstavljajo 21.233 EUR oz. 0,96 % vseh prihodkov.
Delež trzne dejavnosti se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 1,19 %
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Odhodke javne službe in tržne dejavnosti smo razmejili v enakem deležu kot prihodke.
3. ZAKON O FISKALNEM PRAVILU
a: IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA JAVNE ZAVODE
1. Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku za leto 2020

Celotni prihodki

2.199.280,60 EUR

Celotni odhodki

- 2.136.471,20 EUR

Presežek prihodkov

62.809,40 EUR

2. Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku
Če zavod izračuna presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku, ne izračunava
presežka
Izračunan presežek po denarnem toku

62.809,40 EUR

obveznosti na dan 31.12.2020

283.794,02 EUR
-220.984,62 EUR

Pri obveznostih smo upoštevali vse obveznosti razreda 2 (plače delavcem, dobaviteljem..) in
neporabljena sredstva za investicije knjižena v razredu 98.

Izračun po fiskalnem pravilu za leto 2020 z upoštevanjem obveznosti na dan 31.12.2020 je
negativen in se ne evidentira v poslovnih knjigah.
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4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV
NAD ODHODKI ZA LETO 2018

Poslovni izid- presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 znaša 6.160,89 EUR, davek od
dohodka pravnih oseb znaša 520,63 EUR. Končni presežek prihodkov v letu 2020 znaša
5.640,26 EUR.

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2020
v znesku 5.640,26 EUR se v skladu z zakonodajo in soglasjem ustanovitelja namenijo za nakup
opreme in investicije v prihodnjih letih.
Letno poročilo je obravnaval in sprejel Svet zavoda Vrtca Mengeš na svoji 6. redni seji dne
23.2.2021.

Pripravila računovodkinja:
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