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PosLovl\o PoRočrlo

1 sPLoŠm onr., PoSLovNEGA ľonoČrr-,ł

1.1 Poľočilo ľavnatelja

Tudi v letu 2018 smo zaposleni v VľtcuNajdihojca sledili naši viziji, poslanstvu in vrednotam.
Naš cilj je bil tudi v letu 2018 otrokom ter staľšem prijazen in zanimiv vľtec s sodobnim teľ
kvalitetnim pľogramom v okviru ciljev in načel pľedšolske vzgoje. Naše naloge so bile pomoč
staršem pri celoviti skrbi za otľoke, izboljševanje kakovosti življenja družiĺ, ustvaľjanje
pogojev zarazvoj otľokovih telesnih in duševnih sposobnosti' uresničevartje zahteve po enakih
moŽnostih in upoštevanjeruzlikter pravica do izbire in drugačnosti.

otrokom smo želeli posľedovati znanje in razvijati spretnosti za njihovo polno življenje in
dejavno sodelovanje v družbi, skrbeli smo Za njihov vsestľanski razvoj. otrokove največje
koristi so bilę v središču našega delovanja. otroci so imeli pľi nas priloŽnost zadovoljevati svoje
potrebe po vaľnosti, sprejetosti in vključenosti v skupnost, ob naši podpori pa jim je bilo
omogočeno iskanje lastnę poti ter njihovo zgodnje, aktivno in raziskovalno učenje. Spodbujali
smo razvoj kľitičnega in ustvaľjalnega mišĘenja ter samostojnosti, radovednosti in domišljije.
otľokom smo ponujali dejavnosti, ki so jim omogočale, darazvijejo znanja, spľetnosti, stališča
in navade globalno mislečih dľŽavĘanov.

Naše veliko bogastvo so bile ruzliiĺe pľireditve, ki povezujejo vse otrokove pomembne odrasle
ter so kľepile sodelovĄe, vzajemnost, spoštovanje in zaupaĺýe. otrokom je na bil na voljo
pester obogatitveni program v okviru izvedbenega kuľikuluma, na voljo so jim bile ľaznolike
dodatne dejavnosti ter različni pľojekti. Nadaljevali smo z integriľanim učenjem angleškega
jezika.

Uresničevali smo dolgoľočne in letne cilje' ki smo si jih zastavili za tekoče šolsko leto.

Pľednostna naloga v šolskem letu2016117 jebilra samoevalvacija in uvajanje IKT v vľtcu, v
šolskem letu20l7lI8 klima in kultuľa v vľtcu, v šolskem letu 2018/19 pa smo tej nalogi dodali
še nalogo kĺepitve in varovanjazdtavjav vrtcu. Naš cilj je bil posodabĘati postopke in načine
dela v skladu z najnovejšimi standardí za zagotavljanje večje kakovosti predšolske vzgoje in
uvajati inovativne pristope pri vzgojno izobraževalnem delu.

Uľesničevanje ciljev je potekalo dnevno' pľeko neposrednega pedagoškega dela v oddelkih in
na srečanjih stľokovnih delavcev. Izvedli smo dva vzgojiteljskazbora in stľokovne delavke so

se tedensko srečevale na strokovnih aktivih. Izvaja|i smo tudi aktive enot, aktive tehničnih
delavcev, sestanke razvojnegatima in kolegije oz. sestanke ľavnateljice z vodji organizacijskih
enot in vodij strokovnih aktivov. Na ta način smo skupno načľtovali ter naše delo sprotno
evalvirali. Sproti smo skľbeli za kakovost našega dela in profesionalni razvoj zaposlenih.
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Redno smo se udeleževali različnih pľireditev' sledili aktualnim dogodkom in predstavljali našo
dejavnost navzven. Tudi v tem letu smo odlično sodelovali z Mestno občino Ljubljana.

V šolskem |etu20l7ll8 je bilo na dan 30.5.2018 v Vľtec Najdihojca vključenih 818 otľok.

Kadrovsko politiko smo načľtovali in izvajali v skladu s pľedpisanimi noľmativi za našo
dejavnost in v skladu s tem pľipravili sistemizacijo delovnih mest, ki nam jo je potrđil
ustanovitelj.

Pľi poslovanju v letu 2018 smo izhajall iz finančneganačrta, delovanje pa smo pľilagajali tudi
tľenutnim potrebam, ki so se izkaza|e pri zagotavljanju in izboljšanju vaľnosti teľ materialnih
pogojih za đelo. Potľebe smo stľokovno proučili in ob likvidnostnih zmožnostih poskusili
izbrati najboljše ľešitve. Skrbno smo analiziľali ponudbe in poskusili izbrati najboljše izvajalce
investicijsko vzdrževalnih del. Ves čas smo pozoľno spľemljali materialne stroške in iskali
moŽnosti za morebitne prihľanke. Na podjetja smo naslavljali prošnje za đonacije, k
sodelovanju smo spodbujali tudi staľše, saj vsak pľispevek pľipomoľe k kvaliteti vzgojnega
pľoceSa.

Finančni načtt za leto 2018 je bil pripravljen na podlagi trenutno veljavne zakonodaje in
pľedvidenega poslovanja v letu 2018. Predpostavljali smo, da bo vľtec v pretežnem delu
posloval v obsegu kot leta 2017. Za naěrtovanje prihodkov so bila upoštevana izhodišča,
posredovana s stľani Mestne oběine Ljubljana, in realiziľani prihodki v letu 2017. Pti
načľtovanju stroškov smo izhajali iz podatkov o odhodkih iz leta20l6 in odhodkov v letu 20117,

Ęeľ smo upoštevali tudi pľedvideno ľast cen.

Napodľočju investicijskih vlaganj smo v letu 2018 dosegli vęliko izboljšav z vidika varnejšega
in kvalitetnejšega bivanja, Življenja in dęla otrok in odľaslih v vrtcu. Y izkazl prihodkov in
odhodkov je razvidna poraba sľedstev za investicije. Veliko vzdržęvalnih del smo opľavili sami,
s pomočjo hišnikov in ostalega osebja.

Načľtovani prihodki zalęto 2018 so znašali 4,527.797,00 c.

Celotni načrtovani odhodki za|ęto 2018 so bili predvidęni v višini 4,46L.277,77 €.

Ravnateljica
Škvaľč
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1.2 Poľočilo sveta zavoda

V letu 2018 je imel Svet Vrtca Najdihojca skupno 7 sej, od kateľih sta bili 2 ľedni ter 5

korespondenčnih.

Predsednik Sveta zavodaje bil g. Matej Gašperin.

Na svojih sejah je svet vľtca obravnaval in potľdil poslovno poročilo teľ zaključni račun zaleto
2017; obravnaval in potrdil Íinančni načľt skupaj s kadrovskim načľtom in načľtom dęla vľtca
za lęto 2018; ocenil dęlo ravnateljice, se seznanil z opľavljenim ľavnateljskim izpitom
ľavnateljice' se seznanil s toŽbenimi zahtevki iz naslova delovnega razmerja, se seznanil z
načľtom dela Službe za notranjo revizijo MoL-a, se seznanil s sklepom o stavki SVIZ Vľtec
Najdihojca' se seznanil s plačnim razredom ravnatelja, se seznanil s poročilom o delu SluŽbe
za notľanjo ľevizijo v letu 2017 MoL-a; potrdil obogatitvene dejavnosti, ki se izvĄajo v
nadstandaľdnih pogojih; potrdil spremembe _ potrditve finančnega in kadrovskega ĺačrta za
leto 2018; potrdil finančni inkadrovski načľt zaLeto}}l9;obravnaval realizacijo LDN 2017118,

obravnaval in spľejel letni delovni načľt za šolsko leto 201812019, se seznanil s poročilom o
delovanju Sklada vľtca; obľavnaval delo inventuľnih komisij, razpisal volitve enega

predstavnika staľšev in dveh pľedstavnikov zaposlenihzač|ane Sveta zavodaVľtcaNajdihojca.

Člani sveta vľtca, ki ga sestavljaja pet pľedstavnikov zaposlenih, trije predstavniki staľšev in
trije predstavniki ustanovitelja, svoje delo opravljajo prostovoljno in brezplačno, vendar s polno
ođgovoľnostjo in osredotočenostjo na dolgoľočni razvoj zavodater kvaliteto storitev za otľoke,
posledično pa tudi za staľše in širše lokalno okolje. Svet vľtca tako ostaja pomemben nadzoľni
in posvetovalni organ vodstva vľtca tudi v pľihodnje.

Pľedsednik Sveta zavoda
Matej Gašpeľin

7



1,.3 Osebna izkaznica in predstavitev zavoda

Vrtec Najdihojca je javni vzgojno izobraževalni zavod za predšoisko vzgojo, ki ga je
ustanovila Mestna občina Ljubljana z odlokom št. 6l-16196 z đne |2. 12. 1996.

Dejavnost vľtca: Yzgoja in vaľstvo predšolskih otrok.

Uľadni naziv vrtca: Vľtec Najdihojca.

Sedež vrtca: Gorazdova 6, Ljubljana.

Matična števĺlka: 505021 9000

ID št. za DDV: SI13051571.

Števĺlka vľtca kot proračunskega uporabnika z 63762.

Številka podľačuna pri UJP: 0126I-6030637 635.

Tel. števĺIka uprave: 01 505 59 20, računovodstva pa 0l 5l5 00 30.

Elektronski naslov: vľtec.najdihojca-lj@guest.arnes.si, vrtec@najđihojca.si

Vľtec je član Skupnosti vľtcev Slovenije.

Vľtec Najdihojca Ljubljana je javna predšolska vzgojno izobraževalna ustanova. Ima več kot
180 zaposlenih strokovnih in drugih delavcev, ki skľbijo za okoli 800 vključenih predšolskih
otrok, staľih od 1_6 let. otroci so vključeniv 49 oddelkov, v treh samostojnih enotah vttca oz.
na 6 ločenih lokacijah.

Vrtec Najdihojca je v podobni sestavi kot danes nastal z združitvijo vľtcev Litostroj, Milan
Majcen in Najdihojca. Ustanovila ga je Mestna občina Ljubljana 1. 1. 1984. V tistem času so
delovali še dislociľani oddelki na Drenikovi22, dislocirani oddelki Celovška I42-I4 (Slovenija
avto), dislocirani oddelki Goľazdova 19 teľ dislociľana oddęlka na Vodnikovi 30. V času od
leta 1988 napľej smo morali zaradi zmanjševanja števila otľok ukinjati dislociľane oddelke.
Najpľej smo ukinili oddelke Slovenija avto in Gorazđova l9,leta2002Drenikovo 22 inleta
2003 Vodnikovo 30.

od leta 2006 se povečuje inteľes po vključitvi otľok v Vrtec Najdihojca tako, da smo leta 2007
zaradi večjega povpraševanj a od razpoložljivih prostorskih kapacitet moľali narediti spľejem
otľok komisijsko. od leta 2009 nalokaciji Goľazdova ulica 19 delujeta dva dislociľana oddelka
z lakto-ovo vegetarijansko pľehľano. Leta 2013 smo na tej lokaciji pridobili in uredili otroško
igrišče.

Danes ima vľtec v svoji sestavi tľi matične enote in tri dislociranę oddelkę:

o enota Palček, Gorazdova 6, z dislociranima oddelkoma na Kebetovi 30;

o enota Biba, Ljubeljska 16, z dislociranimi oddelki LEK, Alešovčeva 82, in z
dislociľanima oddelkoma Aeteľnia, Gorazdov a 19 ;

o ęnota Čeněa, Lepodvorska 5.
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Vsega skupaj je v Vľtcu Najdihojca 49 oddelkov. Skupno število otrok na dan 1. 1. 2018 je 789'
na dan 31.12.2018 pa786.

Izhodišče vseh načrtovanih dejavnosti v našem vľtcu je otrok, s svojimi željami in potrebami.

otroci potľebujejo prostor in čas zaigro, doživljanje, raziskovanje in ustvaľjanje ter podporo

odľaslega za učenje. Starši potľebujejo povabilo k sodelovanju pri načľtovanju vzgojnega dela
v vrtcu. Zaposleni v vrtcu pa potrebujemo podporo in pomoč staľšev teľ širše druŽbene
skupnosti pri našem delu tako, da je upoštevana strokovna avtonomija vľtca. Naša temeljna
naloga je pomoč staľšem pri celostni skrbi za otroke, izboljševanje kvalitete življenja družin in
otrok' ustvaľjanje pogojev zarazvoj otľokovih telesnih in duševnih sposobnosti, uľesničevanje
zahteve po enakih možnostih, upoštevanj e razLik in pravica do izbire in drugačnosti. Pri
uresničevanju temeljnih nalog si prizadevamo za svetovno-nazoľsko nevtľalnost tet za
spoštovanje individualnih vrednot, sposobnosti, potreb ĺnželja posameznika, tako pri delu z
otroki kot pľi delu s starši in sodelavci.

Pomembno se nam zdi, đa se poleg drugega ukvaľjamo tudi z lastno pedagoško pľakso, da
znamo kritično oceniti, kje smo, kaj nam de|a težavę' v čem smo dobri in kje Želimo biti še

boljši. Prepričani smo, da je v zaposlene potrebno nenehno vlagati ter da je vir napredka v
njihovem znanju teľ pripadnosti kolektivu. Učinkovitost posameznika pń doseganju njegovih
ciljev pomeni njegovo uspešnost, njegovo celovitost pa delovanje v skladu z njegovimi stališči.
Pri opľavljanju svojega poslanstva morajo vzgojitelji čutiti pomembnost teľ poklicno in
stľokovno suverenost. Na uspešnost otrok vpliva kľepitev pľofesionalne skupnosti, skľb za
uľejenost in vaľnost, krepitev zaupanja, spoštovanje in opogumlja''je drugih, gľadnja skupne

vizije in hkĺati spľemljanje njenega uresničevanj a. Zato si želimo najti načine za razvoj
otrokovih kompetenc s posebnim poudaľkom na medpodročnih povezavah, kot so kľitično
mišljenje, ustvaľjalnost, dajanje pobud, ľeševanje problemov' ocena tveganj, spľejemanje

odločitev, komunikacija in konstruktivno obvladovanje čustev. Da bi to dosegli, ves čas

načľtujemo izboljšanje kakovosti dela pľek ruzvoja strokovnih kompetenc zaposlenih, zlasti v
smislu komuniciranja, reševanja problemov, reševanja konfliktov, usposabljanj a oz. razvijarĺja
spretnosti konstruktivnih dialogov, sprejemanja konstruktivne kÍitike, spodbujanja

ustvaľjalnosti in komunikativnosti, načrtovanja in vodenja projektov, medkultuľne zavesti,

samoiniciativnosti, spodbujanja odgovoľnosti in občutka za pľavičnost, sodelovanja,

solidarnosti in sposobnosti empatije ter nediskriminatornosti. S tem ustvaľjamo sodobnejše,

bolj dinamično, pľedano in profesionalno okolje, pripľavljeno na vključevanje dobrih praks in
inovativnih novih metod v vsakdanje aktivnosti zĺotraj našega vľtca.

Spodbujamo in se še posebej zavędamo prednosti, ki jih ponuja integriľano učenje tujega jezika
v času kurikula. To omogoča dostopnost učenja tujega jezika za vse otroke in pľispeva k
zmanjšanju ruz|ik med njimi. Stľokovnjaki na tem področju namľeč pravijo, da je tuji jezik
lahko naravno vključen med podľočja izvedbenega kurikula. Prednost tegaje, da vzgojitelji
poznajo otľoke in njihove potľebe, kajti k uspešnemu učenju prispeva tudi vaľno in spodbudno

okolje. Učenje lahko tako poteka tudi večkľat na teden, kajti študije so pokazale, daje takšno
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učenje uspešnejše. Pri načľtovanju đďra za otľoke s posebnimi potrebami podpiramo načelo
inkluzije. Vsak otrok s posebnimi potrebami, kamoľ štejemo tudi tiste, ki prihajajo iz socialno
manj ugodnega okolja, priseljence in nadarjene, mora namľeč imeti moŽnost učenja,
napľedovanja, potrjevanja, doŽivljanja uspehov in osebne rasti teľ možnost druženja z vľstniki.
Prav tako se nam zdi pomembno posebno skľb nameniti nadarjenim, ki imajo pogosto tęžave
ptĺ izkazovanju svoje nadaľjenosti in potrebujejo veliko spodbude tako vrtčevskega kot
domačega okolja.

Poseben pomen pripisujemo dokumentiľanju in objavljanju pńmeľov dobľih praks, tako na
spletnih straneh vrtca in na eTwining poľtalu kot tudi v stľokovnih revijah ali zbornikih ter
sodelovanju na različnih posvetih in mednarodnih konferencah, saj to vplivanapÍepoznavnost
vrtca navzven' na profesionalni razvoj zaposlenih in ne ĺazadnje na razvoj stroke. Veliko
bogastvo vľtca vidimo v organizacýi različnih priľeditev, ki povezujejo vse otľokove
pomembne odľasle ter krepijo sodelovanje, vzajemnost, spoštovanje in zaupaĄe, v izredno
pestľem obogatitvenem progľamu v okviru izvedbenega kuľikuluma' v raznolikih dodatnih
dejavnostih ter v različnih projektih.

Pri vodenju in načľtovanjurazvojanamenjamo posebno skľb stalnemu strokovnemu razvoju in
vseŽivljenjskemu učenju zaposlenih ter jim omogočamo možnosti za vključevanje v ľazlične
oblike dodatnega usposabljanja in izobraževarýa ter razvijanja strokovnih in osebnostnih
kompetenc.

Kljub sodobnim pedagoškim konceptom, ki so osnova obstoječega slovenskega nacionalnega
kurikuluma za predšolske otľoke' se v naši organizacĺji zavedamo, kako pomembno je
spoznavati še druge koncepte in izvedbene prakse zadelo z njimi. To poskušamo dosegati tako,
da se udeležujemo ľazličnih izobraževaĺj ter nova znanja oz. sodobne uěne metode nato na
različne načine implementiramo v prakso, zlasti na področju inkluzivnegaizobraževanja otrok.
Da bi lahko presojali kakovost lastne pedagoške pľakse, jo izboljšali in spremembe vnesli v
izvędbeni kurikulum, So nam dragocena razliěna povezovanja in usposabljanja izven meja
Slovenije.

od2012, ko smo zač,eli s pľojektom Comenius šolska paľtnerstva in z udeleŽbo na projektnih
obiskih pľi paľtnerjihizrazlričnih EU držav, je ževeč, zaposlenih dobilo pľve evľopske izkušnje.
Z njimi so razširili svoja dosedanja vedenj a o izobraževalnih praksah drugod v EU, z osebnimi
srečanji ter s spremljanjem neposľednega pedagoškega dela ob opazovanju kolegov iz drugih
držav pri njihovem delu z otroki pa se je še dodatno okľepila motivacija nekateľih' da bi svoje
nove izkušnje z EU mobilnostjo nadgľadili tudi z drugimi, bolj fokusiľanimi in strukturiranimi
izobraževanji in s tem dodali vrednost svoji pedagoški praksi.

Stľokovne delavke so Že bile vkĘučene v Erasmus* mobilnost šolskega osebja, udeležile so se
ľazličnih strukturiľanih tečajev: s področja Montessori pedagogike; Joge za pľedšolske otroke;
Upoľabe paľticipativnih gledaliških metod pri ľeševanju konfliktov in drugih socialnih vprašanj,
kaĺ v vľtcu vidimo kot pomemben in inovativen pľistop, ki ponuja aktivno soudęležbo, kar je
pomembno tako za strokovnę delavce kot za otroke, še posebej pa za tiste z različnimi
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specifičnimi težavami oz. potrebami' kamor štejemo tudi tiste, ki pľihajajo iz socialno manj
ugodnega okolja in priseljence; zgodnje poučevanje tujih jezikov; raziskovali smo ravnoteŽje
med internacionalizacijo kurikula in ohĺanjanjem nemateľialne kultuľne dedišěine. V šolskih
letih 2016117 iĺ 2aI7ll8 smo sodelovali v Erasmust KA2 (šolska paľtneľstva) projektu
C.L.E.V.E.R., s pomočjo kateľega dvigamo kakovost predšolske vzgoje na podroěju zgodnjega
učenja tujih jezikov ter ponujamo otľokom učenje angleščine na pľivlačen in interaktiven način.
V letu 2018 smo zaključili ErasmusfKAl pľojekt Bogatim sebe, da bom lahko obogatil svet,
ki kljuěni poudarek namenja razumevanju vľtca kot učeče Se skupnosti ter zač,eli s
EľasmustKAl projektom Novo sreča staro za mođri jutri.

V letu 2017 smo za mednaľodno sodelovanje pĘeli pnztartje nacionalne agencije CMEPIUS
Jabolko kakovosti.

Poleg mobilnosti strokovni delavci delujejo tudi na poľtalu eTwining ter se povezujejo z ljudmi
izrazliěnih đržavah, ki se ukvaľjajo s podobnimi pedagoškimi pristopi. Prav tako posamezniki
s prispevki sodelujejo na ľazličnih mednarodnih konfeľencah in posvetih.

Strokovne delavke svoja nova teoretična znanja in pridobljene praktične veščine vključujejo v
načľtovani oz. izvedbeni kuľikulum, kot razširitev, dopolnitev in obogatitev vzgojno
izobraževalnega dela s predšolskimi otroki.

V vľtcu med drugim izvajamo projekte, ki izboljšujejo komunikacijo in spodbujajo nenasilno
reševanje konfliktov med vsemi udeleŽenci vzgojno-izobľaževalnega procesa. Znjimi skušamo
kĺepiti ključne kompetence in spretnosti; spodbujati aktivno in ustvaľjalno delo, za ustvarjanje
novih idej na podľočju vzgoje in izobraževanja, teľ spodbujati sposobnosti za razvijanje
smiselnih (problemskih) situacij, ki temeljijo na povezovanju različnih podľočij. S tem skušamo
prispevati tudi k ozaveščanju stľokovnih delavcev za občutljivost do družbenega okolja,
nacionalne kulture, identitete, multikultuľnosti in za nediskriminativnost.

Nekateľi pľetekli pľojekti: Mreža učečih se šol 2 Sodelovanje s starši, Etika in vrednote v YIZ,
Ničelna toleľanca do nasilja v vrtcu, Celostno vključevanje otrok priseljencev, Pomahajmo v
svet, Vrtec za ŻI. Stoletje, Različnost nas bogati' podobnost nas zbližuje, SUSTAIN,
C. L.E.V.E. R., Supervizij a, Samoevalvacij a ...

Za uresničitev zadanih ciljev ves čas spodbujamo strokovne delavce, da se vključujejo v
pľojekte oZ. pľogľame za odptavo dejavnikov tveganja v vľtcu oZ. pľograme, ki obravnavajo
socialna vprašanja, kot so pľoblematika pľiseljencev' enakovľedno vključevanje, konflikti,
nasilje, pasivnost, negotovost, neodzivnost ...

Prizadevamo si, da bi postali bolj zdrav druŽbeni sistem, saj je dobľa klima v ustanovi
pľedpogoj za uspešen vsestranski razvoj tako otľok kot zaposlenih,zanjihovo osebnostno rast
in dobľo počutje. Z ustreznim načinom ľeševanja problemov Želimo vsem udeležencem
vzgojno-izobraževalnega procesa zagotoviti varno in pľijazno okolje za udejanjanje človekovih
pľavic in vľednot, ki zagotavljajo optimalen otľokov razvoj.
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1.4 oľganizĺranost in pľedstavitev odgovoľnih oseb

od 28. 3 : 2017 vrtec zastoparavnatetjica Andreja Štvaľe.

Ravnateljica opľavlja naloge v skladu z 49. členom Zakona o organizaciji vzgoje in
izobraževarfa:

Prĺstojnostĺ ľavnatelja uľeja 49. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
wobraź,evanja (ZoF'VI) Uľ. list RS št. 16/07 ĺn spremembe in siceľ:

o otgarĺizira, načľtuję in vodi delo vrtca,

o pripravlja program razvojavrtca,

o pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovomazanjegovo izvedbo,

. je odgovoľnazauresničevanje pravic otrok,

o vodi delo vzgojiteljskega zbora,

o oblikuje pľedlog nadstandaĺdnih programov,

. spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

o organiziľamentorstvo zapľipravnike,

o prisostvuje pľi vzgojno-izobraž'evalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in
jim svetuje,

r predlaga napľedovanje strokovnih delavcev v nazive,

o odloča o napľedovanju delavcev v plačilne razrede,

o spremlja delo svetovalne službe,

o skrbi za sodelovanj e zavodas staľši (ľoditeljski sestanki, govoľilne uľe in druge oblike
sodelovanja),

o obvešča starše o delu vrtca,

o zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov'

o zastopa in predstavlja vľtec in je odgovomaza zakonitost dela,

o določa sistemizacijo delovnih mest,

o odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovomosti delavcev,

. je odgovoľna zazagotav|janje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo
letnega poľočila o samoevalvaciji vľtca,

o opľavła druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Pľisto.i nĺlsti rar'natel.ia
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Vľtec ima dve pomočnici ravnateljice: Matejo Ličen, diplomirano vzgojiteljico predšolskih
otrok, znazivom svetovalka in Alenko Grošelj, diplomiľano vzgojiteljico predšolskih otrok, z
nazivom svetovalka. Raěunovodstvo vľtca vodi računovodkinja Nataša Košir.

1.4.1 Svet zavoda Vrtec Najdĺhojca

Svet vľtca deluje na podlagi in v skladu zZoFYI. Čtani Sveta zavoda so imenovani oz.izvoljeni
za4lętain so lahko ponovno imenovani. Člani Sveta zavoďaso lahko zapoľedoma imenovani
oz. izvoljeni največ dvakrat.

Predstavnike ustanoviteljice imenuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Predstavnike

staľšev izvolijo Sveti staľšev enot vľtca. Pľedstavnike zaposlenih izvolijo delavci vľtca.

Predstavniki ustanovitelj ice :

o Polona Čeľne
. Alja Aljoša Ljubič
. ŻigaCankar

Predstavniki zaposlenih:
o Nataša Košir
o Mateja Podgorelec
o Karmen Verovnik
o Anita Štrumbelj Ban
o Sonja Grgurevič

Predstavniki staršev:

o Matej Gašperin

Prĺstojnosti Sveta zavoda Vľtec Najdĺhojca uľeja 48. člen Zakona o oľganĺzaciji in
Íinanciľanju vzgoje in lzobraźevanju (ZoFvI)' Uľ. lĺst Rs št. 16107 in spremembe in
sicer:

o imenuje in razľešuje ľavnatelja,
. spľejema program ĺazvojavrtca,letni delovni načľt, poľočilo o njegovi uresničitvi,
o odloča o uvedbi nadstandaľdnih in drugih programov'
o obľavnava poľočila o vzgojni oziromaízobtaževalni pľoblematiki,
o odloča o pritožbah v zvezi s statusom otrok, pravicami, obveznostmi in

odgovomostmi delavcev iz delovnega razmer1a, o pritožbah staršev v zvezi z
vzgojnim inizobraževalnim delom v vľtcu,

O opľavlja druge naloge, določene zzakonom in aktom o ustanovitvi.

|)rislĺl.|nĺlsĺi Svcta zavtlĺl:l \i rtt:c \'a.idihĺl.ica
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Živa Dondur,

Gradišaľ Seifeľt Kataľina

1.4.2 Svet staľšev Vľtca Najdihojca

Svet staľšev Vľtca Najdihojca deluje v enotni sestavi.

V svet staršev so ob začetku vsakega šolskega leta imenovani pľedstavniki staľšev, po eden iz
vsakega oddelka. Svet staľšev ima 49 članov.

Svęt staľšev vodi predsednik izvoljen s strani članov sveta staľšoV, 8. Vladimir Đerič. Svet
staršev se je v letu 2018 sestalna 2 rednih (naZ. seji niso bili sklepčni, obravnavati bi morali
poľočilo o delovanju vrtca, pľedstavitev prehľane v vľtcu in oblikovanje skupine za prehľano)
in 2 koľespondenčnih sejah teľ obravnaval letni delovni načrt vľtca 2018l20l9, delno polletno
poľočilo o ľealizaciji LDN enot, poroěilo o realizaciji LDN 20l7l20l8' poročilo o delovanju
Sklada vľtca, volil pľedseđnika Sveta staľšev in njegovega namestnika, dal soglasje k
obogatitvenim dejavnostim, ki se izvajajo v nadstandaľdnih pogojih v dopolnitvi Letnega načrta
Vľtca Najdihojca.

a

a

Pristojnosti Sveta staršev Vrtec Najdihojca ureja 66. člen Zakona o oľganĺzaciji ĺn
financĺľanju vzgoje in lzobraźevanju (ZoFvI)' Ur. lĺst RS št. 16107 in spľemembe in
siceľ:

o predlaganadstandaľdneprogľame'

. daje soglasje k pľedlogu ravnatelja o nadstandaľdnih stoľitvah,

o sodeluje pń nastajanju pľedloga programa razvoja vľtca, vzgojĺega načľta teľ da
mnenje o letnęm delovnem načrtu,

. daje mnenje o kandiđatih, ki izpolnjujejo pogoje zatavnatelja,

. tazptavlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni pľoblematiki,

o obravnava pľitožbe staršev v zvezi zvzgojno-izobraževalnim delom,

o voli predstavnike staršev v Svet vľtca,

o lahko spľejme svoj pľogľam dela sodelovanja s šo1o, zlasti glede vključevanja v
lokalno okolje,

o v dogovoru Z vodstvom šole lahko ustanavlja oziľoma oblikuje delovne skupine,

o opľavlja dľuge naloge v skladu z zakonom in drugimi pľedpisi.

Pľistojnĺlsti Sveta staršer' Vrtec Najĺlihoica
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1.4.3 Kotegij vrtca

Kolegij vľtca sestavljajo ravnateljica in pomočnici ľavnateljice. Kolegij je posvetovalni organ
ravnateljice, ki daje pobude in predloge, ki jih ravnateljica sprejme aIí zavme.

Člani razširjenega kolegija za uľesničevanje nalog s posameznega podľočja dela so še

organizacijske vodje enot, vodje aktivov, organizator prehľane in zdravstveno-higienskega
režima, svetovalni delavki, poslovna sekľetaľka in računovodkinja, v kolikor bi to zahtevala
obľavnanvana tematika pa tudi drugi zaposleni vľtca glede na svoje stľokovno področje.

Tehnični kolegij vľtca sestavljajo ravnateljica, pomočnici ľavnateljice, ľačunovodkinja,
organizator prehľane in zdravstveno higienskega režima,hišnikiinvodjekuhinj.

1.4.4 Vzgojiteljski zbor

Vzgojiteljski zbor Vľtca Najdihojca je sestavljen iz strokovnih in svetovalnih delavk in
delavcev vľtca.

V letu 2018 se je sestal dvakĺat v celotni sestavi. obravnavalje naslednje vsebine

Junij 2018:

o seznanitev s projekti in evalvacijo v šo1. letu20l7lI8,

Pristojnosti vzgojiteljskega zbora Vľtec Najdihojca uľeja 61. člen Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje iĺizobraŽevanju (ZOFVI)' Uľ. list RS št. 16107 in spľemembe in sicer:

o obravnava in odloča o strokovnih vpľašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim
delom,

. daje mnenje o letnem delovnem načľtu,

o predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,

o odloča o posodobitvah programov vzgoje inizobraževanja in njihovi izvedbi v skladu
s pľedpisi,

o đaje mnenje o pľedlogu za imenovanje ľavnatelja,

. daje pobude zanapredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,

. opľavlja dľuge naloge v skladu zzakonom.

Pristojnosti vzgojiteljskega zboľa Vľtec Najĺlihojca
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a napredovanja.

September 2018:

. obravnava LDN vrtcaza šol. leto 2017lI8,

. napredovanja.

1.4.5 Strokovnĺ aktivi

Znotraj enot vrtca delujejo strokovni aktivi. Vsebina njihovih aktivnosti je uvajanje spľememb
na področju vzgojno izobraževalnega dela (razvojni in inovacijski projekti), spľotna analiza
ciljev in nalog izletnega đelovnega načrta ter strokovne razpÍavę.

Strokovne aktive v vľtcu sestavljajo vzgojitelji/ vzgojiteljice in pomoěniki/ pomočnice
vzgojiteljev/vzgojiteljic. Strokovni aktivi v vľtcu obľavnavajo vzgojno delo, vzgojiteljskemu
zboru dajejo predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pľipombe staľšev teľ
opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem delovnem načrtu.

Ot ganizacíja strokovnih aktivov :

o Strokovni aktiv vzgojiteljiclvzgojiteljev enot (vodje aktivov: Anja Jakopič, Aleksandra
Vukolič, Nives Zabret)

o Strokovni aktiv pomočnikov vzgojiteljicl vzgojiteljev enot (vodje aktivov: Iza Tanjšek,
Maja Lavtar, Nina Nikolič)

o Strokovni aktiv. Supervizija (vodja: vodje aktivov)

o Stľokovni aktiv: Vzgojno zahtevnejši otľoci in otroci s posebnimi potrebami v ľednih
oddelkih (vodja: Darja Kĺebelj in Mateja Ličen)

o Strokovni aktiv: Ględališče po metođi gledališča zatiranih (vodja: Saša Pogačaľ)

o Strokovni aktiv: Fit Kobacaj (vodje: Matejka Stepančič, Janja obal, Maja Lavtar)

o Strokovni aktiv: Montessori pedagogika (vodja: Ana Fajdiga)

o Strokovni aktiv: Teambuilding in kľepitev zdravjav vrtcu (vodja: Alenka Grošelj)

Pristojnosti strokovnega aktiva Vľtec Najdihojca uteja 64. člen Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje inizobraževanju (ZOFVI), Uľ. list RS št. 16107 in spľemembę in sicer:

e obravnavajo vzgojno delo,

. dajejo vzgojiteĘskemu zboru predloge zaizbo|jšanje vzgojnega dela,

o obľavnavajo pripombe staršev ter

o obľavnavajo druge stľokovne naloge, določene v letnem načľtu.

Pristoj nĺlsti stľokĺlvn ega aktir'a
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o Stľokovni aktiv za prehľano (vodja: Maľko Meglič)

o Strokovni aktiv: Likovne dejavnosti v vľtcu (vodja: Nives Zabret)

o Strokovni aktiv: Ljudski plesi (vodja: Helena Urbančič)

o Strokovni aktiv: Gozdni vľtec (vodja: Matic ŠtuU;

o Strokovni aktiv za pisno komuniciranje (vodja: Mateja Ličen)

o Stľokovni aktiv: Profesionalni razvoj (vodja: Mateja Ličen)

Vsi strokovni delavci so vključeni v strokovni aktiv vzgojiteljev/ vzgojiteljic ali v stľokovni
aktiv pomočnikov vzgojiteljevlvzgojiteljic in v vsaj še en strokovni aktiv, ki naslavlja eno od
izbľanih vsebin za pedagoške diskusije. Vsak strokovni aktiv je pľipravil načľt aktivnosti in se
sestal vsaj trikľat v šolskem letu.

Stľokovni delavcĺ vrtca sodelujejo na naslednjih aktivĺh:

Strokovni aktiv vzgojĺtelj ĺc/vzgojitelj ev
enote
Vodje: Anja Jakopič, Nives Zúret,
Aleksandra Vukolič

Vsi vzgojitelji in vzgojiteljice

Stľokovni aktĺv pomočnikov vzgoj itelj ĺc/
vzgojĺteljev enote
Vodja: Iza Tajnšek, Nina Majnik, Maida
Sakušič

Vse vzgojiteljice - pomočnice vzgojiteljic

Supeľvizija Baľbaľa Papež, Anica Birsa, Milena Gľičaľ,
Nataša Frece, Aleksandra Pogačaľ 5

Vzgojno zahtevnejši otroci ĺn otrocĺ s
posebnimi potrebamĺ v rednih oddelkih
vodja: Daľja Kľebelj in Mateja Ličen

Meta' Šoba, Majda Cehió, Iza Tajnšek, Tanja
Podgoľšek, Nina JanŽekovič, Natalija Kerec,
Urška Kozameľnik, Majda S3ľ8aľ, Renata
osolnik, Petra Ceľaľ, Alma Sušteľšič, Nika
Ža\ec, Alj oša Stľnad, Johana Abakumov,
Maja Lavtaľ, Anica Demšaľ, Tatjana
Kovačević, Lea J ana Pečaľ, Dionea
Todosovski, Anica Pahor, Milena Gričar'
Renata Karaľič, Tina Kocijan, Tatjana
Kovačič, Beti Mešič, NatašaNovak, Anuška
Balant, AndĘa Kuhar, Urška Puľkaľt, Nina
Majnik, Monika Pene, Urša Zorc, Zl:lua
Delić, Mojca Gabľovšek, Janja Jagaš, Janja
obal, Sandra Mecilošek, Silvana Gľegorěič,
Nataša Fľece, Matejka Stepančič, Metka
Pezdiľ' Iva Kosi' Marietka Perc, Irena Jerai 44
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Gledališče po metodi gledalĺšča
zatiľanih
vodja: SašaPogačaľ

Štefanija Pavlic, Maja Kľamar, Bľigita Ilovar,
Sandra Mecilošek, Bernaľda Potočnik Nučič,
Saša Pogačaľ 6

Fit kobacaj
vodja: Matejka Stepančiě, Janja obal,
Maja Lavtaľ

Petra Ceľar, Tjaša Korbar Horvat, Mateja
Grabnar, Helena Urbančič, Sonja Grguľevič,
Tina Kikelj, Pľimož Kľajnc, Baľbara Papež,
Andreja Kuhaľ, IJršaZorc, Špela Kľalj, Nina
Prosen, Jana Frančeškin, Nataša Stopaľ, Iva
Kosi, Matejka Stepančič, Metka Pezdir,
Nataša Brezovar, Aldina Keserovió, Iľena
Jeľaj, Maida Šakušii, Marjetka Perc, Helena
Markič, Klaudija Remškar, Irena Vrhovec,
Tina B. Balarin, Tina ŠkoĹ Dľagica Ljubišič

28
Montessoľĺ pedagogika
vodja: Ana Fajdiga

Baľbara Skaza, Ana Fajdiga, Anastassia
Felini, Alenka Krajnc, Iza Tajnšek, Mateja
Zore, Urška Purkaľt, Nina Majnik, Monika
Pene, Urša Zoľe, Jan|a obal, l'1

Teambuilding in kľepitev zdľavja v
vrtcu
vodja: Alenka Gľošelj

Anja Jakopič, Marija Volk, Maja Kramaľ,
Metka Pungerčaľ, Johana Abakumov, Anica
Pahoľ, Karmen Verovnik, Milena Gričar,
Tatjana Kovačič, Beti Mešič, Nataša Novak,
Janja Jagaš, Anuška Balant, AndĘa Kuhaľ,
Urška Purkart, Zulva Delić, Mojca
Gabrovšek, Irena Zarnida, Tanja Tošió,
Sandra Mecilošek, Silvana Gregorčič,
Marjetka Perc, Anita Štrumbelj Ban, Bľanka
Peteľca, 24

Likovne dejavnosti v vrtcu
vodja:Nives Zabret

Matic ŠkuĘ, Maja Salkić, Johana Abakumov,
Dušica Urbanija, Ana Kmet, Lara Lukanc,
Nives Zabtet, Barbara Papež 8

Ljudskĺ plesi
vodja: Helena Urbančič

Anastassia Felini, Bianca Količ, Dušica
Urbanija,ljaša Hľibar, Anuška Balant, Mojca
Gabľovšek, Marina Berčič 7

Gozdni vľtec
vodja: Matic Škulj

Mateja Gľabnaľ, Maja Kľamar, Tina Kikelj,
KajaTeržan' PrimoŽ Kľajnc, Dragica Ljubišič

6
Stľokovni aktiv za pisno komuniciranje
vodja: Mateja Ličen

Marjanca Mušič, Tanja Trček, Uľška
Kozamernik, Renata osolnik, Baľbara Skaza,
MajaLavtar, Anja Jakopič, Viktorija Šteľ,
Baľbara Gale' Anica Demšaľ, Maja Kľamaľ,
Iza Tajnšek, Anica Birsa 13

Profesionalni razvoj
vodja: Andľeja Škvaľč

Sonja Sevšek, Helena Urbančič, ZuhraDelič,
Luka Isak, Aleksandra Vukolič, Marjetka
Perc 6
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l.4.6 Svetovalna služba

Svetovalno delo opravljata svetovalni delavki Božena Stritih in Daľja IGebelj. Naloge
opravljata v skladu s smernicami za svetovalno delo, vizijo in cilji vľtca.

BoŽena Stľitih je vodila projekt Prehajanje med pľogrami vrtca, pľojekt Portfolio otroka,
koordinirala mednaľodni pľojekt Erasmus* KA2 šolska paľtneľstva C.L.E.V.E.R ter koordinira
delo strokovnih skupin za otroke s posebnimi potrebami.

Daľja Iftebelj je skĺbela za vpise otľok, vodila preventivni pľogram Ničelna toleranca do nasilja
v vľtcu, aktivno sodelovala v projektu Samoevalvacija v vrtcu, koordinirala mednarodna
projekta Eľasmust KAl Novo sľeča staro za modri jutri in Bogatim sebe, da bom lahko
obogatil svet ter Erasmus* KA2 šolska paľtnerstva C.L.E.V.E.R ter skľbela zaizobraževanje
odľaslih.

Svoja znanja in izkušnje sta izmenjevali na aktivih strokovnih delavcev znotraj vľtca ter na
aktivih na nivoju Ljubljane in države.

l.4.7 Mobĺlna specialna pedagogĺnja

Brigita Ilovaľ dela v skladu s smernicami za delo z otľoki s posebnimi potrebami,vízijo in cilji
vľtca. Njena naloga je definirana tudi s potľebami vľtcęv v Mestni oběini Ljubljana, kjer imajo
otroke s posebnimi potrebami v ľednih večinskih oddelkih in potľebujejo strokovno pomoč
specialnih pedagogov. Sodeluje na aktivih v vľtcu, zaizmenjavo izkušenj in oľganizacijo dela
pa se povezuje tudi v aktiv mobilnih specialnih pedagoginj.

1.4.8 oľganĺzatorzdľavstveno higienskega ľežima

Naloga organizirane zdravstveno higienske sluŽbe znotraj vľtca je spremljanje in nadzor nad

Pristojnosti svetovalne službe Vľtec Najdihojca ureja 67. ělen Zakona o oľganizaciji in
financiranju vzgoje inízobraževanju (ZOFVD' Ur. list RS št. 16107 in spremembe in sicer:

o sodeluj e zvzgojitelji in vodstvom šole pľi načľtovanju dela v vrtcu,

o spremlja in evalvira razvoj vľtca in opľavljanje vzgojĺo-izobľaževalnega dela,

o sodeluje pľi pľipravi in izvedbi individualiziranih pľogľamov za otľoke s posebnimi
potrebami.

I'ristojnosti svetĺlvalnc službe
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izpolnjevanjem sanitaľno tehničnih in sanitaľno higienskih zahtev v smislu ohľanjanja
spľejemljivega higiensko-epidemiološkega stanja ter zagotavljanja pogojev ob izkazani
potľebi za hitľo in učinkovito obveščanje teľ pľeventivno ukľepanje. Organizator zdľavstveno
higienskega režima Marko Meglič se povezuje v aktiv organizatorjev PZHR ljubljanskih
vľtcev. Maľko Meglič v vľtcu vodi skupino zaprehlrano, v katero so vključeni tudi starši.

1.5 Glavni podatki o poslovanju

Dejavnost vrtca kot javnega zavoda opľedeĘujejo tako 28. in 29. i|enZoFvI kot tudi 5. člen
Odloka o ustanovitviter Zakon o vrtcih.

Dejavnost vrtca je skladna s sodno registracijo zavzgojo inizobraževanje pľedšolskih otľok,
kaľ pomeni, da nudimo staršem varstvo in vzgojo njihovih otrok od enajstega meseca do šestega
leta staľosti oz. do vstopa v šolo. otroci so vključeni v dnevne pľogľame' ki zarlje, v okviru 11

urnega poslovalnega časa, trajajo največ 9 ur dnevno in se odvijajo v dopoldanskem času.

Vloge za vpis otľok v vrtec smo sprejemali pľeko celega leta. Javni vpis v vrtce na območju
MoL je potekal od 1. 3. do 15. 3. 2018. Po končanem javnem vpisu smo pĘeli 177 vlog:

1. staľostno obdobje: 154 vlog,
2. starostno obdobje: 2I vlog.,

pľilagojeni pľogľam: 2 vlogi

V vľtec je prispelo skupaj I77 vlog; od tega I54 za 1. starostno skupino in}lr za 2. staľostno
skupino teľ 2 vlogi zaprilagojeni pľogram v ľazvojnem ođdelku.

Komisija za sprejem otrok, se je sestala3. 4.2018 in točkovala vloge ter oblikovala pľednostni
vrstni red za otoke l. in2. staľostnega obdobja ter za prilagojeni progľam. Po zaključeni
komisiji smo sprejeli 131 otrok 1. staľostnega obdobja in vse otľoke 2. starostnega obdobja ter
oba otľoka zaprilagojeni pľogram.

Celoten postopek vpisa je enoten Za vse vľtce MoL.

Skupno število otrok na dan 1. 1. 2018 je789, na dan 3l.12.2018 pa786.

Registrirani smo tudi za opravljanje stoľitev zatrg, s tako imenovano tržno dejavnostjo, kar
pomeni, dapripravljamo hľano zazunanje odjemalce, vrtce, upokojence,zazaposlene ter druge
zainteresirane osebe za odvzem hrane.

V letu 2018 znašaposlovni rezultat 66.519,23 € presežka prihođkov nad odhodki. Presežek bo
v celoti poľabljen za investicije v osnovna sredstva v letu 2019.
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1.6 Vizija vľtca

Izhodišče vseh naěľtovanih dejavnosti v vľtcu je otrok, s svojimi željami in potľebami.

otroci potrebujejo prostor in čas za igro, doŽivljanje, raziskovanje in ustvarjanje teľ podporo
odľaslega za učenje. Starši potľebujejo povabilo k sodelovanju pri načľtovanju vzgojnega dela
v vľtcu. Zaposleni v vrtcu pa potľebujemo podporo in pomoč staršev teľ šiľše družbene
skupnosti pľi našem delu tako, da je upoštevana stľokovna avtonomija vľtca.

Pot k uresničevanju potencialov posameznika, ne le otrok, temveč tudi zaposlenih, lahko vodi
le prek ÍĄ7prave o temeljnih vľednotah in ciljih. Da bi vizíja postala resničnost, je nujno' da si
vsak posameznik in institucij anaIoží svoj del odgovornosti in jo nosi z zaupanjem, da bodo vsi
drugi storili enako. Yizijaje učinkovita, ko jo sprejmejo vsi zaposleni in lahko nastane le, če
jim je dana moŽnost sodelovanja pľi njenem nastajanju. Za oblikovanje dobľe vizije je potrebna

analiza stanja, opľedelitev prednosti, slabosti, izzivov in nevaľnosti, ki se pojavljajo pri
vsakodnevnem delu' ustvarjati pa moľa novo sineľgijo, ki se odraža skozi kakovostno delo.
Zavędarno se, da moľa biti oblikovana ľealno, v skladu s klimo in kulturo vľtca, ki jo razumemo
kot vsoto splošno spľejetih stališč, prepričanj, predpostavk in pričakovanj, ki običajno niso
nikjer zapisani, pa vendar pomembno določajo delovanje zaposlenih v vrtcu. Ravnateljeva
vloga je njeno sooblikovanje in progľam njenega tazvoja, sodelovanje med vsemi zaposlenimi
in drugimi deležniki pa omogoča soodločanje o prednostnih ciĘih in stľategij ah za doseganje
le-teh.

Naš cilj bo tudi v prihođnjih letih otrokom in njihovim staľšem prijazen, pľogľamsko zanimiv
vľtec s sodobnim in kvalitetnim progľamom v okviru ciljev in načel pľedšolske vzgoje. Naše
naloge bodo pomoč staršem pri celoviti skrbi za otľoke, izboljševanje kakovosti življenja družin
in otrok, ustvaľjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti,
uresničevanj e zahtevę po enakih možnostih, upoštevanje razlik ter pľavica do izbire in
drugačnosti.

Naše delo bo temeljilo na spoštovanju in upoštevanju otľokovih pravic, sodelovalnem in
podpornem stilu vodenja, pozitivni klimi in sodelovalni organizacijski kulturi, timskem delu,
ustvarjanju profesionalne učeče se skupnosti, uporabi podatkov Za spľemembo pľakse,

tľansparentnem in gospodaľnem poslovanju ter spoštovanju individualnih vrednot, sposobnosti,
potreb in želja posameznika. Ključne vrednote, ki jim bomo pri tem sledili, so dobrobit otrok,
zaupanje, odgovoľnost, varnost, dober, odprt in iskren dialog ter kľepitev kulture kakovosti,
kajti nosilci kakovosti smo ljudje.

Razvoj dela vľtca vidimo kot proces' v katerem bomo ohľanjali tisto, kaľ nam je dobro uspelo,
popravljali tisto, s čimer nismo zadovoljni in si postavili nove cilje, ki bodo oblikovani s

posvetovanjem in soglasjem vseh deležnikov. Skupno načľtovanje, sodelovanje, odločanje o
usmeľitvah in kĺepitev učenja celotnega zavoda pomeni kľepitev pľofesionalne skupnosti in
višjo ľaven strokovne odgovoľnosti đo otľok, staľšev in sodelavcev.

Kakovost je proces, ki ga bomo vsak trenutek oživljali, ki bo zavezujoč, pa vendaľ ne

obremenjujoč. Izboljšave bomo uvajali Z namenom izboljšanja učenja' poučevanja in dosežkov
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otrok. Za dobro delovanje vľtca bomo omogočali razprave med vsemi deležniki in njihovo
sodelovanje.

Krepitev kakovosti je investiranje v prihodnost. Kakovost pomeni, da nam ni vseeno, da
naredimo tako, kot smo obljubili in da smo Za svoja dejanja in izrečene misli pripravljeni
prevzeti odgovoľnost.

Zavedamo se, da je maksimalna kakovost vľtca doseŽena takrat, ko otroku omogočimo razvoj
vseh njegovih potencialov. otľoke Želimo opľemiti z znanjem in spľetnostmi za njihovo polno
življenje in dejavno sodelovanje v družbi, njihov vsestranski razvoj in njihove najveěje koristi
pa so v sľedišču našega delovanja. otľoci imajo priložnost zadovoljevati svoje potrebe po
vaľnosti, spľejetosti in vključenosti v skupnost, ob naši podpori pa jim je omogočeno iskanje
lastne poti. Skupaj bomo, s povezovanjem kurikulaľnih vsebin, z upoštevanjem razvojne
stopnje otľok in odzivanjem na njihove želje in potrebe načrtovali aktivnosti za optimalen
razvoj otrok, njihovo zgodnje, aktivno in raziskovalno učenje. Spodbujali bomo razvoj
kľitičnega in ustvaľjalnega mišljenja teľ samostojnosti, radovednosti in domišljije. Zagotovili
jim bomo pľavico do igľe, varnosti, enakosti, telesne nedotakljivosti ter svobodo ízražanja.
Hkĺati bomo otrokom omogočali individualnost, ľazličnost in izbiľo v naspľotju s skupinsko
rutino. Upoštevali bomo zasebnost druŽine ter slędili nenehnim druŽbenim spremembam.

Pri načrtovanju dela za otroke s posebnimi potrebami bomo kľepili načelo inkluzije. Vsak otrok
s posebnimi potrebami bo imęl priložnost učenja, napľedovanja, potrjevanj a, doživ|janja
uspehov teľ možnost druŽenja z vrstniki. Posebno skľb bomo namenjali nadaľjenim, ki imajo
pogosto tęžave pri izkazovanju svoje nadarjenosti in potľebujejo veliko spodbude tako
vrtěevskega kot domačega okolja.

Spodbujamo in se še posebej zavedamo prednosti, ki jih ponuja integľirano učenje tujega jezika
v ěasu kuľikula. To omogoča dostopnost učenja tujega jezika za vse otroke in prispeva k
zmanjšanju razlik med njimi. Strokovnjaki na tem podľočju namreč pľavijo' da je tuji jezik
lahko naÍavno vključen med področja izvedbenega kurikula. Prednost tega je, da vzgojitelji
poznajo otľoke in njihove potľebe, kajti k uspešnemu učenju prispeva tudi varno in spodbudno
okolje. Učenje lahko tako poteka tudi večkĺat na teden, kajti študije so pokazale' da je takšno
učenje uspešnejše.

ZagotovíIi bomo ničelno toleľanco do kakršnekoli oblike nasilja v vrtcu.

Spodbujali bomo bivanje otľok na prostem in vključevanje elementov t.i. gozdnega vľtca. S
sistematičnim ľazvojem temeĘnih telesnih sposobnosti in gibalnih veščin bomo ľazvijalri

otľokove sposobnosti in dvigovali njegove potenciale. Bolj kot je otrok gibalno razgledan, bolje
se razvijajo nevronske povezave v njegovih moŽganih. S skľbjo za pridobivanje zdravih navad
bomo gradili tľdne temelje in investirali v prihodnost otrok.

Da bi vse to dosegli, načľtujemo izboljšanje kakovosti dela prek razvoja strokovnih kompetenc
zaposlenih. Stalno stľokovno izpopolnjevanje je eden od temeĘev strokovnega razvoja
zaposlenih. Vseživljenjsko učenje predstavlja tudi eno od stľategij evľopskega sodelovanja v
politikah izobt ažev anja in uspo sablj anj a za po sameznike.
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Ukvaľjali se bomo tudiz lastno pedagoško pľakso. Kľitiěno bomo ocenili kje smo, kaj nam dela
težave, v ěem smo dobri in kje Želimo biti še boljši. Veľjamemo, da je v zaposlene potľebno
nenehno vlagati ter da je viľ napredka v njihovem znanju teľ pľipadnosti kolektivu. DelovĄe
v varnem' zdľavem in pľijaznem delovnem okolju moľa predstavljati osnovno noľľno zavoda.
Sodelovanje med zaposlenimi bomo kĺepili s spoštovanjem posameznikovih vľednot. Skupaj
bomo sprejemali odločitve in uvajali spľemembe. Povečano skľb bomo namenjali zdravju.

Pri opravljanju svojega poslanstva moramo zaposleni delovati v skladu s Kođeksom etičnega
ravnanja, hkľati pa od ostalih deležnikov vzgojno-izobraŽevalnega procesa pričakujemo
spoštovanje naše strokovne avtonomije.

Razvoja vľtca si nę moremo predstavljatibtezrazvoja sodelovalne kulture med zaposlenimi,
učenja drugega z drugim in drug od drugega. Veľjamemo v sposobnosti, spretnosti in
strokovnost sodelavcev,izkazujemo timsko naravnanost teľ sposobnost poslušanja in učenja od
drugih. Zaposleni se trudimo gojiti spľoščene a profesionalne medsebojne odnose in v delovno
okolje vnašati optimizem. S kolegialnimi hospitacijami in drugimi oblikami pľofesionalnega
razvoja si sodelavci nudimo podporo pri učenju in skupaj ustvarjamo okolje, znotraj kateľega
lahko preizkušamo različne zamisli, ideje, vpeljujemo nove pristope, metode in oblike dela,
rešujemo probleme inizzive, s katerimi se sľečujemo pri svojem delu. Sredstvazaprofesionalni
razvoj posameznikov in kolektiva porabljamo namensko in učinkovito. V sodelavcih vidimo
zakladnico znaĺja in kontinuiľane pedagoške diskusije so cilj, ki si ga želimo uresničiti.
Prenašanje pridobljenihznanj med sodelavci in pľipravljenost na izmenjavo izkušenj in dobrih
praks vidimo kot enega od temeljev razvoja in napredkavrtca.

Tudi vpetost družine v vzgojno-izobraževa|ni proces je pomemben vidik kakovosti, saj so staľši
enakovredni paľtneľji' ki s svojimi stališči in pľičakovanji oblikujejo delo, tako na ľavni oddelka
kot na ľavni celotnega vľtca. Menimo, da vzajemno sodelovĄe vođi do medsebojnega
spoštovanja. Zavędamo se, da ima komuniciľanje v javnem prostoru številne razsežnosti , zato
si bomo pnzadeva|i s staľši komunicirati dvosmerno in odkľito. Staľšem bomo omogočali
pľiloŽnosti za pogovor v obliki konstruktivne kľitike, predlogov za delo in pohval. Na podlagi
ankete, ki jo bomo še naprej izvajal'i in tako pridobili poglede staľšev na naše delo, bomo
pľipravili akcijski načľt v katerega bomo vključili predloge staršev in vsebine vnesli v naše delo.
Sodobni mediji omogočajo vľsto komunikacijskih poti in verjamemo, da bo tudi sodelovanje s

staľši v prihodnje še uspešnejše' če bodo le-ti še napľej dobro obveščeni o dogajanju v vľtcu, če
se bo pri sodelovanju razvijalo medsebojno zaupanje in spoštovanje ter takšnę oblike dela, kjer
se bodo razvijale paľtnerske vezi.

Poseben pomen pripisujemo dokumentiranju in objavljanju primerov dobrih pľaks ter
sodelovanju na ľazličnih posvetih in konferencah. Povezovali se bomo med oddelki in enotami
vľtca, med našim in drugimi vľtci ter spodbujali povezovanje in pľedstavljanje vrtca v
mednarodni skupnosti, saj se s tem kľepi naša prepoznavnost in kakovost. Sodelovanje v
mednaľodnih projektih zaposlenim prinaša visoke dolgoročne učinke, in siceľ odprtost za
sprejemanje novosti, stľokovni razvoj s pridobivanjem šiľine znanja in izkušenj ter bogatitev
vsebin pri neposľednem delu z otľoki. Z vključevanjem v projekte bomo skľbeli za ruzvoj
ptoŽnega učnega okolja. Zavzematlo Se Za manjše število projektov, ki jih v vrtcu vodijo
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posamezni timi, njihovi ľezultati pa se odražajo v znanju, spľetnostih, veščinah in vrednotah
otrok ter kakovostnej šemu sobivanju.

Naše veliko bogastvo so in bodo tudi v prihodnje razlrične pľireditve, ki povezujejo vse otrokove
pomembne odľasle ter kĺepijo sodelovanje, vzajemnost, spoštovanje in zaupanje. otľokom bo
na voljo pester obogatitveni pľogram v okviru izvedbenega kuľikuluma, raznolike dodatne
dejavnosti teľ različni projekti, v katere se bo vľtec vključeval v soglasju z zaposlenimi.

Eno izmed podľočij delovanja vrtca je tudi njegova vpetost v sodelovanje z institucijami v
oŽjem in širšem okoĘu in le odpľtost in vpetost vrtca v lokalno skupnost daje otrokom možnost
pridobivanja specifičnih in raznolikih izkušenj. Intenzivne Spľemembe, s katerimi se srečujemo
v vzgoji inizobraževanju, zahtevajo vedno nove načine odzivanja' nova znanjain veščine. Vľtec
Se moľa odpiľati ÍLavzven, biti v okolju pľepoznaveninz njim tudi tesno sodelovati.

Pomembno se nam zdi, da kot institucija upoštevamo tudi dejavnike, ki so v stľategiji razvoja
Evrope 2020 navedeni kot kĘučni na področju ruzvoja šolstva: intemacionalizacijo iĺ
posodobitev učnih načrtov, razvoj kakovostne predšolske vzgoje, izboljšanje ključnih
kompetenc otľok, učenje tujih jezikov in stalen pľofesionalni ľazvoj strokovnih delavcev. Da bi
se laže soočili z novimi izzivi si želimo, da tudi naš vľtec postaja okolje, ki podpira in ustvarja
nove pľilagojene učne poti v skladu s potrebami in cilji otrok.

Na osnovi vsega zapisanega vidimo ľazvojne usmeritve in izgľadnjo pľepoznavnosti vľtca v
smeri načľtno izvajanih dejavnosti, ki dajejo otrokom dodatna znanja, jihvzgajajo in ozaveščajo
o pomenu trajnostnega razvoja, s poudaľkom na ekoloških vsebinah, o skľbi za zdravje in
pomenu vsakodnevnega gibanja' o pomenu ohľĄanja nacionalne in kulturne dediščine ter o
pomenu vključevanj av različna, tudi mednarodna, učna okolja. Le-to bo otrokom omogočilo,
darazvijejo znarlja, spretnosti, stališča in navade globalno mislečih državljanov. Vsi skupaj pa
si bomo pľizadevali za kľepitev pozitivne klime in kulture sodelovanja, ustvaľjali bomo
spľoščene, a profesionalne medsebojne odnose med vsemi deležniki, napredek in kakovost
bomo zagotavljali s povečanjem vloge evalvacije in timskega dela ter usmeritvijo k
vseživlj enj skemu učenj u.

1.7 Poslanstvo vľtca

Vľtec Najdihojca je vaľno in spodbudno okolje za otroke, ki jim poleg vaľstva nudi aktivno
učenje s stalno interakcijo med vsemi udeleŽenci vzgojno-izobľaŽevalnega procesa. Vľtec naj
postane najljubši prostor zaigro otrok.

Vľtec Najdihojca je vzgojno-ízobražęvalna ustanova, ki otľokom omogoča uspešno ter aktivno
uěenje spľetnosti in sposobnosti, ki jim bodo v pomoč skozi celo Življenje, teľ uspešno pľimarno
socializacijo. V varnem in čustveno toplem okolju vľtca otrokom preko igre nudimo različne
vzgojne in učne aktivnosti, ki so strokovno načrtovane,izvĄane in ovrednotene.
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2 POSEBNI DEL POSLoVI\EGA PoRočILA

2.1 opisna poľočĺla o izvedbi pľogramov' dejavnostĺ' pľojektov

osnova za naěrtovanje izvedbenega kurikula je nacionalni dokument Kurikulvm za vľtce in
razvojno-procesni pristop, ki omogoča aktivno vlogo otroka, načľtno in sistematično izvajanje
otľoku aktualnih vsebin, aktivnosti in dejavnosti. Načľti se razvijajo in spreminjajo preko celega
leta tako, da strokovni delavki oddelka upoštevata neposredno odzivanje otrok v ođdelku
(potrebe, želje, aktualni otrokov razvoj...), predloge inpobude staľšev, strokovne pľedloge in
pobude svetovalnih delavk, specialnih pedagogov in vodstva vrtca.

Pľogrami so organiziľani in namenjeni otrokom od prvega do šestega leta starosti.

Pľogľami glede na tľajanje:

o Dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur. Namenjen je otrokom od pľvega leta starosti
do vstopa v šolo. Poslovalni čas vrtca je 11,5 ur' vendaľ v skladu zZakonom o vľtcih
lahko otroci v vľtcu pľeživijo največ 9 ur.

Programi gleđe na staľostno obdobje:
. oddelki pľvega starostnega obdobja, v kateľe so vključeni otroci v starosti od enega do

treh.

. oddelki drugega staľostnega obdobja, v katere so vključeni otroci, staľi od treh do šestih
let.

o Kombiniľani oddelki, v katere so vključeni otľoci obeh staľostnih obdobij, najpogosteje
so stari od dveh do štirih let, lahko pa tudi od dveh do šestih let.

Programi za otľoke s posebnimi potrebami:
o Pľedšolski pľogľam s prilagojenĺmízvajarljem in dodatno stľokovno pomočjo. Program

se ĺzvaja v rednih oddelkih. Pogoji za delo z otľoki so opredeljeni v odločbah, ki jih
izdajo območne enote Zavođaza šolstvo, ki vodijo postopke usmerjanja. Stľokovni tim
vľtca, ki ga imenuje ľavnateljica vrtca, za vsakega otroka pľipľavi individualizirani
pľogram.

o Prilagojeni pľogram zapľedšolske otľoke.
Program se izvaja v razvojnih oddelkih. V enoti Biba imamo dva razvojna oddelka, v
katerih poteka pľilagojeno izvajanje progľama za predšolske otroke z dodatno strokovno
pomočjo vzgojiteljic - specialnih pedagoginj' pomočnic vzgojiteljic in fizioterapevtke.

2.2 osnove za uľesničevanje pľogľama in dela Yľtca
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V Vľtcu Najdihojca izvajamo dnevni pľogram vzgoje iĺizobraževanja za otroke staľe od enega

do šestega leta starosti, prilagojen pľogram za otroke s posebnimi potrebami (razvojni oddelki)
in individua|izirane pľograme za pomoě otrokom s posebnimi potrebami, ki so integrirani v
redne oddelkę.

Načľtovanje in izvajanje progľama poteka po Kuľikulu za vrtcę _ nacionalni progľam, ki ga je
spľejel strokovni svet RS za splošno izobraževanje v Ljubljani 18. 3. |999.Razdeljen je na dve
starostni obdobji, in sicer za otroke od 1-3 leta staľosti ter od 3-6 leta staľosti, opredeljeni cilji
pa preko šestih podľočij dejavnosti zajemajo celoten spekter otrokovega razvoja.

Temeljni dokument, s kateľim vľtec skupaj z lokalno skupnostjo zagotavlja sistematično
uľesničevanje ciljev in nalog, je letni delovni načrt vrtca. V njem vrtec določi obseg, vsebino in
oľganizacijo vzgojno izobraževalnega dela in pogoje za njegovo uresničitev.

Dosežke spremljajo ľavnatelj, stľokovni organi in organi upravljĄa; nosilci posameznih nalog
sproti, v celoti pa ob zaključku šolskega leta.

2.3 Yizijal poslanstvo ĺn cĺlji

Delovanje Vľtca Najdihojca temelji na vrednotah, kurikulumu Za vrtce in veljavni zakonodaji,
kaľ je ob sprejeti viziji vrtca in poslanstvu izhodišče razvojnim ciljem in stľategijam vľtca, ki
vodijo k večji kvaliteti dela s pľedšolskimi otroki.

Temeljni cilji delovanjavrtca so otľokom in njihovim staľšem prijazen vrtec, ki ima odlično
organizacijo dela in sodobno izvedbo vzgojno učnih vsebin po meri otroka. Življenje in delo v
vľtcu je Zasnovano na medsebojni odgovoľnosti, sodelovanju in razvijanju kulture ďialoga z
ožjo in širšo okolico, ki otľokom omogoča uspešno ter aktivno učenje spľetnosti in sposobnosti,
ki jim bodo v pomoč skozi celo življenje teľ uspešno pľimarno socializacijo. V vaľnem in
čustveno toplem okolju vľtca otľokom preko igľe nudimo različne vzgojne in učne aktivnosti,
ki so stľokovno načľtovane' izvajane in ovrednotene, naša željapa je, da vľtec otrokom ostane

v najlepšem spominu.
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VREDNOTB
odgovoľnost, srčnost, sodelovanjeo ustvaľjalnost,

pogum
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2.4 Pľednostne naloge v pľeteklem letu

2.4.1 Ocena ľealizacĺje temeljnĺh ciljev pľedšolske vzgoje

Temeljni cilji predšolske vzgoje so:

o razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
. razvijanje sposobnosti za dogovaľjanje, upoštevĄe različnosti in sodelovanje v

skupinah,
o razvijarlje sposobnosti prepoznavanja ěustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in

iztažanja,
. negovanje radovednosti, ľaziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje

neodvisnega mišlj enj a,

. spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno upoľabo govora'

. spodbujanje doŽivljanja umetniških del in umetniškegaizražanja,
o posredovanje znarlj z različnih podľočjih znanosti in iz vsakodnevnega življeĺja,
. spodbujanje telesnega in gibalnega ruzvojain
o razvijanje samostojnosti pľi higienskih navadah in pľi skľbi za zdravje.

Poleg temeljnih ciljev smo uľesničevali tudi naslednje usmeritve:
o ustvaťanje pozitivne klime in spľoščenih medsebojnih odnosov med sodelavci vľtca,
o aktivno sodelovanje in odgovomost zaposlenih in staršev za boljše počutje otrok v vľtcu,
. bolj odpľt in fleksibilen kurikulum v različnih pľogľamih za pľedšolske otroke,
o oblikovanje ustľeznih pogojev za večje izražarýe in ozaveščanje skupinskih razlik

(nediskĺiminiranost glede na spol, socialno in kultuľno okolje, svetovni ÍLazor, narodno
pripadnost, telesno in duševno konstitucij o)'

. dvig kakovosti medsebojnih inteľakcij med otľoki teľ otroki in odraslimi v vľtcu,
o večja avtonomnost in strokovnost strokovnih delavcev,
. izboljšanje in povečanje viľov za komunikacijo teľ splošno infoľmiranost v vľtcu,
o povečanje pomena sodelovanja vľtca s staľši,
o povečanje vloge evalvacije pľi načľtovanju živĘenja v vľtcu,
o spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno upoľabo govora' kasneje

pa tudi branja in pisanja,
. spodbujanje doŽivljanja umetniških del in umetniškegaizražarfa,
. razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doŽivljanja in

izražanja.

Prednostna naloga vrtca je bila obdržati doseŽeno kakovost pedagoškega dela ob istočasnem
udejanjanju novih možnosti sodelovanja izobraževanja in dela, prednostni cilj pa je bil
ohĺanjanje pozitivne klime v kolektivu. Izhajajoč iz samoevalvacijskega poročila, analrize

vprašalnikov za staľše, analize in evalvacije rednih letnih ľazgovoľov in kolegialnih hospitacij
so ugotovitve ob zaključku leta pozitivne in spodbudne.
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Cilje smo uresničevali preko izvedbenega kurikula, pľepleta spontanih in načrtovanih
dejavnosti in dnevne rutine, kjeľ so otľoci pľidobivali znanja, spretnosti in vešěine, ki jim
pomagajo v vsakđanjem življenju izkoľistiti priloŽnosti, ki se jim ponujajo.

Kľatkoročne cilje smo operacionalizirali v letnem delovnem načľtu (LDN) z namenskimi
pľojekti, dejavnostmi ali drugimi aktivnostmi. Preko njih smo sledilí viziji, poslanstvu in
vrednotam vrtca.

Področja Kuľĺkuluma za vrtce

Gibanje

Cilj: omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.

Spodbujali smo zavedanje lastnega telesa in doŽivljanje ugodja v gibanju, otrokom smo
omogočali, da spoznajo inrazvijajo svoje gibalne sposobnosti, pľidobivajo zauparýe v svoje

telo, ustvarjajo osnovne gibalne koncepte, postopno spoznavajo in osvajajo osnovne pľvine
različnih športnih zvrsti, spoznavajo pomen sodelovanja ter spoštovanje in upoštevanje
različnosti.

a

o Jezik

Cilj: Jezik kot objekt igre in sporazumevanja.

otroke smo učili zavedaĄa obstoja lastnega in drugih jezikov teľ lastne in drugih kultur,
vzpodbujali smo poslušanje, razumevanje in doŽivljanje jezika, omogočali doŽivljanje in
spoznavanje temeljnih literamih de| za otroke, razvija|ĺ smo jezik z vidika moralno-etične
dimenzije, spodbujali ustvarjalnost, razvijali neverbalne komunikacijske spľetnosti, spodbujali
jezikovne zmoŽnosti (aľtikulacija, besednjak, besedila, komunikacrja ...), spoznavali smo
simbole pisnega jezika teľ omogočali doŽivljanje statusa slovenskega jezika kot drŽavnega
jezika.

o Umetnost

Cilj: Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.

Razvijali smo estetsko zaznavanje in umetniško pľedstavljivost, spoznavali posamezne

umetnostne zvrsti, ruzvijal'i lzražaĺje in komuniciľanje z umetnostj o, razvijali ustvaľjalnost in
specifične umetniške sposobnosti ter osnovno pismenost na vseh umetnostnih področjih.

o DruŽba

Cilj: DoživĘanje vrtca kot okolja, v knterem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in

vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost,
kultuľno poreklo, veroizpoved...

Spoznavali smo samega sebe in druge ljudi, oblikovali osnovne življenjske navade in
spoznavali razlike med življenjskimi navadami naše in drugih kultuľ teľ med različnimi
druŽbenimi skupinami; spoznavali oŽje in širše družbeno in kulturno okolje ter medkultuľne in
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druge razlike, spodbujali občutljivost za etično dimenzijo različnosti, oblikovali osnove za
dojemanje zgodovinskih sprememb; omogočali spoznavanje, da se ljudje in okolje, družba in
kultuľa v času spreminjajo; ustvarjali možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami;
seznanjali jih bomo zvamimnačinom življenja.

o Naľava

Cilj DoživĘanje in spoznavanje žive in nežive naľave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem
spr eminj anj u in e s te t s kih ľ az s e žno s tih.

Razvijali smo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do Živę in nežive naľave; spoznavali
svoje telo, Življenjski ciklus tet zdrav in vaľen naěina življenja; spoznavali snovi, pľostor, čas,
zvok in svetlobo; spoznavali tehnične predmete in razvijali spretnosti na področju tehnike in
tehnologij e ; razvija|i različne pľistope pľi spoznavanj u narave.

o Matematika

Ci|j: Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju'

Razvijali smo matematično izražar|e, matematično mišljenje, matematične spretnosti in
doživlj anj e matematike kot pľij etne izkušnj e.

Dnevna rutĺna

Poleg šestih osnovnih področij dejavnosti je zelo pomembna tudi dnevna rutina, ki poteka ves
čas otrokovega bivanja v vľtcu. Spremljajoče dejavnosti so otroku v veliko podporo in
predvsem kľepijo razumevaĺje vsakodnevnih procesov, katerim je otrok izpostavljen. Vsekakoľ
pa je pľiložnost in naloga strokovnih delavcev vrtca, da pľeko teh aktivnosti pľepoznavajo, jih
sami gojijo in pľi otrocih kĺepijo splošne druŽbeno spľejete vľednote in etična ľavnanja.

o Pľihodi in odhodi

Cilj: Spoznavanje vrtca kot celote, druženje z otroki različnih staľosti, socialna bogatitev in
ľacionalna oľganiziľanost dela v vrtcu.

ob jutranjem in popoldanskem združevĄu so otľoci spoznavali vrstnike drugih oddelkov, se

socialno bogatili, se učili od starejših otrok, razvijalri skľb za mlajše in spoznavali še druge
prostoľe vrtca in druge vzgojitelje.

o Počitek

Ciljz Zagotavljanje otľokovih potreb po počitku in zavedanja svojega bioritma.

Počitek je bilorganiziran v vseh igralnicah, zavse otľoke, vendar so otľoci sami izbirali dolžino
počitka v skladu s svojimi individualnimi potrebami. Stľokovni delavci so za otroke, ki niso
počivali ali so počivali kľajši čas, pripľavljali miľne dejavnosti in pľostoľ temu ustrezno
pľiľedili. V času aktivnega počitka smo Za otroke pľipravili tuđi dejavnost Pravljična joga.

o Hranjenje
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CiLj: Uresničevanje otrokovih potreb po zdravi prehrani ter navajanje na samostojno, kultuľno
in p e s tr o pr ehľ anj ev anj e.

otľoci so zajtrk in kosilo uživali skupaj, mize so bile temu primerno uľejene, otroci so imeli
možnost odločanja o količini prejete hrane in dolžini prehľanjevanja. Vzpodbujali smo jih k
pitju vode ter uŽivanju sadja in zelenjave. Pri hranjenju smo otroke spodbujali k čim večji
samostojnosti, pomagali so pri pripravi prostora, priboľa, pľi postrežbi in samostojnemu
razdeljevanju hľane. Po obľokih so otľoci za seboj pospravili pľibor in pomagali pri čiščenju
prostora.

Bivanje na prostem

Cilj: omogočanje zdľavega telesnega in duševnega ľamoja otrok.

Čim pogosteje smo z otroki bivali na pľostem, jim s tem omogoěali zdrav način Življenja ter
pestro telesno aktivnost. Posluževali smo se spľostitvenih minutk na prostem, gibanja po

ľazličnih teľenih, gibanja v naľavi, aktivnosti na igriščih, vzpodbujali gibalne spretnosti in
izvajali usmerjene dejavnosti na sveŽem ztaku. otroke smo popeljali ven tudi ob manj ugodnih
vremenskih razmerah (v dežju, V snegu' v mtazut' v megli), pri tem pa skľbno paziLi na dobro
počutje otrok in pľilagajali dolžino bivanja na pľostem.

. Prehodi med dejavnostmi in nega

Cilj Navajanje na samostojnost in odgovornost ob upoštevanju individualnih različnosti.

otroke smo spodbujali k samostojnosti pri skľbi za čistočo in urejenost prostoľov. Navajali smo
jih na skĺb za svoje telo in telesnę potľebe, telesno čistočo, pri oblačenju in obuvanju smo jim
omogočali dovolj ćasaza samostojno uľejanje in privzgajali odgovoľno ravnanje đo sebe in
drugih. Med pľipravljenimi dejavnostmi so lahko otroci samostojno izbkali glede na njihove
želje, interese in se odločali o tľajanju izbrane aktivnosti. Pri najmlajših smo skľbeli, da so otľoci
čisti, pľeviti in zadovoljni' pń staľejših pajih vzpodbujali, da opľavljajo svoje fiziološke potľebe

v skladu z njihovimi individualnimi potrebami.

opazovali smo izvajanje posameznih podľočij dejavnosti, elemente dnevne rutine, medsebojno
povezovanje in prepletanje ter ugotavljali skladnost izvajaĺtja dejavnosti z zastavljenimi cilji.
Dejavnosti so spľemljale ravnateĘica in pomočnici ľavnateljice, napovedano v skladu z načľtom
hospitacij in nenapovedano ob različnem času ter ob ľazličnih priložnostih. Zabeležke in
zapisniki so shľanjeni v mapi Hospitacije in se uporabljajo pľi individualnih pogovorih.

Načľtovanj e in ĺzvaj anj e vzgoj n o wobr aź,evalne dej avnostĺ :

o Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev so načrtovali, izvajali in evalvirali vzgojno delo

svojega oddelka skladno z načeli in cilji Kurikula zavrtce in Letnim delovnim načľtom

vftca l enote/ oddelka, s staľši so sodelovali pľi oľganiziľanju Življenja in dela v vrtcu,

sodelovali s stľokovnimi in vodstvenimi delavci. Življenje in delo v svojem oddelku so
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načrtovali na osnovi kuľikula, teoretičnih izhodišč o razvojnih značilnostih in
individualnih posebnostih otrok, specifičnosti učenja v določenem obdobju in skladno
z značilnostmi konkľetnega okolja. S pomočjo samoocenitvenega vpľašalnika in
evalvacije kolegialne hospitacije so izvedeno vzgojno delo kĺitiěno evalviľali, kar bo
podlaga in izhodišč e za nadaljnje načľtovanj e.

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev so vzgojno delo načľtovali v paľih ali timsko po
izvedęnem tematskem sklopu / projektu / didaktični enoti. Vodje oddelkov so odgovorni
za strokovno delo, o katerem so vodili tudi ustľezno dokumentacijo.

a Načrtovano delo je potekalo po kotičkih, ali po pľipľavljenih delarmicah oz. pľeko
materialov za individualno delo, ki so omogočali uravnotežen razvoj in učenje na vseh
področjih dejavnosti, otľoci pa so imeli možnost izbire med ponujenimi dejavnostmi.
Delo sta organiziľalainizvajala oba stľokovna delavca.

Dnevno sta vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, tudi skupaj z otroki, evalviľala delo in na
podlagi evalvacije načrtovala delo za pľihodnji dan v sklopu šiľšega načľtovanega
sklopa ali projekta.

Strokovni delavci v oddelku so delo načrtovali tudi skladno z opazovanji otrok in
spľemljanjem njihovegatazvoja, o čemer so vodili ustrezno dokumentacijo. otľokova
osebna mapa sluŽi kot pomoč pri poglobljenem pogovoru s starši na pogovoľnih urah.

Delavci so timsko načrtovali skupne dejavnosti in pľojekte v svoji enoti in tudi med
enotami, kadaľ je bilo zaraďi vsebinę dela to potrebno. Za projektno delo je vodja
projekta vodil mapo pľojekta, iz katere je razviden potek dela, dosežki in uľesničevanje
zastavljenih ciljev.

Svetovalno delo in individualna pomoč otľokom s posebnimi potrebami:

o Svetovalni delavki sta spremljali delo v odđelkih, otroke v skupinah in svetovali
strokovnim delavcem, posebej tam, kjer so nastopa|e tęžavę ali so nanje opozaľjali
strokovni delavci. o težavah sta se pogovorili s stľokovnimi delavci, po potrebi pa tudi
s starši in jim svetovali ustrezne pristope za njihovo odpravo. Za otroke, pľi katerih so

se kazale vedenjske, socialne, gibalne, komunikacijske, razvojne, funkcionalne ali
druge podobne težave, sta skupaj s staľši ob njihovem pisnem pľistanku ter v dogovoru
zvzgojite|jicami teh otľok izdęlalínačľt spľemljanja inpostopkov zaodptavljanje težav,
oz. sta svetovali ustrezne pľistope, skľbeli zaizvajar|e aktivnosti po izdelanem načľtu
in skupaj s staľši, vzgojitelji iĺizvajalci individualne pomoči evalvirali uspešnost dela.

o Nudili sta pomoč otrokom in staľšem pľi uvajanju otrok v vľtec, se po potľebi
udeleževali roditeljskih sestankov in pogovoľnih ur ter po potľebi individualno svetovali
staršem.

Pripravili in izvedli sta predavanje za staľše novincev z naslovom >Prvič v vľtec< in
razliěna druga predavanja v okviru izobraževarlj za staľše' organízírali ptedavanja za

a
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staľše v okviru pľogľama >Šola za starše<, strokovne članke pa sta objavljali na spletni
strani vľtca.

a Pripľavljali sta individualizirane progľame' skĺbeli za nemoteno izvajanje individualnih
pomoči drugih stľokovnih sodelavcęv,zagotavLjali spremljavo inevalvacijo, vključevali
staľše, vodili osebne mape otľok s posebnimi potrebami ter sodelovali z ustľeznimi
institucijami za usmeľjanje in spremljanje teh otrok.

Skĺbeli staza sprejem otrok v vľtec in za oblikovanje skupin za naslednje šolsko leto.

Specialna pedagoginja in ťrzioteľapevtka sta izvajalí individualno pomoč otľokom s
posebnimi potrebami skladno z odločbami o usmeritvi, sodelovali Z drugimi
strokovnimi delavci vrtca in sodelovali na timskih srečanjih za spremljavo
individuali ziranega pro grama. Svoj e delo sta sproti dokumentiľali.

Pľogramĺ izvajanja indĺvidualne pomoči otľokom s posebnĺmi potľebami in prilagojen
pľogľam za otľoke s posebnimi potrebami (razvojni oddelki)

CILJ: ZagotavĘati pomoč otrokom s posebnimi potrebami v skladu z njihovimi posebnostmi in
individualnimi značilnostmi za doseganie optimalnega ramoja in napredka'

o V letošnjem šolskem letu smo imeli v oddelke integriranih štiľinajst otľok s posebnimi
potľebami, od teh so trije v postopku usmerjanja.

o V enoti Palček so bili vključeni štiľje otľoci, sedem v enoti Biba' trije v enoti Čenča. En
otľok ima težave na govornem področju, zatoje dobil dodatno stľokovno pomoč logopeda

iz Zavoda za g|uhe in naglušne Ljubljana. Vsi ostali otroci, ki jim je po odločbi dodeljena
pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, so pľav tako dobili pomoč ustľeznega

strokovnjaka. otroke v ľazvojnih oddelkih vodita specialni pedagoginji, s čimer je zarýe
zagotovlj ena ustrezna obravnava.

Vsem otrokom s posebnimi potrebami je zagotovljena individualna pomoč v skladu z odločbo
o usmeritvi in individualiziľanim progľamom dela.

Za vse otroke s posebnimi potľebami je bila imenovana stľokovna skupina vrtca za
pripravo, spľemljanje in evalvacijo otrokovega napredka in razvoja, ki se je sestala

trikĺat v šolskem letu, in sicer v začetku leta ob sprejemanju pľograma dela, ob polletju
ob delni evalvaciji ter na koncu ob evalvaciji opravljenega dela in smeľnicah zanaprej,
po potľebi pa se je sestajala tudi večkľat.

a osebno mapo otľok sta, ob stalnem sodelovanju stľokovnih delavcev oddelkov in
stľokovnjakov Za izvajarýe pomoči, urejali svetovalni delavki, skľbeli sta tudi za
izvajanje nemotenegaizvajanja individualne pomoči, sklicevanje in zasedanje skupin'
pisanje zapisnikov in poročil.

Uresničevanje progľamov Za pomoč otľokom s posebnimi potrebami sta spremljali pomočnici
ľavnateljice. Pľeverjali sta izdelavo individualiziranih naěľtov, skladnost delaznačľti, beleženje

a

a

JJ



opravljenega dela in sodelovanje s staľši. Dvakľat letno sta pregledali izpolnjevanje osebnih
map in skladnost vaľovanja osebnih podatkov s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.
Ugotovitve sta sproti beležili in jih sproti posľedovala izvď1a|cem individualnih pomoči ter
svetovalni delavki.

2.5 Razvojna naloga

CILJ: PosodabĘati postopke in načine dela v skladu z najnovejšimi standardi za zagotavljanje
večje kakovosti predšolske vzgoje in uvajati inovativne pristope pri vzgojno izobraževalnem
delu.

Za doseganje kakovosti so ključnega pomena klima v vľtcu in pogoji, ki omogočajo ne le
otľokovo učenje, temveč tudi učenje in ľazvoj zaposlenih.

orgarizacijska kultuľa in klima sta pomembna dejavnika v delovanju vrtca, saj vplivata na vse
procesę' ki se v njem dogajajo _ na način vodenja, motiviľanja, komunicitanja, reševanja
pľoblemov,pnzadevarlja za kakovost, etičnost ravnanja zvzgojitelji itd. organizacijska kultura
je vzoľec pľepriěanj in vrednot, ki jih člani neke organizacije razvijejo v daljšem času in se

izražajo v materialnih simbolih in vedenjih, klima pa odraža posameznikovo doŽivljanje
organizacijske kulture in se kaže v vzdušju v vľtcu.

Za dobro delovanje vľtca in zavzetost zaposlenih je torej pomembno tudi vzpostavljĄe in
vzdrževarýę takšne kultuľe in klime, ki spodbuj ata razvoj, stalno učenje in ustvarjata
zaposlenim pijazna delovna mesta.

Dobri odnosi so bistveni pri zaznavanju delovnega mesta posameznika. Pozitivni odnosi
namreč spremljajo posameznika večino njegovega časa v pľijetnem delovnem okolju, ga

spodbujajo pri njegovem delu in pomagajo pri pľemostitvi drugih delovnih tęžav. Medosebni
odnosi so bistvenega pomena pri oblikovanju človekove osebnosti v socialnem, čustvenem in
intelektualnem smislu. Na osnovi odnosov posameznik gľadi lastno identiteto.

Konfliktni odnosi nastanejo iz institucionalne sęstavine odnosov, torej zaradi nespoštovanja
predpisanih norÍn' lahko tudí zaradi pomanjkljivosti v osebnosti posameznikov, v njihovem
značaju, izobrazbi in osebni kulturi.

Skozi proces vodenja izboljšave na tem področju bomo poskušali odgovoriti na vprašanja: kako
se posamezne vzgojno-izobraževalne otganizacýe ľazlikujejo med seboj' zakaj se v enih
počutimo bolje kot v drugih' kaj ustvaľja in vpliva na vzdušje ter oblikuje odnose in kako lahko
na to vplivamo ...

Cilji' ki smo jih uresničevali:

graditi povezavo med strokovnim in osebnostnim ľazvojem posameznika teľ razvojem
in uspešnostjo vľtca,

o

34



o spodbujati sodelovalno učenje _ sistematično izmenjavo izkušenj in dobre prakse med
vrtci oz. vzgojitelji in jih spodbuditi ter usposobiti, da lahko sami najdejo rešitve za
svoje probleme,

o praktično izvesti izboljšavo in evalvacij o naizbranem podľočju,

. spodbujati sodelovalno vodenje,

o pridobiti veščine in znarýa učinkovite samoevalvacije ter vzpostaviti proces' ki bo
omogočal vpogled in kľitično vrednotenje lastnega dela v povezavi z učinkovitejšim
spremljanjemrazvoja otrok in posledično izboljšanja razvoja posameznega otľoka na
različnih področjih.

V sodelovanju s Šolo zaruvnate|je smo razvijalisisteme učinkovitega vpogleda v lastno prakso
in s tem omogočali kľitično vrednotenje. ob koncu šolskega leta smo izvedli evalvacijo
opravlj ene ga dela teľ pľipravili samoevalvacij sko poročilo.

V razvojni nalogi so sodelovali vsi strokovni delavci, vodil jih je razvojni tim v sodelovanju z
ravnateljico.

V razvojnem timu so iz enote Biba sodelovale: strokovne delavke Meta Šoba, Alma Šušteľšič,
Beti Mešić in Alenka Kľajnc ter pomočnica ľavnateljice Mateja Ličen.

V enoti Čenča sta sodelovali vzgojiteljici Uľška Pustovľh in Matejka Pľeksavec v enoti Palček
pa vzgojiteljica Urška Purkaľt in pomočnica ravnateljice Alenka Gľošelj.

Pripravili smo akcijski načľt in izvedli številne delavnice, predavanja, sre in strokovno
ekskuľzijo, karje zelo povezalo vse stľokovne delavce vrtca.

ob koncu šolskega leta ugotavljamo, da se je klima v vrtcu občutno izboljšala. Z razvojno
nalogo bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2018/19.

2.6 Pľojektĺ

CILJ: Udejanjati vsebine vseživljenjskega učenja, lĺrepiti timsko sodelovanje, bogatiti znanje
sebi in otrokom ter šiľiti pľepoznaýnost našega vrtca doma in v svetu. Povezovati se z drugimi
vrtci' državami in institucijami, izmenjevati mnenja, izlaňnje in se strokovno spopolnjevati v
okviru držav evropske unije ob uporabi sodobne izobraževalne tehnologije.

2.6.l Mednaľodni projekt Erasmusł KA2 (šolsko partnerstvo)
C.L.E.V.E.R.

CILJ: Sodelovanje med vrtci in šolami drugih evropskih držav, ľazvijanje novih orodij ter
implementacija inovativnih pristopov pri učenju angleškega jezika otrok.
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Pręko izmenjave in paľtnerskega sodelovanja znotraj držav Evľopske unije (Poljska, Litva,
Latvija, Romunija, Poľtugalska, Turěija, Španija, ItalÜa, Slovenija) smo izvajali poučevanje
angleškega jezika v izbľanih oddelkih. Stľokovne delavke so ob mednarodnem sodelovanju
bogatile znanje jezika in preko mobilnosti kľepile sodelovanję med paľtnerji. Pľojekt poteka od
1.9.2016 do 1.9.2018

Projekt koordiniľa svetovalna delavka ga. BoŽena Stľitih v sodelovanjv z ga. Daľjo Kľebelj,
vzgoj itelj ico Polono Deleonardis in ravnatelj ico.

Za izvajanje projekta je vľtec od CMEPIUS-a prejel 17.300 EUR in jih uporablja skladno s
podpisano pogodbo.

Povzetek projekta:

The quality of early childhood education and care is very impoľtant in pľesent times because
childľen have to be prepared for the future and to adapt better to the requirements of the
Euľopean Union. Studying English in the kindergaľten is one ofthe ways to improve it. Children
aľe capable to absoľb new knowledge and language skills bętter and with greater success. An
attľactive, interactive way of teaching English can encouľage them to like English and to want
to study it.

The project C.L.E.V.E.R. - Childľen Learn English Veľy Easily and Rejoice was created as a
response to this necessity. It will use innovative methods of teaching English, for example CLIL
and PBL methods, by teaching certain subjects thľough English' Apaľt of it, teaching and using
basic ICT is necessaľy in communicating and cooperating in diffęrent activities.

The regular and fľee of expense English couľses in kindergaľten aľe raľe or unavailable for all
willing children. Apaľt from that, a vast majority of pre-school teacheľs don't speak English,
don't study methods of teaching foreign languages, don't want to use ICT.

The project allows to change this situation. It aims at establishing a body of theoretical and
practical aspects regaľding teaching English in the kindeľgarten. It implies a set of objectives,
closely connected with the kindergaľten cuľriculum, but using English as a means. In the same
time' it intends to set an example foľ other kindergaľtens interested in studying English.

The key project objectives aľe aS follows:

. To teach English the kindergaľten childľen by using modem methods of woľk.

' To use English not only during regular English classes but in anotheľ activities during the
daylweek.

' To encourage teacheľs for improving their language and pľofessional skills.

They are coheľent with the following European Union pľiorities:

1. Enhancing the quality of eaľly childhood education and caľe.

2. Strengthening the profile of the teaching pľofessions.

The project,,C.L.E.V.E.R.'' peľtains strictly to teaching English the kindeľgaľten studęnts.
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The coopeľation in a tľansnational project implies using English in actual communication,
which proves to all paľticipants the importance of leaľning English as a means of coopeľation
in the future as Euľopean citizens.

It lets increase educational oppoľtunities foľ kindergaľten students, give them an equal staľt in
the school reality and enable an achievement of success in the futuľe (by shaping of traits such
as tolerance, openness, self-confidence, curiosity, ability to work in a group - the use of natural
skills and talents of children). It prepaľes ouľ children for today challenges, in oľder for them to
broad knowledge of new cultuľal contexts, the willingness, anđ the ability to accept and
recognize the differences in each of these contexts, and to gain an European awareness, and for
that, the tľansnational project is essential.

The collaboľation between pľoject paľtneľs lets teacheľs learn fľom each other, shaľe the
knowledge and expeľience, ťrnd out more about the methods and theories of second language
acquisition in the kindeľgaľten, collect and develop methodological material suitable foľ
preschool children, establish a body of good practices and implement them in their
kindeľgaľtens.

The project is both innovative and complementary to other projects already caľľied out. The
innovation of the project is deteľmined thľough intľoduction or extension of teaching English
the whole oľ the majority of ouľ kindergaľten communities not only duľing regular English
classes but mainly in another activities duľing the daylweek - using modern methods of work,
including elements of CLIL, PBL and ICT.

The paľtners involved in the project: Poland, Turkey, Spain' Slovenia, Portugal, Lithuania,
Italy, Lat:ĺia and Romania, have been selęcted in order to offer a gľeat cultuľal, geographical,
historical and social variety. All paľtneľs bľing their skills and competences to the project. Some
of them bring experience in European pľoject working, othęľs bring fľesh ideas anđ vision of
conducting activities. Al1teams woľk with different methođs of teaching which they can share
and ľecommend.

Project activities will be closely integrated into the school curľiculum and for the quality of its
implementation will develop a monitoring system, including questionnaires, SuľVeyS'
evaluating tests for diffeľent paľticipants. ICT will be fundamental for reseaľch, communication
and presentations. The ľesults will be widely disseminated thľough web, media, confeľences.
Sustainability will achieve thľough continuous creation of communities which aľe able to
manage and use resources eff,rciently, willable to tap the innovationpotentialof the paľtnership,
to ensure prosperity and social cohesion.

V projektu sta iz enote Biba sodelovali Daniela Košalin in Polona Deleonaľdis oziľoma oddelka
Ribice in Sončki Lek.

Iz enote Čenča je v projektu sodelovala vzgojitetjica Aleksandľa Pogačaľ iz skupine JeŽki.
Skupaj s Polono Deleonaľdis se je udeleŽila projektnega obiska na Poľtugalskem, v Tuľěiji in
na Poljskem.
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Iz enote Palček je v projektu sodelovala skupina Veverice in vzgojiteljica Monika Pene.
Udelęžila se je projektnega obiska na Poľtugalskem, skupina Vęvęrice pa je gostila gosta iz
Tuľčije.

Na mobilnostih so se vzgojitelji seznani|i z izobraževalnim sistemom in načinom dela v
gostujoči državĹ Izvedli so hospitacijske nastope in spoznali kultuľne in zgodovinske
značilnosti države.

Načľtovanje dela v pľojektu in izvajanje progľama je potekalo:

o Pľeko tedenskih viľtualnih koordinatorskikih sestankov s paľtneľji.

o Preko mesečnih sestankov projektne skupine CLEVER.

o Preko đe|az otroki in beleženje njihovega napredka v obliki poľtfolia.

o Izdelali smo slovar novih besed, ki smo jih spoznali glede na mesečno temo.

o Preko SKY-PA smo delili pľidobljeno in osvojeno znanje v obliki draĺnatizacij,
deklamacij in pesmic z otľoki in vzgojitelji iz paľtnerskih držav.

o Pľedstavitev dela v oddelku za starše.

a Vso pridobljeno znanje se je vrednotilo preko anketnih vprašalnikov, testov, delovnih
listov in je bilo statistično prikazano.

o Po vsaki mobilnosti je bilo izdelano projektno pismo z utrinki z izobraževalnega
srečanja.

o Preko intęľnetne strani.

o Projekt se zaključi s končnim poročilom.

o Preko razširjanja sodelavcem, staľšem in širšemu družbenemu okoĘu.

o E-booV elektľonska knjiga oz. zbirka, nabor građiv izvedenih v času projekta.

oblikovali smo 14 sklopov tiskanih didaktičnih gľadiv vključno z načrtovanjęm besedišča,
pesmi, deklamacij, zgodbíc, scenaľijev, različnimi vľstami didaktičnih igeľ, slikovnih kartic,
lutk. '.ter načrtovane aktivnosti z otroki tudi izvedli.

Sklopi so oblikovani v naslednjih poglavjih:

o Pozdrav in predstavitev

o Moja družina

. Živali

o Pľevoz

o oblačila

' Špoľt
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. Mi smo prijatelji

o Hrana

. Čustva

o Moj dom

o Vľeme in koledar

o Moj dan

o Jaz sem pameten

Vsaka tema je potekala v okviru področij:

r Glasbe

o Umetnosti

o Gibanja

o Literature

Menimo, da je bil projekt izjemno uspešen. otľoci so preko igre osvojili ogromno angleških
besed, jih povezali v stavke, pesmice, deklamacije in lutkovne igrice.

V okviru projekta smo obeleŽili in praznovali tudi pomembnejše praznike (Evľopski dan, dan
tujih jezikov-angleški dan ...) in se pľeko sodobnih komunikacijskih metod predstavili
paľtneľskim vľtcem, šolam in tudi staľšem.

Pľidobili smo veliko infoľmacij o paľtneľskih dľŽavah in uporabi IKT.

Sľečanje projekta CLEVER v oktobru 2017 v Sloveniji je bilo tako za otroke kot vzgojitelje
posebno doživetje in hkľati velik izzív s katerim smo uspešno pľedstavili naš vzgojno
izobraževalni sistem teľ kultuľne in naľavne znamenitosti Slovenije.

Vzgojitelji so pridobili in obnovili znanje angleškega jezika in uporabo sodobnih metod
poučevanja pri vsakodnevnem integńranem poučevanju angleškega jezikav vľtcu.

Pri izvedbi pľojekta nam je bila v veliko pomoč ga. Jasna Kmetec, profesoľica angleškega
jezika, ki je enkĺat tedensko izvaja|a uro angleškega jezika v vseh sodelujočih oddelkih.

Projekt se je z letom 2018 zaključil.

2.6.2 Mednarodni pľojekt Eľasmus* KAl (mobilnost posameznikov) Novo
sľeča staro za modľi jutrĺ
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Cilj: Izboljšanje upľavljanja in povečevanje kompetenc strokovnih delavcev, uvajanje
inovativnih učnih metod in tehnik, lĺrepitev sodelovanja s partnerji iz dľugih držav teľ
me dnaľo dną in me dkulturna izmenj ava.

Projekt Novo sľeěa staro za modro prihodnost oďraža potrebe, ki izhajajo iz strateškeganačrta
Vľtca Najdihojca. Projekt pokľiva tako potrebe organizacije po krepitvi kakovosti in
internaciona|izacije za izvajanję izobraževalne odličnosti teľ posodobitev učnega načrta, kot
tudi potľebe stľokovnih delavcev pľi njihovem osebnem in profesionalnem razvoju.

Pľojekt v smer in v izhodišče kľepitve in razvoja kakovosti teľ šiľjenja skupnih evropskih
vľednot kot so svoboda, toleranca in nediskľiminatoľnost postavlja učenje. S sodobnimi pristopi
in na temeljih tradicije Želimo otrokom dati najboljšo popotnico za življenje v druŽbi
prihodnosti. Ustvariti Želimo učno okolje, ki otľok ne omejuje s tem, kar odrasli mislimo, da je
mogoče in ne želimo iskati rešitev oziľoma odločati z včerajšnjo logiko, temveě s preudaľnim
iskanjem novih poti. Imamo stľast in pľedanost, ob tem pa Se ves čas spľašujemo, kako daleč, iz
cone uđobja smo pľipravljeni iti, da bi se otroci nečesa naučili. Z iskanjem ravnovesja med
raziskovanjem in uvajanjem novih tehnologij, novih pristopov in intemacionalizacijo teľ
ohľanjanjem in zavedanjem pomęna kultume dediščine, nacionalne identitete in socialne
vključenosti Želimo pľeudarno ravnati v sedanjosti za modro prihodnost.

Pľojekt je namenjen tudi razmisleku, razjasnitvi in oblikovanju stališč, vľędnot in ođnosa, ki
naj bi ga stľokovni delavci imeli do ključnih vprašanj, ki jih projekt naslavlja teľ razvoju,
izboljšanju in trajnosti razumevanja in spretnosti za uporabo pridobljenega znanja v praksi.

Cilj projekta je omogočiti strokovnim delavcem razvoj njihovih stľokovnih kompetenc za
izboljšanje izobraževalnega procesa, ki bo vključeval tudi spretnosti, pridobĽ1ene zmobilnostjo;
uvajanje inovativnih učnih metod, tehnik in tehnologij in ľazširitev možnosti za evropsko
sodelovanje Za posodobitev in internacionalizacijo kuľikula;kĺepitev zavedanja pomena
kultume dediščine in zboljšanje jezikovnih kompetenc teľ razmislek o prihodnjih stľateških
usmeľitvah vrtca.

V projekt mobilnost bo vključenih 19 strokovnih delavcev, ľazličnih proťtlov, ki se pri svojem
delu med drugim ukvaľjajo tudi z razvojem stroke, različnimi pedagoškimi pristopi,
mędnarodnim pľojektnim delom, vključevanjem otľok iz razlričnih kultuľnih okolij, inkluzijo
otľok s posebnimi potrebami, kamoľ štejemo tudi otľoke iz socialno ogľoženih skupin, okolij z
manj pľiloŽnostmi in priseljence teľ identifikacijo in delu znadarjenimi predšolskimi otľoki.

Glavne dejavnosti: sledenje na đelovnem mestu in strukturirani tečaji s področja alteľnativnih
pristopov in novih trendov pri poučevanju, ustvaľjanja spodbudnih učnih okolij, krepitve
socialnih veščin, integľacije, inteľnacionalizacije, kulturnega dialoga in zavedanja pomena
kulturne dediščine, spodbujanja ustvaľjalnosti in inovacij, učenja tujih jezikov, uporabe IKT in
novih tehnologij.

Pľojektna metodologija temelji na strateškem načľtu institucije in evropskem ľazvojnem načľtu:

v vseh fazah se bodo uđeleženci projekta osredotočili na uresničitev zadanih ciljev in upoľabiti
svoje znanj ę za al<tivnosti, ki bodo v delo v našem vľtcu vnesle pozitivne spremembe:
inovativnost kuľikula, metod dela in IKT. V fazi pľiprave bo poudarek na sodelovanju z drugimi
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kolegi v tujini in razvijanju spretnosti na podľočju IKT. Na tečajih se bodo udeleženci
osredotočili na ciljne kompetence, znanja in spretnosti, medtem ko bo v zaključku naľejen
razmislek' izboljšanje in širjenje dobrih praks.

Projektno vodenje je usmerjeno h kakovosti z jasnimi postopki pri: ustanovitvi nepristranske
izbirne komisije, ki določa merila za izbot, pľipľavi pogodb z uďeleženci, Ęer bodo jasno
določeni pogoji in odgovoľnost in vključevanju eTwinning orodij za nemoteno izvedbo
pľojekta. S tem bo zagotovljena kakovost za doseganje želenih ciljev projekta.

Pričakovani rezultati pľojekta: udeleženci bodo pridobili in izboljšali ne le splošne
izobtaževalne kompetence, temveč se bodo naučili tudi različnih vključujočih pristopov za
vključevanje otrok iz raz|ičnih kultuľnih okolij v izobraževalni pľoces, ľazvijali bodo svojo
ľačunalniško pismenost, pľidobili bodo širše in vključujoče razumevanj e izobraževalnih
progľamov v evľopskem kontekstu, pridobili bodo znanje in sposobnost za načrtovanje in
izvedbo mednaľodnih projektov, izboĘšali bodo komunikacijske vęščine in spretnosti
sodelovanja pľi delu z mednaľodnimi paľtnerji in izboljšali svoje znanje tujih jezikov.

Dolgoročni učinki in prednosti: pričakovati je, da bodo imeli strokovni delavci, ki bodo odšli
na mobilnost, pomemben vpliv na izkušnje vseh zaposlenih. S pomočjo novih metod,
spreminjajočega se učnega okolja' razvoja inkluzivnega učnega načľta se bo pomembno
izboljšala kakovost izobraževarlja v našem vľtcu. Pričakujemo, da bodo udeleŽenci postali bolj
odpľti za spremembe, modeľnizacijo izobraževalnega procesa in inteľnacionalizacijo kurikula
in bodo pńpravljeni deliti svoje znanje in ľazšiľiti najboljše pľakse v vľtec in lokalno skupnost.

Zaizvajanje projekta je vrtec od CMEPIUS-a prejel46.713,00 EUR, ki jih bo porabil v skladu
s podpisano pogodbo.

2.6.3 Mednaľodni projekt Eľasmus* KAl (mobĺlnost posameznĺkov)
Bogatim sebe, da bom lahko obogatĺl svet

Pľojekt Bogatim sebe, da bom lahko obogatil svet je odražal potrebe, ki izhajajo iz stľateškega
načľta Vľtca Najdihojca. Projekt je pokľival tako potľebe organizacrje po krepitvi kakovosti in
internacionalizacije zaizvajanje izobražęvaIne odličnosti in posodobitev učneg anaěrtakot tudi
potrebe strokovnih delavcev pri njihovem osebnem in profesionalnem razvoju.

Vrtec v središče postavlja učenje ter se nenehno spľašuje, kaj lahko še izboljša učenje
strokovnih delavcev in kaj lahko naredimo, da se bodo bolje in laŽje učili tudi otroci. Zavęzalí
smo se k osredotočenosti na učenje, pri čemeľ smo usmeľjeni v dobľobit otľok, ključno vlogo v
tem procesu pa ima strokovni delavec. Naše moči so usmerjeĺe v zagotavljanje in ustvaľjanje
spodbudnega učnega okolja.

Cilj pľojekta je bil omogočiti stľokovnim delavcem razvoj njihovih stľokovnih kompetenc za
izboljšanje izobraževalnega procesa, ki je vključeval tudi spretnosti' pridobljene z mobilnostjo,
in razširiti moŽnosti za evropsko sodelovanje za posodobitev in internacionalizacijo kuľikula.
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V projekt mobilnost je bilo vključenih trinajst strokovnih delavcev, ki se pľi svojem delu med
drugim ukvaľjajo tudi zľazvojem stľoke, mednaľodnim projektnim delom, vključevanjem otrok
izrazliěnih kulturnih okolij, inkluzijo otľok s posebnimi potľebami, kamor štejemo tuđi otroke
iz socialno ogroženih skupin in pľiseljence, in zgodnjim učenjem tujega jezika.

Glavnę dejavnosti: strukturiľani tečaji s podľočja doživljajske pedagogike, ustvarjanja
spodbudnih učnih okolij, kľepitve socialnih veščin' učenja na osnovi igľe in učenja v naľavi,
ustvaľjalnosti, alteľnativnih pristopov in novih trendov pľi poučevanju, kľepitvi motivacije'
zgodnjega učenja tujih jezikov, upoľabe IKT, vodenja projektov in mednarodnega sodelovanja
teľ vodenja za uěenje.

Projektna metodologija je temeljila na stľateškem načrtu institucije in evropskem razvojnem
načrtu: v vseh fazah so se udelęženci projekta osredotočili na uresničitev zadarih ciljev in
uporabili svoje znanje za aktivnosti, ki so v delo v našem vľtcu vnesle pozitivne spľemembe:
inovativnost kurikula, metod dela in IKT. V fazi priprave je bil poudarek na sodelovanju z
drugimi kolegi v Ęini in razvijanju spretnosti na podľočju IKT. Na tečajih so se udeleženci
osľedotočili na ciljne kompetence, znanja in spretnosti, medtem ko je bil v zaključku narejen
razmislek, izboljšanje in širjenje dobrih praks.

Projektno vodenje je bilo usmerjeno h kakovosti z jasnimi postopki pľi: ustanovitvi
nepľistranske izbime komisije, ki je določa meľila za izbor, pripravi pogodb z udeleŽenci, kjer
so bili jasno določeni pogoji in odgovornost, in vključevanje eTwinning orodij za nemoteno
izvedbo projekta. S tem je bilazagotovljena kakovost za doseganje želenih ciljev projekta.

Rezultati pĄekta: udeleženci so pridobili in izboljšali ne le splošne izobražęvalne kompetence,
temveč so se naučili tudi ľazličnih vključujočih pristopov za vključevanje otľok iz različnih
kultuľnih okolij v izobraževalni proces , razvijali so svojo računalniško pismenost, pridobili so

šiľše in vključujoče ľazumevanj e izobraževalnih pľogramov v evropskem kontekstu, pridobili
so znanje in sposobnost za načľtovanje in izvedbo mednaľodnih projektov, izboljšali so
komunikacijske veščine in spretnosti sodelovanja pri delu z mednarodnimi partnerji in izboljšali
svoje znanje tujih jezikov.

Dolgoročni učinki in prednosti: pričakovali smo, da bodo imeli stľokovni delavci, ki bodo odšli
na mobilnost, pomemben vpliv na izkušnje vseh zaposlenih. S pomočjo novih metod,
spľeminjajočega se učnega okolja, ruzvoja vključujočega učnega naěrta se je pomembno
izboljšala kakovost izobraževanja v našem vľtcu. Pričakovali smo, da bodo udeleŽenci postali
bolj odprti Za spremembe' modernizacijo izobraževalnega procesa in inteľnacionalizacijo
kuľikula in bodo pľipravljeni deliti svoje znanje in razširiti najboljše prakse v vrtec, lokalno
skupnost in državo.

V projektu so sodelovale Andľeja Škvarč, Daniela Košalin, Beti Mešić, Beľnaľda Potočnik
Nučič, Alenka Kľanjc, Anastassia Felini, Bianca Količ, koordinirala ga je svetovalna delavka
ga. Darja Kľebelj v sodelovanju z ravnateljico.

Za izvajanje projekta je vľtec od CMEPIUS-a pľejel 28.503 EUR, ki jih je porabil v skladu s

podpisano pogodbo.
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Vľtec je od nacionalne agencije CMEPIUS za kakovost in izjemen pľispevek k mednarodnemu
povezovanju v letošnjem šolskem letu pľejel nacionalno priznanje Jabolko kakovosti.

2.6.4 Erasmusł student mobility for tľaĺneeship

Cilj: Povezovanje raziskovalnega pouka naravoslouja in vzgoje za trajnostni ľamoj, poglobitev
izbrąni teme - vsąka država se posveča poglobljeni obravnavi teme. V Sloveniji je izbrana tema
LES.

Študentkapredšolske vzgojeSveučilištaJuľjaDobrile izPulejev časuod 1. 1I.2017 do 31.4.
2018 v vľtcu opravljala pedagoško prakso preko programa Eľasmus* student mobility for
traineeship. Njena mentorica je bila Beti Mešić.

Prav tako je na prakso iz španske Galicije z Visoke strokovne šole IES Chapela prišla študentka
predšolske vzgoje Sara Malvar. Njena mentorica je bila Alenka Kľajnc.

2.6.5 Mesto pľĺjazno invalidom

Cilj Pľehajanje otrok med razvojnimi in rednimi oddelki v vrtclt, že obstoječe načine
pľehajanja nadgraditi z novimi oblikami sodelovanja in povezovanja, omogočati otrokom
razvijanje prijateljskih vezi in načinov za vzpostavĘanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih
odnosih z drugimi otroki.

V okviru pľojekta Smo oľganizira|i specialno olimpijado, preko kateľe otroci pľidobivajo
konkľetne izkušnje za spľejemanje drugačnosti glede na telesno in duševno konstitucijo,
so lidarnost, to lerantnost, socialno občutlj ivo st.

Sodelovali smo tudi na mednaľodnem festivalu Igľaj se z maÍIo (skupine Zajčki, Zmajěk|
KuŽki, iabice in Sovice).

Preko motoľičnih delavnic so otroci kĺepili pozoľnost in koncentľacijo, samoľegulacijo, izvedbo
gibov ravnotežja in koordinacije, kontľole in drŽe telesa, izboljševali bodo ritem spanja,
finomotorične in grafomotorične spľetnosti, kognitivne sposobnosti. Preko umetnostnih
delavnic so razvijali plesno-gibalno izražanje in pľepoznavanje čustev, izboljševali
koordinacijo in zavedanje telesa tet zmožnost motoričnega načľtovanja.

Projekt je potekal v sodelovanju s strokovnimi delavci razvojnih oddelkov (Zajč:kiinZmĄč:ki)
teľ z drugimi stľokovnimi delavci enote Biba iz skupin Ježki, Kužki, Miške, Muce, Polžki in
Veverice. V sklopu tega pĄekta so poteka|ę različne dejavnosti: lutkovne pľedstave, peka
kruha, čajanka, predstava Veliki in mali zajec, nastopi na Igľaj se Z mano' dejavnosti Mladi
špoľtnik, pohodi, praznovanj a,íz|etv Lipico, z vlakom v Lesce in na morje, jahanje v Kamniku,
gibalne uľice v telovadnici, ustvarjalnice teľ vľtec na kmetiji.
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Za izvedbo pľojekta niso bila potľebna dodatna finančna sredstva, del sredstev je posameznim
oddelkom namenil Sklad vľtca Najdihojca.

2.6.5.1 Medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otľoki in staľejšĺmi

Ci|1: Spoznavanje in upoštevanje razlik med različnimi družbenimi slałpinami ter spodbujanje
občutljivosti za etično dimenzijo različnosti, spoznavanje, da morajo vsi ljudje v določeni
družbi pomagati in sodelovati, druženje vseh generacij in zbiranje sredstev za Sklad vrtca'

otroci, staľši, staľi starši in prijatelji enote Biba smo se v sklopu različnih špoľtnih in druŽabnih
aktivnosti družili na tľadicionalni pľiľeditvi >Šport in špas<. Organizirali so jo strokovni delavci
enote Biba, izvedli pa s pomočjo in podpoľo ostalih sodelavcev vľtca. Dejavnost je bila izvedena
19. 5. 2018 na igrišču enote Biba. Pľogram je bil namenjen druŽenju, pa tudi zbiranju sredstev
za Sklad Vrtca Najdihoj ca.

organizacijski tim zanačrtovanje pľiľeditve Šport in špas: strokovne delavke Anastassia Felini,
Maja Kľamaľ in Majda Strgar.

Kooľdinator: pomočnica ľavnatelj ice Matej a Ličen.

10. Dan druŽenja in gibanja vseh geneľacij v Vľtcu NAJDIHOJCA, Gorazdova ó, 1000
Ljubljana' smo ponovno uspešno izpeljali.

obiskalo nas je več kot petsto obiskovalcev; otrok, staršev, staľih staršev, sosedov, nastopajočih
inizvajalcev delavnic. V pľipravi in izvedbi je sodelovalo petdeset zaposlenih iz enote Biba.

2.6.6 obogatĺtvene dejavnosti za pľedšolske otľoke iz javnĺh vľtcev MoL _

aktivnostĺ za vključevanje vľtca v okolje

CILJ: WĘučevati otľoke v življenje lĺraja, jih seznanjati z ahualnimi problemi sodobnega časa
teľ pľispevati k strpnosti in sočutnemu odnosu do narave in soĘudi'

2.6.6.1 Zelena Ljubljana

Cilj: Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem
spreminjanju in estetskih razsežnostih; sobivanje ljudi in naľave v mestih; ohľanjanje biotske
pestrosti; vzgoja za okoljsko odgovornost in tľajnostno naravnanost'
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V našem vľtcu smo veliko pozoľnosti namenili dejavnostim/ aktivnostim, ki so povezarrc z
naľavoslovjem. Na nivoju enote Palček smo načľtovali in pľipľavili dejavnosti/ aktivnosti, ki so
aktivno vključevale vse otroke. Z otroki smo ozaveščali pomen okolja, v katerem živimo.
Zavedanje naľavnih danosti, ki nam jih nudi okolje okĺog vrtca, in z lastnimi dejanji izkazujemo
naklonjenost do naľave in tradicije. V pľedšolskem obdobju se otroci učijo spoštljivega odnosa

do naľave, okolja, živali, človeka. Pľeko različnih dejavnosti in aktivnosti smo otrokom
omogočali, da se ob stiku z naľavo in okoljem nenehno učijo, raziskujejo, opazujejo, iščejo,
ugotavljajo itd. Spodbujali in omogočali smo otľokovo radovednost, že|jo po znanju, iskanju
odgovorov, raziskovanju itd. otrokom smo ponudili čim več možnosti, da so se učili preko
lastnih izkušenj. V đejavnosti smo vključili tudi staľše kot tudi zunanje strokovnjake oz.
institucije. Skľbeli smo tako za urejeno okolico vľtca kot tudi naľavnega okolja.

Vodja dejavnosti: Nives Zabret

IzvĄalcí dejavnosti: Iľena Setnikaľ, Anica Birsa, Mateja Podgorelec, Nives Zabret, Mateja
Zore, Karmen Veľovnik, Milena Gľičaľ' Anuška Balant, Mojca Gabrovšek, Urška Purkaľt,
Monika Pene, Maľtina Žnidaršič, Janja obal.

Zunarli sodelavci: Ljubljanski grad, Botanični vľt Ljubljana, Gledališče Kukuc' Zbimi center
Snaga, zavoď za gozďove Slovenij a

Zaizvedbo so namenjena sredstva v višini 2500 €.

2.6.6.2 Spoštovanje odnosa do drugačnosti

Cilj: Spoznavanje in upoštevanje razlik med različnimi družbenimi skupinami, ter spodbujanje
občutljivosti za etično dimenzijo različnosti, spoznavanje, da morajo vsi Ęudje v določeni
družbi pomagati in sodelovati, druženje vseh generacij in zbiranje sredstev za Sklad vrtca'

Vsakodnevno se srečujemo z ljudmi različnih narodnosti, katerih pľihodi v našo dtžavo si bili
različni. Nekateri so se v novo okolje žę dobro vključili' medtem ko drugi ne. Da bi se počutili
boljše spĘeti, smo tukaj tudi mi korak k temu, da bo njihova pot svetlejša. To velja tako za
priseljence, begunce, invalide kot tudi za starostnike in druge. Zato se ĺarrl zdi zelo pomembno,

da jim pomagamo se vključevati v razliěne dejavnost in igľe, kjer je pomembno medsebojno
komuniciranje, spoštovanje in dogovaľjanje. Hkľati pa pľeko lutk, ki so otrokove zaupnice,

otroke učimo in spodbujamo h govoru in k učenju novega jezika. S tem želimo našim otľokom
dati tudi izkušnjo lepih in manj lepih stvari ter pripetljajev teh rizičnih skupin. Zato bomo
spoznavali tudi njihov jezik, igro, hľano in običaje. Da bi otroci dobili tudi izkušnjo iz sveta
invalidov, jim bomo to poskušali približati z obiskom Vľta čutil in gledališko predstavo na to

temo ter drugimi sľečanji z otroki in ljudmi s posebnimi potrebami. Hkĺati pa jim bomo dajali
upanje, da se kĘub oviranosti lahko lepo in kvalitetno Živi.

Z raz|ičními dejavnostmi in aktivnostmi smo otrokom omogočili, da se zaveďajo svojega

obstoja in obstoja ne le svojih bliŽnjih, temveč tudi potrebe riziěnih skupin, ki nas obdajajo. S

tem pa smo prispevali predvsem pri razvoju občutljivosti za spľejemanje in spoštovanje le-teh.
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Vodja dejavnosti: Natalija Keľec

Izvajalci dejavnosti: Daniela Košalin, Meta Šoba, Nika Ża|ec, Ana Fajdiga, Štefaniia Pavlic,
Tanja Podgoršek, Alenka Kĺanjc, Bianca Količ, Maľija Volk, Natalija Kerec, Sonja Gľgurevič,
Majda Čehič, Alma Šušteršič, Anica Demšar, Tanja Trček, Viktoľija Šter, Anja Jakopič, Tjaša
Grozde, Uľška Kozamernik, Jelka Fijavž, Klavdija Remškaľ, Špela Kľalj, Jasmina Bunšek

Zunarýi sodelavci: UN LJ Pedagoška fakulteta, Center Janęza Levca Ljubljana, Ekološko-
kultuľno društvo Za boljši svet, Festival Bobri, ZaložbaUNSU umetnikov, ki slikajo z usti ali
nogami d.o.o.' Društvo študentov medicine Slovenije, Zavod za slepo in slabovidno mladino
Ljubljana

Zaizvedbo so bila namenjena sredstva v višini 2000 €.

Izvedene aktivnosti:

. spoznavanje ľazličnih oblik družine (2. staľostna),

spoznavĄe različnih kultur z obiskom staľšev, staľih staľšev ali soľodnikov v vľtec s
predstavitvijo svoje kulture, jezik, navade, čajanke in druga druženja (Sľbija,
Makedonija, BIH, Hrvaška, Albanija, Rusija...) (vsi oddelki),

nastop za upokojenke vrtca (sove, ježi, medvedi, veveľice),

a

a

a

o

o

o

branje pravljic v različnih jezikih (staľši in stari staľši otrokom v vľtcu) (posamezni
oddelki),

dejavnosti na temo: To sem jaz,Moja družina, Moj vľtec, Moje mesto, Moja đržava
(posamezni oddelki 2. staľostne),

spoznavanje različnih iger, ki so se jih staľši ali otroci igrali v matičnih državah (Srbija,
Makedonija, BIH, Hrvaška, Albanija, Rusija ...),

sodelovanje pri dobrodelnem pĄektu: Podaľili ste nam modra srca (posamezni
oddelki),

dejavnosti in igra z ukľivljenimi zrcali popačenje obraza; razvijajo spľejemanje,
spoštovanje, veľbalno in neverbalno komunikacijo različnosti (vsi oddelki),

druženje z otroki s posebnimi potľebami in razvijanje inkluzivne pedagogike (vsi
oddelki),

aktivno sodelovanje z društvom za kulturo inkluzije na mednaľodnem festivalu Bođi
umetnik. Tema: Moje najljubše igralo in moj najboljši prijatelj (2. staľostna; Sove)'

aktivno sodelovanje z društvom za kulturo inkluzije na mednaľođnem festivalu: Igraj

Se z mano; ljudski plesi, prepevanje pesmic v slovenskem in angleškem jezikl (2.

starostna: Sove, Kužki, Žabe,)

aktivno sodelovanje z društvom za kultuľo inkluzije na mędnaľodnem festivalu Bodi
špoľtnik (posamezni oddelki),

a

a

a
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o igre z didaktičnimi igľačami in lutkami,kirazvijajo sprejemanje, spoštovanj e'zauparýe
in dogovarjanje; različne teme (vsi ođdelki),

. priľeditev Šport in špas, 10. dan druženja in gibanja vseh geneľacij,

o obisk in predstavitev slikaľja, ki slika z usti ŽeljkaVeľtelja; sodelovanje in ľazvijanje
čuta do ljudi s posebnimi potľebami in njihovi volji teľ doseŽkih (Šport in špas, vsi
oddelki),

špoľtne igľe, ki vzpodbujajo in kĺepijo povezovanje, zauparýe, dogovarjanje,
sprejemanje in komunikacijo (vsi oddelki),

sodelovanje s Pioniľskim domom: spoznavanje različnih jezikov skozi pravljice in
delavnice (2. staľostna skupina).

2.6.6.3 Ljubljana - mesto umetnostĺ

o

cilji:

Spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okoĘa ter spoznavanje
medkulturnih in drugih ľazlik.

otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic teľ dľugih liteľarnih del ramija
zmožnost domišljijske rabe jezika (doživljanje dogajalnega prostora, identificira se s
lmjiževnimi osebami).

ob poslušanju različnih literarnih zvrsti otrok doživĘa ugodje, veselje, zabavo ter
pridobiva pozitiven odnos do literature.

Spodbujanje rądovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti.

Ramijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v ľazličnih umetniških jezikih, plesnem,

dramskem, likovne, gledališkem, filmskem idr.

otľokom smo želeli omogočiti pestĘše in raznovrstnejše dogajanje na vsęh podľočjih
dejavnosti predšolske vzgoje, s poudarkom na pođročju umetnosti.

Naziv dejavnosti > Ljubljana - mesto umetnosti (glasbena, plesna, likovna, gledališka,
folkloľna, umetnost knjiŽevnosti) > nas je navdušila, saj smo v naši enoti ČenčazeIo naklonjeni
otrokovemu ustvarj anj u in ĺzražanju na področju umetnosti.

Aktivnosti, ki smo jih izvajali, so otrokom omogočale udejanjanje ustvaľjalnih potencialov, ki
se sicer kažejo Že v njihovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, le_to pa spodbuja
izumitelj stvo in ustvarj alnost.

a

a

o
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otroci so odkrivali skľivnosti likovne umetnosti, gledališča, lutk, liteľatuľe, glasbe, ljudskega
iztoěila idľ. ter spoznavali oŽje in širše družbeno in kultuľno okolje.

Vodj a dej avnosti: Matejka Stepančič

Izvajalci dejavnosti: Nataša Frece, Anita Štru-be! Ban, Marjetka Perc' Jana Fľančeškin,
Jeľneja Peteľlin' Aleksandra Vukoliě, Luka Isak, Barbaľa Papež, Maľjetka Pezđir, Aleksandľa
Pogačaľ, Branka Peteľca, Marjetka Perc

Zunanjí sodelavci: Kulturno umetniško društvo Baobab/Studio XXV, Hiša otľok in umetnosti,
Mestni Muzej Ljubljana, Plesni teateľ Ljubljana, MGL, Andreja Zupaněiě, Mednarodni gľafični
likovni center Ljubljana, Muzej novejše zgodovine.

Zaizveđbo so bila namenjena sľedstva v višini 2000 €.

MoL je v mesecu decembľu objavila razpis za soťtnanciranje obogatitvenih dejavnosti v letu
2018, nanj smo se prijavili in ponovno pridobiti sredstva, zato bomo z vsemi navedenimi
aktivnostmi nadaljevali tudi v šolskem |etu20l8ll9.

2.7 Obogatitveni program

2.7.1 Nadstandardni program

2.7.l.l Angleške uľice v času izvedbenega kuľĺkula

CiIj Učenje tujega jezika na zanimiv, otrokom prijazen in dostopen način'

Učenje angleškegajezika je bilo organizitano za otroke v oddelkih 5-6 letnikov. Angleške urice
so bile oľganiziľane v času po kosilu v tľajanju ene ure enkľat tedensko. Trajanje progľama
(število izvedb) smo prilagodili obsegu finančnih sredstev.

Program so vodili zunanji izvajalrci (podjetje ABIS) ob sođelovanju strokovnih delavcev
vključenih oddelkov.

obogatitveno dejavnost je financiral vrtec iz lastnih sľedstev.

2.7.1.2 Hipoterapĺja' terapĺja plavanja, solna terapija in senzorična
ĺntegľacija za otľoke v ľazvojnih oddelkĺh

Cilj: Razvijanje občutkov ugodja, izboljševanje telesne drže in gibanja, pridobivanje pozitivne
samopodobe, podaljševanje pozornosti, ranijanje prostorske in telesne predstavljivosti'
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Hipoteľapija se je izvajal'a enkĺat mesečno na in ob konjih z usposobljenimi strokovnjaki v za
to namenjenem centru v Kamniku. V dejavnost so se vključili tudi oddelki, ki so redno
sodelovali zrazvojnimi oddelki: Ježki in Petelinčki.

Teľapija plavanja je potekala trikľat letno v centru za ľehabilitacijo prav tako v Kamniku.

Solna terapija se je izvajala v CST - Centru solnih teľapij v zimskem času (4x).

Senzoľična integracija se je izvaj a|a v MICSI - Cęntru za senzotično integľacijo (1 x
individualno za vsakega otroka).

Program so organizirale strokovne delavke Marija Volk, Viktorija Šter in svetovalna delavka
Božena Stritih v sodelovanju s Cirius Kamnik.

Prevoz otľok v Kamnik in stroški pľograma je bil financiľan iz sredstev Sklada Vľtca
Najdihojca.in je bil za otroke bľezplačen.

2.7.l.3 Bivanje v naravi >>Vľtec v naravi<<

CiIj: Navajanje na samostojnost izven družinskega okoĘa, slcrb zase, seznanjanje in odlcrivanje

lepot naravnega okolja, povezovanje Z narayo in spoznavanje drugačnega načinom življenja.

Bivanje v naľavi je večdnevno izvajanje dejavnosti vľtca izveĺ kľaja bivanja otrok in združuje
izvedbeni kuľikul (9 ur) in storitvene dejavnosti vľtca (preostali čas dneva). Predstavlja
nadstandardni del kurikula, s katerim moľajo soglašati staľši oddelka, svet staľšev in svet vľtca.

Izvajalci so zunanji sodelavci. Namestitve, katere le-ti ponujajo, so ízbrane na podlagi
predhodnega ogleda, pripoľočil in pozitivnih izkušenj. Pogoji zabivar|e v naľavi so prilagojeni
bivanju pľedšolskih otľok.

Pľavilnik o normativih in kadľovskih pogojihzaizvajaĄe dejavnosti predšolske vzgoje z vidika
vamosti otľok določa, da je za dejavnosti izven vľtca lahko v skupini največ 8 otrok. Stroške

bivanja v naravi kľljejo staľši.

organizirali smo tľidnevno bivanje na destinacijah, ki so jih glede na svoje dosedanje izkušnje
predlagale strokovne delavke. Na kmetiji so otroci spoznavali Življenje na kmetiji, ljudske
plese, se igrali staľe družabne igre, hodili na pohode, obiskali gozdafia ipd. Bivanje na kmetiji
je bilo namenjeno vsem otľokom staľim od 5 do 6 let. Program je izvajalo podjetje MT šport,

sodelovale pa so strokovne delavke našega vľtca.

otľokom staľim od 4 do 5 let je bilo v okviru posameznega predšolskega oddelka (5-6 let)

bivanje v naľavi omogočeno, v kolikor so se starši in strokovni delavci o tem dogovoľili na

ľoditelj skih sestankih posameznih oddelkov.

Program je bil za predšolske otroke financiran iz sľedstev' ki jih vrtec pridobi s strani MoL-a
(75 EUR na otroka), ľazliko so poravnali starši. Za m|ajše otroke so stroške pľograma staľši
poravnali v celoti.

Za organizacijo in prevoze je poskľbela pomočnica ravnateljice ga. Mateja Ličen.

49



V enoti Biba smo organizirali tľi-dnevno bivanje na kmetijah: Zgomji Zavratnik (Luče),
obolnar (Trebnje) in V pravljici (Škofljica).

2.l.1.4 Bivanje v naľavi za mlajše otľoke

Vrtec je za otroke staľe od 4 od 5 |et organiziral tudi bivanje v naľavi na nivoju celotnega vrtca,
ker je bíl zato izkazan interes.

Otroci so od 11. 6. do 13. 6.2018 bivali na kmetiji Zgomji Zavratnik. Bivanja na kmetiji se je
udeleŽilo 39 otrok, od tega iz enote Biba 18 (5 iz skupine Ribice ln 13 iz skupine Medvedki).

Iz enote Palček se je kmetije udeleŽilo 21 otľok.

Iz enote Čenča 0 otrok.

Stroškę bivanja so starši pokľili v celoti.

Za organizacijo in prevoze je poskľbela pomočnica ravnateljice ga. Mateja Ličen.

2.7.1.5 Zimovanje

Za otroke starę od 5 do 6 let smo na nivoju celotnega vľtca oľganizirali zimovanje na Pokljuki.

Nameďcilji zimovanja:
o Socializacija otroka, ki vključuje navezovanje novih prijateljstev, možnost boljšega

medsebojnega spoznavanja, pristnejše odnose med vsemi udeleženci,
samopotrjevanje, spoznavanje značilnosti skupine in istovetenje z njenimi člani,
pridobivanje pozitivnih navad, spoznavanje in oblikovanje svojega mesta v skupini.

o Spoznavanje osnovnih oblik gibanja, osvojitev osnovnih znanj v različnih športnih
aktivnostih (pľedvsem smučanje, sankanje), ki bodo otrokom kasneje omogočala
samostojno ukvarjanje s špoľtom v družinskem okolju.

o oblikovanje špoľtnih navad' ki bodo otľoka motivirale, mu koristile in ga
osľečevale.

. Razvrjanje kultuľnega odnosa do naľave, ki jo je potrebno spoštovati in ohĺanjati
neokľnjeno.

o osamosvajanje otroka, ki z večdnevnim odhodom od doma in staľšev pľidobiva na
samostojnosti ter pridobiva dragocene izkušnje pri skľbi zase ter pľi opravljanju
dnevnih obveznosti.

Cilji pľograma prilagajanja na sneg in učenja osnov smučanja:
o Pridobivanje gibalne sposobnosti za smučanje.
o Doživłanje radosti drsenja po zasneženi povľšini.
o Kľepitev samozavesti ob gibanju na smučeh.
o Pridobivanje ravnotežja, koordinacije in motoričnih znanj na snegu.
. Razvrjanje moči volje pri premagovanju strahu teľ drugih motečih dejavnikov
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Usvajanje osnovnih smučaľskih tehnik (učenje osnovnih poloŽajev' učenje upoľabe
Žičniških naprav' spreminjanje smeri, učenje osnovnih oblik vijuganja ...)

Dejavnosti:
o Zabavav pižarri in Ąanje ob glasbi.
o Učenje in pľilagajanje na smuči.
o Dričanje po hribu z bobi in lopatami.
o Iskanje skľitega zaklada.
. Izpolnjevanje počitniškega dnevnika.
o Umiťene dejavnosti v času počitka z domačimi igračami.
o Tekma in podelitev priznanj vęm otľokomzadosežen napľedek pri smučanju.
o Navajanje na samostojno pľehľanjevanje in nego- skľb za sebe.
o Razveselitev otľok s pozdravi od staľšev.

Stľoške programa so pokrili staľši v celoti. Za orgarizacijo poskrbela pomočnica ravnateljice
ga. Mateja Ličen.

otroci so bivali na Pokljuki v hotelu Jelka v teľminu od 5. 3. 2018 do 8. 3. 2018.

UdeleŽilo se gaje 53 otrok iz vseh enot, iz enote Biba}4 otrok, spremljalo pajih je 8 strokovnih
delavk.

Iz enote Čenča So se ga udeleŽili 4 otľoci. Spremljala jih je pom. vzgojitelja Beľnarda P. Nučič.

Iz enote Palček se ga je uđeležilo 23 otľok in spľemljevalke: Irena Setnikaľ, Kaľmen Veľovnik,
Mojca Gabrovšek, Monika Pene in Janja obal.

2.7.1,.6 Nogometni vľtec v času izvedbenega kuľĺkula

Program je Nogometnazveza Slovenije izvajalav času od meseca oktobľa do meseca majaza
vse otroke staľe od 5 do 6 let. Pri izvajanjuprogľama je NZS sodelovala z nogometnim klubom
Bravo, ki je našemu vľtcu najbližji, ima mladinski progľam na visokem nivoju in je sposoben
zagotoviti pľimeľen kadeľ zaizvajarýę vadbe v sodelovanju z stľokovnimi delavci oddęlkov.

Zaizvajanje tega programa smo se skupaj z NZS odločili, ker Želimo:

- đodatno popestľiti vsebino pľograma v vľtcih'

- dodatno zadovoljiti najpomembnejši potľebi otrok v tem obdobju; potrebo po gibanju
in potrebo po igri,

skozi zabavno igro pozitivno vplivati na otľokovo zoľenje, dobľo počutje ter na razvoj
njegovih miselnih in motoričnih sposobnosti,

a
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- seznaniti otroke z nogometom kot igľalno in gibalno aktivnostjo, ki sta osnovna ciĘa in
p otrebi za nar av ni r azv oj otľo ških potencialov,

- promoviľati špoľt in gibanje z nogometno pľepoznavnostjo.

NZS je zagotovila ustrezen strokovni kader (trener NZS z izobtazbo prof. špoľtne vzgoje teľ z
izkušnjami pľi delu s to staľostno skupino otrok, ki bo opravljal vlogo mentoľja klubskemu
trenerju), zagotovila pľipomočke za vadbo (ostanejo na razpo|ago vľtcu tudi po zaključku
izvajartjaprogľama s strani NZS) ter zaobvestila in prijavnice za starše.

Program je bi| zavse otľoke bľezplačen. Nogometne urice je izvajal g. Franc Sivko.

V maju 2018 je bil organiziran tudi zaključek na Brdu pri Kľanju, kjeľ so si otroci ogledali
tľening slovenske nogometne reprezentance.

2.7.l.7 Pľavljĺčnajoga

CiIj: otroci povečujejo moč in prožnost, izboljšujejo koncentľacijo ter gradijo pozitiven odnos
do sebe in sveta okoli sebe.

V januaľju smo začeli z izvajanjem joge. Izvajali smo jo štiri mesece, od januarja do aprila, v
vseh treh enotah. ob ponedeljkih v enoti Čenča, ob torkih izmenično v enoti Biba in dislociľani
enoti Lek, ob sredah v enoti Biba in ob četľtkih v enoti Palček. Vadba joge je potekala v času
počitka od 13.15 do l4.00, v najstaľejših skupinah otrok. Tedensko so se skupine menjavale. V
enoti Čenča so imeli jogo otroci iz skupine Škĺati in Mali pľinci skupaj petkľat, Ježki in Polžki
štirikrat. V enoti Biba so imeli jogo Ježki, Sovice šestkľat in Veveľice petkĺat. V dislociľani
enoti Lek so imeli jogo otroci iz skupine Sončki šestkľat in v Palčku so imeli jogo Petelini, Sľne
in Veveľice- Kebetova štiľikľat.

Skupaj je bilo izpeljanih 48 uľ joge za otroke.

Vadba joge je traja 45 minut. Z otroki smo na začetku vadbe naľedili krog ter naredili uvodni
pozdrav s tibetanskimi zvončki in posodami. otroci so se ob zvoku umirili. Nadaljevali smo z
zgodbo, pravljico ali se odpravili na domišljijski izlet. To je bil glavni del naše vadbe. ob tem
smo spoznali jogijske položaje in dihalne tehnike. otľoci so sę naučili osnovnih jogijskih
položajev. Spoznali smo položaj drevesa, ľože, metulja, oblaka, lisice, žirafe,leva, kita, delťlna
in mnoge druge. Spoznali smo kačji, slonji, pasji, levji in medvedji dih. Vsa imena poloŽajev
in dihalnih tehnik so pľilagojena otrokom, da so jim zanimiva,jih pľitegnejo in so igriva. V
vadbo smo vključili gibalne igľe v kateľe smo dodali jogijske položaje. otľoci so skozi zgodbo
in igľo gradili moč, gibljivost, izboljšal se je občutek zaruvnotežje. Opazila sem, da so otľoci
ľadi sodelovali med seboj, vedno so se ľazveselili, ko smo delali položaje v paru. To se večkľat
ponovili.

V zadnjem mesecu so otroci velikokĺat sami naľedili položaje, žeIęIi so pokazati kaj in koliko
zmorejo.

Vadbo smo zaključili s spľošěanjem, masažo ali vodeno vizua|izacijo.
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Vadbo je izvaja Maja Podpečan (Mali Ganeša), ki je pripravila tudi poľočilo o izvedenih
aktivnostih.

2.7.1'.8 Prĺvajanje na vodo/ Plavalni tečaj

V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja _ telesno, gibalno,
spoznavno, čustveno in socialno - tesno povezana. otrokovo doživljanje in dojemanje sveta
temeljita na infoľmacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanJa okolja, izkušenj, ki jih
pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v ľazličnih situacijah. Z gibarljem
otrok zaznava in odkľiva svoje telo, pľeizkuša, kaj telo zmore, doŽivlja veselje in ponos ob
razvijajočih se sposobnostih in spľetnostih ter gradizaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek
ugodja, vaľnosti, veselja, skľatka dobrega počutja. otľok raziskuje' Spoznava in dojema svet
okľog sebe. Gibalni razvoj je v razvoju človekovih funkcij v ospľedju predvsem v prvih letih
življenja. Razvoj poteka od naľavnih oblik gibanja do celostnih in skladnostno zahtevnejših
športnih dejavnosti, v inteľakciji med zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno voljno
aktivnostjo. V pľedšolskem obdobju otrok pridobiva raznovľstne izkušnje zlasti z igro. otrok z
različnimi dejavnostmi v zaprtem prostoru in na pľostem razvija gibalne in funkcionalnę
sposobnosti ter postopno spoznava in usvaja osnovne prvine razliěnih športnih zvrsti. otrok je
ustvarjalen, ko išče svoje načine in poti za rešitev različnih gibalnih nalog, z lastno domišljijo
odgovarja na nove izzive ter izraŽa svoja čustva in občutja. otrokom moramo toĘ omogočiti
takšne gibalne/špoľtne dejavnosti, ki jim bodo pľedstavljale ustrezne izzive; ti ne smejo biti ne
prelahki' ne pľetežki, ampak ravno pravšnji. Pomembno je stimulativno okolje in spodbude' da
otľoci iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih problemov. Nova špoľtnatehnologija, prilagojena
otrokom, nam omogoča, da osnovne elemente različnih športov preko igre pľedstavimo
otrokom Že v predšolskem obdobju. Gibalno učenje je ob ustrezni športni tehnologiji mnogo
kĺajše in kakovostnejše, poleg tega pa takšne dejavnosti spodbujajo osebni uspeh vsakega
posameznika. V predšolskem obdobju je priporočljivo, da otrok pridobi čim bolj pestro in
široko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Ta
temelj moľa biti kakovostno zgrajen' saj pomembno vpliva na otľokov celostni razvoj, na
kasnejše vključevanje v različne špoľtne zvrsti in nenazadnje tudi na to, da postane špoľt
človeku ena izmed pomembnih sestavin kakovosti Življenja v vseh staľostnih obdobjih. Prav s

tem namenom v vľtcu izvajamo tudi progľam Mali sončęk, ki izvedbeno pokĺiva cilje in
aktivnosti zapisane v Kurikulumu za vrtce.

Ker vľtec nima vseh pogojev za zagotavljanje ľaznovrstnega gibalnega učenja otrok, se

povezujemo z različnimi ustanovami, med drugimi tudi s Fakulteto za špoľt, občasno pa, kot
stľokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali pľojektov, v vľtcu vključimo v načľtovanje,
izvajaĄe in evalvacijo tudi zunanje stľokovnjake.

Poleg ciljev, ki so opľedeljeni v Kuľikulumu za vrtce za podľočje gibanja, pri izbiri
gibalnih/špoľtnih nalog upoštevamo tudi naslednja strokovna izhodišča progľama Mali sonček:

o Izbrane naloge se nadgrajujejo.
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o Pľevladujejo dejavnosti, ki se izvajajo na prostem.
o Pomembno mesto zavzemajo izleti kot najcenejša špoľtna dejavnost v vseh staľostnih
r obdobjih teľ osnove gorništva, ki je pomemben del slovenske narodne identitete.
o Zelo pomembno je prilagajanje na vodo kot začetek odpľavljanja plavalne

nepismenosti.
o Izbranę naloge pokńvajo vse letne čase' pľogľam spodbuja pľoces skozi vse leto.
o Prevladujejo dejavnosti, s kateľimi razvijamo aeľobne oziroma funkcionalne

sposobnosti (vzdľžlj ivost).
o Zvadbo, ki vodi do usvojitve posameznih nalog, otľoci razvtjajo zlasti koordinacijo

gibanja in ľavnotežje, ki sta v predšolskem obdobju najpomembnejši gibalni
sposobnosti in zato zahtevata najveě pozomosti.

o Naloge so igľive in za otľoke realno dosegljive.
. Z gibalnimi/špoľtnimi nalogami otroci pľeko igľe usvajajo osnovne elemente različnih

športov, s katerimi se lahko ukvaľjamo do obdobja zľelosti in staľosti.
o Progľam vključuje medpodročne povezave; vplivamo na vsa podľočja otrokovega

razvoja (telesni, gibalni, spoznavni, čustveni in socialni).
o Naloge spodbujajo aktivno sodelovanje staršev. otroci lahko izvajajo večino

dejavnosti tudi doma.

Otroci
a

sproščeno izvedejo gibalne naloge (igľice), ki vključujejo prilagojenost na vodo:

Prilagojenost na upor vode (npr. ponazĄarlje živalri,lovljenje, potapljanje in
dvigovanje
deske itd.);

Potapljanje glave (npľ. dan in noč, lovljenje _ rešiš se s potopitvijo glave itd.);

Izdihovanje v vodo (npr. nihalo _ izmenično izdihovanje pod vodo, katapult *
potapljanje, izdihovanje in odľiv z nogami)

Gledanje pod vodo (npr. dotik delov telesa, štetje pľstov na ľokah, reševanje zak|ada
itd.);

Plovnost in dľsenje na vodi (npr. vodni liki - prikaz oblik z lebdenjem; v paru - odriv
od podplatov; odriv od stene, glavapotopĘena, dľsenje na trebuhu itd.).

a

a

a

a

Za otroke stare 5 do 6 let smo organízkali tečaj plavanj a/ prilagajanje na vodo. Stroške
progľama so v celoti pokĺili staľši. Izvaja|ecje bila Fakulteta za špoľt, program se je izvajal v
času od 3. do 17. 4.20|8.

Iz enote Biba se ga je udeležilo 76 otrok staľih 5-6 let iz skupin Veverice, Sovice, Jęžki, Lek
Sončki, Aetemia 1 in AeterniaZ.Teč,aj so obiskali 5x.

Iz ęnote Čenča so se ga udeleŽili otľoci staľejših skupin: Petelini, Srne in Veveľice (5 obiskov).

Iz enote Palček so se ga otroci staľejših skupin: Ježi,Po|žiin Škľati (5 obiskov).
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2.7.2 obogatitvene dejavnostĺ

obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbęni kuľikul vľtca in jih vľtec izvaja
občasno, daljši ali kľajši ěas, odvisno od izvedbenega kuľikula vľtca, inteľesa otrok iĺ Želja
staršev. Načrtujejo in ízvajajo jih strokovni delavci v času predpisane delovne obveznosti
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce.
občasno kot stľokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov v vľtcu vključimo v
načrtovĄe, izvajarýe in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake. obogatitvene dejavnosti se
izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vľtcu v pľostorih vrtca in izven stavbe
in igľišča v obliki obiskov predstav' knjižnic, muzejev, pľireditev, izvajanja interesnih
dejavnosti, ki jih izvajajo stľokovne delavke, pľojektov, vsebin Malega sončka, Cici uhec...

obogatitvene dejavnosti načrtuje vzgojiteljica v svojem letnem delovnem načľtu, ki ga
pľedstavi staľšem na ľoditeljskem sestanku in od staľšev prejme tudi soglasje, da se z določeno
obogatitveno dejavnostjo strinjajo. V dejavnost so vključeni vsi otroci ene skupine, v primeru
istočasnega izvajarlja različnih dejavnosti se vključujejo otroci iz ruz|iěnih skupin glede na
interes.

Gibalno/športni pľogľam >>Malĺ sonček<o

Cilj: Krepiti gibalne sposobnosti, spodbujati željo in potrebo po špoľtnem udejstvovanju teľ
aktivnemu pr e živĘ anj u pr o s t e ga č as a.

Z otroki smo izvajali program Mali sonček, vključno z drsanjem na ledu in ľolanjem,izvajaĺtjem
spľetnosti zžogo, kolesarjenjem in pohodništvom. Stľokovni delavci so aktivnosti izvajali skozi
vse lęto in pri izvajanju progľama aktivno sodelovali s starši.

Pľogram Malega sončka so izvajali strokovni delavci obeh staľostnih obdobij v sodelovanju z
Agencijo za špoľt.

Program (medalje, knjižice, priznanja) je v celoti financiľan s strani MoL, stroške morebitnih
pľevozov z avtobusom So poravnali staľši.

V enoti Biba so progľam Malega sončka izvajali strokovni delavci obeh staľostnih obdobij od
drugega leta dalje (skupine: Račke, Petelinčki, Pikapolonice, Polžki, Miške' Žabice, Ribice,
Kužki, Muce, Medvedi, Veverice, Ježki, Sovice, Lek Sončki, Lek Metuljčki, Aeteľnia 1,

Aeteľnia 2) v sodelovanju z Agencijo za špoľt. Za organizacijo v enoti Biba je poskĺbela
strokovna delavka Anja Jakopič.

V enoti čenča so program Malega sončka izvajali stľokovni delavci obeh starostnih obdobtj (od

drugega leta dalje) v sodelovanju z Agenctjo za šport. Za organizacijo v enoti Čenča je
poskľbela Barbara P apež.

V Enoti Palček so program Malega sončka izvaja|i strokovni delavci obeh starostnih obdobij
(od drugega leta dalje) v sodelovanju z Agencijo za špoľt. Za organizacijo v enoti Palček je
poskrbela koordinatorka Milena Gričar.
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o Teden otroka

Letošnji Teden otroka je potekal od 2. do 8. oktobľa. osrednja tema je bila >POVABIMO
soNCE v vRTEc<<. osredotočili smo se na >>radovedni< vľtec, veselje do novega, odprtega
in uporabnega znaĄa, svetle prihodnosti. otľoci in mladi si Želijo inovativnejšega,
ustvarjalnejšega učenja in ľazmišljanja. Tema se je navezovala na temo otľoških parlamentov
v šol. letu 201612017, ki je bila >Šolstvo in šolski sistem<.

Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru iĺ traja 7
dni. V Tednu otľoka se organizirujo različni pľostočasni in ľazvedrilni progľami za otľoke v
vseh večjih kľajih po Sloveniji.

Teden otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otľoka, ki ga je leta 1956 priznala
Geneľalna skupšěina Združenih naľodov' Mednarodna zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in
Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skĺbela za obe|eževanje tega
dne.

V enoti Biba so sodelovale vse skupine enote: Rožice, Metuljěki, Sončki, Račke, Petelinčki,
Polžki, Miške, Żabice, Ribice, KuŽki, Muce, Medvedi, Veverice, Ježki, Sovice, Lek Soněki,
Lek Metuljčki, Lek Balončki, Aeternia 1, Aeteľnia 2, Aeternia 3.

Čenča

Izvedene aktivnosti:

o Dan za druženje s prijatelji
o Ustvaťalne delavnice
o Glasbeni dopoldnevi
o Jesenske delavnice
o Pređstavazaotroke (izvedba strokovnih đelavk): >Sonce se smeje<
o Likovna raziskovanja s prstnimi baľvami
o DruŽenje ob petju in plesu

Palček

Izvedene aktivnosti

o Lutkovni pľedstavi strokovnih delavcev: Veliki in mali zajec, Hľčkova hruška
(Pikapolonice, KuŽki, Račke)

o Glasbena pravljica: Razbita buča (Pikapolonice' Kužki, Račke)
o Obisk gasilcev GD
o Glasbene dľobtinice - druŽenje skupin Pikapolonice, Kužki in Račke ob kitari

(Pikapolonice, Kužki, Račke)
o Jesenske delavnice

56



o Teden mobilnosti

Tudi v letošnem šolskem letu smo otroci, starši in zaposleni našega vrtca v okviru Evľopskega
tedna mobilnosti (ETM), ki je potekal od 16. do 22. septembra 2017, pod sloganom
>>Zdruźimo moči, delĺmo si pľevoz<< sodelovali v ľazličnih aktivnostih.

V enoti Biba:

. obisk LPP,

. izdelava plakata na temo pľevozna sredstva, ob tem pa pogovoľ o pomenu upoľabe
javnih pľevoznih sredstev'

. prometni poligon v telovadnici ( semaforji, prometni znaki,...),

. ponazoritev poti v vľtec,

. kolesarski dan,

. nagovor staršev, da se v prihodnjem tednu potrudijo, da vsaj enkľat pńdejo z otrokom
v vrtec, peš ali kolesom, avtobusom ...,

. likovno ustvaľjanje na temo ''S kolesom v vľtec'',

. vožnja s poganjavčki pľed vrtcem,

. izlet z vlakom v Lesce,

. izletv Mostec,

. vožĺjaz mestnim avtobusom v mesto,

. pogovor o prometu, pľometnih sľedstvih in o onesnaževanju le-teh,

. izdelava plakata (moj transpoľt do vrtca),

. sprehod po okolici in opazovanje prometa in pľometnih znakov ter njihov pomen'

. pľeizkus: Kaj izpuščajo avtomobili v zrak,

. vožnja z avtobusom na plin,

. ogled dokumentaľnega filma o onesnaŽęnosti zraka zaradi prometa,

. gibalne dejavnosti s tematiko prometa: Moj obroč je lahko avto, helikopteľ ...,

. obisk policista, ki nam bo predstavil varno voŽnjo s kolesom, skirojem' rolkami.

Dejavnosti So se v enoti Biba izvajale v naslednjih skupinah: Račke, Petelinčki, Pikapolonice,
Polžki, Miške, iabíce, Ribice, Kužki, Muce, Medvedi, Veverice, Ježki, Sovice, Lek Sončki,
Lek Metuljčki, Aeteľnia |, AeterĺiaZ.

Palček
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o lgrica:< Beli zajček<,
o spľehodi in izleti v okolico,
o vožrya s poganjalčki,
o vožĺjaz mestnim avtobusom,
o gibalni - prometni poligon,
o obisk LPP
o sodelovanje s staľši- povabilo in anketa > Kako pridem v vľtec<<

. pogovor o prometu
o prometna pobaľvanka
o opÍtzovanje pľometa na sprehodu - prepoznavanje prometnih znakov

Najmlajši otľoci: prvi sprehodi ob >kači< po vľtcu.

Vključene so bile vse skupine vľtca.

čenča

o Pogovor o pľometu,
. sprehodi po okolici,
o likovne delavnice na temo: promet,
. voŽnja z mestnim avtobusom,
o vožnja s skiroji' poganjalčki in kolesi,
o povabilo staršem naj z otrokom pridejo v vrtec peš ali s kolesom'
o gibalne dejavnosti na temo promet

Najmlajši otľoci: prvi spľehodi ob >kači<< po vľtcu.

Vključene so bile vse skupine vľtca

o Zaključek vrtca

Ci|j: Poveseliti se ob zadnjem skupnem sľečanjupred odhodom otrokv šolo in se posloviti od
stąršev in vľtca'

Zaključek vrtca je namenjen otrokom, ki odhajajo v šolo. Na zaključni pľiľeditvi bodo
vzgojitelji po posameznih skupinah oz. ęnotah skupaj z otľoki pripravili kratek kultumi
pľogram' kateľemu bo sledila podelitev diplom in mačk. Druženje se bo zaključilo združabnim
srečanjem.

Za izvędbo bodo poskrbeli strokovni delavci posamezne enote ali posameznega oddelka
(odvisno od dogovora v enoti).

V enoti Biba za so zaímedbo poskľbeli stľokovni delavci oddelkov Veverice, Ježki, Sovice,
Aetemia 1' Aeteľnia 2,Lek Sončki.

V enoti Čenča so zaizvedbo poskľbeli strokovni delavci oddelkov Ježi,PoIži, Mali princ in
Št<rati.
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V enoti Palček so zaizvedbo poskľbeli stľokovni delavci ođdelkov Petelini, Sme in Veveľice _

Kebetova.

o Izleti in ekskurzije

Ciljz Poglabljati, utrjevati in šiľiti 7nanje, uvajati interdisciplínarne pristope teľ razvÍjatí
raziskovalnega duha.

organiziľali in izvedli smo iz|ete ali ekskurzije, ki so jih vzgojiteljice uvľstile v svoj letni
delovni načrt oddelka oz. so izhajali iz načrtovanih projektov. Ekskurzije so bile namenjene
poglabljanjuznanjain pľidobivanju izkušenj iz vsebin teme/pľojekta. Vsebina ekskurzije je bila
vpeta v program dela posamezne skupine in je otroke popeljala v aktivno đoŽivljanje širšega
druŽbenega ali naravnega okolja.

Za organizacijo in izpeljavo so poskľbele vzgojiteljice oz. vodje pľojektov, za ptevoze pa
pomočnici ravnatelj ice.

Stľoške prevoza in morebitne vstopnine so poravnali starši.

Tako so otľoci iz enote Biba odšli naizlet na Ljubljansko baľje, v Strunjan, na kmetijo Pr' konc,
izlet v Kekčevo deželo, vožnja z ladjico po Ljubljanici, ízlet na Bleđ v DeŽelo ljudskih
pravĘic....

otroci iz enote Čenča so odšli v Kľanjsko goro v Kekčevo deželo in na Brdo pri Kľanju.

Tekom leto so bili v enoti Palček organizirani izleti na Rakitno, v Aľboretum Volčji potok, v
Kľanjsko goro - Kekčeva dežela, na Sv Jakoba, Jošta, na Brdo, Sračjo dolino, Suhadole... V
sklopu zaključka pa so skupine Metulji, Medvedi, Sončki, Žabice in Muce izpeljaLe izlret v
Mengeš na Gobavico.

o Pľedšolska bralna značka, Knjĺžni nahľbtnĺk ĺn Cicĺuhec

Cilj: Razvijanje pozitivnega odnosa do lłljige, spodbujanje k jezikovnemu in estetskemu

izľažanju in širjenja bralne kultuľe v družinah.

Strokovni delavci so posebno pozomost namenjali branju izbtane liteľatuľe za otroke v vľtcu,
pripovedovanju otrok o pľebrani vsebini ter vzpodbujali staľše k branju otľokom doma.
Dejavnost je potekala v vseh oddelkih otrok staľih 3-6 let ob aktivnem sodelovanju s staľši skozi
celo šolsko leto.

V enoti Biba so sodelovali naslednji oddelki: Miške, Żabice, Ribice, Kužki, Muce, Medvedi,
Veverice, Ježki, Sovice, Lek Sončki, Lek Metuljčki, Aeternia 1, Aeteľnia 2, Aeternia 3.

Dejavnost je potekala v vseh oddelkih ęnote Čenča in Palček.

V letošnjem letu smo v vseh enotah nabavili večje število knjig in z njimi obogatili knjiŽnico.
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o Lutkovno gledališče in Kĺno Dvoľ

Cilj: Uživati v umetnosti, prisostvovati kulturnemu dogodku in spoznavati načine obnašanja v
kultuľnih ustanovah.

Tekom šolskega leta smo obiskovali Lutkovno gledališče v Ljubljani ter Kino Dvoľ in si
ogledali predstave namenjene pľedšolskim otrokom. Pľi tem bomo pozorni na zahtęvnost in
vsebino predstave, izbirali smo predstave primeľne staľostni skupini. omenjeni inštituciji so
obiskali otroci staľi 3-6 let,2-3 kľat letno oziľoma po dogovoru v posameznem oddelku.

Zaorganizacijo' prevoze in oglede so poskľbeli pomočnici ľavnateljice, vzgojitelji inpomočniki
vzgojiteljev.

Stľoške vstopnic in moľebitnega avtobusnega prevoza so poravnali starši v celoti.

o Delavnice za otľoke po metodi gledališča zatiranih Rozi in Grom

>Gleďališče zatíľanih preďstavĘa prostor, v katerem se govori o temah, ki niso izpostavljene,
in kjer spľegovoríjo tÍsti, ki mnogokrat nimajo glasu.<

Namen delavnice je bil z uporabo lutk kľepiti empatijo, socialne veščine, solidarnost in
nesebičnost pri otľocih. otroci so se na delavnici učili pravilne komunikacije, medsebojne
pomoči in nenasilnega reševanja konfliktov. Prepoznavali so nesprejemljive oblike vedenja in
raziskovali pomen besede >postaviti se zase(.

Delavnica poteka po metodi gledališča zatiranih.Namenjenaje otrokom od 3. leta dalje. otľoke
v vrtcu obišče Dobra vila, ki potrebuje njihovo pomoč. S seboj je pľipeljala Rozi in Gľoma. Ker
jima ne Znapomagati, da bi bila ponovno prijatelja, za pomoč prosi otroke. Vendar pa otľoci
niso samo gledalci predstave, ampak s svojimi predlogi aktivno spreminjajo njen razplet.

Na delavnici otroci:

. prepoznajo različĺa čustva,

. pľepoznajo nesprejemljive oblike vedenja,

. spoznajo, kako negativno vedenje ene osebe vpliva na čustva druge osebe in
raziskujejo možne načine Za spľemembo tega vedenja,

. odkľivajo pomen besede postaviti se zase in besede STOP, ko nam neko vedenje ne
odgovarja,

o odkľivajo moŽne ľešitve zaizražarye jeze na spľejemljivejši način,
o preko milnih mehurčkov spoznajo, da imajo vedno moŽnost izbirę.

Trajanje delavnice: 1 uro

V programu je sodelovalo 14 skupin, otrok starih od 4 do 6.

Delavnice so bile izhodiščna točka Preventivnega programa łNičelna toleľanca do nasilja v
yrtc?.]((, ki ga je za skupine pľedšolskih otľok vodila svetovalna delavka ga.Darja Kľebelj.
|zveďba CAP delavnic v vľtcu je razđeljena na tľi dni v tednu po 20 minut. Na delavnicah pľeko
igre vlog in uporabe lutk obravnavamo:
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. nasilje nad vrstniki,

. zlorabo, nasilje rteznanca,

. zlorabo s strani odraslega, ki ga otrok pozna.

osnovni cilj pľeventive je, da otrokom pľedstavimo dejstva glede nasilja in jim damo ustrezne
infoľmacije, da se lahko postavijo zase, rečejo ne. Na delavnicah se z otroki o neprijetnih temah
pogovarjamo na pozitiven način, predstavimo jim razlíčĺe situacije in predvsem to, kako naj
ravnajo.

Vľtec je oľganiziral tudi izobraževarlje za strokovne delavce po enaki metodi in jim tako
omogočil, da so s svojim znanjem v kaľ največjo podporo otrokom.

Dejavnost je bila za otroke brezplačna. Sľedstva je zagotovil sklad vľtca.

Na delavnicah v enoti Biba so sodelovale naslednje skupine: Ribicę, Medvedi, Veverice, Ježki,
Sovice, Aetemia 1, Aeteľnia 2, Lek Sončki. Delavnice so bile v enoti Palček izvedene v
skupinah: Petelini, Sľne in Veveľice.

Na delavnicah so v enoti Palček sodelovale skupine: Petelini, Sme, Muce,Żabice in Veverice.

Na delavnicah so v enoti Čenča sodelovalę skupine: Ježi,PolŽi,Mali pľinc in Škľati.

o Predstave za otľoke v vľtcu

CILJ: ažívatí v umetnosti, spoznavati dľugačne oblíke izražanja, prisostvovatí kulturnemu
dogodku.

Predstave so bile namenjene vsem otrokom posamezne enote. Pľedstave so pripľavili in izvedli
stľokovni delavci posamezne enote. Spodbujali smo tudi medvrstniško sodelovanje, otľoci so
igrali igrico za otroke drugih oddelkov.

Zaizvedbo pľedstav so poskĺbeli strokovni delavci posamezne enote.

Dejavnost bo za otroke bľezplačna.

Pľedstave, ki so bile namenjene vsem otľokom ęnote Biba. Pripravili in izvedli so jih strokovni
delavci enote Biba:

. v mesecu oktobru (Teden otľoka): Mali in veliki zajec

. v mesecu decembru:

o Kresniček (strokovne delavke enote Biba so pripravile spevoigro za otľoke
vseh enot in otroke zaposlenih),

o Povodni moŽ in koliščaľji (Aeternia za otľoke in starše).

V vľtcu so nas obiskala tudi gledališča, ki so odigrala predstave za najmlajše otľoke:

. Miškino gledališče Ku-kuc: predstava Čaľobna Vililandija

6l



. gledališče Biěikleta za skupine Sončki, Metuljčki in Rožice,

. Društvo za boljši svet: predstava otroci pisanega sveta,

. Uršula in Vesna Soba: predstava Tń vile,

. KD Rom Pom Pom: glasbena predstava S pesmijo in tolkali okoli sveta,

. Zavod Enostavno pľijatelji: pľedstava Pika Nogavička in gusar Val,

. Hiša otľok in umetnosti: predstava Puhek,

. Teater za vse: Zimska pravljica.

Spodbujali smo medvrstniško sodelovanje, otroci so igrali igrico za otroke drugih otrok
predvsem v spomladanskem času, ko so se pripravljali na nastope za staľše:

. predstava Sapramiška (otľoci iz skupine Veveľice igrajo zadruge otľoke),

. predstava Bobek in barčica (otroci iz skupine Ribice igrajo zadruge otľoke),

. predstava Petelinček je na goro šel (otroci iz skupine Kužki igľajo zadruge otroke),

. predstava o debeli repi (otroci iz skupine Żabíce igrajo za ďruge otľoke) in

. Melje, melje mliněek (otroci iz skupine Sovice igrajo zadruge otroke).

Predstave, ki so bile namenjene vsem otrokom enote Čenča:
o Strokovni delavci so pľipravili pľedstavi: >l Sonce se smeje< in > Jajce<, >Kadaľ

polŽek miľno spi<.

o V vľtcu so nas obiskali tudi zunanjiizvajalci, ki so nam pomagali obogatiti de|o z
otroki: gledališče Ku-kuc, gledališče AEIOU, gledališče Bičikleta: >Mehuľčki<,
Bobnaľska delavnica teľ glasbene uľice z Andrejo Zupančič,.

. Spodbujali smo medvrstniško sodelovanje, otroci so igľali igrico za otroke drugih
oddelkov:

o Ježi; >Peter in volk<, >Pľav poseben dan<<,

o Medvedi: >>Lov na medveda<,

o Škľatki: >Repa velikanka(,
o Metulji: >Tľije metulji<,
o Mali princ: >>Zrcalce<<

o Izvedena sta bila tudi dva glasbena konceľta:
o >otroške pesmi o zimi< (g. Zadravec; starš iz skupine KuŽki : haľmonika,

vzg.Luka: kitaľa, vzg. Saška: preěna flavta, pom. vzg. Tjaša: vokal)
o > Pesmice o zimi in dedku Mľazu<<

Pľedstave, ki so bile namenjene vsem otrokom enote Palček:
o Strokovni delavci so pripľavili pľedstavi:

o Pravljično- glasbeno dopoldne: >Gospod sneŽak<

o Lutkovna pľedstava: >Darilo<
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o Pľedstava: >Škľat Kuzma dobi nagrado<

o Glasbeni dopoldnevi ob kitaľi lx tedensko Raěke, Kužki, Pikapolonice
o Glasbeni dopoldnevi ob flavti: Ptički

o V vrtcu so nas obiskali tudi zunanjiizvajalci, ki so nam pomagali obogatiti đelo z
otroki: gledališče Ku-kuc (Smetaľko Darko) glasbene luticę z AndĘo Zlpančič,
gledališče Zapik (Mojca Pokľajculja, Miška kaško kuhala)

. Spodbujali smo medvrstniško sodelovanje, otroci so igrali igrico za otľoke drugih
oddelkov , skupaj pa so tudi pľepevali.

o Veverice: >>Zvezdicazaspanka<

o Muce: >Pod medvedovim deŽnikom<
o Žabice >Maček Muri<
o Srne: >Pika Pikapolonica<
o Petelini: >>Mami, kje si?ĺ
o Petelini: >Ali si ti moja mama?<

o Pęvski nastop staľejših skupin
o Zapojmo skupaj; Medvedi, Metulji in Sončki
o Zapojmo skupaj: Petelini, Sľne, Muce
o Zapojmo skupaj: Miške, Ptički, Polži
o otroški pevski zbor zapoje upokojenkam

o Sodelovanje med enotami:
o Palček: nastop v d. e. Lek: đľamatizacýa >Daľilo<
o Biba: ogled muzikala: > Kľesniček<

Veseli december

Cilj: Bogatiti kulturno dogajanje in doživljati prijetno praznično vzdušje.

Veseli decembeľ je potekal v obliki pľazničnega uĘanja prostorov, zabavnih in kulturnih
priľeditev za otroke, konkretno vsebino progftlma pa so oblikovali stľokovni delavci skupaj z
otroki in starši svojega oddelka in je bila prilagojena staľosti otrok ter njihovim razvojnim
značilnostim (novoletne predstave, koncerti, likovno ustvarjanje, pisanje pisma dedku Mrazu,
krasitev novoletne smĺečice, ogled okľašenega vrtca in mesta, peka piškotov, delavnice za
babice indedke, rajanje ...).

Pri dejavnostih so sodelovale vse skupine vrtca.

Zaizpeljavo pľograma in obisk dedka lľlĺLraza so poskľbeli strokovni delavci vľtca.

2.8 Dodatne dejavnosti

CILJ: Staľšem nuditĺ zadovoljstvo ob uvedbĺ dodatne ponudbe pľogľamov, otrokom pa
omogočati vključevanje v dodatne inteľesne dejavnostĺ.

V letu 2018 so bili ponujeni naslednji dodatni programi:
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. plesna dejavnosti >Plesno mesto<< - izvajalec Plesno mesto d.o.o. (za otľoke staľosti 3
- 6 let),

o špoľtne dejavnosti >Linda špoľt< _ izvaja\ec Linda Perko s.p. (za otľoke starosti 3 _ 6
let),

. športne dejavnosti >Bleščica< _ izvajalec Špoľtni klub Bleščica (zaotľoke starosti 4 -
6 let),

o košaľka >Košaľkarski vľtec Globko< - izvajalec Gašpeľ Kromaľ (za otľoke starosti 3 _
6 let),

o jezikovni tečaj (angleščina) _ izvaja|ec ABIS (za otroke staľosti 4 _ 6 |et),
o jezikovni tečaj (španščina, francoščina, nemščina, italijanščina) - izvajalec Pioniľski

dom (za otroke staľosti 4 _ 6let),
o pľavljična joga _izvajalecMajaZabtkovec Mali Ganeša s.p. (za otroke staľosti 3 _ 6

let),
o glasbena šola (avno veljaven glasbeni progľam) _ izvaja|ec Glasbena šola Amaľilis

d.o.o. (za otľoke staľosti 3 _ 6 let),
o likovne delavnice - izvaja|ec Zavod LI_CE (za otroke staľosti 4 _ 6let),
o klasični balet za otroke _ izvaja|ec KUD Wols (za otroke starosti 3 - 6 let).

Dodatne dejavnosti so se izvajale v izbranih prostońh vrtca v popoldanskem času v tečajniški
obliki. Staľši so pokľili vse stroške v zvezi zizbtano dodatno dejavnostjo preko pogođbe, ki so
jo podpisali z zllnaqim izvajalcem. Zllnanji izvajalecje pľevzel vso odgovomost za vamost
otrok od trenutka, ko jih je prevzel. Zunarlji izvajalec otľok po končani đodatni dejavnosti ni
mogel več vľniti v varstvo vrtca. |zbrarli zunanji izvajalec je poľavnal stroške za najem
prostoľov vrtca za namen izvajanja dodatne dejavnosti po sklenjeni pogodbi med vľtcem in
zunanjim izvajalcem. Dodatne dejavnosti so se izvajale v primeru zadostnega števila prijav.

Pľogram dodatnih dejavnosti je urejala pomočnica ravnateljice Alenka Gľošelj.

2.9 Sodelovanje s staľšĺ

Cilj: Aktivno in sprotno sodelovanje vrtca s starši za zagotavljanje dobrega počutja staršev in
otrok, vzpostavĘanje medsebojnega zaupanja, izmenjavo mnenj in pogledov, čim botj skladnih
vzgojnih pristopov in vzpostavljanja pozitivne klime, v kateľi bodo odnosi sproščeni,
komunikacija pa odpľta in odlłita. Vzpodbujanje staršev k sodelovanju v procesu dela,
oblikovanju pľo4rama in evalvacije ob upoštevanju strokovne avtonomije vrtca.

o Roditeljski sestanek s staľšĺ novĺncev

Cilj Seznanitev stąršev z našimi programi, organiziranostjo, uvajanjem otrok in njihovimi
pravicami ter dolžnostmi.
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RoditeĘski sestanek staršev novincev je obľavnaval pripľavo otroka na vključitev v vrtec in jih
seznanil z moŽnostjo postopnega uvajanja otroka v skupino. Starši so bili seznanjeni tudi s

pľilagajanjem otroka Življenju v družbi sovľstnikov in s težavami, ki pri tem nastajajo.

Seznanjeni so bili s publikacijo na spletni stľani vľtca, v kateri so zbľani vsi podatki o delovanju
vrtca, progľamih, ki jim jih vrtec kot javni zavod ponuja, o pravicah in dolŽnostih staľšev do
vľtca in načinu povezovanja staľšev z vľtcem.

Za sestanek s starši novincev sta poskľbeli svetovalni đelavki v mesecu juntj,' in avgustu za
naslednje šolsko leto.

o Sodelovanje s staľši pľi postopnem uvajanju otroka v vrtec

Cilj: Zagotavljati postopno in čim manj stresno prilagajanje otrok na noyo okolje in
v zpo s tavĘ ati me ds eb oj no z aupanj e.

Prve informacije o vrtcu in o potrebni dokumentaciji so starši dobili na sestanku s svetovalno
delavko ob vpisu otľoka. Staľši otľok novincev so imeli v vseh oddelkih možnost postopnega
vključevanja otroka v skupino sovrstnikov in možnost posredovanja vseh posebnosti otroka
vzgojiteljem. Staľšem je bilo pripoľočeno enotedensko počasno pľilagajanje otrok na novo
okolje, po potrebi oz. odzivu otroka pa lahko tudi dlje. Starši so pľi uvajanju spoznali način
dela in življenja otrok v oddelku glede na starost in iz nje izhajajočih potľeb otrok.

Za primerno infoľmiranost in postopnost vključevanja otrok v vľtec so poskľbeli svetovalni
delavki, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev skupaj s staľši ob vstopu otroka v vľtec.

Rodĺteljski sestankĺ v oddelkih

Cill: Skupno oblikovanje letnega programa dela v oddelku, izmenjava mnenj in sprejetje
skupnih dogovorov.

Sestanęk v mesecu septembru je bil namenjen pľedstavitvi letnega delovnega načrta. Dogovoľili
so se o obliki spoľočanja staršem, pľogramu in njegovi izvedbi, o poteku skupnih aktivnosti.
Sestanek v mesecu juniju je namenjen evalvaciji in vrednotenju dela v pľeteklem šolskem letu,
pregledu realiziľanih ciljev in dogovoru za delo v prihodnjem šolskem letu. V skladu z
dogovorom oZ. na željo staršev so se izvajali tudi tematski roditeljski sestanki. V najstaľejših
oddelkih (5-6 let) je zaključni ľoditeljski sestanek nadomestila pľireditev ob zaključku vľtca
pľed odhodom v šolo.

Sestanka sta organizirala vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja v mesecu septembru in juniju,
vmesna tematska srečanja pa stľokovni delavci v sodelovanju s svetovalno delavko BoŽeno
Stritih. Zapisniki roditeljskih sestankov so bili objavljeni na oglasni deski oddelka.

o Indivĺdualni ľazgovoľi s staľšĺ _ govorĺlne ure

CiIj: Partnersko sodelovanje med starši in strokovnimi delavci vrtcav podporo in korist otroku
in njegovem razvoju.
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Preko individualnih pogovorov so strokovni delavci staľše infoľmirali o tekočem vzgojnem
delu, pogovoľili so se o sodelovanju otroka pri dejavnostih, igri, o počutju v skupini, o
napredovanju otroka ali moľebitni trenutno nastali vzgojni problematiki. Podlaga strokovnim
delavcem za govorilne uľe je bila mapa spľemljanja otľokovega razvojain napredka.

. Vključevanje staľšev v ĺzvajanje pľogľama

CiJj: Tesnejše sodelovanje vľtca s starši, neposredno spoznavanje delą v vrtcu in pomoč staľšev
pľ i izpeĘ ev anj u pr o gr amov.

Starši so imeli možnost sooblikovati program dela v svoji skupini ob upoštevanju strokovne
avtonomnosti vľtca in strokovnih delavcev, dogovaľjali so se za pomoč pľi izvedbi aktivnosti
izven vľtca, za vključevanje staľšev v izpeljavo posameznih programov' se vključevali v
progľam dela s predstavitvijo svojega poklica ali interesne dejavnosti otrokom v skupini,
sodelovali na rojstnih dnevih in podobno.

Zaaktivno sodelovanje so poskĺbeli strokovni delavci skupaj s starši.

o Delavnice za staľše in otroke

CILJ: Tesnejše sodelovanje med starši in vrtcem in vzpostavljanje medsebojnega zaupanja.

Srečanja so izvedli vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev skladno s progľamom oddelka,
starostjo otrok in specifiko skupine ter dogovoľom s starši.

o Infoľmĺranje staľšev

Cilj; Seznanjanje staršev z delom v oddellcu in dogajanjem v vľtcu.

Vsakodnevni ľazgovoľi s staľši so bili namenjeni posľedovanju nujnih informacij o
zdravstvenem stanju ali počutju otroka, sporočanju individualnih želja staršev v zvezi s

trenutnimi potrebami otľoka, pojasnitvi morebitnega napačnega razumevanja obvestil glede
sprememb, ki se nanašajo na delo in Življenje otrok v oddelku. Informiranje staľšev je potekalo
preko oglasne deske, obvestil, plakatov, intľaneta, SMS sporočil, e-pošte, kaľ je staršem
zagotav|jaLo obveščenost o dogajanju v vľtcu.

Staľši so bili informirani o vsebini dela sveta staľšęv pľeko zapisnika sveta staľšev na oglasnih
deskah in na spletni strani vrtca.

a Sola za starše

Cilj: Spodbujanje staršev kučenjupľepoznavanja zaščitnih dejavnikov oz. dejavnikov tveganja,
ki jih ima družina'
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25. l.Ż0l8 RavnoteŽje med zahtevami, pohvalo
in kľitiko v vzsoii

Sašo Kľonegger (ZPM Lj)

15.2.2018 Samozavest in samopodoba, temelj
osebnosti

Tanja Povšič (ZPM Lj)
040 764 835

Šo1o za staľše je oľganiziľala in vodila svetovalna delavka Maruša Demšar

Vsak vzgojitelj, vodja oddelka je opravljeno sodelovanje s starši zabeležil v ustrezni rubriki v
dnevniku. o uspešnosti sodelovanja vľtca s staľši smo se ob koncu šolskega leta pogovoľili s
staľši na svetu staršev in jih za mnenje povpľašali v anketi o zadovoljstvu z delom vľtca. o
dobljenih mnenjih se bomo pogovoľili na stľokovnih aktivih in sodelovanje s staľši skladno s

strokovno utemelj enostj o pľilagodili nj ihovim želj am.

. Evalvacija sodelovanja s staľši

Vsak vzgojitelj je opravljeno sodelovanje s starši zabę|ežil' v ustrezni rubriki v dnevniku.

o uspešnosti sodelovanja smo konec šolskega leta staľše vpľašali za mnenje v anketi o
zadovoljstvu z delom vľtca. o pridobljenih mnenjih se bomo pogovoľili na strokovnih aktivih
in sodelovanje s staľši skladno s strokovno utemeljenostjo prilagodili njihovim željam.

o Anketa o zadovoljstvu staľšev
Tako kot vsako leto smo tudi letos izvedli anketo o zadovoljstvu staľšev. Staľši so delo vrtca
ocenili z vĺsoko oceno 3.ó7 od najvišje možne 4.

2.l0 [zobraźevanje zaposlenih

Stľokovni delavci se izobražujejo v okviru seminarjev in tečajev po katalogu stalnega
strokovnega usposabljanja. Novim strokormim dęlavkam omogočamo mentoľstvo za nastope,

ki so pogoj zaopravljaĄe stľokovnegaizpita.

Načrt izobraževanja in usposabljanja je bil del LDN vľtca in je zajemalnaslednje oblike:
o samoizobraŽevanje,
. seminaľji,
o študijske skupine,
o inteľne oblike: tematske konference, pľojekti, izobraŽevalni aktivi,...
o vodena izobraževĄa v okviľju projekta Etika in vľednote v vzgoji inizobtaževanju in

sicer v tľeh modulih: Pľavičnost, tradicija teľ delo in ustvaľjalnost,
o vodena izobraŽevarýa v okvirju projekta Uvajanje izboljšav in samoevalvacije v vrtcu,

po razporedu,
o pľaktične đelavnice, diskusija,izmeĺjava izkušenj med udeleŽenci, predavanje Bonton

v vľtcu,

67



praktiěne delavnice, diskusija, izmenjava izkušenj med udeleženci, predavanje Mobing
in preprečevanje z\orabe mobinga,

intemo izobraŽev anje Poľtfolio otroka,

Vlaganje v ěloveške vire, v izpopolnjevarýe znanjainizobražęvanje prinaša rezultate. Delavci
pridobivajo na pozitivni samopodobi in avtonomnosti, nova znanja preverjajo v praksi. Vse vęč
delavcev, ki prevzemajo naloge vodje skupin in nosilcev projektnih nalog, se dokazujejo v vlogi
uspešnih mentorjev, vodji obogatitvenih programov. Prędvsem je izjemno dejstvo, da so te
vloge podeljene med vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev. Z organizacijo izobraževanj smo
želreli strokovnim in administľativno-tehničnim delavcem omogoěiti pridobitev novih znanj in
pľiložnost za strokovno rast.

Vrtec Najdihojca je v okvirju svojih finančnih zmoŽnosti podpiľal tudi izobraževanja
zaposlenih, ki so namenjene pľidobivanju formalnih oblik izobrazbe.

2.l0.l Pľogľam stľokovnega spopolnjevanja delavcev

2.10.1.1 Strokovno spopolnjevanje delavcev znotľaj vrtca

Cilj: ZagotavĘati stalno strokovno spopolnjevanje čim večjemu številu delavcev z namenom
vnašati najnovejše trende predšolske vzgoje v svoje neposredno delo, izboĘšanja pralae in
spr e minj anj a p o s t opkov.

. Kultura ĺn klĺma vzgojno-wobraževalnega zavoda

IzobraŽevanje 1e izvajala Šola zaravnate|je v okviru programa Mľeže učęčih se šo1 in vľtcev.

V pľogľamu MľeŽe je Šola za ravnatelje usposabljala strokovne delavce šol in vrtcev zauvajanje
nenehnih izboljšav, kaľ je bil eden od pristopov k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti.
Pľogram je pomembno prispeval tudi k profesionalnemu razvoju, saj so se na delavnicah v šolah
in vrtcih usposabljali skupaj vsi strokovni đelavci, preko mrež pa so se povezovaLi tudi z
drugimi zavodi. Pomemben del usposabljanja v MľeŽah so namľeč pľedstavljale stľokovne
razprave med sodelavci, izmenjavaznanjain izkušenj teľ timsko ľeševanje skupnih problemov'

Usposabljanje je potekalo na tľeh ravneh:

. na ľavni razvojnih timov (v Šoľ zaravnatelje),

a

a
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. na ruvni vzgojiteljskega zbora (izvedba razvojnega tima v vrtcu),

. zravnatelji (v Šoli za ravnatelje).

Program je trajal 48 ur (6 dni izobtaževanj razvojnih timov in ravnateljev ter 3 delavnice v
vrtcu).

Izobraževanje zarazvojni tim in ravnatelja je potekalo od septembra20l6lt7 do maja20t7ll8.
Iz enote Bibe sta se ga udeleŽili Meta Šoba in Alma Šušteršič, iz enote palček Alenk Gľošelj in
Urška Purkaľt ter iz enote Čenča Uľška Pustovrh in Matejka Stepančič'

Y izobraževanje je bil vkljuěen celoten vzgojiteljskí zbor.

o lzobľaževalnĺ program s podľočja gibanja (FIT)

Cilj: Seznanjati se z najnovejšimi teoľijami in pristopi na področju gibanja otrok, način
gibalnih ahivnosti doživljati na svojem telesu in spoznavati konlłetne načine dela z otroki
(skozi delavnice z otroki).

Zagotovilri smo predavanje in dęlavnice za strokovne delavce vrtca,preko kateľih so spoznavali,
doživljali in prepoznavali novosti v pľistopih in načinih deIa z otroki ter vzroke in posledice
takšnih ali drugačnih ravnanj pri svojem delu.

Pľedavanje in delavnice je vodila g. Barbaľa Konda' univ.dipl.fiziologinja..

Zaizveďbo seminarja smo namenili sredstva za stalno strokovno spopolnjevanje.

o Svetovanja s področja informacijsko-komunikacĺjske tehnologije (IKT)

CiIj: Ponoviti, poglobiti in na novo osvojiti znanja s področja IKT z namenom njene učinkovite
uporabe pri delu z otroki, za otroke, sodelovanju s staľši, organizaciji dela, administrativnih
ľešitvah.

Svetovanja so bila namenjena vsem strokovnim delavcem, ki potrebujejo đodatne pojasnitve
oz. obnovitve znanj. Svetovanja so potekala indiviđualno in so bila namenjena konkľętnim
dilemam oz. infoľmacij skim operacijam.

Svetovanja sta organiziľala Mateja Ličen in Maľko Meglič.

. Izobľaževanje s podľočja komunikacije ĺn reševanja konÍliktov

Izobraževarýe Konstruktivno reševanje konfliktov je 6. 12.2017 v večnamenskem prostoru

enote Biba izvedel g. Bogdan Polajnar.

Izobraževarýe Uspešna komunikacija in konstruktivno reševanje konfliktov je 9. 5. 2018 v
večnamenskem pľostoru enote Biba izvedla ga. Tanja Povšiě (Mestna zvezapľijateljev mladine
Ljubljana).
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. Izobraževanje za rarvojnĺ tĺm - Razvojnĺ/ poslovni načrt in usmeritve ľazvojnega
timaza učĺnkovĺto doseganje poslovnih ciljev in Lego sirĺous play

Izobraževanja So se iz enotę Biba udeležile: Beti Mešió, Meta Šoba, Alma Šušteršič, Alenka
Kĺajnc in Mateja Ličen.

o lzobraževanja tehničnĺh delavcev (čistilke' perice, kuhaľsko osebje, hišniki)

Cil1: Seznanjati se z najnovejšimi postopki dela na posameznem delovnem mestu in slediti
najnovejšim smernicam uporabe tehnologije in postopkov.

Seznanjati tehnične delavce z novostmi na stľokovnęm področju posameznega delovnega
mesta, Z novo tehnologijo đela, z novimi pľistopi glede opravljanja dela, z novimi pripomočki
za pomoč pri delu, z vaľnostjo na delovnem mestu, z intemimi pravilniki in navodili, z
zakonodajnimi spľemembami, ipd. Tehnične delavce je prvenstvęno izobraževal organizator
prehľane in ZHR, kateri se je udeleževal seminarjev, posvetov in aktivov združeĺj ter znanje
preko internih izobraževanj pľenašali na zaposlene.

Izobraževarýaje organiziral in vodil Maľko Meglič.

Za uđeležbo orgarizatorja na posvetih iĺ zďružeĄih smo namenili sredstva za strokovno
spopolnjevanje,izobraževarlje tehničnih delavcev panl zahtevalo dodatnih finančnih sredstev.

o [zobraževanja s podľočja pľve pomoči, varstva prĺ delu in požaľne varnosti

CiIj: ZagotavĘati varno delovno okoĘe in za otroke in zaposlene delavce vrtca.

Področj e vaľstva pľed poŽaľom in varstva pri deluj e vľtec urejal preko pooblaščene oľganizacij e
za tovľstna opľavila (Mikrotop d.o.o). V okviru podľočij varstva pred požaľom in vaľstva pri
delu smo sproti izvaja|ivse potrebne aktivnosti v skladu zzakonođajo, zaposleni pa so v skladu
zizobraŽevalnim načľtom opľavljali tudi preizkus znanja z omenjenih področij.

Za or ganĺzacij o izobľ ažev anj j e po skľbel Maľko Me glič.

Za izobraževanja iz omenjenih področij So se poľabljala sredstva namenjena strokovnemu
spopolnj evanj u zaposlenih.

2.10.1.2 Strokovno spopolnjevanje delavcev izven vrtca

CiJj: Vzpodbujati strokovno spopolnjevanje delavcev z namenom izboljšati strokovno delo v
vrtcll, izpopolnjevati znanje iz deficitarnih področij in zagotavĘati profesionalen pristop na
vseh področjih dela.
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o Mreža mentoľskih vrtcev (študijske skupine) za strokovne delavceo za vodstvene
delavceo za svetovalne delavce

CiIj: Seznanjanje strokovnih delavcev z novostmi na področju predšolske vzgoje in vpeĘevanje
novosti v pralĺso'

Študiiska srečanja so potekala v okviru mreže mentorskih vľtcev. Za stľokovne delavce so
srečanja potekala v vľtcu Ledina, za vodstvene delavce so potekala sľečanja na sedęžu Zavoda
RS za šolstvo, za svetovalne delavce pa v drugem izbranem vľtcu.

o Seminaľji iz kataloga stalnega stľokovnega spopolnjevanja

Cilj: omogočati pridobivanje strokovnega znanja ter vzpodbujati strokovno in osebnostno
ľast strokovnih delavcev.

Na seminarje So se skladno z usmeritvami vľtca pľijavili posamezni stľokovni delavci glede na
interese oz. potľebe in gleđe na pľojekte' ki jih izvĄĄo v svojem oddelku, lahko pa jih je na
katerega od seminarjev napotila tudi ľavnateljica, glede na svoja opažarýa, ki so izhajalaiz
spremljanja dela v oddęlkih. Na novo pľidobljeno znarle so strokovni delavci delili z ostalimi
na inteľnih izobraževanjih.

o Udeležba na posvetĺh, kĺ jih je oľganizira| Zavod RS za šolstvo, Mĺnĺstrstvo RS za
šolstvo in šport, Šola za ľavnatelje ...

CiIj: Seznanjanje z novostmi na področju pľedšolske vzgoje, izmenjava izkušenj in strokovna
rast.

Posvetov so se udeležile ravnateljica in pomočnici ľavnateljic. V kolikor je bila vsebina posveta
namenjena drugim, pa tudi svetovalni delavki, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.

V ta namen so bila upoľabljena sredstva za stalno strokovno spopolnjevanje in sľedstva
evľopskih socialnih skladov, zakaterakandidirajo omenjene državĺę inštitucije.

o Seminarji s področja ľačunovodstva, poslovanja in zakonodaje

Cilj Slediti novostim in vnašati spremembe v poslovanje vrtca skladno s spremembami
zakonodaje.

Seminaľjev so se udeležile ravnateljica, računovodja, poslovna sekľetarka, knjigovodja _ glede
na področje in vsebino seminaľja, ter s tem sledile novostim in spremembam, s katerimi se

neprestano srečujejo pri svojem delu in morajo biti z novostmi za pravilno in zakonito delovanje
vľtca neobhodno seznanj ene.
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Za spremljanje ponudb in izbiro najaktualnejših vsebin so skľbele poslovna sekľetarka,

računovodkinja in ravnateljica .

V ta namen so bila poľabljena sľedstva za sta|no strokovno spopolnjevanje.

o Seminarji s podľočja pľehľanske politike ĺn zdravstveno higĺenskega režima

CiIj: Slediti novostim in vnašati spremembe v prakso'

Seminaľjev s področja zdľavstveno _ higienskega reŽima, prehľanske politike, dietne prehľane
in zdľavega prehĺanjevanja se udeleŽil organizatoľ pľehľane in ZHR. Spľemljal je novosti na
tem področju in jih uvajali v delo vľtca.

Zaspremljanje novosti je bil zadolženorgarizator pľehľane ZHR.

V ta namęn so bila porabljena sredstva za stalno stľokovno spopolnjevanje.

o lzobraževanjev lastnem ĺnteľesu

CiIj: Spodbujati izobraževanje in osebnostno ter strokovno rast.

Tistim, ki so se izobraževali v lastnem inteľesu, je bilo ob predložitvi pľošnje za študijski dopust
in veljavnega potrdila o šolanju odobrenih pet dni študijskega dopusta v šolskem letu.

2.10.1.3 Spremljanje aktivnega učenja otľok s pomočjo hospitacij

Cilj: Seznanjati se z delom v oddelkih in vodenjem dokumentacije z namenom zagotavljanja
strokovnih pristopov, svetovanja in kontrole nad inajanjem pľograma.

Spremljanje stľokovnega dela je v oddelkih potekalo Z namenom opazovanja dela strokovnih
delavcev, spremljanja stľokovnosti dela glede na načela in cilje kuľikula za vrtce,
funkcionalnost in spodbudnost bivalnega pľostoľa, organizacije dnevne rutine, ustľeznost
pogojev za aktivno učenje otľok, pľipľavljenost na delo, ustrezno načľtovanje in izvajanje
tematskih sklopov oz. projektov, spremljanje otrokovega napredka in razvoja, opazovanja
odnosov med otľoci in odraslimi in med stľokovnima delavcema, spremljanje in ocenjevanje
praktičnih nastopov za strokovni izpit in pregledovanje obvęzne dokumentacije. Po vsaki
hospitaciji je s strokovnimi delavci potekal ľazgovoľ v smislu evalvacije nastopa, pogovora in
svetovanja. Ravnateljicďpomočnica ľavnateljice je po hospitacijiizdelalazapisnik, kateľega so

strokovni delavci dobili na vpogled in v podpis.

Načrt kolegialnih hospitacij je bil objavljen na oglasni deski vľtca. Hospitacije so se opravljale
tudi nenapovedano, kadaľ se je med šolskim letom pokazalatakšna potreba.

ob koncu šolskega leta sta pomočnici ravnateljice pľegledali poročila o reaIizacíji letnega
načrta dela oddelka in pripravili poročilo o ľealizaciji letnega naěrta dela posamezne enote.
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Hospitacije so potekale v obliki kolegialnih hospitacij.

Spremljanje strokovnega dela je potekalo v vseh oddelkih, (izvzete so bile le jaslične skupine
I-2) z namenom opazovanja dela strokovnih delavcev, spremljanja strokovnosti dela glede na
načela in cilje kuľikula zavrtce.Izbrana tema letošnjih hospitacij je bila v letošnjem šol. letu
gibanje. Hospitacije so potekale enkĺat na teden vse od meseca novembľa 2017 pa do aprila
2018. Načľt hospitacij je bil objavljen na oglasni deski vľtca.

Izvedeni hospitacijski nastopi so bili kvalitetni in stľokovni. V enoti Čeněa je 7 skupin
dejavnosti izpeljalo v telovadnici kot vadbeno uľo, 1 skupina je hospitacijo izved|a v igralnici
in ena na igrišču vľtca. V enoti Palček je 10 skupin dejavnosti izpeljalo v telovadnici kot
vadbeno uľo, 1 skupinaje hospitacijo izvędIav igralnici.

V enoti Biba je 20 skupin dejavnosti izpeljali v telovadnici kot vadbeno uro, 3 skupine so
hospitacijo izvedle v igľalnici, nobena skupina dejavnosti ni izvedla zunaj.

Večina skupin vadbene ure načľtuje lx tedensko (po razporedu upoľabe telovadnice). Vadbene
ure niso posebej načľtovane, razvidne so iz dnevnih skic in so del šiľšega tematskega sklopa.
Vadbene ure So v poprečju tľajale 30 min, najpogosteje so bile izvędene v telovadnici. V
igralnici so jo izvajali le razvojni oddelki (zaraďi prilagojenih pripomočkov) in ena skupina, ki
je gibanje povezalas področjem umetnosti. Poleg načrtovanih vadbenih ur večina skupin izvaja
tudi druge oblike gibalnih dejavnosti: joga za otroke, jutľanja telovadba, gibalne minutke,
pohodi...

Pri samih hospitacijah je bil prostor vedno ustľezno pripravljen in otroci ustrezno obuti teľ
oblečeni. Stľokovni delavci so v veliki večini odlično sodelovali in se dopolnjevali, otroke so
spodbujali k sodelovanju' jim priskočili na pomoč, ko so to potrebovali, jih ustrezno usmerjali.

Hospitacije so Se opľavljale tudi nenapovedano, ko se je med šolskim letom pokazala takšna
potľeba ali ko je vrtec pľejel pripombe l pritožbe staršev na delo v oddelku.

Ugotovitve hospitacij :

gibalne dejavnosti se v vseh oddelkih izvajajo vsakodnevno,

strokovne delavke gibanje v večini naěľtujejo kot deltematskega sklopa,

gibalni napľedek otrok v večini beleŽijo v Poľfoliu otľoka, dodatne zapise naľedijo le v
pľimeru odstopanj,

gibanje izvĄajo tako v igľalnici, kot na hodniku, na igrišču teľ lx tedensko v
telovadnici,

stľokovne delavke povezujejo gibanje z drugimi pođľočji; nekateľe zares izvime
gibalne dejavnosti; ločevanje odpadkov v telovadnici, plesna doŽivetja skozi letne

čase, zimski športi, gibanje na temo lutkovne pľedstave.. ..

staľejše skupine izvajajo gibanje tudi v času aktivnega počitka: joga, nogomet, igre z
žogo, vožnja s kolesi.. ..

nekateľe skupine uvajajo v vzg. delo tudi minutke zazdravje...

a

o

a

a

o

O

a
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o otľoci so ustrezno pripľavljeni na gibalne aktivnosti (oblačila, obutev)

Med strokovnimi delavkami v timu je bilo v vseh skupinah čutiti povezanost tęr zaznati
sodelovanje. Pom. vzg. so se enakovľedno vkljuěevale v izvedbo hospitacij. Tudi s strani
>opazovalcev( so pľišli pozitivni odzivi: odnesli so veliko novega' nove ideje, nove izkušnje'
spoznali primere res dobre prakse.

Po vsaki hospitaciji je s strokovnimi đelavci potekal rźLzgovor v smislu evalvacije nastopa,
pogovoľa in svetovanja. Pomočnicaravnateljice je po hospitaciji izdęlalazapisnik in ga izročila
strokovnim delavcem vseh skupin, kjer se je hospitacijaizvajala.

2.l'| Sklad vľtca

Dne 26.3.2012 smo ustanovili Sklad Vľtca Najdihojca. Sklad je bil ustanovljen za:
o pomoč socialno ogroŽenim otľokom (oľganizirane dejavnosti, pripomočki, ipd.),
o pomoč otľokom s posebnimi potľebami (nabava namenskih pripomočkov)'
o financiranje dejavnosti oddelkov, ki niso sestavni del vzgojno-izobraževalnega

programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti,taborjenja, obiskkulturnih
do godkov, ipd.) in nadstandaľdnih dej avnosti,

o nakup nadstandaľdnih pripomočkov in opreme za zagotavljanje zadovoljstva in
kakovosti bivanja otľok v vľtcu (razliěnaĺgrala, igrače, avdio-video oprema' ipd.),

. zagotavljanje sľedstęv za spodbuj anje razvojne in raziskovalne dejavnosti otrok,
o promocijo vrtca v javnosti (objave v sredstvih javnega obveščanja, promocijski

mateľial, ipd.).

V Sklad Vľtca Najdihojca je bilo od 0l. 01.2018 do 31 .12.20118 vplačanih 4.395,96 EUR. V
tem obdobju je bilo za otroke s posebnimi potľebamizaprevoze in teľapije v bazenu porabljenih
2.540,70 EUR.

Na dan 3l.l2.20l8je stanje sledęče: 1.845,67 EUR

3 PoRočILo o DoSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

3.1Zakonske in dľuge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno podľočje
posľednega upoľabnika

o Zakon o javnih financah;

o Zakon o računovodstvu;
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. Pravilnik o ľazčlenjevanju in meľjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
pÍava;

o Pravilnik o enotnem kontnem načľtu za proračun, pľoračunske uporabnike in druge
osebe javne ga prava;'

. Pľavilnik o načinu in stopnjah odpisa neopľedmetenih sredstev in opľedmetenih
osnovnih sredstev;

o Pľavilnik o načinu in ľokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o

računovodstvu;

o Pľavilnik o sestavljanju letnih poľočil za proraćun, pľoračunske uporabnike in druge
osebe javnega pľava;

o Navodilo o pripravi zakĘučnega računa državnega in občinskega proračuna teľ
metodologije za pripravo poročila o dosežęnih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna;

. Zakon za uľavnoteŽenje javnih finance;

o Zakon o izvľševanju proľačunov Republike Slovenij e za|ęti 2016 in 20117;

o Zakon o delovnih razmerjih ZDR-I;
o Zakono zavodihZZ;

o Zakon o vľtcih ZVRT;
o Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje inizobtaŽevanja ZoFYI;
o Kolektivna pogodbazadejavnost vzgoje inizobraževanja v RS;

o Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega
proračuna;

o Zakono usmerjanju otrok s posebnimi potľebami;

. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vľtcu in šolah v plačilne razrede;

o Pľavilnik o napľedovanju zaposlenih v vzgoji inizobraŽevanju v nazive;

o Pravilnik o nadaljnj ęm izobraževanju in usposabljanju stľokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju;

o Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen pľogľamov v vľtcih, ki izvajajo javno

sluŽbo;

o Pľavilnik o noľmativih in minimalnih tehničnih pogojih za pľostor in opremo vľtca;

. Pravilnik o noľmativih in kadľovskih pogojih za opravljanje dejavnosti pľedšolske

vzgoje;

o Pravilnik o plačilih staršev zaprograme v vľtcih;

o Uredba o napľedovanju javnih usluŽbencev v plačne ruzrede;

o Pravilnik o zagotavljanju sredstev íz dľžavnega pľoračuna vľtcem za namen
sofi nanciranj a plačil staršev;

o Zakono javnem naročanju;

o Zakon o varstvu osebnih podatkov;
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o Zakon o varstvu pľi delu (Izjava o varnosti Z oceno tveganja v Vľtcu Najdihojca);

o Zakon o vaľstvu pred požaľom (PoŽaľni ľed);

o Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Vľtcu Najdihojca;

o Pravilnik o ľačunovodstvu;

o Pravilnik za oddajo javnih naľočil male vrednosti v Vrtcu Najdihojca.

3.2 Dolgoľočni cilji posrednega upoľabnika, ki izhajajo iz večletnega
pľograma dela in ľazvoja oziroma podľočij stľategij ter nacionalnih
pľogramov

K njihovemu uresničevanju nas vodijo in podpirajo poslanstvo,vizijain temeljne vrednote

Temeljni cilji delovanja vrtca so otrokom in njihovim staľšem pľijazen vľtec, ki ima odlično
organizacijo dela in sodobno izvedbo vzgojno učnih vsebin po meri otroka. Življenje in delo v
vrtcu je zasnovano na medsebojni odgovornosti, sodelovanju in razvijanju kulture dialoga z
oŽjo in šiľšo okolico. Vrtec naj otrokom za vse življenje ostane v najlepšem spominu na
pľedšolsko dobo. Dolgoročni cilji izhajajo iz večletnega progľama dela inrazvojavľtca.

Med dolgoročnimi cilji smo največ pozomosti namenili naslednjemu:

o Zagotavljanje pogojev za optimalnirazvoj vsakega otroka.

o Uľesničevanje temeljnih otrokovih pravic teľ dosledno izvajanje etičnega kodeksa.

o Poglobljeno seznanjanje' upoštevanje in spoštovanje otrokovih pľavic z vključevanjem
evropske dimenzije v vzgojo in izobraževanje, katere vľednote so človekove pľavice,
strpnost in solidamost.

o Kakovostni izvedbeni kurikuli. Pri otľocih spodbujamo razvoj samostojnosti kľitičnosti,
iznajdljivosti, ustvarjalnosti, sposobnosti sodelovanja, stľpnosti in odgovornosti.

Stevilo otľok

Primerjava vpisa otrok v šolskih letih}}I}ll3,20l3ll4,20l4ll5,20l5l16,2016117,2017l18

Starostno
obdobje

2012t13 2013n4 2014tLs 2015n6 2016n7 2017t18
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Gľaf: Prejete vloge po starostnih obdobjih za šol.leti 2012l13,2013ll4,20l4ll5,2015116,

2016117 in2017lI8
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Graf: Novo sprejeti otroci po starostnih obdobjih za šol.leti 20I2l13, 20I3lI4, 20I4lI5,
2015 I 16, 20161 I7 in 2017 I 18.

Stevilo vpĺsanih otrokv vľtec Najdihojca v šolskem |etu2017l|8

V šolskem letu20l7lI8 je bilo na dan 30.5.2018 v vrtec Najdihojca vključenih 818 otľok.

Solsko leto
Stevilo
otľok

vključenĺh

2012113 797

2013t14 803

2014n5

2015Ą6

20t6tt7

2017t18

813

816

790

818

3.3 Letnĺ cilji posľednega upoľabnika' zastavljeni v obľazložitvi
finančnega načľta ali v njegovem letnem pľogľamu dela

Področj a Kurikulum a za vrtce

1. Gibanje: omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.
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Spodbujali smo zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, otrokom smo
omogočali, da spoznajo in ľazvijajo svoje gibalne sposobnosti, pľidobivajo zaupanje v
svoje telo, ustvaľjajo osnovne gibalne koncepte, postopno spoznavajo in osvajajo
osnovne prvine ľazličnih špoľtnih zvrsti, spoznavajo pomen sodelovanja ter spoštovanje
in upoštevanje različnosti.

2. Jezik: jezik kot objekt igľe in spoľazumevanja.
otroke smo učili zaveđanjaobstoja lastnega in drugih jezikov teľ lastne in drugih kultur,
spodbujali Smo poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, omogoěali smo
doŽivljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, razvijal'i smo jezik z vidika
moralno-etične dimenzije, spodbujali smo ustvaľjalnost, razvijali neveľbalne
komunikacijske spretnosti, spodbujali smo jezikovne zmoŽnosti (artikulacija,
besednjak, besedila, komunikactja...), spoznavali smo simbole pisnega jezika in
omogočali doživljanje statusa slovenskeg a jezika kot državnega jezika.

3. Umetnost: doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.
Razvijali smo estetsko zaznavanje in umetniško pľedstavljivost, spoznavali smo
posamezne umetnostne zvrsti, razvijaIi izražanje in komuniciranje z umetnostjo,
razvijali ustvaľjalnost in specifične umetniške sposobnosti ter osnovno pismenost na

vseh umętnostnih podľočj ih.

4. Družba: doživljanje vľtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v
dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in đuševno konstitucijo,
nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved. . .

Spoznavali smo samega sebe in druge ljudi, oblikovali osnovne življenjske navade in
spoznavali razlike med Življenjskimi navadami naše in drugih kultur ter med različnimi
družbenimi skupinami; spoznavali smo ožje in šiľše druŽbeno in kultuľno okolje teľ
medkulturne in druge razlike, spodbujali občutljivost za etično dimenzijo različnosti,
oblikovali osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; omogočali spoznavanje, da
se ljudje in okolje, družbain kultura v času spreminjajo; ustvarjali možnost seznanjanja
zraznimi kulturami in tradicijami; otroke smo seznanjali z vamim načinom življenja'

5. Naľava: doživljanje in spoznavanje Žrve tn neŽlve naľave v njeni ľaznolikosti,
povezanosti, stalnem spľeminj anju in estetskih ľazsežnostih.

Razvijali smo naklonjen, spoštljiv in odgovoľen odnos do žive in nežive naľave;

spoznavali svoje telo, življenjski ciklus ter zđtav in vaľen načina żivljenja; spoznavali
snovi, prostoľ, čas, zvok in svetlobo; spoznavali tehnične pľedmete in razvijali
spretnosti na podľočju tehnike in tehnologije;razvýali različne pľistope pri spoznavanju
narave.

6. Matematika: seznanjanje zmatematiko v vsakdanjem Življenju.
Razvijali smo matematično izraŽarlje,matematično mišljenje, matematične spľetnosti in
doživljali matematiko kot prijetne izkušnje.
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Dnevna rutina

Poleg šestih osnovnih podľočij dejavnosti je zelo pomembna tudi dnevna rutina, ki poteka ves
čas otrokovega bivanja v vrtcu. Spremljajoče dejavnosti so otľoku v veliko podporo in
pľedvsem kľepijo razumevanje vsakodnevnih pľocesov, katerim je otrok izpostavljen. Vsekakor
pa je priložnost in naloga stľokovnih delavcev vľtca, da preko teh aktivnosti prepoznavajo, jih
sami gojijo in pri otľocih krepijo splošne družbeno sprejete vľednote in etična ľavnanja.

l. Prihodi in odhodi: Spoznavanje vľtca kot celote, druŽenje z otroki različnih starosti,
socialna bogatitev in racionalna organiziranost dela v vľtcu.

ob jutľanjem in popoldanskem združevanju so otľoci spoznavali vľstnike drugih
oddelkov, se socialno bogatili, se uěili od staľejših otrok, razvijalí skĺb za mlajše in
spoznavali še druge pľostoľe vľtca in druge vzgojitelje.

2. Počitek: Zagotavljanje otrokovih potľeb po počitku in zavedanja svojega bioritma.
Počitek je organiziran v vseh igralnicah, zavse otľoke, vendar so otroci sami izbiľali
dolŽino počitka v skladu s potrebami svojega bioritma. Strokovni delavci so za otroke,
ki niso počivali ali so počivali kľajši čas, pripravljali miľne dejavnosti in prostor temu
ustrezno pľiredile.

3. Hľanjenje: Uľesničevanje otrokovih potreb po zdraviprehľani ter navajanje na samostojno'
kulturno in pestro prehľanj evanj e.

otroci so zajtrk in kosilo uživali skupaj, mize so temu primeľno urejene, otľoci so imeli
možnost odločanja o količini prejete hrane in dolŽini prehĺanjevanja. Spodbujali smo
jih k pitju vode in drugih tekočin teľ k uživanju sadja in zelenjave. Pľi hľanjenju smo
otľoke spodbujali k čim večji samostojnosti, tako da so se čim bolj samostojno hľanili,
pomagali pri pľipľavi prostoľa' pribora, pri postrežbi in samostojnemu nalaganju hĺane.
Po obrokih so otľoci za sabo pospravili priboľ in pomagali pri čiščenju prostora.

4. Bivanje na prostem: omogočanj e zdravegatelesnega in duševnegaruzvoja otrok.
Čim pogosteje smo z otroki bivali na prostem, jim s tem omogo čali zdrav način življenja
ter pestľo telesno aktivnost. PosluŽevali smo se sprostitvenih minutk na prostem, gibanja
po različnih teľenih, gibanja v naravi, aktivnosti na igriščih, spodbujali gibalne
spretnosti in izvajal'i usmeľjene dejavnosti na svežem zraku. otľoke smo popeljali ven
tudi ob manj ugodnih vremenskih razmerah (v deŽju' v snegu' v mÍazu, v megli), pri
tem pa skrbno paztli na dobľo počutje otľok in prilagajali dolžino bivanja na prostem.

5. Prehodi med dejavnostmi in nega: Navajanje na samostojnost in odgovornost ob
upoštevanj u individualnih različnosti

otľoke smo spodbujali k samostojnosti pľi skľbi za čistočo in urejenost pľostorov.
Navajali smo jih na skľb za svoje tęlo in telesne potrebe, telesno čistočo, pľi oblačenju
in obuvanju pa jim omogočali dovolj ćasa za samostojno uľejanje in privzgajali
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odgovoľno ľavnanje do sębe in drugih. Med pľipravljenimi dejavnostmi so lahko otroci
samostojno izbirali glede na njihove želje, interese in se odloěali o trajanju izbrane
aktivnosti. Pľi najmlajših smo skrbeli, da so otroci čisti, previti in zadovoljni, pri
starejših pa spodbujali, da opravljajo svoje ťrziološke potrebe v skladu z njihovimi
individualnimi potrebami.

Mateľialni pogoji

Finančni naěrt za leto 2018 je bil pľipľavljen na podlagi trenutno veljavne zakonodaje in
predvidenega poslovanja v letu 2018. Predpostavljali smo, da bo vľtec v preteŽnem delu
posloval v obsegu kot leta 201'7. Za nairtovanje prihodkov so bila upoštevana izhodišča,
posredovana s stľani Mestne občine Ljubljana, in ľealiziľani prihodki v letu 2017. Pri
načľtovanju stroškov smo izhajali iz podatkov o odhodkih iz leta20l6 in odhodkov v letu 2017,

kjeľ smo upoštevali tudi pľedvideno rast cen.

Vrtec je načľtoval, da bo v pľimeru izkazanega preseŽka pľihodkov nad odhodki iz lastnih
sredstev financiral:

- ležalniki

- univerzalni kuh. stroj

- snežnafreza

- računalniki

- opľema za kuhinjo Palček

- senčila

- gaľderobe Čenča

- klimatske napľave

- mini kuhinja Palček

- pohišťvo igralnice Čenča

- voziček Čenča

Načľtovani prihodki za|eto 2018 so znašali 4,527.797,00 c

Celotni načrtovani odhodki zaleto 2018 so bili predvideni v višini 4,461.277,77 c.

3.4 Ocena uspeha pľi doseganju zastavljenih ciljev' upoštevaje fizične,
Íinančne in opisne kazalce po posameznih dejavnostih

Vsako šolsko leto je nov izziv. Zavezanost za kakovostno delo je naša osnovna naLoga. Zato
nenehno iščemo izboljšave na osnovi ustľeznega planiranja in evalvacije dela. Izvedbeni
kurikulum zahteva nenehno strokovno rast na nivoju celega vľtca' vseh zaposlenih in seveda

81



pridobivanję novih strokovnih kompetenc. Eden od naših osnovnih ciljev je bil đvigniti
kakovost v zgojno-izobraževalnega dela v vrtcu.

Temeljni cilji delovanjavrtca so otrokom in njihovim staľšem prijazeĺ vľtec, ki ima odlično
organizacijo dela in sodobno izvedbo vzgojno učnih vsebin po meri otľoka. Żiv\jenje in delo v
vľtcu je Zasnovano na medsebojni odgovornosti, sodelovanju in ľazvijanju kulture dia|oga z
ožjo in širšo okolico. Vľtec naj otľokom za vse Življenje ostane v najlepšem spominu na
predšolsko obdobje.

Ugotavljanje doseganja ciljev LDN Vľtca Najdihojca v šolskem letl2017l2018 smo presojali.
Cilje, ki smo si jih zastavili v LDN smo realizirali v skladu z načrtovanim.

Vľtec je posredni proračunski porabnik, zato se sredstva za delovanje pľidobivajo iz sredstev
ustanovitelja, plačil staršev za storitve, donacij' prispevkov sponzoľjev, z opravljanjem storitev
za trg. Ustanovitelj - Mestna občina Ljubljana vrtcu zagotavlja sľedstva za plače, druge
prejemke iz delovnega razmeĄa, davke in prispevkę za zaposlene teľ materialne stroške v
skladu s standardi in normativiter zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdrževarle
teľ opľemo.

Glede na zastavljene finančne cilje smo le-te realiziľali v višini 66.5l9,23 €. Podrobnejši prikaz
je v računovodskem delu poročila.

Nastanek morebitnih nedopustnih in nepľičakovanih posledic pľi izvajanju pľogľama

Tveganje obrazložitev
Neplačila staršev S 1.1.2012 je pľičel veljati nov Zakon o uveljavĘanju

pľavic izjavnih sredstev, kaľje povzročilo, da se je število
upľavičencev opľoščenih plačil zmanjšalo, hkľati pa je
bila tudi ukinjena pľavica do 100% subvencije vrtca za
drugega vključenega otroka v vrtec. Posledično je to
pomenilo, da staľši svoje obveznosti težje poravnajo, ali
pa prihaja do zamikov plačil. Težavaje tudi dejstvo' da
vrtci ne razpolagamo s podatkom, ali je upravičenec
vlogo zaznižano plaěilo oddal ali ne, saj so visoki zneski
obľačunov v večini pľimerov posledica zaraěunane polne
cene progľatna, zaradi neoddane ali prepozno oddane
vloge.
V primeru zamude plačila pa vľtec postopa po sledečem
zaporedju dogodkov:
- v kolikor staľši zaľadi visokega zneska poľačuna, vľtcu
predlagajo moŽnost dolg poravnati z nekaj zapoľednimi
plačili, je predlog s strani vrtca vedno odobren,
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- v zadnjęm tednu posameznega meseca vľtec staľšem

izda plačilni opomin, v katerem je naveden znesek celotne
nepoľavnane obveznosti. Rok plačila pľvega opomina je
8 dni,
- po tem ľoku vrtec ponovno pregleđa neporavnane

obveznosti in izda opomin pred tožbo, ki je dolžniku
poslan s povľatnico. Rok plačila je 15 dni. V praksi se je
v večini pľimerov izkazalo, da dolžnik, ki ima namen svoj

dolg poravnati' pa ga zarudi tľenutnega teŽkega položaja
ne more' vľtec o tem obvesti in tudi v tej fazi izterjave je
s strani vrtca ponujęna možnost obľočnega odplačila,
- v kolikor je s strani vrtca opaženo, da ima dolŽnik
predhodne obveznosti dosledno poľavnane' na poslan
opomin pred tožbo pa se ne odzove, potem dolžnika k
poplačilu pozovemo še s poslanim dopisom ali
elektronskim sporočilom,
- v pľimeru, da so vsi pľedhodno izvedeni poskusi
tzterjave neuspešni sledi vložitev izvľšbe na podlagi
verodostojnę listine preko poľtala e-Sodstvo. Za poplačilo
terjatev pľedlagamo naslednja izvršilna sľedstva: rubež
plače, rubęŽ denaľnih sredstev pri oPP in rubež pľemiěnih
stvaľi.
- v določenih pľimeľih je vľtec Že v postopku sodne
izterjave na pľedlog dolŽnika omogočil začasno ustavitev

oz. odlog postopka izvršbe. Seveda je takšno dejanje
povezano z dodatnim plačilom sodne takse, ki se prišteje

znesku dolga neplačnika. ođ1og je vezarl na določeno

obdobje in v kolikoľ dolžnik svojih obveznosti ne

izpolnjuje, vľtec na sodišče posreduje zahtevo, daje odlog
pľeklican in sklep se prične ponovno izvrševati.

Upokojevanje Zmanjševanje števila zaposlenih na način, da se delovno
mesto ob upokojitvi ukine. S tem je prihajalo do večjih
obremenitev tehničnega kadra v kuhinjah.

odločbe centrov za socialno
delo

Zaradi onemogočenega vpogleda v evidenco Centra za
socialno delo' vľtec ne tazpolaga s podatki ali so starši
vlogo za znižano plačilo oddali oziľoma ali so jo oddali
pravočasno. S strani vrtca so potrebne dodatne aktivnosti,
da se ugotovi, ali starši vloge niso oddali ali jo dejansko
ne Želijo. Začas, ko vloga ni oddana, se obračuna najvišji
dohodkovnirazred. Starši znizkimi dohodki tako nastalih

visokih obveznosti ne zmorejo poplačati.

83



ođločbe ZPI7' Prihaja do situacij, ko ZPIZ v odločbi za delavcazahtęva
premestitev na drugo delovno mesto' vľtec pa le-tega ne

more Zagotoviti, keľ ga nima in mora spľožiti postopek
odpuščanja delavcu invalidu. V prihodnosti to vidimo kot
velik dej avnik tveganj a.

3.5 Ocena uspeha pľi doseganju zastavljenih ciljev v pľimeľjavi z
doseženimĺ cilji iz poľočila preteklega leta ali več pľeteklih let

Cilje, ki smo si jih zastavili v LDN smo realizirali.Iz pisnih pohvalje razvidno, da nam staľši
zaupajo in nas cenijo. Z njihovo pripravljenostjo po sodelovanju pa dokazujejo' da so vľtci
pomembni dejavniki pľi vzgoji inizobraževanju njihovih otľok.

Ugotavljanje doseganja ciljev LDN Vľtca Najdihojca v šolskem letu20l712018 smo pľesojali.
Doseganje ciljev zagotovo ostaja dinamičen pľoces' ki je odvisen od številnih faktorjev, še

zlasti, ker ta proces zajema vse udeležence v trikotniku vzgojitelj _ otrok _ staľš.

Izobraževalnim vsebinam bo potrebno poleg stalnega stľokovnega izpopolnjevanja dodati tudi
vsebine s področja načľtovanja, aĺalize, evalvacije, samoevalvacije in refleksije.

Ugotavljamo, da je bila največja objektivna oviľa, da se ponekod načrti niso optimalno
uresničevali zlasti odsotnost strokovnih delavcev zaradi bolezni, nege družinskih članov ali
študijskih obveznosti. V nekaterih primerih so odsotnost vzgojiteljice uspešno reševale tudi
pomočnice vzgojiteljic, ki so tako kvalitetno pľispevale k realizaciji vzgojnega dela.

Število vključenih otrok

Šokko leto
Število
otľok

vključenih

20t2l13 797

20t3l14 803

20t4lt5

20tslt6
2016lt7

2017ĺl8

813

816

790

818

Število oddelkov je v letih 2015,2016,2OI7 in20l8 ostalo nespľemenjeno in siceľ 49, temu je
sledilo tudi število zaposlenih.

LETO 2018
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POSLO\TNI REZULTAT JS

POSLOVNIREZULTAT TRG

POSLO\.TNI REZULTAT SKUPAJ

50.727,69 PRIHODKI 4,411.860,90

15.791,54 115.936,10

66.519,23 4,527.797,00

oDHODKI 4,361.r33,21

100.144,56

4,461.277,77

3.6 ocena gospodaľnosti in učinkovitosti poslovanja glede na

opľedeljene standaľde in meľila, kot jih je pľedpisalo pristojno
ministľstvo

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito pľemislimo in načľtujemo. Upoštevamo moŽnosti,

sposobnosti in izkušnje. Menimo, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi skĺajno racionalno

in gospodaľno, v kaľ nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna

sredstva vedno več. Veliko različnega materiala za vzgojno delo pridobimo tudi preko

sponzorjev in v sodelovanju s staľši. Żal pa odmerjena sredstva v pľoraěunu in finančni plan,

izdelan na podlagi proračuna, ne sledita dodatnim potľebam, saj se proračunska sredstva

praviloma odmerjajo na osnovi indeksov, ki ne odľažajo dejanskih potľeb.

Za nabavo Živil uporabljamo neposľedno Zakon o javnem naľočanju. Naročnik z izvedbo
javnega naĺočila z izborom ponudbe oziľoma ponudnika zagotovi, da je poľaba sľedstev za

naročnika najbolj gospodarna, glede na namen javnega naročila in na pľedmet javnega naročila.

|zvajanje naľočil v skladu s Pravilnikom opravlja posebna komisija, ki jo imenuje ravnateljica.

Za podroěje predšolske vzgoje je đržava določila prostorske in kadrovske noľmative in
standaľde. Pľav tako je država z mnogimi predpisi naložila vľtcem dodatne obveznosti (lzjava

o varnosti z oceno tveganja, HACCAP, varovanje objekta, sanitarni in zdravstveni pregledi ...).

Zavse to nam občina ne zagotavĘa dodatnih sredstev'

Sredstva za izobraževanje trošimo zelo skľbno, zato se za strokovne delavke odločamo za
izobraŽevanje v okviru tematskih konferenc v vľtcu, beležimo pa zelo visoke kotizacije za

ęnodnevna izobraževanja s podľočja zakonodaje' finančno ľačunovodskih in kadrovskih vsebin.

Pri poslovanju v letu 2016 smo izh$ali iz finančnega načľta, delovanje pa Smo pľilagajali tudi

trenutnim potrebam, ki so se izkaza|e pri zagotavljanju in izboljšanju varnosti ter materialnih
pogojih za đeIo. Potrebe smo stľokovno proučili in ob likvidnostnih zmožnostih poskusili
izbratinajboljše rešitve. Skľbno smo analiziľali ponudbe in poskusili izbrati najboljše izvajalce
investicijsko vzdrŽevalnih del. Ves čas smo pozorno spremljali mateľialne stroške in iskali
možnosti za moľebitne prihľanke. Na podjetja smo naslavljali prošnje za donacije, k
sodelovanju smo spodbujali tudi starše, saj vsak prispevek pripomore k kvaliteti vzgojnega
pľocesa.

Gospodarnost: prihodki (AoP 870) : 4.5Ż7.797 :1.0l

odhodki (AOP 887) 4,461.278
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Gasilski društvi Spodnja
Šĺsta in Dravlje

Obisk gasilcev.

Policij ska postaj a Šiska Obisk policista v oddelkih.

4

Sodelovanje z delovnimi
orgarizacijami - Lek

Je lastnik sodobne stavbe _ vľtca s tľemi oddelki.
Yzgojno-izobraževalni pľogľam izvajajo strokovne
delavke vrtca, ki se s podjetjem povezujejo na kulturni
ľavni (razstave otľoških izdelkov, izvedba pľoslav in
pľaznovanj), ľavni izboljševanja pogojev za izvajanje
kuľikula (nakup igľač, didaktičnih sľedstev...).

ZDLjub|jarla- Šiška
Zdravstvena in zobozdravstvena pľeventiva otrok in
delavcev.

Center za duševno zdravje
oľtopedska klinika
Pediatrična klinika
Zav o d za gluhe in naglušne Sodelovanje s suľdopedagoginj o.

Zavod za slepe 1n Sodelovanj e s tifl opedagoginj o.

5

Center za socialno delo Lj.
- Šĺsta otroci, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč

Svetovalni center

6

Pedagoška fakulteta LJ Strokovna izpopolnjevanja in izobraževaĺja
delavcev.
Sodelovanje pri različnih analizah.

Sodelovanj e pri raziskovalnem delu.
Hospitacije in nastopi dijakov in študentov.
Mentorstvo dijakom in študentom na praksi.

I

Pedagoška fakulteta MB
Srednja vzgojiteljska šola
LJ
ERUDIO
B2
Pedagoški inštitut
Fakulteta za šport

Filozofska fakulteta

7 Gimnazija Siška Prostovoljno delo.

8

Pioniľska knjiŽnica Vključevanje v vzgojno delo v vrtcu, strokovno
izpopolnjevanje.KnjiŽnica Śiska

Center za kulturo mladih
9 Urad za prepľečevanje

zasvojenosti
Finančna pomoč pri organizaciji Šole za starše.

10 Društvo za okoljsko
izobraŽevarýę Doves

EKo šola.

11 Ciľius Kamnik Hipoteľapija in plavanje po Hawelicku za otroke iz
razvojnih oddelkov.
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3.10 Dľuga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja
investĺcĺj skih vlaganj

ln

v šolskem
letu
2017t18

v šolskem
letu
2018/19

Stevĺlo oddelkov 1. starostnega obdobja 20 t9
Śtevilo oddelkov 2. starostnega obdobja 25 24

Kombiniľani oddelki 2 4

Razvojni oddelkĺ 2 2

Drugo
Skupaj 49 49

ŠrtvIr,o DELovNIH MEsT v ŠoLsKEM LETU 20l8ĺ|g

NAZIV DELOVNEGA MESTA

Stevilo delovnih
mest

Stevilo
delovnih mest

JAVNA
sLUŽBA

DRUGA
DEJAVNOST

ľavnatelj 1,00 0,00

pomočnik ľavnatelja 2,00 0,00

svetovalni delavec 2,00 0,00

svetovalni delavec 0,00 0,00

vzgojitelj 48,00 0,00

vzgojitelj (vzgojitelj za inĺaianje dodatne strokovne
pomoči) 0,00 0,00

vzgojitelj v ľazvojnem oddelku vrtca 2,00 0,00

vzgojitelj v ľazvojnem oddelku vľtca (vzgojitelj za
izvajanje dodatne stokovne pomoči) 1,00 0,00

pomočnĺk vzgojitelja 56,50 0,00

spľemljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov V 1,00 0,00

ĺizioterapevt II 1,00 0,00

oľganizatoľ pľehľane 0,00 0,00

oľganizatoľ pľehľane 0,50 0,00

oľganizatoľ zdravstveno - higienskega reźima 0,00 0,00

oľganizator zdľavstveno - hĺgĺenskega ľežima 0,50 0,00

ľačunovodja VI 0,00 0,00

ľačunovodja VII/I 1,00 0,00

knjigovodja V 1,50 0,00

knjigovodja VI 0,50 0,00

tajnika VIZVI 0,00 0,00

poslovni sekľetaľ VII/I 1,00 0,00

administľatoľ V 0,50 0,00

delovodja V 0,00 0,00

glavni kuhar V 3,00 0,00
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1,50 0,00
0,50

2,00

0,00

0,00

S sistemizacijo delovnih mest, potrjeno s strani župana Mesta Ljubljana, zagotavljaĺrlo 6-urno
sočasno prisotnost dveh strokovnih delavk v oddelku 1. staľostnega obdobja,4-uľno sočasno
prisotnost v 2. staľostnem obdobju in 5-uľno sočasnost v kombiniranih oddelkih.

V času letnih dopustov dodatno zaposlujemo študente, praviloma s Pedagoške in Filozofske
fakultete. Tako omogočamo nemoteno izrabo letnih dopustov delavcev.

Administrativno-računovodski teľ tehnični kadeľ se pľilagaja organizaciji dela in življenja v
posameznih enotah.

Kadľovsko politiko smo načľtovali in izvĄalri v skladu s predpisanimi noľmativi za našo
dejavnost in v skladu s tem pľipravili sistemizacijo delovnih mest, ki nam jo je potrdil
ustanovitelj.

Na pođročju investicijskih vlaganj smo v letu 2018 dosegli veliko izboljšav z vidika varnejšega
in kvalitetnejšega bivanja, življenja in dela otrok in odraslih v vľtcu. Y ízkazu pľihodkov in
odhodkov je razvidna poraba sľedstev za investicije. Veliko vzdrževalnih del smo opravili sami,
s pomočjo hišnikov in ostalega osebja.

Pri investicijah in investicijskemvzđtžęvanju smo realizirali naslednja dela:

o Leža\niki za otroke(Čenča, Palček)
o univerzalni kuh. stroj

o snežna fľeza Palček
o oprema za kuhinjo Palček
o senčila,
o gaľdeľobe Čenča,
o mini kuhinja Palček,
o pohištvo igralnice Čenča,
o voziček Čenča,
. nakup klimatskih naprav v enoti Čenča in Palček,

0,00

0,00

0,00

2,SO

kuhaľ V
kuhaľ IV 7,00

kuhaľski pomočnik II 6,50

kuhĺnjskĺ pomočnik III 0,00 0,00

ekonom V 0,00

ekonom IV 0,00

hišnik IV 3,00 0,00

hišnik V 0,00

šivilja IV 0,00

peľica II 4,00 0,00

čistilka II 9,00

šivilja IV (invalid III. kategoľĺje) 1,00 0,00

SKUPAJ 155,00
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. nakup pľenosnih računalnikov,
o vzdrževanje peskovnikov, igľišč (dobava prodca, mivke, ureditev ponikalnice,

zatravitev) vse enote vľtca,
o uľeditev ęlektľo in vodovodnih instalacij v vseh enotah, oblazinjenega pohištva v vseh

enotah,

o slikopleskaľska dela (v vseh enotah),

o čiščenje žlebov in meteoľne kanalizacije (v vsej enotďl),

4 nłČuľovoDsKo PoRočrr,o ZALETo 2018

4.1 Uvod
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Po Pravilniku o sestavljanju letnih poroěil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega pľava' je vľtec kot posredni upoľabnik razvrščen med določene uporabnike enotnega
kontnega načľta, ki vodi poslovne knjige po Zakonu o računovodstvu in predpisih na njegovi
podlagi. Slovenski ľačunovodski standaľdi se upoštevajo pri evidentiranju tistih postavk, ki niso
obravnavan e z Zakonom o ľačunovodstvu oziroma podzakonskih aktih.

Računovodsko poročilo obsega ľačunovodske izkaze in pojasnila.

Računovodski izkazi so:

1. Bilanca stanja s prilogama:
- Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev;
- Stanje in gibanje dolgoľočnih kapitalskih naloŽb in posojil.

2. Izkaz pľihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in pľiloga:
- Izkaz pľihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

J Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka s
priloga:

Izkaz računa ťrnanciľanja terjatev in naloŽb določenih upoľabnikov;
Izkaz računa financiranj a določenih uporabnikov.

4.1.l Zakonske podlage za sestavo ľačunovodskih ĺzkazov

Zakonske podlage za sestavo računovodskih izkazov so:

Zakon o javnih financah (Uľ.l. RS 11/11-upb4, 110/11);
Zakon o računovodstvu (Ur. L. RS 23i99, 30102);
Pravilnik o ľazčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uľ.l. RS l34l03,34104, 13l05, 114106, 138106, l20l07,ll2l09,58/10);
Pravilnik o enotnem kontnem načľtu za proračun, pľoračunske upoľabnike in druge
osebe javnega prava (Uľ.l. RS ll2l09,58/10, I04ll0, |04lll);
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Ur.l. RS 45105,114106,138/06, 120107,48109,12109,58/10);
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakoĺa o
ľačunovodstvu (Ur.l. RS 1 17102, l34l03);
Pľavilnik o sestavljanju letnih poročil za ptoračun, proračunske upoľabnike in druge
osebe javnega prava (Uľ.l. RS ll5l02,2|103, I34l03, 126104,I20l07, l24l08,58/10,
60i 10 PoPľ., l04l10,I04ll|);
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proľačuna ter
metodologýe za pripľavo poročila o doseŽenih ciljih in rezultatih neposrednih in
posľednih uporabnikov proľačuna (Uľ.l. RS 1 2/0 1, I0 l 06, 80 l 07, l02l I0).

5 nłčuľovoDSKEINFoRMACIJE
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Vrtec je pľi Davčni upľavi RS registriran kot zavezaÍLec za obľačunavanje davka na dodano
vrednost in ima zaradi opľavljanja obdavčene in opľoščene dejavnosti pľavico do delnega
odbitka DDV (v letu 2018 - 3% odbitni đeleŽ).

Vrtec ločeno razmejuje prihodke in odhodkę po dejavnostih (javna sluŽba a|i ttžna dejavnost).
Evidentiranje pľihodkov po dejavnostih je neposredno ob njihovem nastanku. Za stroške' ki jih
je mogoče že ob njihovem nastanku ľazvrstiti po dejavnostih, se upošteva načelo neposrednosti,
za preostale stľoške se uporabljajo spľejeta sodila.

Vľtec je zavezaĺlec za davek od dohodkov pravnih oseb za del prihodkov, ki izhajajo iz
pridobitne dejavnosti. Zaradiupoštevanja olajšav zazaposlene invalide (10 invalidov) je davčna
obveznost po obračunu v letu 2018 enaka nič.

6 POJASNILA K RACUNOVODSKIM IZKAZ'OM;

6.1. Pojasnila k bilanci stanja

Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obvęznosti do njihovih viľov na zadnji dan
tekočega leta ter na zadnji dan predhodnega poslovnega leta. Sredstva se delijo na dolgoľočna
sredstva in sredstva v upľavljanju, kĺatkoľočna sľedstva ter zaloge. obveznosti do virov so
kľatkoľočne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter lastni viri in dolgoľočne obveznosti.

Vrednost vseh sredstev oziroma obveznosti do njihovih viľov na dan 3I.12.20|8 znaša
5.039.502 EUR, stanje na dan 31.12.2017 pa je bilo 4.782,143 EUR.

6.1.1 Dolgoročna sľedstva in sredstva v upravljanju

Med dolgoľočnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju so izkazana neopredmetena sredstva,
nepľemičnine, oprema, druga opredmetena osnovna sľedstva (oprema v okviru drobnega
inventarja, katerega posamična nabavna vľednost ne presega 500 EUR in skupinski drobni
inventar) in dolgoľočne teľjatve iz poslovanja. Stanje dolgoročnih sľedstev na dan 31.I2.20I8
zĺaša4.593.523 EUR, v letu 2017 pa4.325.707 EUR.

6.1.1.1 Neopľedmetena sľedstva ĺn dolgoročne aktivne časovne ľazmejitve

STANJE IN GIBANTE SREDSTEV ZNESEK
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Popľavek vrednosti na dan 01.01.2018 I 1.363

Povečanje nabavne vrednosti v letu 2018 247

Znesek amortizacije v letu 2018 2.140

Neodpisana vľednost na dan 31.12.2018 4.547

Nabavna vľednost na dan 01.01.2018 17.803

Med neopredmetenimi sredstvi so evidentirane pľavice za uporabo računalniških pľogramov in
rczervirana sredstva rezervnega sklada, namenjena zal<ritje tekočih popľavil invzdrževarljav
stanovanjskem bloku na Gorazdovi ulici 19, kjeľ se nahajajta dislocirana oddelka enote
Aetemia.

6.1.l.2 Nepľemičnine

Nepremičnine predstavlj aj o zemlj išča in gĺadbeni obj ekti.

6.1.1.3 Zemtjĺšča

6.l.l.4 Gradbenĺ objekti

Nabavna vľednost gradbenih objektov se je v letu 20l8 povečala za 40l.538 EUR, pľedvsem
zaradi eneľgetske sanacije in investicijskega vzdrževanja objekta enota Čenča.

Nabavna vrednost na dan 01.01.2017 r.254.751

Popľavek vrednosti na dan 0l.0l.2017 0

Povečanje nabavne vrednosti v letll,Z}l7 0

Znesek amoľtizacij e v letu 2017 0

Neodpĺsana vľednost na dan 31.12.2017 1.254.751

Nabavna vrednost na dan 01.01.2018 4.998.953

Popľavek vrednosti na dan 01.01 .Ż0l8 2.t53.167

Povečanje nabavne vľednosti v letu 2018 599.256

Znesek amortizacije v letu 2018 360.279

Neodpisana vľednost na dan 3l.12.2018 3.084.763
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NaDavna vreonost na dan Ul.Ul.ZUlÜ 1.514.915

Popľavek vrednosti na dan 01.01.2018 1.296.185

Povečanje nabavne wednosti v letu 2018 t20.437

Znesek amoľtizacije v letu 2018 99.180

Neodpisana vrednost na dan 31.12.2018 239.987

I

6.1.1.5 opľema in drobnĺ ĺnventar v okvĺľu opreme

Med opremo so evidentirana sredstva, ki so predmet amoľtiziľanja. Njihova vrednost se
zmanjšuje skladno s stopnjami odpisa, določenimi v Pľavilniku o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sľedstev. Amortizacija se prične
obračunavati prvi dan v naslednjem mesecu po mesecu, ko so bila dana v upoľabo. Dľobni
inventaľ v okviru opľeme predstavljajo sredstva, kateľih posamična nabavna vrednost ne
pľesega 500 EUR in se v celoti odpiše v trenutku nabave. Cęlotna obľaěunana amoľtizacija
opreme in 100 % odpis vrednosti dľobnega inventarja v okviru opľeme se evidentiľa v breme
sredstev, prejetih v upravljane. Za sredstva, ki so pľidobljena iz donacij, se amoľtizacija
evidentira v breme konta đonacij.

V letu 2018 je Mestna občina Ljubljana zagotovila sredstev v višini 25.464 EUR za nakup
tehnološke opreme v kuhinji enotę Palček. Za preosta|i del povečanja nabavne vrednosti
opreme in dľobnega inventaľja v okviru opreme so bila uporabljena lastna sredstva.

6.1.1.6 Dľobni inventaľ

Dľobni inventar se analitično evidentiľa med druga opľedmetena osnovna sľedstva, ker je
predmet letnega popisa sľedstev, vendaľ je že ob njegovi nabavi vrednost v celoti odpisana.
Opredeljen je kot material.

V lętu 2018 je bilo nabavljenega za2l.776 EUR dľobnega inventarja.

Na kontu dolgoročnih teľjatev iz poslovanja je evidentirana tudi teľjatev do Centľa RS za
mobilnost, evropske progľame izobtaževarlja in usposabljanja, na podlagi Sporazuma za pľojekt
Erasmus KAl v višini 9.343 EUR, ki bo dokončno poplačanaob zaključku pľojektav letu2020.

V letu 2017 je vľtec pristopil k projektu v okviru Javnega razpisa za >Vodenje in upravljanje
inovativnih učnih okolij. Zaključek projekta bo v lętu 2019.Iz naslova tega projekta je na
dolgoročnih terjatvah knjiŽen znesek v višini 131 EUR.

6.1.2 Kratkoľočna sľedstva (razen zalog) in aktĺvne časovne ľazmejitve
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Med kľatkoročnimi sľedstvi ima vrtec evidentiľana sredstva na podračunu pľi Upravi za javna
plačila, kľatkoroěne teľjatev in aktivne časovne ľazmejitve.

6.l.2.l Denaľna sredstva na računu

Stanje denarnih sredstev na podračunu pri Upľavi za javna plačila nazadnji dan leta 2018
nlaša|a35.126 EUR.

6.l.2.2 Kľatkoročne terjatve do kupcev

PľęteŽni del terjatev do kupcev so teľjatve iz naslova oskrbnin, in sicer tl2.408 EUR, pri čemeľ
predstavljajo obračunane teľjatve, zapaďIe v januarju 2019 94.038 EUR. Terjatve, za katere je
spľoŽen postopek izterjave,nazadnji dan leta 2018 znaša4.052 EUR.

Stanje terjatev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu nazadnji dan leta 2018 znaša6.326
EUR. Pľetežni del teh terjatev pľedstavljajo terjatve za obračunane storitve za mesec december
2018, ki zapadejo v plačilo v letu 2019.

6.l.2.3 Kratkoročne teľjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Stanje kľatkoľočnih teľjatev do upoľabnikov enotnega kontneganaěrtana dan 3l.l2.20l8.

Kratkoročne teľjatve do Ministľstva za izobraževarlje, znanost in špoľt v višini 14.459 EUR
predstavljajo doplačilo pľograma za drugega in vsc naslednje vključene otroko ĺz druŽine v
vrtec. Terjatve se nanašajo na obračunsko obdobje december 2018.

Izkazano stanje do Mestne občine Ljubljana so teľjatve za sredstva za plače in razliko v ceni
med ceno proglama in plačili staľšev za obračunsko obdobje december 2018. Do občine so
izkazane tudi terjatve za sľedstva za nadomeščanje odsotnih strokovnih delavcev v primeru
bolezni ali poškodb do 30 dni, teľ teľjatve za sredstva po posebnih pogodbah.

Do Zavodazazďravstveno Zavarovanje Slovenije so vzpostavljene terjatve iz naslova vloženih
zahtevkov za refilrtďacijo boleznin nad 30 dni in obračunano nego Za meseca november in
dęcembeľ 2018 v skupnem znesku 23.906 EUR.

Kratkoročne terjatve do MIZŠ 14.459

Kĺatkoročne terjatve do MoL 235.272

Kľatkoročne teľjatve do ZZZS 23.906

Kĺatkoľočne terjatve do neposrednih upoľabnikov 397

' 
I .: .'.; , I .i, '..
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6.|.2.4 Dľugekľatkoročneterjatve

Druge kĺatkoľočne terjatve predstavljajo pľedvsem terjatve za odbitni davek na dodano
vrednost za december, kateľega obľačun se izvede do konca januĄa2}I9 v znesku 175 EUR.

Međ drugimi kľatkoročnimi teľjatvami so na dan 3l.l220l8 eviđentiranje tudi terjatve do
zaposlenih, in sicer pľedvsem zaptemije pľostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Terjatve
so poravnane na dan izplračilaplač, zamesec decembeľ.

6.1.2.5 Aktivnečasovnerazmejitve

Aktivne časovne razmejitve so oblikovane za kľatkoroěno odloŽene stroške naľočnin za
strokovno literaturo in ěasopise, ki so plačani v napľej. Na zadnji dan leta 2018 je bilo odloženih
za222 EUR stroškov.

6.1.3 Zaloge

Vrtec vodi zaloge Živil v kuhinjah, drug material je nabavljen in porabĘen sproti. Zaloge Živil
na dan 3I.12.2018 znašajo 4.097 EUR. od leta 2014 se je zaradí potrebe po bolj natančnem
merjenju nabave in porabe živil, uvedlo ľačunalniško aplikacijo, s kateľo upravljajo vodje kuhinj
neposredno v kuhinji posamezrre enote. Zaloge živil se vľednotijo po metodi FIFO.

6.1.4 Kľatkoľočne obveznosti ĺn pasivne časovne razmejitve

6.1.4.1 Kratkoľočne obveznosti do zaposlenih

Kľatkoročne obveznosti do zaposlenih pľedstavljajo obračunane plače in nadomestilazamesec
decembeľ v višini 245.066 EUR. obveznosti bodo poravnane v januaľju 2019.

6.1.4.2 Kratkoročne obveznostĺ do dobaviteljev

Kľatkoľočne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2018 znašajo 108.819 EUR in
predstavljajo še ne zapadle obveznosti za đobavljen material in storitve, pľedvsem iz meseca
decembra. V letu Ż0I7 je bilo napresečni danizkazanih nekoliko MANJ obveznosti in sicer za
4.62T EUR.

6.l.4.3 Dľuge kratkoľočne obveznosti iz poslovanja in obveznosti do
uporabnikov enotnega kontnega načľta

Druge kľatkoroěne obveznosti iz poslov aĺja na zadĺjí dan leta 201 8 znašaj o 39 .544 EUR. To
so obveznosti za obračunani davek na dodano vľednost Za mesec december v znesku 2.265 EUF.
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in obveznosti za pľispevke delodajalca od obraěunanih bruto plač, za mesec december 2018 v
znesku 35.876 EUR. Med kĺatkoročnimi obveznostmi so evidentiľane tudi obveznosti za
obraěunane odtegljaje pri plačah (npr. obveznosti do zavarovalnic za pľemije pľostovoljnega
zdľavstvenega zavatovanja in obveznosti do drugih institucij na podlagi upravno izplačilnih
prepovedi). obveznosti v višini l.403 EUR So poravnane pľi izplačilu plače v januarju 2018.

Kĺatkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načľta so obveznosti za opravljene
storitve ali dobavljen material in blago s stľani dobaviteljev, ki sođijo med proračunske
uporabnike. Konec leta 2018 je imel vrtec 494 EUR teh obveznosti.

6.l.4.4 Pasĺvnečasovnerazmejitve

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami so evidentirana namensko zbrana sredstva za nakup
osnovnih sredstev ali pokľivanje določęnih stroškov oziľoma odhodkov, ki se bodo pojavili v
prihodnjih obľačunskih obdobjih. Na dan 3I.12.20118 ima vľtec evidentiranih 7 .292 EUR teh
sredstev. Stanje sklada Vľtca Najdihojca znaša l.846 EUR, namęnskih sredstev za financiranje
stľoškov letovanj in drugih aktivnosti, ki se lahko izvajajo v okviru teh sľedstev, je 2.085 EUR.

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami so ęvidentirani še manjši zneski po namenih ali
oddelkih.

6.1.5 Lastni vĺri in dolgoročne obveznosti

V skupini dolgoročnih obveznosti so izkazane dolgoročne pasivne časovne razmejitve in
obveznosti za neopľedmetena sľedstva in opredmetena osnovna sredstva, prejeta v upľavljanje
s stľani ustanovitelja _ Mestne občine Ljubljana.

6.1.5.1 Dolgoročnepasivnečasovneľazmejitve

Vľtec ima med dolgoľočnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami evidentirana sredstva,
pľidobljena iz donacij fizičnih in pľavih oseb ter sredstva iz naslova pľidobljenih nagrad in
zadrŽanih prispevkov za zapos|ene invalide nad kvoto in so vir za pokĺivanje stľoškov
amoľtizacij e zanabavĘena osnovna sredstva. Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev
na dan 3I.12.2018 znaša34.240. EUR. V letu 2018 se je stanje na kontu dolgoročnih pasivnih
časovnih razmejitev povečalo za rczervirana sľedstva, ki so namenjena financiľanju stroškov
izvajanja projekta Eľasmus KAl+ v višini 47 .l03 EUR. V letu 2018 je bilo porabĘenih 19.065
EUR, ostanek pa bo poľabljen do zaključka pľojekta v letu 2020.

obračunanaamortizacíjaza opľemo' nabavljeno iz donacij in nagrad tęr zadržanih prispevkov
zainvaliđe, zaleto 2018 znaša 4.479 EUR.

obveznosti za sľedstva, pľejeta v upľavljanje
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Irl Stanje na dan 01.01.2018 4.315.026

PreseŽek prihodkov nad odhodki preteklih let 498.771

Zmanjšanje obveznosti

Stľoški obračunane amortizacije v breme vira 23s.969

Stanje na dan 31.12.2018 4.577.848

Za investicije in nabavo nematerialnih pľavic in opreme je v tem letu vľtec porabil za82.399
EUR sredstev izpľeseŽka pľihodkov nad odhodki pľeteklih let in tekoěih prihodkov leta 2018.

obvęznosti za sľedstva, prejeta v upravljanje so se v letu 2018 zmanjša|azaznesek obračunane
amoľtizacije neopľedmetenih in opľedmetenih sredstev ter drobnega inventaľja v okviru
opľeme' kateľega nabavna vrednost se odpiše v celoti ob nabavi v višini 235.969 EUR.

6.2 Pojasnila k postavkam iz|<aza prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov

Izkazprihodkov in odhodkov pľikazuje prihodke in odhodke, ugotovljene v sklađu zZakonom
o ľačunovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standaľdi. Pri ugotavljanju kategorij je v
izkazuprihodkov in odhodkov določenih upoľabnikov upoštevano načelo nastanka poslovnega
dogodka. Vrednosti v tem izkazu se nanašajo na celotno poslovanje vľtca (avna sluŽba intržna
dejavnost).

6.2.1J Prihodki

4.520.136 4.384.532 103,09Prihodki od poslovanja

1 .44 1 90,77Finančni pľihodki 1.308

7.979 79,33Drugi prihodki 6.353
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CELOTNI PRIHODKI 4.527.797 4.393.952 103,10

V letu 2018 je izkazanih 4.527 .797 EUR vseh prihodkov, kaľ je za3,l0 oÁ več, glede na doseŽene
prihodke v lętu 2017. V strukturi celotnih pľihodkov predstavljajo prihodki od poslovanja
99,83yo in so se glede na leto 2017 povečali za3,09 %. obseg delovanja vľtca se ni bistveno
spremenil, saj je v obeh letih deloval v okviľu 49 oddelkov' V letu 2018 se število vpisanih
otrok ni bistveno spremenilo glede na leto 2017.

Finančni prihodki pľedstavljajo zamudne obresti od nepravočasno plačanih terjatev. V letu
2018 je bilo izkazanih l.44I EUR prihodkov, v letu popľej so ti znašali I.44I EUR.

Drugi prihodki so doseŽeni pľedvsem iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavaľovanj in
zaraćunanih stľoškov pri izterjavi plačil.

6.2.1.2 Prihodki od poslovanja

* P,ik- struktuľe prihodkov po vrstah v prihodkih od poslovanja za leto 20l 8
*Prikaz strukture pľihodkov po vÍstah v prihodkih od poslovanja za lęto201'7

Pľihodki s strani Mestne občine Ljubljana v letu 2018 znašajo 3 'I77 .799 EUR in so v pľimerjavi
s pľeteklim letom višji za 2,27 yo. občina ustanoviteljica je v letu 2018 zagotovila70,2l % vseh
poslovnih prihodkov. Za izvajanje progľama pľedšolske vzgojeje Mestna občina Ljubljana v
letu 2018 zagotovila3.077.296 EUR, v letu 2017 pa 3.001.690 EUR. Ostali prihodki, ki so
pridobljeni s strani občine ustanoviteljice so sredstva za l<ritje stľoškov nadomeščanja za
strokovne delavce v pľimeru bolniških odsotnosti do 30 dni, za tekoče vzdrževanje igľišč in
igľal, kľitje stroškov sanitarno higienskeganađzorav kuhinjah, nadstandaľdni program. V letu
2018 je bilo za te namene iz Mestne občine Ljubljana pridobljenih 100.502 EUR, v letu2017
pa 105.572 EUR.

Prihodki, ki predstavljajo obľačune oskľbnine, v letu 2018 znašajo I.00].l49 EUR, v |etu2017
je bilo teh pľihodkov 972.118 EUR. Starši plačujejo tudi za nekateľe dodatne dejavnosti.
Prihodki iztega naslova v letu 2018 znašajo 22.663 EUR, v letu pľej pa 10.687 EUR.

VRSTA
PRIHODKOV

REALIZACIJA
2018

REALIZACIJA
20t7

INDEKS
t&lt7

STR. I8* sTR. l7*x

Pľihodki občine
ustanoviteljice 3.117.799 3.107.262 102,27 70,2r 70,72

Prihodki staršev 1.030.s61 993.632 103,72 22,77 22,61

Prihodki Ministrstva
za izobraževanje,
znanost in špoľt 147.655 135.606 108,89 3,26 3,09

Prihodki na trgu 115.936 rr2.700 r02,87 Ż,56 2,56

Dľugi pľihodki 54.331 44.752 I2I,4O 7,20 r,02

SKUPAJ 4.526.282 4.393.952 103,01 100,00 100,00

100



Prihodki, ki so zagotovljeni s strani Ministrstva zaizobraževanje, znanost in šport, so sľedstva
za pľogram za drugega in vse naslednje vključene otľoke iz dnůine v vľtec. Prihodki iz tega
naslova so se v letu 2018 glede na leto 2017 zvišalri za8,89 oń in so izkazani v višini 147.655

l,

Prihodki iz ťzne dejavnosti so v letu 2018 dosegli 115.936 EUR, v letu 2017 so bili nižji za
3.236 EUR.

Drugi pľihodki od poslovanja pľedstavljajo pľedvsem sredstva za k'itje stľoškov ízvajĄa
mednaľodnih pľojektov. V letu 2018 se je nadaljevalo izvajanje projekta Eľasmus KAZ+,
pridobil pa se je tudi nov pľojekt Erasmus KAl+. Za pľojektne dejavnosti je bilo v letu 2018
evidentiranih 33.730 EUR sredstev.

6.2.l.3 odhodkĺ

*Prikaz strukfure odhodkov po vĺstah v cetotnih odhodkih za leto 2018
**Prikaz strukture odhodkov po vrstah v celotnih odhodkih za leto 2017

Celotni odhodki vrtca v letu 2018 znašaio 4.46l.278 EUR in so glede na leto 2017 višji za3,07
o/o-

Stľoški blaga in materialazaleto 2018 znašajo 588.336 EUR in so glede na leto 2017 nižjiza
2,3l vo. V primerjavi z letom pľej je nekoliko niŽji znesek pri porabi energentov in vrednosti
porabljenih Živil.

Za stroške storitev je bilo realiziranih 415.173 EUR sľedstev, kaľ je za5,87 Yoveě kot leto pľej.
Stľoški so se povečali predvsem na postavki >tekoče vzdrževaĄe poslovnih objektov<, kjer so

1nblagaStroški
materiala 588.336 602.279 97,69 13,19 13,91

Stroški storitev 415.173 392.135 105,87 9,3t 9,06

Stroški dela 3.441.657 3.313.878 103,86 77,14 76,56

Amoľtizacija 15.030 12.372 121,48 0,34 0,29

Drugi stroški 1.082 1.599 67,67 0,02 0,04

Finančni odhodki

Drugi odhodki

Pľevľednotovalni
poslovni odhodki 6.332 0,14

CELOTNI
ODHODKI 4.461.278 4.328.s95 103,07 100,00 100,00
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evidentirane postavke opľavljenih stoľitev beljenja, ureditev in vzdržęvanje elektľičnih
inštalacij' brušenja parketa... Stroški so vezani na prenovo jasličnih oddelkov in garderob v
enoti Čenča. Več sredstev kot v letu prej, je bilo namenjenih tudi izobraževanju strokovnega
kađra in tekočemuvzdrŽevanje opľeme v kuhinjah.

Stroški dela v stľukturi odhođkov dosegajo največji delež, in sicer ]7,l4 oń vseh doseženih
odhodkov leta 2018. Glede na preteklo leto predstavlja 3,86 oń porast stroškov. Povečanje je
predvsem na postavki >drugih stľoškov dela<' saj je bilo v lętu 2018 izplač,anih 8 odpľavnin ob
upokojitvi, več kot v letu 2017 je bilo izplačanih tudi jubilejnih nagľad. Glede na leto 2017 je
bilo kaľ za 58,20%o izplačanih več premij KDPZ, ki so se v letu 2018 vľnile na prvotno raven
iz|eta2013, skupaj z uskladitvijo s koeficientom rasti povprečne plače, izplač,ane zaposlenim
pri pravnih osebah v obdobjujanuar - oktober zaysa leta od 2014 đo2017

Stroški amortizacije neopľedmetenih sľedstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter dľobnega
inventaľja v okviru opreme do 500 EUR, ki pľedstavljajo vrednost takoj odpisanega
nabavljenega drobnega inventaľja, ki je opredeljen kot material, so v letu 2018 znašali 15.030
EUR.

Drugi stroški pľedstavljajo predvsem stľoške članarine v stľokovnih zdruŽenjih. Stroški so v
letu 2018 izkazani v skupnem znesku 1.082 EUR.

6.3 Pojasnila kizkazu pľihodkov in odhodkov določenih upoľabnikov
po vľstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vľstah dejavnosti je vsebinsko enak
izkazupľihodkov in odhodkov določenih upoľabnikov, le da se podatki o prihodkih in odhodkih
oziroma stroških delijo na tiste, ki se nanašajo na dejavnost javne službe in tiste' ki so doseŽeni
z dejavnostjo prodaje blaga in storitev na tľgu. Pri ľazmejevanju pľihodkov po dejavnostih ni
večjih tęžav. Pri ľazmejevanju odhodkov, ki jih ni mogoče neposredno razmejevati na javno
sluŽbo in tľžno dejavnost, se uporabljajo spľejeta sodila.

6.3.1 Prihodki iztrźne dejavnosti

Vrtec kot tržno dejavnost opredeljuje:

pripravo in pľodajo obrokov zunanjim odjemalcem (upokojencem, zasebnemu vľtcu);
pripravo obrokov za zaposlene;
oddajanje prostoľov vľtca v uporabo.

VRSTA PRIHODKOV LETO 2018 LETO 2017 INDEKS
l8ĺl7

Prihodki od prodaje obrokov - upokojenci 38.466 34.439 IIT,69

Prihodki od prodaje obrokov - zaposleni 70.922 73.597 96,37

Pľihodki od uporabe prostoľov 6.s48 4.664 r40,39
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Drugi prihodki

SKUPAJ 115.936 112.700 r02,87

Prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti v letu 2018 znašajo skupaj 115.936 EUR in so
se glede na leto 2017 zvišali za 2,87 Yo. Znižanje prihodkov v letu 2018 je opaŽeno pri
prihodkih, ki se nanašajo na pľipravo in prodajo obrokov zaposlenim, medtem ko so prihodki
od pľodaje obľokov zunanjim odjemalcem v letu 2018 za I1,690/0 višji kot so bili v letu 2017.
Višji kot pľeteklo leto so tudi prihodki od oddaje prostoľov v najem in sicer za 40,39 %o.

DeleŽ prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v celotnih prihodkih zaleto 2018 znaša2,56 oÁ,v
enakem deležu so bili izkazani tudi v |etu2017.

6.3.2 odhodkĺ tržne dejavnosti

Stľoške, zakatere je mogoče Že ob njihovęm nastanku ugotovit, na katero dejavnost se nanašajo,
se evidentiľajo po dejavnostih v dejanskih zneskih. Posredni stľoški, ki so povezani z obema
dejavnostma, razmetja delitve pa ni mogoěe ugotoviti neposredno, se delijo na podlagi
kĺiterijev za delitev stroškov natržno dejavnosti in dejavnost javne službe.

6.3.2.1 Kľiteriji za delĺtev stľoškov na tľžno dejavnost in dejavnost javne
sIužbe

Stľoški tržne đeiavnosti se o na naslednie stroške:

a) plače in dľugi osebni prejemki za delavce zaposlene iz naslova :ľžne dejavnosti
(glede na dejansko poľabo _ v znesku) - K464 (EK400, 401)

b) stroški porabe živil (glede na odstotek izľačun št. 1) K460000
(EK4020103+4020101)

c) stroški porabe zaščitnih sredstęv (glede na dejansko porabo - v znesku) _K460902
(EK402100)

d) stľoški porabe čistil in papirnate galanterije v kuhinji (glede na odstotek _ izľačun
št. 1) -K4601001, 4601012 (EK402001 1, 4020015)

e) stroški porabe vode (kuhinje) (glede na odstotek _ izraćun št. 2) - K460207
(8K402203r)

Đ stroški poľabe elektrike (kuhinje) (glede na odstotek _ izračun št. 2) - K460200
(8K402200)

g) stroški porabe plina (kuhanje) (glede na odstotek - izračun št. 2) - K460206
(8K402202)

h) stroški poľabe bencina (pľevozi) (glede na odstotek _ izľačun št. 2) - K460208
(EK402300)

Đ stľoški materiala in storitev za vzdrževanje in pręvoz transpoľtnih sredstev ter
ľegistracija (glede na odstotek _ izľačun št.2) - K461100,461102 (EK40230I,
402304)

j) stroški mateľiala in storitev tekočega vzdrževarlja opľeme v kuhinjah (glede na
odstotek -iztaěun št. 1) - K461109 (EK4025113)
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k) stroški poštnih storitev (glede na odstotek _ izľačun št. 2) - K461003 (EK402206)
D stľoški telefona (stacionami) (glede na odstotek - izraěun št. 2) - 461000

(8K40220s)
m) stroški komunalnih storitev-odvoz smeti (glede na odstotek _ izračun št. 2) _

K46r400 (8K4022032)
n) stľoški zdravstvenih pľegledov (glede na dejansko porabo _ v znesku) -K46I3l2

(4021rr)
o) stľoški odvoza organskih odpadkov(glede na odstotek _izračun št. 1) - K46I40l

(8K402204)
p) stroški podjemnih pogodb (glede na dejansko porabo _ v znesku) K461610,461613

(8K402902,K402912)
q) drugi stľoški materiala in drugi stľoški storitev (glede na dejansko poľabo _ v

znesku) - K460900, K461999 (EK 4020993, 402199)
Đ davek od dohodka pľavnih oseb (glede na dejansko plačan davek) _K465000

(EK402ee9)
s) stroški aĺrlortizacije (glede na odstotek _iztaěuĺ št. 1) - K462005

OPREDELITEY SODIL OZ. KRITEKIJEV:

A) PORÁBA V ZNESKU:

Stľoški, ki so v celoti znani in se nanašajo na tržno dejavnost (opredeljeni z likvidatuľo oz. sklepom
ľavnatelja ali sklepom Sveta zavoda).

B) P)RABA GLEDE NA )DST)TEK (IZRAČ(]N ŠT. 1)

1. KORAK

Stľoški porabe živil, ki se nanašajo na dejavnost javne sluŽbe in tľžno dejavnost se določijo v
absolutnem znesku inv Yo na podlagi podatkov o dejanski poľabi iz analitíčnih evidenc, ki se
vodijo v okviru materialnega knjigovodstva v kuhinjah.

2. KORAK

odstotek porabe živil, ki se nanaša na tržno dejavnost, se uporabi pľi vseh stľoških, ki so
ľazmejeni na delovanje kuhinj (po posameznih kontih ali stroškovno; po fakturiľani in plačani
rcalizaciji).

E NA ODSTOTEK
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odstotek poľabe stroškov se izľačuna na osnovi razmet1amed ustvaľjenimi celotnimi pľihodki
in pľihodki iztržne dejavnosti - gre za stroške, ki se nanašajo na delovanje celotnega vrtca in
niso stroškovno ali kako drugače razmejeni.

Izračuĺ: pľihodki tľŽne dejavnosti/celotnimi prihodki * 100 :oÁtržne dejavnosti

Morebitnę druge stroške' ki zgoraj niso opľedeljeni in se med letom izkažejo kot stroški tržne
dejavnosti, določi ravnateljica vrtca _ z ustľezno likviđaturo na računu oz. s sklepom ali Svet
zavoda s sklepom.

Vrednost iztačlxlašt. 1 za leto 2018 :20,45 Yo.

Vľednost izraćvnašt.2 za leto 2018 : 2,56%o.

Celotni odhodki tľŽne dejavnosti v letu 2018 znašajo 100.145 EUR, kar je 5,l7yo več kot je bilo
doseženih v letu 2017.

V letu 2018 stľoški porabljenega materialaznašajo 64.8l3 EUR, v letu poprej so evidentirani v
višini 65.855 EUR. Stroški So se v tekočem |etuzniža|i predvsem zaradi zmanjšanja stľoškov
poľabljenih Živil in siceľ za 2,95 oÁ. V letu 2018 so se v primeľjavi z letom pľej povišali stľoški
čistil in papime galanterije v kuhinjah in sicer za66,63 oÁ,karje povezano zorganizacýo
dostave in pľiprave obľokov za izvajanje javne sluŽbe, kot tudi zagotavljanja obrokov
zaposlenim zaradipľenove kuhinje v enoti Čenča.

Stroški storitev v letu 2018 za trŽno dejavnost znašaj o 4.296 EUR in so v primet1avi z letom
2017 nižji za 5,89 %. Največja razlika pri stroških storitev je na postavki opravljanja
študentskega dela in predstavlja 10,34 %o maĺj stroškov kot v preteklem letu.

Stroški materiala 64.8t3 65.855 98,42

Stľoški storitev 4.296 4.565 94 ,11

Stroški dela 30.738 24.497 125,48

Amoľtizacija 298 309 96,44

Drugi stroški

Drugi odhodki

Prevľednotovalni poslovni odhodki

SKUPAJ 100.145 95.226 105,17
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Stroški delazajemajo plače in povľaěila delavcem, ki so zaposleni v kuhinji in presegajo število
sistemiziranih delovnih mest za izvajaĺje javne službe. Število se uskladi z oběino
ustanoviteljico za obdobje šolskega leta. V letu 2018 znaša povpľečno število zaposlenih na
trŽni dejavnosti l,78 zaposlenega, v letu 2017 pa l,84 zaposlenega. Stroški dela so višji
predvsem zaradi višjih pľemij |(JPZ ki so se v letu 2018 vľnile na pľvotno ľaven iz|eta}}I3,
skupaj z uskladitvijo s koeficientom rasti povpľečne plače, izplač,ane zaposlenim pľi pravnih
osebah v obdobjujanuaľ - oktobeľ zavsaleta od 2014 do 2017

Keľ je v letu 2014 po pripoľočilu revizorke amortizacija neopredmetenih in opredmetenih
osnovnih sredstev v celoti knjižena v breme viľov in nič med stľoške tržne dejavnosti,
predstavlja stroške amortizacije v tekočem letu le vrednost drobnega inventarja v kuhinjah, ki
je opľedeljen kot material in se v celoti odpiše ob nabavi. Stroški amoľtizacije v letu 2018
znašajo 298 EUR, v letu 2017 pa309 EUR.

6.4 Poslovni izid

V letu 2018 znašajo celotni prihodki 4.527.797 EUR, cęlotni odhodki pa 4.46I.278 EUR.

PľeseŽek prihodkov nad odhodki za leto 2018 je 66.519 EUR. Na podlagi sodil, ki so podlaga
za ugotovitev uspešnosti poslovanja po dejavnostih, znaša pľesežek prihodkov nad odhodki
javne sluŽbe 50.728 EUR' za tržno dejavnost pa |5.79l EUR. Ker so bila za pokľivanje
odhodkov tľžne dejavnosti v tekočem obdobju upoľabljena tudi rezervirana sredstva iz
pľeteklega leta v znesku 14.469 EUR, znaša končni pľeseŽek tľžne dejavnosti za leto 2018
30.260 EUR. Iz ďelapresežka pľihodkov nad odhodki, ki so ręzewiranaza pokrivanje stroškov
dela, je bila v letu 2018 delavcem, ki poleg delaza javno službo opravljajo tudi dela povęzana
s tržno dej avnostj o, izplaěana delovna uspešnost-povečan obseg dela.

Pľesežek tľžne dejavnosti se nameni za pokĺivanje stroškov materiala in stoľitev prihodnjih
obračunskih obdobij v višini 50 oń ugotovljenega zneska, kaľ znaša 15.130 EUR, preostanek v
višini 15.130 EUR pa za ťlnanciranje investicij in nabav neopľedmetenih in opľedmetenih
osnovnih sľedstev. Ugotovljeni pľesežek pľihodkov nad odhodki iz javne službe v znesku
50.728 EURje bil v celoti namenjen za investicije in nabavo osnovnih sredstev.

Po izvedenih popravkih presežka prihodkov nad odhodki preteklih let in ugotovljenem presežku
tekočega leta znaša skupni presežek 26200 EUR. PľeseŽek, namenjen zaťlnanciraĺlje investicij
in nakup osnovnih sredstev, znaša 1l.070 EUR. Pľesežek, ręzerviľan za pokĺivanje stľoškov
materiala in stoľitev tržne dejavnosti pľihodnjih obračunskih obdobij, znaša 15.130 EUR.
Rezeľvirana sredstva za pokĺivanje stroškov materiala in stoľitev tľŽne dejavnosti in sredstva
za ťlnanciranje investicij ter nakup osnovnih sredstev se porabljajo v pľihodnjih obračunskih
obdobjih ob upoštevanju likvidnostnega stanja vľtca. PľeseŽek, rezeľviran zaizplačilo delovne
uspešnosti iz tržne dej avnosti, znaša 7 .27 7 EUR.
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6.5 Pojasnila k postavkam izkaza pľihodkov in odhodkov določenih
upoľabnikov po načelu denaľnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni
izkaz, kjer se ugotavljajo prihodki in odhodki po računovođskem načelu denaľnega toka.
Podatki o pľihodkih in odhodkih,izkazani na pľedpisanih evidenčnih kontih, niso primeľljivi s
podatki o prihodkih in odhodkih, zajetih v izkazu prihodkov in odhodkov doloěenih
uporabnikov, kjeľ je upoštevano ľačunovodsko načelo nastanka poslovnega dogodka. Izkaz
prihodkov in odhodkov doloěenih uporabnikov po načelu denaľnega toka je namenjen
spľemlj anj u j avnoÍinančnih prihodkov in odhodkov.

6.5.1 Pľĺhodki in odhodki

Pľihodki vľtca po načelu denaľnega toka za leto 2018 so izkazani v višini 4.75l.899 EUR, od
tegazajavno službo 4.637.272 EUR, zaopravljanjetržne dejavnosti pa114.627 EUR.

Celotni odhodki po načelu denarnega tokazaleto 2018 so 4.756.636 EUR, od tega so odhodki
zaizvajanje javne službę 4.654.450 EUR, zatžno dejavnost pa102.186 EUR.

Izkazanpresežek odhodkov nađ pľihodki po denaľnem toku izračunan iz evidenčnih vknjiŽbje
4.737 EUR. Dobljeni znesek je negativeÍ, zato se v skladu z Zakonom o fiskalnem pľavilu
(ZFisP) v okviru kontov 985 ne knjiži ničesar.

6.5.2 Pojasnilo prihodkov in odhodkov določenĺh upoľabnĺkov po načelu
denaľnega toka glede na spľejet finančnĺ načľt

Glede na sprejet Finančni načľt za leto 2018, je vľtec na stľoškovni postavki >Drug posebni
mateľial in storitve, drugo< dejansko reaIiziral več odhodkov, kot so bila predvidena v
finančnem načrtu. Več sľedstev od pľedvidenih je bilo namenjeno aktivnostim za otroke' kot
so; poučevanje angleščine' prevozi otrok, pľedstave, vstopnine... Delno izvedene aktivnosti
plačajo staľši preko poloŽnic, delno se ťtnancirajo iz sklada vrtca, nekaj pa iz mateľialnih
stroškov vľtca.

Do razhajanj med realiziľanimi in predviđenimi stroški je tudi na postavki >Dnevnice za
sluŽbena potovanja, hotelske in ľestavracijske storitve, stroški prevoza, drugi ĺzdatki za
sluŽbena potovanja v tujini<, ki so nastali izključno zaraďi izvajanja projekta Eľasmus KA1+,
ki je v celoti financiran s strani Centľa RS za mobilnost, evľopske pľograme izobraževanjain
usposabljanja.

Na vseh ostalih stľoškovnih postavkah, kot tudi v okviru celotnih izdatkov zablago in storitve
so bili dejansko realizirani nižji stľoški, kot so bili v finančnem načrtu pľedvideni.
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ó.6 Pojasnila k izkazu Íinančnĺh teľjatev in naložb določenih
upoľabnĺkov

Izkaz finančnih terjatev in naloŽb določenih upoľabnikov zaleto 2018 ne vsebuje podatkov.

6.7 Pojasnila kizkaza računa Íinanciľanja določenih upoľabnikov

Izkazračuna financiranja določenih uporabnikov je povezan zizkazompńhodkov in odhodkov
določenih upoľabnikov po načelu denarnega toka.|zkazzaleto20l8kaŽe zmanjšĄe sredstev
na računu v znesku 4.737 EUR, ki pľedstavlja ľazliko med pľihodki in odhodki iz denaľnih
tokov.

6.8 Pojasnila k obľazcu - stanje in gibanje dolgoľočnih finančnih
naložb in posojil

Obrazec v letu 2018 ne vsebuje podatkov
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7 ZAT<LJUCNI DEL

Letno poročilo Vľtca Naj dihoj ca zaleto 20 1 8 j e sestavlj eno na podlagi zakonskih določil. Poleg
teh so temelj poslovnega poľočila tudi Poľočilo o ľealizaciji LDN Vrtca Najdihojca za šolsko
lęto 20|7l|8, poročila o rea|izaciji LDN oddelkov, enot, obogatitvenih dejavnosti in projektov.

Letno poročilo je izdelano na podlagi pľimeľjave dejanskega stanja izvedbe vzgojno-
izobražęvalnega dela in letnega delovnega načrta vľtca teľ na podlagi računovodskih izkazov
zaleto 2018. Vsa navedena dokumentacija se hľani v aľhivu Vľtca Najdihojca, tam je možna
tudi preverljivost veľodostojnosti podatkov. S poslovnim izidom, rea|izacijo ciljev ter drugimi
elementi, ki vplivajo na kakovost našega dela, smo zadovoljni. Leto 2018 se je izteklo dobro na
področju finančnega poslovanja, predvsem pa pedagoškega dela, ki je naše osnovno poslanstvo.

Letno poľočilo je bilo obľavnavano in spľejeto na23 redni seji Sveta zavoda Vľtec Najdihojca
dne 19.2.2018.

Številka: 3O2l20I9
Ljubljana, 19.02.2019

Poslovno poročilo je pľipravila ravnateljica AndĘa Škvaľč

Računovodsko poľočilo j e pripravila ľačunovodkinj a Nataša Košir
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obračun davka od dohodkov pravnih oseb
zá obdobié od ol.o1.20la do 3r.t2.2018.
vrsta dokumenta: original

zaýezanec za daveki

sedež oziroma kraj poslovanja:

DaVčnä štévilka:

Matična številka:

Vrsta dejavnosti (po SKD):

Vřsta pretežn€ deiavnosti:

Kontaktna osebal

Elektronskl naślov:

Teléfon I

VRTEC NA]DIHOICA

GORAZDOVA ULICA OO6
LJUBLIANA

13 0 51 571

5o 50 2 19000

85.100

85.100

rułĺłŠł xoŠrn

natasa.kosir@najdihojca.sl

015150030

Davčni obřačun zavezanca rezidénta, ki ima Śedež v Republiki sloveniji:
Davčni obračun zavezanca rezidenta, kl lma kŕaj dejanskega delovônjô poslovodstvô v slovenijij
Davčôi obračun zavezanca nerezidanta' zä dobiček poslovne enote:

Podatki v zvezi z ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov:
Način ugotavljan.ja davćne osnove v obdobju, za katerega zavezanec predlaga obračun:

spr€memba načina ugotavljanja davčne osnoVe v naslednJem davčnem obdobju:
Pri9lasitev u9otavlianja davčne osnove z upoštevaniem normiranih odhodkov v na5lednjem davčnem obdobju:
obvestllo o Prenehanju U9otavljanJa davčne osnov€ Ż Upoštevanjem normiranih odhodkoV v nasledniem davčnem obdobju:

DA

NE

NE

NE

NE

davčni obračun na podĺôgi dejônsklh prlhodkov in
dejanskih odhodkov

DA

Davčni obŕačun NI v skladu z 61. členom zDDPo-2
Davčni obraćun zaýezanca iz 9. člena zDDPo_2:
Davčni obÍäčun v sk|ädU z 61. členom zDDPo-2j

Vrsta oddanega obračuna :
Rednl davčnl obračun (358. člen zDavP-2):

Datum i

Vlaqatelj

MF.DURS OBR. DDPO

Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami po 16' člen! zDDPo_2: NE

Davčnĺ Żavezanec posluje s povezanjmi osebami reŻidenti po 17. členu zDDPo-z: NE

Davćni zavezanec posluje s poveŻanimi osebami rezidenti po 17. členu zDDPo_2 in moía v skladu s šestim odstavkom 17. člena zDDPo-2 NE
prilagajati davčno osnovo:
Davčni ŻaveŻanec prejema ali daje poso'lla all azkaŻUje obresti s poveŻanĺmi osebômi iz 16. člena zDDPo-2: NE

Davčni Żavezanec prejema ali daje posojala ali aŻkaŻuje obresti s povezanĺmi osebami rezidenti iz 17. člena ŻDoPo_2 in mora V skladu s śestim NE
odstavkom 19. člena ŻDDPo-2 prlla9ajatl davčno osnovo:

Davčni zavezanecje del mednarodne skupine podjetu, katere skupni konsolidirani píihodki v poslovnem letu neposledno pred poslovnim letom NE
poročanja so enaki ali preseqaio 750.ooo.ooo evřovI
Davčni zavezanec, ki ugotavlia davčno osnovo tudi po sistemu davka na tonažo Ni ŻaveŻanec po zakonu o davku na tonažo

za koledarsko leto

z.p.šL
t.
1,1
2.

2,2

2,5
2,6

e-DOD_DDPO_12.5

zheskýcurih łcenti
Postavka zn€śék
Přlhodki' ugotovljeni po fôčunovodśkih pľ€dp'iśih' od tega: 4's27.797,oo
Dohodki, od katerih je bil o.ltegnjen davek na vĺru' vključno z davčnam odtegljajem 0,00

PoPřavck pľihodkov nE raven davčno prlżnanih přihodkov - zmanjšanje (vsota 2.1 do 2.14) 3'372'3Ja,72
Izvzém prihodkov od nepridobatne dejavnosti 3.372'3?a,72
Izvzem prihodkov ĺz odprave ali pořabe źe obdôvčenih ali delno obdavčenih rezervacii 0,00

Izvzem prihodkov za že obdavčene plihodke Żaradi odprave nepotrebnih rezervaclj 0,00

lzvzem pŕlhodkov iz odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala 0.00

Izvzem dividend in dohodkov, podobnih dividendam 0.O0

IŻvzem doblćkov iz odsvojĺtve lastniških deležev razen dobičkov. ki se izvŻamejo v skladu s šestlm in sedmim odstavkom 25' člena ŽDDPo-2 0,00

lŻVŻem dobičkov ĺz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega kapitala v družbi tvégańega kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25. člena zDDPo_2 0,00

IŻvzem dobićkov lŻ odsvojitve lastniških deležev ozlroma delnac V bônkah, v skladu 5 sedmim odstavkom 25. čĺenó zDDPo-2 0,00

tzvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb 0,00

Izvzem prlhodkov, ka 5o v tekočem dBvčnem obdobju oŻ. so bili V preteklih davčnih obdobjih že vključeni V davčno osnovo, zařadi odpräve dvojne obdavčitve 0,o0

Izvzem prihodkov ŻaÍadi predhodno nepriznanih odhodkov 0,00

Ízvzem dobičkov V přimeřu uveljavljanjä upravičenj pľi prenosu přemoženjô, Żamenjôvah kapitalskih deležev, zdŕužitvah in delitvah 0,o0

zmanjšänje prihodkov v prameru odtujitve prenesenih sŕedstev oziromä Vrednostnih papirjev za neupoštevane iŻgUbe pÍi prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih 0,00
deležev, Ždružitvah ĺn delitvah glede na določbe VII. poglavia zDDPo-2 ter pri preoblikovaniu samostojnega podjetnika po 51. členu zDoh-2
PopÉvek pilhodkov n. raven davčno priznanih prlhodkov - povečanre (Vsota 3.1 do 3'6) 0,00

Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osébami iz 16. člena zDDPo-2 0.00

Povečônje pŕihodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezldent| lz 17' ćlena zDDPo-z 0,00

Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam iŻ 16. člena ZDDPo-2 0,00

Povečanje prihodkov od obresti na dana posojĺla povezanim osebam Íezidentom iz 77. člena zooPo-2 0,00

Povečanje prihodkov nerezidenta za prihodke, ki se pÍipišejo poslovnĺ enoti 0,00

ŻdŕÚžitvah in delitväh glede na določbe VlI. poglavja zDDPo-2 ter pri pŕeoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu zDoh-2
Davčno priznanl pŕlhodkl (1 - 2 + 3) 1.155.418,28

odhodki, ugotovl'cni po ŕačunovodskih pr€dpiśih 4'461.277,17

NoRMlRANI oDHooKI v višini 8o o/o davčtro priznônih přihodkov, vendär ne več kot näjvišji dovoljeni zne5ek
popravek odhodkov na řäv€n davčno pllżnanih odhodkov - zmänjšanje (vsota 6.1 do 6.43) 3.350.760,80
lzvŻem odhodkov od nepridobitne dejavnosti 3.333.650,23
zmanišanje odhodkov zaradi transfernih cen med poveŻanimi osebami iz 16' člena zDDPo_2 0,o0
Żmanjšanje odhodkov zôradl cen med poveŻanimi osebômi rezidenti iz 17. členô zDDPo-2 0.o0
zmanišanie odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb iz 16. člena zDDPo-z 0,00
zmanjśônje odhodkov za obÍestj nđ pÍejeta posojila od povezanih oseb rezidentov iz 17. člena zDDPo-2 0,00
zmanjšanje odhodkov v Żnesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso davčno priznané 0,o0

Valutnega tečaja)' ki se po prvem odstavku 21. člena zDDPo-2 ne prlznajo
zmanišanje odhoclkov za odhodké prevrednotenjä finančnih naložb. ki se po 22. členu ZDDPo_2 ne pŕaŻnajo 0,00
zmanjšanje odhodkov pri bankl za odhodke prevrednotenja posoiil. vrednotenih po metodi odpläčne vrednosti, za znesek nad višlno, ki jo doloća Żakon, kl ureja bančništvo 0.o0
Zmanjšanjé odhodkov za odhodke prevřednotenja dobrega iméńa, nad zňeskom, ki présega 20 odstotkov začetno izkazaíe vrednosti 0,o0
Izvzem odhodkov' ki zadevajo izvzete prihodke nô podlagi mednařodnih pogodb 0,o0
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3.4
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6, t2
6. 13

6.14
6.14. I
6,14.2
6.15
6.16
6.17
6.18
6,1"9

6,20
6.2Ĺ
6-22
6.23
6.24
6,25
6.26
6.27
6.28
6.29

0.o 0

0,0 0

0,0 0

0,0 0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,0 0

I 6.869,5 5

0, o0
2ĄI 'o2

0,00
0,00
o,o0
0,00
0,oo

Neprĺznani odhodki za dohodke, podobne dĺvldendam, vključno s prikritim ĺzplačilom dobička
Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz pÍeteklĺh let
Nepriznônl odhodki za stroške, ki zadevajo Prĺvatno žlvljenje (6.14.r do 6.t4'2)
stÍoški, ki zadevajo privatno življenje lastnikov in povezanih oseb
stroški, kj zadevajo privatno življenje dru9lh oseb
Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih daiôtev
Nepriznani odhodki za kazni, kI jlh izreče pristojni organ
Nepriznani odhodki za davke
Nepriznani odhodki za obrestl od nepfavočasno plačanlh davkov all drugih daiatev
NepraŻnani odhodki za obľesti od posojil, prejetih od oseb' določenih v 8. b točki prvega odstavka 30. člena zDDPo_2
Nepľiznani odhodkl Ża donaciie
Nepriznani odhodki za podkupńine in druge oblike pŕemoženjskih koristi
Neprlznani odhodki za zagotavljanje bonitet in dľugih izplačil v zveŻi z zaposlltviio, če niso obdavčeni po zakonul ki ureja dohodnino
Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom zDDPo_2
Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stŕoškov lepŕeŻentance
NepriŻnani odhodki v višini 50 odstotkov stŕoškov nadzornega sveta oz. drugeqa orgäna/ kĺ opŕavlja zgolj funkcijo nadzora
Nepriznani odhodkl Ża obŕesti od pľesežka posolll
Nepriznani odhodki za obÍačunano amoítizacijo' ki presega amortizacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amoŕtiziranja in na podlô9i pÍedpisanih stopenj
NeprłŻnani odhodki za amortlzôcljo opredfretenih osnovnih sredstev, katerlh nabavna vrednost ie blla predhodno odpisana in davčno priznana
zmanjšanie odhodkov v primeru prodôje ali dru9ačne odtujitve sŕedstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek raŻlĺke med amortizôcjjo' obračunano za davčne
namene, in amoatizacijo, obračunano za poslovne namene
Nepriznanl odhodki za rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebna tveganja. ki presegajo višĺno, določeno z zakonom. ki urejđ bančništvo
Nepriznani odhodki zá posebne rezervacije' ki jjh oblikuje borznoposrednaška družba glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom' ki ureja trg
vrednostnih papirjev

Nepriznani odhodki Ża zavarovalno-t€hnlćne ŕezervacije pri zavarovalnicah, ki pŕesegajo višino ali zgornjo mejo. določeno z Żakonom. ki uľeja ŻavarovaIništvo
Nepriznani odhodki za plačé, druga iŻplačila v zvezi z zaposlitvijo ter nadomestila plače za ča5 odsotnosti z dela zaÍadi izrabe létnegô dopusta in Żaradi drugih odsotnosti z
dela poslovodnih delavcev, přokuřlstov in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki presegajo znesek, obračunan v skladu z zakonom oz. poqodbo o zaposlitvi
N€píiznani odhodki za nagräde vajencem, ki preśegaio višino, določeno 2 zakonom
zmanjšônje odhodkov za izgube ĺz odsvojĺtve lôstniških deležev. razen za izgube, kI se lzvzámejo V skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena zDDPo_2
zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganegô kapitôla v drUžbi tveganega kapitala, v sklôdu s šestim odstavkom 25. člena
ZDDPO-2
zmanjšanie odhodkov 2á iŻ9ube iz odsvojitve lastnišklh deležev oŻiroma delnic v bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. čłena zDDPo-2
zmanjšônje odhodkov za iz9ube V prĺmeřu uVeljôvljanja upravičenj pri prenosu pÍemoženja, Żamenjavah kapitalskih deležev, Żdfužitvah in delitvah
zmanjšanje odhodkov v p.imeru odtujltve prenesenih sredstev oziroma vrednostnlh pápiŕjev za neobdavčene dobičke pri prenosu pŕemoženja' zamenjavah kapitalskih
deležev, zdruźitvah in delitvah 9lede na določb€ VII. poglavia zDDPo-2 ter pri préoblikovaniu samostojnega podjetnika po 51. členu zDoh-2
zmanjśan'le odhodkov za razliko v ańort|zaciji pri prevzemni družbi 9lede na določbe VII. poglavja zDDPo-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni pravni ogebi glede na
določbe 2' točke četrtega odstavka 51. čtena zDoh-2
zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem ali preteklih davčnih obdobjih
Nepriznani odhodkl v skladu s petim odstavkom 31. člena zUDDob
Nepriznäni odhodki iz naslova Udeležbe delavcev pri dobičku v skladu z zUDDob
Popravek odhodkov na ŕaven dävčno priznanih odhodkov - povečanj€ (vsota ? ' l do 7.12\
Povečanje odhodkov za porabo rezervacij, kĺ ob oblakovaniu niso bile ali so bile delno praznane kot odhodek
Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob odpisu celote, ali dela terjatev, ki niso bile poplačane oz' pořôvnane
Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki niso bili dôvčno priznani
Povečanje odhodkov za odhodke prevŕednotenja in odpise dřugih sředstev, ki se prlŹnajo ob pĺodaji oz. odtuĺitvi
Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena za presežni znesek, ki kot odhodek ni bil priznan
Povečanje odhodkov Ża ŕôzliko pri amořtizacijl do Żneska, obračunanega po metodi enakomeřnega časovnega amortlzlran'a an na podlagi predpisanih stopenj
Povečanje odhodkov Ża odpis do ce'otne nabavne vrednosti opredmetenih osnovnĺh sredstev ob prenosu v Uporabo
Pov€čBnje odhodkov V přimeru prodaje ali dřugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacljo Ża znesek řazlike med amořtizacijo, obračuhano za poslovne
nämene, an amortizacijo, obračunano za davčne namene
povečanje odhodkov nerezidentô za odhodke, ki se pripišéjo poslovni enoti
Povečanj€ odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papiriev za neupoštevône izgube pri prenosu premoženja' zamenjavah kapitalskih deležev,
združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja zDDPo-2 ter pri preoblikovaniu samostojnega podiétnika po 51. členu zDoh-z
Povečanje odhodkov Ża razliko v amortizôcijl prl pŕevŹemni družbi glede na določbe VlI. poglav'a zDDPo-2 tef píi novi pŕóvni osebi oŻiŕońa prevŻemni pravni osebi glede na
določbe 2. točke četrtega odstavka 51. člena zDoh-2
Povečanje odhodkov v skladu s šestlm odstavkom 31. člena zUDDob
Davčno priznani odhodkl (5 - 6 + 7) oziŕoma (5.N)
Razlika mod davčno prlrnanińi přihodki in odhodkl (4 - 8)
Razllká med davčno pri.naniml odhodki ĺn prihodki (8 - 4)
spřemenbá davćné osnove zařadi přéhoda n' nov način računovodénja' pri śpr6ńgńbah ľäčunovodskih usme]it€v, popravkih napak in prevřednotén'lh (1l.1 - 11.2 + 11.3
- 11.4 r 11.5 - 11,6)
sprémeńba davěnG osnove zäÍadi pľehoda nä nov načln aôčuíovodeńia. pri śpreńembäh ľaěunovodsklh usmeŕItev, popŤavkih napak ln paavrednotenJlh ża żavézanca' ki
Ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjsm nořmiranĺh odhodkov (.ap.št.11 kfat (1-o.8))
Pov€čanje davčne osnove za znesek razlik Żaradi prehodô na spremenlen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se Vključi v davčno osnovo v tem obračunu
zmanjšanj€ davčne osnove Ża zńesek razlik Żaradi prehoda na spremenjen način sestavlianja računovodskih pořoči|, ki se vključĺ V davčno osnovo v tem obračunu
Povečanje dôvčne osnove Ża zhesek rôŻllk Żaradi spľememb řačunovodsklh usmerltev in popľavkov napäk
zmanjšanje davčne osnove za znesek raŻlik zaradi sprememb ľačunovodskih UsmeÍitev in popravkov napak, VkljUčno Ż ľezervacijami za pokojnine, jubileine nagradé in
odpravnine
povečanje davčne osnove za znesek pf€sežka iz prevrednotenia zaÍadi prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki 9a zôvezanec pÍenese v preneseni poslovni izid, vključno s
presežka az prevrednotenja sredstev, ki se amortiziraio, za delež Żneska odprave reŻervacij, pripoznanih v drugem vseobsegaiočem donosu. ki je zmanjševal davčno osnovo
ob obllkovanju' in za Żnesek prevrednotenj finančnih instrumentoV, pripoŻnänih v drugem vseobse9ajočem dono5u
zmanjšanje davčne osnove zô že obdavčene dolgoročne rezervaciie za pokojnine' iubileine nagrade in odpřavnine pri prehodu na nov način računovodenia, za 50 odstotkov
Żneska oblikoVanih rezervacij, pfĺpoznanih v drU9em vseobse9ajočem donosu, oziroma za delež zneska porabljenih rezervacij, pripoŻnanih v dťu9em vseobse9ajočem
donosu, ki ob oblikovanju ni zmanjševal davčne osnove' ln za znesek prevrednotenj finančnih instÍumentov, pripoŻnanlh v drugem vseobsegajočem donosu
Povéčanje davčno osnove (vsota r2.1 do 12.8)
znesek izkoriščene davćne olajšave za investiíanje zôrôdl píodaje ali odtujitve sredstva pľed predpisanim rokom
znesek izkoriščene davčne olaišave Ża investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa sredstva iz PomuÍske regaje oz' iŻ problemskega območja Ż visoko breŻposelnostjo pred
PredPisanim rokom
IzvŻem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne dividendam, v Višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov
Izvzem odhodkov, ki Żadevajo izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov
Povečanje davčne osnove za izvŻeti del dobičkov iz odsvojitve laśtnlšklh deleźev v primeru likvidacije oz' prenehanja zôveŻanca v obdobju 1o let po ustanovltvi
Povečanje davćne osnove za že uveljavljene davčne izgube Żaŕadi bistvene spfemembe dejavnosti v dveh letah po spremembi lastništva
Povećanje davčne osnove za skřite ŕeŻerve pľenosne družbe pri zdľužitvah ln delltvah, v skladU z 38' členom ŻDDPo_2
Povečańje davčne osnove za predhodno davčno priŻnane odhodke iz oslabitve terjatev, zaľadi neizpolnitve pogojev za odpĺs
Davčnaośnova(9 + 11 + 12)ali (11 + 12- 1o), če > ooziřoma (9 + 11.N + 12)
oavčna izguba (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 - 10), če < o

zBänišaniodavčneosnoveindavčneolajšavo(vsotaod15.1do15.2o,vendarnajvečdovišinedavčneosnovepodzap.št.13)
zmanjšanje davčne osnove Ża prejete obresti od kratkoÍočnih in dolgoročnih vÍednostnih papirjev' ki so jih do 8. aprila 1995 azdale Republĺka slovenija, občine ali javna
podjetja, ki 50 jih ustanovile Republika slovenija đli občine
Pokrivanje izgube
ola]'šava za vla9ania v ľazaskave in razvoj po pľvem stavku prvega odstavka 55. člena zDDPo_2
olajšava za investiíanje po 55.a členu ZDDPo-2
olajšava za prapadéjoči znesek dobička, ki se izplača delavcem
oIajšava za zaposlovanje invalidov
olajšaVa za izVajańje praktične9a dela v strokovnem aŻobraževanju
olajšäva za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

namene in splošno koÍistne namene
olajšava za donacije - izplačala za kulturne namene in izplačila pŕostovoljnim društvom, ustanovljenim Ża varstvo pred naravnimi in dľu9imi neŚrečami
oläjšôva za 2ôposlovanje brezposelnih oseb po 55. b členu zDDPo-2
olajšaVa za 2aposlovanje po 5. členU ZRPPR1o15 oŻ. drugem odstavku 28. členä zsRR-2
olajšaVa za inv€stIranje po 6' členu u RPPR10t5 oz. petem odstavku 28. člena zsRR_2
osnova za dav€k (13 - 15)
Davek (Żap. št. 16 kÍat 19,0000 odstotkov)
Odbitek tuleqa davka
Povečanje ali zmônjšanle davka zaradi sprememb odbitka tujega davka
Davčnr obvezńost (17 - 18 + 19)
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Ż1.

22.
23.
Ż4.
23.
26,
27.
28.

zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znes€k odte9niene9a davka
Vplaćane akontaciie
obv.znost za doplačllo davka (2o - 21 - 22), če > 0

Pľ.véč vplačan€ akontacii. (20 - 2I - 22), će < o

o3nova za đoločltov akontaciio d.vka
Akontaclja (odstotki za izrôčun ôkontôcije 19,0000)
Mesečńi obrok akontacije
Trimesečni obřok akontacUe

Podatki o prilogah k obračunu

Prlloga 3al Podatkĺ v zvezi z ÍaŻkÍitjem skritih feŻerv
Pľlloga 5! Podatki v Żvezi s pokrivanjem dävćn€ lzgube (36',37',43,,53. in 84. člen zDDPo-2)
Prllog' 6al Podatkl v zveŻl z olaiśavo zä investiŕanje po 55. a členu zDDPo-2
Prĺloga 7a: Podatki V zvezi Ż oláJšavo za vlôganja V raziskave in razvo' po prvem stôvku prvega odstavka 55. člena zDDPo-2 V povezavi s 7. členom zDDPo-2H
Priloga pravilnik (za 7a)i obŕazec Ża uve|javljänje daVčne olajšave za vlaganja v ŕaziskave in razvoj
pľlloga 8! Podatki V zvezi z olajšavo za zaposlovanje po 55.b, 56' in 57. členu zDDPo-2
Prlloga 9! Podatki v zvezi z olaišavo za donacije po 59. členu zDDPo_2
Pńloga lo! Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka
Prllog.1l: Podatki V zvezi s povečanjem ali zmanjšanjem davka zaradi spremémb odbitka tujega davka (65. čeln zDDPo-2)
prilogE l3: Podatki v Żvezi z dol9oročnimi rezervacuôml
priloga 14: Podatki v zvezi z opravljenimi nabavami storitev in neopredmetenih dolgoročnih srédstev z območij oz' drźav z davčno ugodnejšim režimom
Pľlloga 15: Podôtkl V zveŽl s posojlli med povezanimi osebaml
priloga 16! Podatki V ŻvéŻi s transfernińi cenami pri poslovanju med pov€zanimi osebami po 16. členu zDDPo-z
př|loga 17: Podatki v zvezi s transfernlmi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami rezidenti po 17. členu 2DDPo_2

Přiloga 20: Prigla5itev u9otavl.'anJa davčne osnove z upoštevanjem normiranlh odhodkov

Pomurski Íegiji (5. člen zakona o razvojńi podpoÍ| Pomurskl regljl v obdobru 2010_2015)

Pomurski regaji (6. člen zäkona o íázvojni podpori Pomuřski ŕegiji v obdobiu 2010-2015)
oblaz€c s.moprilava-l! Podatkl v Żvezi s predložitvijo obračuna davka na podlagi samoprl'ave ozlroma v postopku DIN (ne velja za DDV in DFs ter REK in oPsV)
obvéśtllo cbcRi obvestilo o obveznosti poročanja po državah mednarodne skupane podjetii

Podatki v zv€zi z olajšavo za zaPoslovanie po 55. b. 56. in 57. členu zDDpo-2
za obdobj€ od ot.o1.2ola do 31.12'20t&
Podatkl pod żap. št.15.lo' 15.11 in 15.t8 obračuna

Prcglédnica A: Podatki v zve.i. ola'šavo ż. zapoglovańje invalidov (56. čtén zDDPo-2)
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Agencija Republike Slovenije

za javnopravne evidence in storitve

Osnovni podatki

Vrsta: Proračunski uporabnik - določeni

Šifra prorač. upor 63762

Šifra dejavnosti 85.100

Matična številka 505021 9000

lme poslovnega subjekta VRTEC NAJDIHOJCA

SedeŽ (ulica, hišna številka in kĘ) Gorazdova ulica 6, 1000 Ljubljana

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance NATAŠA KoŠlR

Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s
predloŽitvijo bilance

01 51 50030

Elektronski naslov kontaktne osebe natasa. kosir@najd ihojca. si

Elektronski naslov uporabnika pońala natasa. kosi r@najd ihojca.si

Vodja poslovnega subjekta ANDREJA Šxvnnc

Kraj Ljubljana,

Podatki iz Ietnega poročila za obdobje 01.01 -2018 - 31.12.2018

obdobje poročanja

od 1.1.2018

do 31.12.2018

Pripravljeno: 15.02.20'19 10:43 Stran 1 od 20





|ZJAVA o oÖENl NÖTRANJE$A NADZoRA JAVNll"i F|NANC

VRTEC NAJDIHOJÖA

ŠiÍrä: 63762
Matična številka: 5050219000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema Íinančnega poslovodenja in notranjih kontrol ler notranjega revidiranja
v skladu s 100. členom Zakona o javnih Íinancah z nam€nom, da obvladujem tveganja in zagotavljam dosegan,ie ciljov poslovanja in uresničevanje
proĺačuna.

Sistem notranjoga nadzora javnih flnanc je zasnovan tako, Cia dajo razumno, nÔ pa tudi absolutnoga zagotovila o doseganju ciljev: tvoganja, da splośrri in
posebni cĺlji poslovanja no bodo dosożoni, sĺl obvlaclujojo na še sprojemljivi ravni. '|'emelji nít nepretrganeľn pľoooslJ, ki omogoča, da se oprecĺoli|o kljuňna
tvegania, Verj6tnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljeV in pomaga, da se tvegänja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena pľedstavlja stanje na področju uvajanja procesov in pĺrstopkov notmnjega naclzora javnih Íinanc v / na VRTEC NAJDll'loJcA.

Ocsno podajam na podlagi

* sĺlrnoocenitev Vodii oÍ0äniu aoijskih enot za

) z1 ľod1oč|1

i

V / Na VRTHC NAJDIHOJCA jo vzpostavljen(CI):

1. pľimemo kontrolno okoljo
(pľédśito.inik ir_b{+ľ(ł ono od nä$lÔdnjih ľnoŽno*ili):

ä) na colotnom poslovan.|u,

b) na preteŽnem delu poslov.?nja,

c) na posameznih področjih pos|ovanja'

d) še ni vŻpÓstáVljeno, pľiěeli smo s přVimi aktivnostrni,

o) še ni vľpostavljeno, V nŕrslednjem lelu bümo pÍiňeli r usĺľeznimi aktivno$trni

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi' tp' da so določeni indikatorji za męľjenje doseganja ciljev
(pľodstQjnik i)|bero eno od nasl{,'dnjih moŽnoŚiti):

a) Da celotnem poslovanJu,

b) na pretéŽnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja

d} še niso opreĺleljeni, priĎeli smo s prvimi ĺłktivnostlĺi

!l
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i:o} še niso opredeljeni, V näslednjem letu bomÖ prič)eli z ustrezninli aktivnostmi





2.2. tveganja' da se cilji ne bodo uľesničili' so opredelje lra in ovľednotena, doloČen je način ravnanja z njimi

(prod$tojnik izboľo łlno od na$lodnĺih ľÍlÓŽnoliitl):

nä colotnenl

b) na preleŽnem delu poslovanja,

c) na posameznih podĺoějih poslovanja'

d} šo niso opľedeljeni, priěoli smo s prvimi aktivnostnri,

e) še niso opredeljoni, v nasledniom lotu bomo pričeli z ustreznimi aktivno$tmi

ä) na celotnem poslovanju,

ia:

i't

"-...:1

3. na obvladovaniU tveganj temeljeČ sistem notranjega kontroliľanja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na spĘemljivo
ravěn

(pľod$tojnik izboro eno od nłslíjdnjih rnoŽno$li):

b) na pretežnem dolu poslovanja

c) na posameznih podľočjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivno$lmi,

o) še niso opredeljeni, V naslrdnjem letu bomo priěeli z uBtreznĺmi äktivnostmi

4. ustrezęn sĺstem informiranja in komuniciranja
(prod$tojilĺk lzbero üno od naslodnjih moŽnÖsti):

iÔ:

ĺ 
"',

:|:

t:\

a) na celotnem poslovanju,

b) na protožnom dolu poslovirnja,

c) na posameznih področiih pclslovan'ja,

d) še niso opredeljoni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v nasledn|em letu bomo priěeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen si$tem nadäiranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko sluŽbo
(prędstojnIk i?l]tľe eno od nirslednjih lr]ožnosti):

a) na colotnem poslovanju

b) na preteŽnom dolu poslovanja,

c) na potałmeznih podľočjih poslovanja,

d) še niso ĺlpredeljeni, pričeli smo s přVimi aktivno$lrni,

e) še niso opredeljoni, v naslednjoľt lętu bomo pričeli 2i ustreuninli aktivno$trni

i... j

ĺo
'",'':]
r. ,)

|'":

1.',:

,.öj



l



-t

(' 6. notľanje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeľitvah za usklajeno delovanje sistenra notranjega nadzoľa javnih

financ

(pľedstajnlk izbere eno od nasl8dnjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko sluŽbo,

b) s skupno notľanjerevlzilsko službo,

NaziV in sodot skupne notľanJoľovlzljsko slutbo:

,l
Mestnłl obĚinĺl Ljubljana' službĺł zĺl notranjo ľevizijo, slovęnska Öestŕr 44, Ljubljonŕl

Navodite matilno ětevilko skupno notľanlsřsvizusko sluŽbe: 5874025000

i

c) z zunanjin] izva'ialcem nołľanjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidirarrJa.

V |gtu 2018 sem na podľoěju notranjoga naclzora izvedel nasled

1. uľejanjB politik€ za$obnosti v skladu z Uľedbo o varovanju ossbnih podatkov (GDPR)
2' uroditov ovidonco zbiranjĺl osobnih pocJatkov

izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomombne izboljšave)

., 
...

Kljub izvodgnim izboljšavam uÜotavljam, da obstajajo naslodnja pomembna tvegan.ia, ki jih še no obvladuJem V zadostni mori (navodito: 1, 2 ozifoma 3
tveganja in

'ĺ. SPREJEM PRAV|LNIKA o VARoVANJU osEBNlH PoDATKoV
2. posoDoBlTEV Pľ{AVILNIKA o RAČUNoVoDsTVu

Predś{oĺnik oŻiroma poslovodni organ proraöunskoga uporabnika

; Andre.ja Škvarč
: .............. . j

Datum podpisa

! tJ. 02.2019
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lme uporabnika
VRTEC NAJDIHOJCA

SedeŽ uporabnika:
Gorazdova ulica 6, 1000 Ljubljana

Bilanca stanja
na dan 3'1.12.2018

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Šifra proračunskega uporabnika:
63762

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5050219000

v EUR (brez centov)

Čunrev sKUPINE
KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka
za

AOP

Znesek

Tekoče leto Predhodno leto

I 2 3 4 5

A) DoLGoRoČNA SREDSWA lN
SREDSryAV UPRAVLJANJU

001 4.593.523 4.325.707

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DoLGoRoČNE AKT|VNE ČRsovrur
RAZMEJITVE

002 18.050 17.803

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 13.502 11.362

02 NEPREMlČNlNE 004 6.647.O17 6.253.703

03 POPRAVEK VREDNOSTI
NEPREMlČNlN

005 2.307.503 2.153.167

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 1.539.342 1 .5'ĺ4.915

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 1.299.355 1.296.185

06 DoLGoRoČNE FlNANČNE NALoŽBE 008 0 0

07 DoLGoRoČNo DANA PoSoJlLA lN
DEPOZITI

009 0 0

08 DoLGoRoČNE TERJATVE lZ
POSLOVANJA

010 9.474 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKoRoČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE CASOVNE
RAZMEJITVE

012 441.882 451,468

'10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKoJ UNoVČLJlVE VREDNoSTNlcE

013 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUG|H FINANČN|H USTANoVAH

014 35.126 52.276

12 KRATKoRoČNE TERJATVE Do
KUPCEV

015 127.801 1 11.535

13 DAN| PREDUJMl lN VARŠČ|NE 016 0 0

14 KRATKoRoČNE TERJATVE Do
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KoNTNEGA NAČRTA

017 2s0.1 88 269.784

15 KRATKoRoČNE FINANČNE NALoŽBE 018 0 0

16 KRATKoRoČNE TERJATVE lZ
FINANCIRANJA

019 0 0

17 DRUGE KRATKoRoČN E TERJAryE 020 28.1 56 17.744

18 NEPLAČANl oDHoDKl 021 0 0

19 AKT|VNE Čłsovrur RAZMEJITVE 022 611 129

c) zALoGE o23 4.O97 4.968

30 oBRAČUN NABAVE MATER|ALA 024 0 0

Pripravljeno: 15.O2.2019 1O:43 Stran 2 od 20
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Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

v EUR (brez centov)

Čleľlĺrv SKUPINE
KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka
za

AOP

Znesek

Tekoče leto Predhodno leto

31 ZALOGE MATERIALA 025 4.097 4.968

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN
EMBALAŽE

026 0 0

33 NEDoKoNČANA PRolZVoDNJA lN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 oBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVASKUPAJ o32 5.039.502 4.782.143

99 AKT|VNl KoNTl |ZVENBlLANČNE
EVIDENCE

033 0 0

D) KRATK9RoČNE oBVEzNosTl lN
PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE

034 401.215 414.356

20 KRATKoRoČNE oBVEZNoSTl ZA
PREJETE PREDUJME lN VARŠČ|NE

035 0 0

21 KRATKoRoČNE oBVEZNoSTl Do
ZAPOSLENIH

036 245.066 231.164

22 KRATKoRoČNE oBVEZNosTl Do
DOBAVITELJEV

037 108.819 1 04.1 98

23 DRUGE KRATKoRoČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 39.544 51.747

24 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KoNTNEGA NAČRTA

039 494 1.604

25 KRATKoRoČNE oBVEZNoSTl Do
FINANCERJEV

040 0 0

26 KRATKoRoČNE oBVEZNosTl lZ
FINANCIRANJA

041 0 0

28 NEPLAČANl PRlHoDKl 042 0 0

29 PAS|VNE Čnsovrur RAZMEJITVE 043 7.292 2s.643

E) LAsTNl VlRl lN DoLGoRoČNE
OBVEZNOSTI

o44 4.638.287 4.367.787

90 sPLoŠNl SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROCNE PASIVNE CRSOVruC
RAZMEJITVE

o47 34.240 10.681

93 DoLGoRoČNE REZERVAClJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMoŽENJA
V JAVNIH SKLADIH

049 0 0

94'10 SKLAD PREMoŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KIJE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA I N
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMoŽENJA V DRUGlH
PRAVN|H oSEBAH JAVNEGA PRĄVA'
Kl JE V NJIHOVI LASTI, ZA FTNANCNE
NALOZBE

051 0 0

Pripravljeno: 15.02.2019 10:43 Stran 3 od 20





KĘ in datum oddaje Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Ljubtjana, JÍ) .,q- . J-Ol E NAT KoŠlR

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

v EUR centov)

Odgovorna oseba

AN Šrvanc

Bilanca sta
na dan 31.12

nla
.2018

ZnesekČl-eľĺrev sKUPINE
KONTOV

NAZIVSKUPINE KONTOV Oznaka
za

AOP
Tekoče leto Predhodno leto

9412 PRESEŽEK PRlHoDKoV NAD
ODHODKI

052 0 0

941 3 PRESEŽEK oDHoDKoV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DoLGoRoČNE FlNANČNE
OBVEZNOSTI

054 0 0

97 DRUGE DoLGoRoČNE oBVEZNosTl 055 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA
SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 4.577.847 4.315.026

981 oBVEZNosTl ZA DoLGoRoČN E
F|NANČNE NALoŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRlHoDKoV NAD
ODHODKI

058 26.200 42.080

986 PRESEŽEK oDHoDKoV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ 060 5.039.502 4.782.143

99 PASIVNl KoNTl |ZVENBlLANČNE
EVIDENCE

061 0 0

Ą

r ir. ! ..

Pripravljeno: 15.02.2019 10:43 MD5: 7607962'10't 1 3850F91 73CCOAOB26DBC Stran 4 od 20





lme uporabnika
VRTEC NAJDIHOJCA

SedeŽ uporabnika:
Gorazdova ulica 6, 1000 Ljubljana

lzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.201

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Šifra proračunskega uporabnika
63762

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka
5050219000

po načelu denarnega toka
I

v EUR centov)

ZnesekčrcľlľevKoNToV NAZIV KONTA Oznaka
za

AOP

Tekoče leto Predhodno leto

I 2 3 4 5

I. SKUPAJ PRIHODKI 40'l 4.751.899 4.477.148

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE

402 4.637.272 4.363.752

A. Pńhodki iz sredstev javnih financ 403 3.557.759 3.325.520

a. PĘeta sredsfua iz drŽavnega
proračuna

4U 149.119 133.933

del 7400 Prejeta sredstva iz drŽavnega proračuna
za tekočo porabo

40s 149.119 133.933

del 7400 PĘeta sredstva iz dżavnega proračuna
za investicije

406 0 0

b. PĘeta sredstva iz občinskih
proračunov

407 3.408.ilo 3.191.587

del 7401 PĘeta sredstva iz občinskih proračunov
za tekočo porabo

408 3.187.864 3.1 1 5.000

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za investicije

409 220.776 76.587

0c. PĘeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanla

410 0

del7402 PĘeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za tekočo porabo

411 0 0

del 74O2 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zav arov aĄa za i nvesti cije

412 0 0

d. PĘeta sredstva iz javnih skladov in
agencll

413 0 0

del 7403 PĘeta sredstva iz javnih skladov za
tekočo porabo

414 0 0

del 7403 PĘeta sredstva iz javnih skladov za
investicije

415 0 0

del7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za
tekočo porabo

416 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za
investicije

417 0 0

del74O 0e. PĘeta sredsfua iz proračunov iz
naslova tujih donacij

414

741 f. PĘeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

419 0

B) Drugi prihodki za ianĄarye dejavnosti
javne sluŽbe

420 1.079.513 1.038.232

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz
naslova izv Ąanja javne sl uŽbe

421 1.015.314 998.060

del7102 Prejete obresti 422 1.330 702

Pripravljeno: 15.02.2019 10'.43 Stran 5 od 20





Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

|zkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
od 01 .o1.2018 - 31 .12.201

po
I

načelu denarnega toka

v EUR (brez centov)

ČlenrrvKoNToV NAZIV KONTA Oznaka
za

AOP

Znesek

Tekoče leto Predhodno leto

del 7100 Prihodki od udeleŽbe na dobičku in
dividend ter preseŽkov prihodkov nad
odhodki

423 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja
javne sluŽbe

424 7.420 6.257

72 Kapitalski prihodki 425 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 8.645 6.584

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih
nesrec

428 0 0

786 ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije

429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

430 46.804 26.629

2. PRIHODKIOD PRODA.JE BLAGA IN
STORITEV NATRGU

431 114.627 113.396

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na
trgu

432 '108.559 109.052

del 71O2 PĘete obresti 433 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi
prihodki od premoŽenja

434 6.068 4.344

del 7100 Prihodki od udeleŽbe na dobičku in
dividend ter preseŽkov prihodkov nad
odhodki

435 0 0

del 7 141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz
izvajanjajavne sluŽbe

436 0 0

II. SKUPAJ ODHODKI 437 4.756.636 4.471.667

1. ODHODKIZA IZVAJANJE JAVNE
sLUŽBE

438 4.654.450 4.368.223

A. Plače in drugi izdatkizaposlenim 439 2.941.556 2.864.149

del 4000 Plače in dodatki 440 2.486.303 2.452.355

del 4001 Regres za letni dopust 441 147.941 138.883

del 4002 Povračila in nadomestila 442 243.800 240.508

del 4003 Sredstva za delovno uspeŠnost 443 2-129 417

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 2.477 1,129

del 4005 Plaćeza delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 58.906 30.857

B. Prispevki delodajalcev za socialno
vamost

447 467.701 421.788

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanJe

448 222.506 217.871

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 178.213 174.533

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.969 2.005

del 401 3 Prispevek za starševsko varstvo 451 2.513 2.462

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

452 62.500 24.917

Pripravljeno: 15.02.20'19 10:43 Stran 6 od 20





lzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
od 01 .O1.2018 - 31 .12.201

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

po načelu denarnega toka
I

v EUR (brez

ZnesekcleNnev KoNTov NAZIV KONTA Oznaka
za

AOP

Tekoče leto Predhodno leto

C. lzdatki za blago in storitve za
izvajanje javne sluŽbe

453 947.901 939.021

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 364.581 383.397

del 4021 Posebni material in storitve 455 120.349 103.376

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

4s6 198.223 188.114

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 5.257 9.798

del 4024 lzdatki za sluŽbena potovanja 458 33.391 24.527

del 4O25 Tekoče vzdrŽevanje 459 77.915 92.728

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 3.780 6.1 01

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 144.405 130.980

403 D. Plačila domačih obresti 4U 0 0

4M E. Plačila tujih obresti 465 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0

411 G. Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

467 0 0

412 H. Transferi neproÍitnim organizacijam in
ustanovam

468 0 0

413 l. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0

J. lnvesticijski odhodki 470 297.292 143.265

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

4202 Nakup opreme 473 98.018 73.351

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in
adaptacije

475 0 0

4205 l nvesticijsko vzdrŽevan1e i n obnove 476 182.622 2.099

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoŽenja 478 0 0

4208 Štuoi1e o izvedljivosti projektov, proje
dokumentacij a, nadzor, investicijski
inŽeniring

ktna 479 16.652 67.815

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih
zalog

480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE
BLAGA IN STORITEV NATRGU

481 102.186 103.M4

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu

482 25.725 21.276

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost iz naslova prodaje blaga in
stońtev na trgu

483 4.213 3-183

del 4O2 C. lzdatki za blago in storitve iz naslova
prodaje bĺaga in storitev na trgu

484 72.248 78.985

lll/1 PRESEŽEK PRlHoDKoV NAD
ODHODKI

485 0 5.481
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|zkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
od 01 .01 .2018 - 31 .12.201

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

po načeIu denamega toka
I

I
i Kraj in datum oddaje

Ljubljana,)o. ł ÄDl9

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

NATAŠA KoŠlR

v EUR (brez centov)

Odgovorna oseba

AN EJA ŠKVARČ

lll/2 PRESEŽEK oDHoDKoV NAD
PRIHODKI

486 4.737 0

i
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lme uporabnika
VRTEC NA"JDIHOJCA

SedeŽ uporabnika:
Gorazdova ulica 6, 1000 Ljubljana

Matična številka:
50s0219000

lzkaz računa finančnih terjatev in naloŽb določenih uporabnikov
od 01 .o1.2018 - 31.12.2018

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Šifra proračunskega uporabnika:
63762

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

v EUR (brez centov)

Čteľĺrev KoNToV NAZIV KONTA Oznaka
za

AOP

Znesek

Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

750 !V. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

s00 0 0

7500 PĘeta vračila danih posojil od
posameznikov in zasebnikov

501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih
skladov

502 0 0

7502 PĘeta vračila danih posojil od javn
podjetij in druŽb' ki so v lasti drŽave
občin

ih
ali

503 0 0

7503 PĘeta vračila danih posojil od finančnih
institucij

504 0 0

7504 PĘeta vľačila danih posojil od privatnih
podjetij

505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posoji|-drŽavnemu
proračunu

508 0 0

7508 PĘeta vračila danih posojil od javnih
agencu

509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deleŽev 511 0 0

MO V. DANA POSOJILA 512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in
zasebnikom

513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in
druŽbam, ki so v lasti drŻave ali občin

515 0 0

4403 Dana posojila fi nančnim institucijam 5'ĺ 6 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino s19 0 0

4407 Dana posojila drŽavnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naloŽb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANA
POSOJILA

524 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA
POSOJILA

525 0 0
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KĄ in datum oddaje Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Odgovorna oseba

Ljubljana,,[ NATAŠA IR AND ŠK\ĺnnČ
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lme uporabnika
VRTEC NAJDIHOJCA

SedeŽ uporabnika:
Gorazdova ulica 6, 1000 Ljubljana

lzkaz raču na fi nanci ranja določen i h u porabnikov
od 01 .o1.2018 - 31 .12.2018

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Šifra proračunskega uporabnika
63762

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5050219000

v EUR (brez centov)

čI-erurev KoNToV NAZIV KONTA Oznaka
za

AOP

Znesek

Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

50 Vll. ZADoźEVANJE 550 0 0

500 Domače zadolŽevanje 551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih
institucijah

553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drŽavnem proračunu 554 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih
skupnosti

555 0 0

del 5003 Najeti kred.iti pri skladih socialnega
zavarovanla

556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih

558 0 0

s0'1 ZadolŽevanje v tujini 559 0 0

55 Vlll. oDPLAČILA DoLGA 560 0 0

550 odplačila domačega dolga 561 0 0

5501 odplačila kreditov poslovnĺm bankam 562 0 0

5502 odplačila kreditov drugim finančnim
institucijam

563 0

del 5503 odplačila kreditov drŽavnemu proračunu 564 0 0

del 5503 odplačila kreditov proračunom lokalnih
skupnosti

565 0 0

del 5503 odplačila kreditov skladom socialnega
zavarovan]a

566 0 0

del 5503 odplačila kreditov drugim javnim
skladom

567 0 0

del 5503 odplačiĺa kreditov drugim domačim
kreditodajalcem

568 0 0

551 odplačila dolga v tujino 569 0 0

l)(/1 NETo ZADoźEVANJE 570 0 0

D02 NETo oDPLAČlLo DoLGA 571 0 0

x1 PoVEČANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH

572 0 5.481

)í2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNlH

573 4.737 0
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Agencĺja RS za javnopravne evidence in storitve

Odgovorna osebaKĘ in datum oddaje Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

NATAŠA KoŠlR

I

l

Ljubljana, AND ŠxvłnČ

z

6

1'{,4

t

4
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lme uporabnika
VRTEC NAJDIHOJCA

SedeŽ uporabnika:
Gorazdova ulica 6, 1000 Ljubljana

Matična številka
5050219000

lzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po Vrstah dejavnosti
od 01 .01.2018 - 31 .12.2018

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Šifra proračunskega uporabnika
63762

Podskupina prorač. uporabnika
3.1.

v EUR (brez centov)

Črcrurev PoDsKUPlN
KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka
za

AOP

Znesek

Prihodkiin odhodki
za izvajanje javne

sluŽbe

Prihodki in odhodki
od prodaje blaga in

stońtev na trgu

1 2 3 4 5

A) PR|HODKI OD POSLOVANJA 660 4.403.451 115.936

760 PRIHODKI OD PRODAJE
PROIZVODOV IN STORITEV

661 4.403.451 1 15.936

PoVEČANJE VREDNosTl ZALoG
PRolZVoDoV lN NEDoKoNČANE
PROIZVODNJE

662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNosTl
PROIZVODOV IN NEDOKO
PROIZVODNJE

ZALOG
NČANE

663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

664 0 0

762 B) FlNANČNtPRlHoDKl 665 í.308 0

763 c) DRUGIPRIHODKI 666 6.353 0

Č; enevReoNoToVALNt PosLoVN !

PRIHODK!
667 749 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

669 749 0

D) CELOTNT PRIHODKT 670 4.411.861 115.936

E) sTRoŠKl BLAGA, MATER|ALA lN
STORITEV

671 934.400 69.109

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

672 0 0

460 sTRoŠKl MATER|ALA 673 523.523 64.813

461 sTRoŠKlSToR|TEV 674 410.877 4.296

F) sTRoŠK DELA 675 3.410.9't9 30.738

del 464 PLACE lN NADoMEST|LA PLAČ 676 2.490.512 22.453

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

677 470.951 4.348

del 464 DRUG| STRoŠKl DELA 678 449.456 3.937

462 G) AMORTTZACIJA 679 14_732 298

463 H) REZERVACTJE 680 0 0

465 J) DRUG| sTRoŠKl 68'ĺ 1-O21 0

467 K) F|NANČNIoDHoDKl 682 0 0

468 L) DRUGI ODHODKT 683 61 0

M)
OD

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
HODKI

684 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

685 0 0
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

lzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po Vrstah dejavnosti
od 01 .o1.2018 - 31 .12.2018

v EUR centov)

KĘ in datum oddaje

Ljubtjana, t^0 I.lOlq

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

NATAŠA KoŠlR

Odgovorna oseba

ŠrvnnČAN

Znesekčrcľĺrev PoDsKUPlN
KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka
za

AOP

Prihodkiin odhodki
za izvajanje javne

sluŽbe

PÍihďkiin ođhodki
od prodaje blaga in

storitev na trgu

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

686 0 0

N) CELOTN! ODHODKT 687 4.361.133 100.145

o) PRESEŽEK PRlHoDKoV 688 50.728 '15.791

P) PRESEŽEK oDHoDKoV 689 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0

del 80 PreseŽek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

691 50.728 15.791

del 80 PreseŽek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

692 0 0

PreseŽek prihodkov iz prejšnjih let'
namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

693 0 0
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lme uporabnika
VRTEC NAJDIHOJCA

SedeŽ uporabnika:
Gorazdova ulica 6, 1000 Ljubljana

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Šifra proračunskega uporabnika:
63762

Podskupina prorač. uporabnika:
3.í.

Matična številka
5050219000

Stanje in ih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
ZNESEK -
Prewednotenje
zaŕadi oslabitve

12

0

U

0

0

U

0

0

0

0

0

0

0

n

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZNESEK -
Prevredn,rtenje
zaradi okrepitve

1

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

í)

ZNESEK -
Neodpisana
vÍednost (3l '12')

í0 (3_4+5_6-7
+B-9)

4.58/..O44

567

3.980

0

1.254.751

3.084.763

239.987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZNESEK -
Amortizacija

I

255.656

0

2.140

U

0

154.336

77.404

21.776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZNESEK -
zmanjšanje
popravka
vrédnosti

I

96.0't0

0

0

0

U

0

59.055

36.955

0

U

U

0

0

0

U

0

U

0

0

0

0

0

0

ZNESEK.
Zmanjšanje
nabavne
vrednosti

7

96.010

0

0

0

0

0

59.055

36.955

0

0

n

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n

n

0

0

ZNESEK -
Povečanje
popravka
vrednosti

6

0

0

0

n

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

U

0

ZNESEK -
Povečanje
nabavne
vrednosti

5

513.998

247

0

0

0

393.313

98.662

21.776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n

ZNESEK -
Popravek
vrednost (í.1.)

4

3.460.716

0

í 1.363

0

0

2.153.167

879.640

416.546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vrednost ( l .1.)

ZNESEK -
Nabavna

J

7.786.422

320

17.483

0

1.254.751

4.998.953

1.098.369

416.546

0

n

0

U

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

aza
Oznak

AOP

2

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

NAZIV

1

l- Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v upravljanju

A. Dolgoročno odloŽeni stroški

B. Dolgoročne premoženjske pravice

C. Druga neopredmetena sredstva

D. Zemljišča

E. Zgradbe

F. Oprema

G. Druga opredmetena osnovna sredstva

ll. Neopredmetena sredstva in oprďmetena
osnovna sredstva v lasti

A. Dolgoročno odloŽeni stroški

B. Dolgoročne premoŽenjske pravice

C. Druga neopredmetena sredstva

D. Zemljišča

E. Zgradbe

F. Oprema

G. Druga opredmetena osnovna sredstva

lll. Neopredmetena sredstva in opredmelena
osnovna sredstva v finančnem najemu

A. Dolgoročno odloŽeni stroški

B. Dolgoročne pĺemoŽenjske pravice

C. Druga neopredmetena sredstva

D. Zemljišča

E. Zgradbe

F. Oprema

G. Druga opredmetena osnovna sredstva
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Agencija RS za

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, lO .l l0l

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

NATAŠA KoŠlRq

Odgovorna oseba

ŠrvnnČ
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lme uporabnika
VRTEC NA.JDIHOJCA

SedeŽ uporabnika;
Gorazdova ulica 6, 1000 Ljubljana

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Šifra proračunskega uporabnika:
63762

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5050219000

Stanje ln iban ih finančnih naloŽb in

odpisanih naloŽb
in danih posoiil

Znesek

12
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Knjigovodska
vrednost naložb
in danih posojil
(31.12-)
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0
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0
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Znesek
popravkov
naložb in danih
posojil (31.12.)

10 (4+6-8)
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znesek naložb in
danih posojil
(31.',t2)
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmanjšanja
popravkov
naložb in danih

Znesek

posojil

I
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0

0

0

0
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0

0

0

0

0
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0

0

Znesek
zmanjšanja
naloŽb in danih
posojĺl
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znesek povečanj
popravkov
naloŽb in danih
posojil

6
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5

Znesek
povečanja
naloŽb in danih
posojil

0
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0
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0
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Znesek
popravkov
naložb in danih
posojil (1.1.)

4

0
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0

0

0

0

0

0

0
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0
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0
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znesek naložb in
danih posojil
(1.1 .)

3

0

0
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0
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0

0
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0

0

0

0

o

0

0

0

aza
Oznak

AOP

2

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

8í0

811

812

813

814

815

816

817

8í8

8í9

820

821

822

823

VRSTA NALoŽB ozlRoMA PosoJlL

1

l' DoĘoročne finančne naloŽbe

A. NaloŽbe v delnice

't . Naložbe v delnice V javna podjetja

2. Naložbe v delnice v finančne institucije

3. NaloŽbe V delnice V privatna podjetja

4. Naložbe v delnice v tujini

B. NaloŽbe v deleŽe

1 . NaloŽbe v deleŽe v javna podjetja

2. Naložbe v deleŽe v finančne institucije

3. NaloŽbe v deleŽe V privatna podjetja

4. NaloŽbe V deleŽe državnih druŽb' ki imajo
obliko d.d.

5. Nalożbe v deleże džavnih druŽb' ki imajo
obliko d.o.o.

6. NaloŽbe v deleže v tujini

C. NaloŽbe v plemenite kovine, drage kamne,
umetniška dela in podobno

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe

1 . Namensko premoŽenje, preneseno javnim
skladom

2. Premoženje, preneseno V last drugim
pravnim osebam javnega prava, ki imajo
premoŽenje v svoji lasti

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma

4. Druge dolgoročne kapitalske naloŽbe v
tujini

ll. DoĘoročno dana posojila in depoziti

A. Dolgoročno dana posojila

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stanje in gibanje finančnih naloŽb in

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, g

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

NATAŠA KoŠlR

Odgovorna oseba

AN EJA ŠKVARČ
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0

0
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0

824

825

826

827

828

429

830

831

832

833

834

835

836

4. Dolgoročno dana posojila Ťinančnim
institucĺjam

5. Dolgoročno dana posojila privatnim
podjetjem

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem
drżave

7. DoLgoročno dana posojila državnemu
proracunu

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom
vrednostnih papirjev

'ĺ. Domačih vrednostnih papirjev

2. Tujih vrednostnih papirjev

c' Dolgoročno dani depoziti

'ĺ' Dolgoročno dani depoziti poslovnim
bankam

2. Drugi dolgoročno dani depoziti

D. Druga dolgoročno dana posojila

lll. Skupaj
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lme uporabnika
VRTEC NAJDIHOJCA

SedeŽ uporabnika:
Gorazdova ulica 6, 1000 Ljubljana

lzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01 .o1.2018 - 31 .12.2018

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Šifra proračunskega uporabnika:
63762

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5050219000

v EUR (brez centov)

Člerurev PoDsKUPlN
KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka
za

AOP

Znesek

Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) PRTHODKT OD POSLOVANJA 860 4.519.387 4.384.229

760 PRIHODKI OD PRODAJE
PROIZVODOV IN STORITEV

86'l 4.519.387 4.384.229

PoVEČANJE VREDNosTl ZALoG
PRolZVoDoV lN NEDoKoNČANE
PROIZVODNJE

862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNoSTI ZALoG
PRolZVoDoV lN NEDoKoNČANE
PROIZVODNJE

863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

864 0 0

762 B) F|NANČNIPRlHoDKl 865 1.308 1.41
763 c) DRUGIPRIHODKT 866 6.3s3 7.979

Č1 enevnroNoTovALN l PosLoVNl
PRIHODKI

867 749 303

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

869 749 303

D) CELOTNT PRTHODK| 870 4.527.797 4.393.952

E) sTRoŠKl BLAGA, MATER|ALA lN
STORITEV

871 1.003.509 994.415

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

872 0 0

460 sTRoŠKl MATERIALA 873 588.336 602.280

461 STRoŠKlsToRlTEV 874 415.173 392.135

F) sTRoŠKl DELA 875 3.441.657 3.313.877

deĺ 464 PLAČE lN NADoMEST|LA PLAČ 876 2.512.965 2.478.431

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

877 475.299 426.175

del 464 DRUG| STRoŠKl DELA 878 453.393 409.267

462 G) AMORTTZACTJA 879 15.030 12.372

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465 J) DRUG| sTRoŠKl 881 1-O21 1.599

467 K) F|NANČN|oDHoDKl 882 0 0

468 L) DRUGT ODHODKT 883 61 0

M) PREVREDNOTOVALNT POSLOVNI
ODHODKI

884 0 6.332

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

885 0 0
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KĘ in datum oddaje

lzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

v EUR (brez centov)

Odgovorna oseba

AN EJA ŠKVARČ

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

IRLjubljana,fu Ä.ÄDlq NATAŠA
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črcľrEv PoDsKUPlN
KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka
za

AOP

Znesek

Tekoče leto Predhodno teto

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

886 0 6.332

N) CELOTNT ODHODKT 887 4.461.278 4.328.595

o) PRESEŽEK PRIHoDKoV 888 66.519 65.357

P) PRESEŽEK oDHoDKoV 889 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0

del 80 PreseŽek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

891 66.519 65.357

del 80 PreseŽek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

892 0 0

PreseŽek pńhodkov iz pĘšnjih let'
namenjen pokri$u odhodkov
obračunskega obdobja

893 19.320 11.463

Povprečno število zaposlenih na podlag
delovnih ur v obračunskem obdobju
(celo število)

894 151 153

Število mesecev poslovanja 895 12 12
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