
Prel6iu

/, o rorl
---:'"rn'* ---
Ito - ooru

.<jtg. i.'.

1'r
( ) li
\lo I'
toI

aI
I'

Ntb 5

a. I lt
i1 \.s h (')t.tc(l

"Ali ste opazili, da gorske poti ne vodijo naravnost proti vrhu, ampak so speljane v
serpentinah?

Takoje tudi v Zivljenju - vdasih moramo voziti po ovinkih, saj je tak5na pot hitrej5a od
bliZnjice."

(Charles Lever)

LETNO POROCILO 2016

Vrtci obdine Moravske Toplice
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OBCINA MORAVSKE TOPLICE
Kranjdeva ulica 3
9226 MORAVSKE TOPLICE

OBCIN SVET

Zadeva: Letno poroiilo 2016

SpoStovani,

v prilogi vam posiljamo Letno porodilo 2016, ki ga je svet zavoda vrtci obdine Moravske
Toplice sprejel na svoji 2. redni seji dne,6.4.2017

Lep pozdrav,
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V skladu s 21. dlenom Zakona o radunovodstvu in 64. dlena Pravilnika o radunovodstvu je

Javni zavod Vrtci obdine Moravske Toplice pripravil letno porodilo, ki je sestavljeno iz

naslednjih delov:

poslovno porodilo,

radunovodsko porodilo

A. POSLOVNOPORO.ILO

1. PREDSTAWTEV VRTCA IN RAZVOJA

Javni zavod Vrtci obdine Moravske Toplice je bil ustanovljen leta 1996 z Aktom o ustanovitvi
javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice (Ur. l. 5t. 53/96 in
11197). Pred ustanovitvijo skupnega zavoda so bile enote vrtcev organizacijsko vezane pri

osnovnih Solah Bogojina, Fokovci in Prosenjakovci ter Vrtcu Murska Sobota.

Z ustanovitvijo j avnega zavoda so se vse enote vrtcev v obdini Moravske Toplice povezale v

enoten zavod.

S povezavo enot v skupni javni zavod so vse enote pridobile enake moZnosti za razvoj, enotno

pedagoSko in organizacijsko vodstvo ter enake moZnosti za izobrai,evar,je, kar je bilo v
prejSnji obliki delovanja wcev najbolj pomanjkljivo.

Trenutno delujemo na 6 lokacijah - Bogojina- 2 oddelka, Filovci - 1 oddelek, Fokovci - 1

oddelek, Martjanci - 3 oddelki, Moravske Toplice - centralna enota s 5 oddelki ter
Prosenjakovci - dvojezidna enota z 1 oddelkom.

Z izgradnjo novega vrtca v Moravskih Toplicah, smo re5ili problematiko zagotavljan:a

ustreznega Stevila mest v tej enoti ter v enoti Martjanci, se pa zadnja 3 leta sredujemo s

pomanjkanjem prostih mest v enoti Bogojina.

2. KRATEKOPISVODSTVA

ki mu
jih nalaga Zakon o vrtcih, Zakon o radunovodstvu ter pravilniki, odloki

Zaradi razlidnih lokacij vrtca ravnatelj vsako leto imenuje vodje enot. T
delovnem nadrtu, ki ga sprejme Svet zavoda v zadetku Solskega leta
poyezavo med delovno enoto, okoljem,in .upravo.

em1 SO Zaplsan

Vodje cnot oza

Pedago5ki vodja in poslovodni organ javnega vrtca je ravnatelj. Ravnatelj naloge iz
49. dlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraLevanja in
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3. PREDSTAWTEV POMEMBNETSIH ORGANOV

Svet zavoda je organ, ki ga sestavljajo predstavniki delavcev, predstavniki starSev,

predstavniki ustanovitelja - Obdine Moravske Toplice in predstavnik soustanovitelja -
MadZarske narodne samoupravne skupnosti obdine Moravske Toplice. V letu 2016je bil Svet

zavoda v sestavi: 5 predstavnikov delavcev, 3 predstavniki starSev, 2 predstavnika

ustanovitelja in I predstavnik soustanovitelja.

Svet zavoda imenuje in razreSuje ravnatelja vrtca, sprejema program razvoja vrtca, letni

delovni nadrt in porodilo o njegovi uresniditvi, odloda o uvedbi nadstandardnih in drugih

programov, obravnava porodila o vzgojni oziroma izobraaevalni problematiki, odloda o

pritoZbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovomostmi delavcev iz delovnega

razmerj4 obravnava zadeve, ki mu jih predloZi vzgojiteljski zbor, Solska in5pekcija"

reprezentati\ni sindikat zaposlenih, svet star5ev in opravlja druge naloge, dolodene z zakonom

in aktom o ustanovitvi.

Strokovna organa v zavodu sta v o itel ski zbor in strokovni aktiv vzsoiiteliev

Za interese starSev se vsako leto oblikuje Svet star5ev v katerem ima vsak oddelek po enega

predstavnika.

4. KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI, CILJI IN REZULATI

Javni zavod Vrtci obdine Moravske Toplice dela po nadetih in ciljih, ki jih doloda Kurikulum

za lrtce (sprejet leta 1996) in Letnem delovnem nadrtu, ki ga sprejme svet zavoda za vsako

Solsko leto posebej.

Skozi vse leto smo se trudili zagotavljati dim boljSe pogoie za otrokov optimalni razvoj,

predvsem pa omogoditi kakovostno druZenje otrok z vrstniki (socializacija). Delo je potekalo

v dnevnih programih.

St. vkljudenih otrok:

- januar 2016:170
- ju.,rj 2016: 181

- september 2016: 183

- december2016:186

Nekaj otrok je obiskovalo 4 - 6

dnevnim programom. Obdinski
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sprejel dopolnitev Sklepa o doloditvi ekonomske cene programov

pladila starSev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci obdine
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dolodil ceno poldnevnega programa (4-6 ur dnevno), ki zna5a 393,98 EUR na otroka
mesedno. Kot osnova za izratttn pladila star5ev za vse otroke v javnem zavodu Vrtci obdine

Moravske Toplice, se je tako dolodila cena poldnevnega programa 265,73 EUP. na otroka
mesedno.

Razliko do dejanske cene poldnevnega programa v viSini 128,25 EUR (subvencija), je
pokrivala Obdina Moravske Toplice iz sredstev obdinskega proraduna. Ta sklep se je
uporabljal od 1.9. 2015 do 31. 8.2016.

V poldnevni program je bilo vkljudenih skupaj 21 otrok - po posameznih enotah (avgust

2

Bogojina: 6

Filovci: 6
Fokovci: 1

Martjanci:3
Moravske Toplice: 5

Prosenjakovci:0

S Solskim letom 201612017 poldnevnega programa ne izvajamo ved.

V naS zavod je vkljudenih tudi nekaj otrok s posebnimi potrebami. V letu 2016 smo imeli 4
otroke z Odlodbo Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi
potrebami so integrirani v redne oddelke dnevnega programa. Dva otroka sta opredeljena kot
otroka z zmemimi govomo-jezikovnimi motnjami, en otrok z ved motnjami (teZja gibalna

oviranost in zmeme govomo-jezikovne motnje) in en otrok z ved motnjami in primanj kljaj i
(teZje govomo-jezikovne motnje, teZja gibalna oviranost, dolgotrajno bolan otrok in zmema
motnja v du5evnem razvoju). Vsem otrokom je zagotovljena dodatna strokovna pomod
specialne in rehabilitacijske pedagoginje, za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, v
obsegu dveh ur na teden in ena ura tedensko svetovalnih storitev. Dva otroka imata ves das

bivanja v vrtcu spremljevalko za nudenje fizidne pomodi.

otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v programe za predsolske je potrebno
prilagoditi prostor in pripomodke. Pripomodke, brez katerih se otroci s posebnimi pohebami
ne morejo vkljuditi v program vzgoje in izobraievanj4 mora zagotovi ustanovitelj javnega
zavoda. Ustanovitelj mora zagotoviti tudi sredsfva za dodatno strokovno pomod, pa tudi
sredstva za pokivanje stroSkov, ki niso v5teti v ceno programa.

0 6)I

Otrokom ki nimajo odlodbe o usmeritvi in obdasno potrebujejo dod
delavci pripravljajo prilagojene programe, spremljajo njihov napredek
svetovalno delavko in zunanjimi strokovnjaki. Omogodamo jim
zaposlenih preko programa javnih del.

atno d strokovni
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PREDNOSTNA NALOGA

V Solskem letu 201512016 smo jo poimenovali PoISaIMo SLEDI NASEGA

KULTURNEGA IZROaILA. Skozi nadrtovane aktivnosti so otroci spoznali domadi kraj in

ljudske obidaje iz naSega okolja, ki so povezani s posameznimi meseci, letnimi dasi in

praznovanji. Otroci so najprej spoznali znadilnosti okolja v katerem Zivijo, nato pa so se

postopoma seznanili tudi s 5ir5o druZbo in kulturo.

Pomembno je, da bogato kultumo izrodilo otrokom pribliZamo na njim dostopen in njihovi

starosti primeren nadin: skozi slovenske pripovedi, otroske igre, pesmi in plese iz zapuSdin

naSih babic. Otrokom Zelimo ustvariti primemo kultumo ozradje in duhovni prostol, v

katerem si bodo krepili svojo nacionalno identiteto.

Prednostna naloga v Solskem letu 201612017 ie GIBANJE (nas prvi uditelj = vrata za u-en'e).

Gibanje je ena najosnovnejsih oblik inaianja obdutkov, sporodanja, socializacije

univerzalna oblika terapije. Vseh aktivnosti...sprejemanja, sporodanja, koordinacije..

udimo preko gibanja.

ln
SC

Zdrav otrok je v gibanju. Njegovo potrebo je potrebno upostevati tako doma kot v vrtcu. NaSi

moZgani niso narejeni, da bi se gibali 1x na teden ampak VSAK DAN! V moZganih je modus

ponavljanja. Pri udenju ni bliZnjic/instant reSitev. Gibalne izkusnje zvisujejo prag za boledino.

Padci in modrice so sestavni del gibalne igre.

ie osnove niso razvite je motena socialna integracija. Gibalni razvoj je v tesni povezanosti s

dustvenim, socialnim in intelektualnim razvojem. Urej en zgodnji gibalni razvoj r,pliva na

razvoj govora. Otroci se uveljavljajo predvsem na gibalnem podrodju. Neustrezni vedenjski

vzorci so lahko posledica NEUSPEIIA. Ti otroci potrebujejo ved gibalnega prakticiranja, da

pridobijo ustrezno telesno samopodobo. >de obvladaS svoje telo si na konju<, to je osnova

osebnostne samopodobe. Gibalna neurejenost se laltko iztaia v nemiru, nerodnosti,

nesigurnosti in gibalni neizZivetostil! ! Kar so tudi moZni pogosto vzroki za druge teZave:

vedenjske, teZave s pozornostjo, vztrajnostjo, teLave na govomo jezikovnem podrodju'

Predsolski otrok potrebuje priloZnosti za raznolike gibalne izkuSnje. Potrebuje utrjevanje s

ponavljanjem, da aktivnosti dim bolj suvereno izvaja. Ob tem bo bolje pripravljen na

Zivljenje. Otrok, ki je navajen gibanja, ved prenese in v razvoju ujame vrstnike' Gibanje

vpliva na intelektualni razvoj: otrok raziskuje, je bolj kreativen, samo oveca se

zavedanje, samokontrola in zadovolj stvo.

Podrobne vsebine so del LND posameznih oddelkov
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Razlidne celoletne aktivnosti smo izvajali po LDN posameznih enot. Otrokom smo ponujali

kakovostne, pestre in zanimive obogatitvene dej avnosti. Izbrali smo jih na podlagi lastnih

izku5enj, potreb otrok in starSev. Izvajali sojih strokovni delavci v vrtcu.

Gibatno Sportni program MALI SONaEK

Namenjen je otrokom od drugega do Sestega leta. Sestavljen je iz Stirih stopenj:

- MALI SONCEK - modri: za ohoke od 2. do 3. leta starosti

- MALI SONdEK - zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti

- MALI SONCEK - oranZni: za otroke od 4. do 5. leta starosti

- MALI SONdEK - rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

Dejavnosti izvajajo strokovni delavci. Za stNle je program brezpladen. Program daje

poudarek igri in vadbi, ki mora biti prijetna in prilagojena otroku. Posamezne stopnje

programa se med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo. Vsebine programa so zelo

pestre in temeljijo na elementamosti in ne na tekmovalnosti. NeuspeSnih otrok NI!

Otrok je nagrajen z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za vsako opravljeno stopnjo

programa pa s priznanjem in Sportnim pripomodkom, s katerim se bo lahko igral. Priznanje

pomeni, da je bil otrok vkljuden v program, zato ga prejmejo vsi otroci. Cilj programa Mali
sondek je, da se spodbuja manj uspe5ne otroke - tem otrokom se posveda ved pozomosti,

priiagodijo pa se tudi naloge. Otrok naj bi spoznal, da je z voljo in pomodjo mogode marsikaj

dosedi. Priznanje je spodbuda za njegov napredek. Bistvo tega programa torej ni tekmovanje

temved igra, pravi cilj pa ni osvojitev priznanja in nagrade, ampak dejavnost sama.

Iz sredstev Sklada vrtca smo pokrili finandne stro5ke tridnevnega plavalnega tedaja, ki smo ga

izvedli v Termah 3000.

Prometna vzgoja

Prisotna je v oddelkih od 3. leta dalje in tede prav tako do vstopa v solo. K sodelovanju
vabimo organe javne varnosti. Dejavnost so izvajali strokovni delavci, k sodelovanju pa so
povabili tudi organe javne vamosti, pa tudi star5e.

. Pred5olska Bralna znadka

V Solskem letu 2015/2016 se je izvajala v dveh oddelkih enote Moravske
in odd. 4-6 let) ter v kombiniranem oddelku enote Filovci. Dejavnost
delavci v sodelovanju s starSi. V Solskem letu 201612017 se izvaja v
Martjanci (otroci II. starostnega obdobja) in v dveh oddelkih enote Mora
5 let in odd. 5-6 let)

!:;,,
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Bralno znadko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodoldan in prof. Stanko Kotnik. Prve

PreZihove znadke - so bile podeljene maja 1961 na KoroSkem. Od zadetka devetdesetih let, ko

se je gibanje posodobilo z motivacijskim programom S knjigo v svet, je to tudi njeno geslo.

NaSa mala knjiZnica - bralna vzgoj a

V Solskem letu 201512016 se je izvajala v enoti Martjanci z otroki letnika 2010 in 2011.

Dejavnost so izvajali strokovni delavci v sodelovanju s starii. Skozi branje, pogovor, igrice in

risanje so otroci na zabaven nadin spoznavali Stiri knjige slovenskih pisateljev in ilustratorjev.

Cici vesela Sola

Izvajala se je v vseh oddelkih drugega starostnega obdobja. Dejavnost so izvajali strokovnr

delavci. V mesecu aprilu so izvedli tudi tekmovanje.

Zobozdravstven a v zgola

Zobozdravstveno vzgojo smo organizirali s sodelovanjem ZD Murska Sobota - Solsko zobno

ambulanto, ki zagotavlja redne preventivne preglede in vrsi nadzor nad umivanjem zob. v
tem projektu so sodelovali otroci drugega starostnega obdobja. Izvajalke projekta so bile

vzgojiteljice in pomodnice vzgojiteljic, ki so skupaj s starsi tudi dolodile obliko izvedbe

projekta. Tako je v nekaterih enotah bil to celoletni projekt, v nekaterih enotah pa so izvedli le

tedenski oz. mesedni projekt. Posamezni oddelki drugega starostnega obdobja so v tudi

obiskali ZD Murska Sobota - Solsko zobno ambulanto.

. Projekt: >Z igro do prvih turistidnih korakov<

V Solskem le:ot 201512016 so se za sodelovanje v projektu odlodile enote Bogojina (odd 3-6

let), Filovci, Fokovci, Martjanci (otroci letnika 2010 in 2011), Moravske Toplice (odd.2-4

ler, 3-5 ler in 4-6 let) in Prosenjakovci. v Solskem letu 201612017 pa so v projekt vkljudeni

VprojektujepoudareknavseslovenskemgibanjuzapromocijoturistidnihvsebininSirjen|a
go;toljubne turistidne zavesti med najmlaj5imi Gre za skupni proj ekt Turistidte zveze

ilor"nij. in Skupnosti vrtcev Slovenije pod naslovom >Z igro do prvih turistidnih korakov<'

RderanitprojektajebilaZELENITURIZE'M.Vprojektusmoiskali.zelqnadoZivetja.
aktivno preZivlj anj e prostega dasa v tesnem stiku z naravo' pohodni5tvo in kolgsarjenje kot

okolju prijazen izlet . . ' vse s ciljem ohranj anja narave, zdravja in dobrega,podutjq .frojekt je

nurn.npn ot.otom, ki so stari tri leta in ved' i 
',1 

" 
'. "r t''_ 
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V Solskem lerrt 2016120ll pa so se za sodelovanje v projektu odlocile enote.Brcgojina,(odd 3-

6let), Filovci, Fokovci, Martjanci (odd 2-5 let in 4-6 let) Moravske fontiS-(od-l;,2-4 let' 3-5

let in 5-6 let) in dvojezidna enota Prosenjakovci' ''

ril



Rdeda nit v tem Solskem letu je POTUJEM, TOREJ SEM. Bistveno je, da otroci pri projektu

dejavno sodelujejo in raziskujejo. Vodilo mora biti vpra5anje: >Kaj bo otrok ob tem novega

doZivel, spoznal, naredil, pridobil?< Edini pogoj sodelujodih je, da svoje delo predstavijo SirSi

javnosti (prireditev v kaju, predstavitev v turistidnem podjetju ali druStur, razstava za

krajane, bro5ure, lokalne TV oddaje, spletne strani ...) ali drugemu vrtcu v Sloveniji.

Predstavitev je potrebno dokumentirati v obliki fotokonike in porodila.

Program >Vamo s soncem(

Program seje izvajal v vseh enotah zavoda v oddelkih drugega starostnega obdobja, vkljudili
pa so se tudi otroci kombiniranih oddelkov, posredno pa vsi otroci na5ega zavoda. Vklju6en

ie med redne naloge javnega zdravj4 ki ga je potrdilo Ministrstvo za zdravje. Izpeljan je v
sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo. Osnovni cilj programa je otroke in prek njih
tudi njihove star5e seznaniti z nevamimi posledicami izpostavljanja delovanju sondnih Zarkov

in predvsem z moZnostmi samozaSdite. V okviru izvajanja programa, bomo prilagodili dnevni

ritem v vrtcih in sicer od zatetka inajarla programa (maj 2016), pa vse do konca poleda
(meseca avgusta 2016). Izvajalke bodo strokovne delavke zavoda.

Projekt >Tradicionalni slovenski zajtrk< - DAN SLOVENSKE HRANE

a

a

Pobudnik projekta "Tradicionalni slovenski zajtrk" je debelarska zveza Slovenije. iebelarska
zveza Slovenij e je Ze ved let zapored organizira vsem dobro poznano dobrodelno

izobraievalno akcijo >En dan za zajtrk med slovenskih debelarjev v slovenskih vrtcih<, ki je

tako v vrtcih, kot tudi Solah izredno pozitivno sprejeta. Akcija je namenjena predvsem

izobraZevanju in osve5danju otrok o pomenu debel in debeljih pridelkov.

Projekt: )POMAHAJMO V SVET(

V Solskem let:u 201612017 seje za sodelovanje v projektu odlodila enote Bogojina (odd. 3-6
let). Gre za mednarodni projekt, preko katerega se otroci v vrtcih med seboj povezujejo preko
video omreZja, kjer se lahko v Zivo vidijo, si pomahajo in naudijo prvih tujih besed. Velik
poudarekje na spoznavanju kultur, obidajev in nadina Zivljenja. otroci si lahko pokaZejo kako
se igrajo, kak5ne pesmi pojejo, v kakSnem okolju Zivijo, kak5no hrano jedo, kakSen jezik
govorijo, itd.

Namen projekta je, da otroke preko razlidnih, njim zanimivih dejavnosti in jih
tako navajamo na rahlj anj e stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do d m
tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejSih, itd. S tem
kakovostnejSemu Zivljenju, vedji solidarnosti in spoitovanju, Se posebno
vedno bolj odprt in dostopen. Vsak vrtec, ki bo sodelovala pri projektu
in uspeSno sledil programu, si bo pridobil dasten naziv "strpen vrtec".
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Sodelovanje na razstavah in natedajih doma in v tujini

Glede na prejete razpise natedajev smo se odlodili za sodelovanje - vsaka enota je imela

mo2nost odloditve. Najvedkrat so biti to likovni natedaji. Likovna dela na5ih otrok so bila

vedkat tudi nagrajera oz. objavljena (Cicido, N6prijs6g).

DODATNE DEJAVI.{OSTI

Tudi v tem letu so vedino dodatnih dejavnosti v posameznih enotah prevzeli na5i strokovni

delavci. Tak je bil dogovor s strasi na 1. roditeljskem sestanku in tak sklep je bil nato sprejet

na Svetu starSev. Vse dodatne dejavnosti so brezpladne, potekajo pa v dasu, ki neposredno ne

vpliva na izvajanje nadrtovanih dejavnosti.

V izvedbi naSih strokovnih delavcev smo tako izvajali:

F plesni koZek
D glasbeni koZek
) pevski zbor

) pravljidno ura

) pravljidnajoga
F naravoslovni kroZek

F tuj i jezik - nem5dina: Prosenjakovci, Martjanci (zunanji sodelavec)

Igra v tujem jeziku kot intemi projekt nasega zavoda poteka pod naslovom ,,IGRAJMO SE

NEMSKO-. Projekt so izvajale pom. vzgojiteljice v enotah Bogojina, Filovci in Moravske

Toplice. Izvajal se je najmanj 3 x tedensko po 0,5 ure kot integracija v oddelku. Izvajala se je

delnajezikovna kopel. Delo je potekalo v manjSih skupinah.

Poudarek je bil na upostevanju naslednjih nadel:

o Nadelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovomosti vrtca in

strokovnih delavcev.

o Nadelo upustevanja enakih moZnosti in upo5tevanje razlidnosti med otroki ter nadelo

multikulturalizma.
o Nadelo sodelovanja z okoljem.

o Nadelo aktivnega udenja in zagotaiju4a moZnosti verbalizacije in drugih nadinov

iraianja.
CILJI:

. Spomavanjedrugadnosti.
o Spodbujanje veselja do tujegajezika.

o Spodbujanje vedjezidnosti in vedkulturnosti

. Spomavanje glasov, ki jih ni v slovenskem jeziku'

e nudil Zavod repu

Solstvo - ga. Fanika Fras Berro.

e dodatnih dejavnosti je dal Svet star5ev

Strokovno podporo pri izvajanju lega projekta nam j

Soglasje za izvajanj

Slo

(/



V enoti Prosenjakovci smo imeli brezpladen plesni tedaj. Otroci so skozi celo Solsko leto

spoznavali madZarske otroSke in ljudske plese. Vodila ga je koreografinja Alenka Toplak.

Tedaj je pladal Zavod za kulturo madZarske narodnosti Lendava - Moravske Toplice Kcizs6gi

Magyar Nemzeti Onigazgat6si Kdz6ssdg.

Lutkovni abonma

V Solskem letu20l512016 so se star5i vseh enot odlodili za lutkovni abonma v Murski Soboti.

StroSke programa (ceno lutkovnega abonmaja in prevoz) so v celoti krili star5i. Stra5i otrok iz
enote Bogojine so se odlodili 5e za lutkovni abonma GledaliSda Ku-kuc, ki poteka na OS

Bogojina.

V Solskem letu 2016/2017 so se starSi otrok II. starostnega obdobja ponovno odlodili za ogled

lutkovnega abonmaja v Murski Soboti - v organizaciji Zveze za kulturo, turizem in Sport

Murska Sobota. Stro5ke programa - ceno lutkovnega abonmaj a bomo pokrili s sredstvi iz
Sklada vrtca (zbranih na dobrodelni prirediwi Veliki prijatelji za male prijatelje junija 2016),

prevoz pa v celoti krijejo starSi.

StarSi otrok iz enote Bogojina (oddelek 3-6 let) pa so se odlodili tudi za vkljuditev v lutkovni
abonma Lutkovnega gtedali3da KU-KUC, ki se bo imajal na OS Bogojina. Ceno lutkovnega

abonmaja v celoti krijejo starii.

Zimovanje

Na Zeljo starSev smo izvedli zimovanje. UdeleZilo se ga je 42 otrok letnika 2010, 201i - od

78 primeme starosti (Poho{e - Holel Za4a, 12.-15. 1.2016). Otroci so na Pohorju skupaj s

spremljevalkami - strokovnimi delavkami preZiveli 4 dni. StroSke zimovanja in % stroSkov

preyoza so krili starBi, % stro5kov preyoza pa je krila Obdina Moravske Toplice. Zavod je
poskrbel za spremstvo otrok na zimovanju in za nemoteno delo po enotah v dasu izvedbe

zimovanj a.

V Solskem letu 201612017 smo se vkljuiili v projekt ON THE MOVE

Projektje sofinanciran iz Programa Ewopske unije Erasmus+ Sport in se izvaja na Hrva5kem
(Medimurska Zupamja), v Sloveniji (regija Pomurje), na Portugalskem, v Veliki Britaniji, na

Slova5kem in na Malti. Namenjen je otrokom med 4. letom do vstopa v Solo kot tudi star5em

in celotnim druZinam. Nosilec projekta v Sloveniji je Center za zdravj
Sobota, vanj pa so vkljudeni otroci oddelka 5-6 let v enoti Moravske
Murska Sobota - enota Romano in Vrtec pri OS Cezanjevci.

Vsa Evropa se sreduje s teZavami kot so zmanj San obseg gibanja, neura

debelost. To se pozna tudi pri otrocih. V Zelji, da bi pomagali pri zmanj

Cenler za zdravje in razvoj Murska Sobota, skupaj s Sestimi partnerji i

(] oj Murska
ter Vrtec
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drZav, pripravil aktivnosti, preko katerih bi otroci dobili kvalitetne Sportno-gibalne programe,

da bi se preko zabave udili gibanja in urili ter razvijali svoje motoridne sposobnosti.

PRJREDITVE IN PRAZNOVANJA

Izvedli smo tudi ved razlidnih prireditve in praznovanja po LDN zavoda in LDN posameznih

enot. Pri tem smo sodelovali z razli(nimi druStvi v KS, TiC iz Moravskih Toplic,

posameznimi star5i in drugimi razlidnimi izvajalci.

o PREDAVANJE ZA STARSE: ))PogeSani napotki - star5i dobijo otroka,

navodila za uporabo pa ne!< - 21. januar 2016. Predaval je Marko Juhant, specialni pedagog

za motnje vedenja in osebnosti z dolgoletnimi izkuSnjami.

Prireditev Ved glav ved ve

Na prireditvi so se pfedstavili otroci, ki so obiskovali dodatne dejavnosti, kot gostje pa so se

nam pridnLZili dlani KUD JoZef Kosid Bogojina. Dobrodelni prispevki, ki smo jih zbrali na

prireditvi, so bili namenjeni delovanju Sklada vrtca. Kraj in das izvedbe: Hotel Vivat

Moravske Toplice, 13. februar 2016

GIBALNE URICE

a

a

Gibalni razvoj je tesno povezan s dustvenim, socialnim in intelektualnim razvojem. Gibanje

vpliva na otrokov celostni razvoj. Gibalna neurejenost, nemir, nerodnost in nespletnost,

neizZivetost in nedoZivetost osnovnih gibalnih potreb so pogosto vzrok telavarrt, ki se lahko

pojavijo kasneje v ot.rokovem razvoju.

NAMEN GIBALNIH URIC: spodbuditi otroke in starSe k iskanju razlidnih moznosti za

gibanje. IGaj in das izvedbe: Vrtec Moravske Toplice, 11. maj 20i6, imajalec SO IZZw

POMURJE

DOBRODELNA PRIREDITEV >Veliki prijatelji za male prijatelje<

prireditev je bila Sportno, kulturno in ustvarjalno obarvana. Predstavili so se Sportniki, izvedli

smo delavnice za otroke, na t.i. trznici so se predstavili razlidni rokodelci, v vedemem

programu pa glasbeniki.

CILJ: namen je omogoditi otrokom 5e bolj kvalitetno in radostno bivanje v

Na prireditvi smo izvedli tudi sredelov in nagradno igro, nekaj sredstev p o

prodajo vstopnic. Zbrana sredstva smo namenili za delovanje Skl
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PROGRAM:

15.00:

- HIMNA VRTCA - predstavili so se otroci vseh nasih enot

- MiSo Kontrec

- igrica za otroke. starsi otrok iz Vrtca Filovci

15.30 do 18.30

- Sportne in zabavne igre, ustvarjalne in rokodelske delavnice ter Stevilna druga presenelenja!

I9.OO _ 2I.OO VEEERNI GLASBENI PROGRAM
- MACHO & MEJKI
. GIMNAZIJA F. M. LruTOMER - ORFF
. OPZ OS FOKOVCI
- oS BoGoJINA - instrumentalna skupina

- KUD J.K. BOGOJINA - podmladek

- oS BocoJINA oPZ in plesna skupina

- GOVORE.I BOSNI

. Zakljudki po enotah

V dogovoru s star5i, so se po posameznih enotah v mesecu juniju 2016

Solskega leta.

/,

sroJ/v/cE
na igdSAu

DREVO TERASA ODER ASVALT
pred vlccm

URA /6R/sCE

Otroci VOMT -
slavnostni priaetek s

himno vrtca

IGRICA _
stadiotrok

Vrtca Filovci

15.00-
15.30

DELAVNICA
DRo:e iz krep

papirja(

GLASBENE
DELAVNICE

Glasbena
!ola Murska

Sobota

15.30-
16.00 DELAVNICA

)Loa€vanje
odpadkov(

isti isti
16.00-
16.30 HOKEJ NA

TRAVI
HK Moravske

Toplice

SLOVENSKA
VOJSKA

POLICIJA

PGD
MORAVSKE

TOPLICE

istl isti
LIKOVNE IN
GLASBENE
DELAVNICE

Gimnazija F. M.

Ljutomer - dijaki

16.30-
17.00 lsti

DOUzNJEK -
izdelki iz
slame

lstr

17.00-
17 30

VELIKI MALI
NOGOMETASI
Nogometna Sola

NK CARDA

DELAVNICA
)Kopanje

korit<

(,
L

Medi&rstvo Joiica
Celec

TD Martin Martjanci

., ANGLICUS _

: Marjana Baraba

Pomelaj

Poco Loco
Nina Stivan

isti isti lsti
17.30-
18.00 lsti



TEDEN OTROKA: 3. - 7. oktober 2016

Geslo : SVET, V KATEREM LETNT, i'IV STI

Geslo se je navezovalo na temo letosnjega Otroskega parlamenta Otroci in nadrtovanje

prihodnosti. Osredotodili naj bi se na to, kakini posamezniki si Zelijo biti otroci v prihodnosti,

predvsem na to, kaksne vrednote Zelijo Ziveti in kako jim odrasli lahko pri tem pomagamo, jih

usmerjamo.

DNEVI ODPRTIH VRAT: Vkljudi se tudi otroke, ki ne obiskujejo vrtca.

NAMEN: Otrokom, ki niso vkljudeni v vrtec omogoditi obisk vrtca, igro z vrstniki, vkljuditev

v razlidne dejavnosti, delavnice.

CILJ:
- spoznavanje iivljenia v vrtcu,

- omogoianje druienja z vrstniki in strokovnimi delavkami,

- otroke in starie motivirali zd vpis v vrtec.

PREDAVANJE ZA STARSE: >>Z zdravo prehrano in gibanjem do zdravega in

zadovoljnega otroka<<

predavala je Zvezdana VraZid, specialistka klinidne dietetike in vaditeljica Sportne rekeacije

z dolgoletnimi izkusnjami. Gost na predavanju: Boris Egii, dr.dent.med., specialist otroskega

in preventivnega zobozdravstva.

Kraj in das izvedbe: Vrtec Moravske Toplice, 13. oktober 2016 ob 16.30 uri

POHOD S STARSI - BukovniSko jezero

Otroci, star5i, stari starSi ... in strokovni delavci smo se v vedemih urah odpravilo na pohod z

ludkami.

Namen: DRUZENJE IN SKRB ZA FIZIdNO ZDRAVJE

Kraj in das izvedbe: november 2016, izvajalci: strokorrni delavci

o Otvoritev Pravljiine deiele

Ze tradicionalno je bila v mesecu decembru otvoritev Pravljidne deZe

Toplicah. Pred samo otvoritvijo so se z igico za otroke predstavili stro

prireditvi paje sledil pohod z latemami do zelenice pri obdini in druZenje.

Izvalalci: strokovni delavci, kraj in das izvedbe

obdini, 3. december 2016.

Vrtec Moravske Top

Moravskih

delavci, po

zel



Veseli december

V tem dasu otroke obi5de dedek Mraz. Organiziramo tudi DNEVE ODPRTIH VRAT

povabi se otroke, ki ne obiskujejo vrtca. NAMEN: Otrokom, ki niso vkljudeni v vrtec

omogoditi obisk vrtca, igro z vrstniki, vkljuditev v razlidne dejavnosti, delavnice. CILI:
- spoznavanje iivljenja v vrtcu,

- omogoianje druZenja z vrstniki in strokovnimi delavkami,

- otroke in stqrie motivirati za vpis v vrtec.

lzvajalci: vsi strokovni delavci, kraj in das izvedbe: po enotah med 19. in 23. 12.2016

5. FINANCIRANJEVRTCA

Vrtci, kot j avni zavod, ki izvajajo javno sluZbo vzgoje in varstva pred5olskih otrok, se

financirajo na podlagi sprejete ekonomske cene. Ekonomska cena mora pokrivati celotne

stroSke izvajanja programov vrtcev v skladu z zakonodajo.

V skladu s Pravilnikom o pladilih star5ev se le-ti glede na prejemke druiine v primerjavi s

povprednimi prejemki v drZavi razwstijo v pladilne razrede (od 1 do 9) in tako pokrivajo del

cene preko prispevka star5ev.

Vi5ina pladila star5ev za vrtec se dolodi z odlodbo pristojnega centra za socialno delo (CSD) v
skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev - na podlagi lestvice, ki
star5e razvr5da v razrede, upoitevaje dohodek na druZinskega dlana v primerjavi s povpredno

plado na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upo5tevaje premoZenje druZine. ViSina pladila

se z odlodbo dolodi kot odstotek, ki ga pladajo star5i od cene programa, v katerega je otrok

vkljuden.

Dohodkovni
razred

PovpreEni meseini dohodek na osebo

od neto povpredne plaae za leto 2014)

do 18 7. (do 180,97 EUR)

Plalilo starSev

(v % od cene programa) - od

naSe EC do starSev (379,61 EUR)

opro5deni pladila

(v '/,

l
i
I

T
:

I

2

3 rad 30 yo do 36 %o (nad 301,62 do 361,95 EUR)

t0%-37,96EUR

20%-75,92EUP.

53 %. do 64 "/. (nad 532,87 do 643,46 EUR) 43%- 163,22 EUF.6
t-

:7

8

9

nad 64 oh do 82 V" (nad 643,46 do 824,44 EUR)I 53%-201,19EUR

nad 82 yo do 99 oh (rad 824,44 do 995,36 EUR)

nad 99 oh (nad 995,36 EUR)

66%-250,54qUR

77 % - 292,30 EUR
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osnova za pladilo starsev je cena programa, v katerega je otrok vkljuden. v javnem zavodu

Vrtci obdine Moravske Toplice od 1 . 9. 2016 izvajamo samo dnevni program (6-9 ur dnevno),

za katerega je od 1 . 9. 2016 naprej dolodena ekonomska cena 424,84 EUR na otroka mesedno

(za otroke v oddelkih f. in 2. starostnega obdobja ter v kombiniranih oddelkih).

Kot osnova za izradrn pladila starlev za vse otroke, se je dolodila cena dnevnega programa

379,61 EUR na otroka mesedno. Razliko do dej anske cene dnevnega plograma v visini 45,23

EUR (subvencija), pokriva Obdina Moravske Toplice iz sredstev obdinskega proraduna.

starsem, ki ne uvelj avljaj o zntiartega pladila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki

Sloveniji), vrtec izstavi radun v visini najvisjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Starsi, ki imajo v vrtcu dva ali ved otrok, z uveljavitvijo Zakona z:a uravnotezenje javnih

frnu-rc za drugega otroka pladajo 30 %o pladila, ki jim je dolodeno v skladu z zakonom kot

znizano pladila vrt ca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproSdeni pladila vrtca. Z odlodbo,

s katero cenlet za socialno delo odlodi o zniZanem pladilu vrtca, odlodi tudi o oprostitvi

pladila vrtca za tetjega in vsakega naslednjega otroka. ie se tretji ali vsak naslednji otrok

vkljudi v vrtec po izdaji odlodbe, center o tem odlodi s posebno odlodbo'

po podatkih iz meseca decembra 2016 je najved starsev v 5. pladilnem rune&t (27.42 %\
sledijo jim starsi, ki so v 2. pladilnem razredu (21,51 %). Nekaj manj je starSev, ki so v 6.

pladilnem razredu (13,98 %), v 3. in 4. pladilnem razredu je enako Stevilo stxlev (10,22 o/o).

Sledijo jim starsi, ki so v 7. pladilnem razredu (8,60 Yo), precej manj pa je starsev, ki so v 8

pladilnem razredt (3,76 o%) ter starsev, ki so v 1. pladilnem razredu (2,69 % - ti starii so

opro5deni pladila) ter 9. pladilnem razredu (1,60 %).

6. ZAPOSLOVANJE IN KADROVSKA POLITIKA V LETU 2016

Kadrovanje je bilo urejeno na osnovi sistemizacije delovnih mest, ki ga vsako leto glede na

potrebe vrtca sprejme Obdinski svet.

V Solskem let:u 201512016 smo imeli oblikovanih 13 oddelkov (3 polovidne) in glede na to

zaposlenih:

- 14,50 vzgoj itelj ic,

- 13,50 (sept. 2015) oz. 12,50 pomodnic vzgoj itelj

- I spremljevalec otroka s posebnimi potrebam

zagotavlja obdina zavezanka za pladilo),

- 2 administrativno - radunovodskega kadra,

- 9,50 tehnidnega kadra,

- 0,50 svetovalne delavke,

- O,4O organizatorj a prehrane in ZHR-ja,

ice (od nov. 2015 naprej),

i (sredswa za pokrivanje {$QlihA\f\
stroikov

A/,
\ sli. li)llli

t/i, rr

- 1 ravnateljico.



V Solskem leru 2016/2017 imamo prav tako oblikovanih 13 oddelkov (3 polovidne) in glede

na to zaposlenih:

- 14,50 vzgojiteljic,
- 12,50 pomodnice vzgojiteljice,
- 2 spremljevalca otroka s posebnimi potrebami (sredstva za pokrivanje nastalih stro5kov

zagotavlja obdina zayezanka za pladilo),

- 2 administrativno - radunovodskega kadra,

- 9,50 tehnidnega kadra,

- 0,50 svetovalne delavke,

- 0,40 organizatorja prehrane in ZHR-ja
- I ravnateljico.

Osnova za sistemizacijo delovnih mest je Stevilo oddelkov, Stevilo otrok, starost otrok,

velikost vrtca in drugi pogoji, opredeljeni v Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za

opravljanje dejavnosti pred5olske vzgoje.

V letu 2016 smo imeli v zavodu zaposlene tudi tri osebi preko programa Javna dela. Njihove

naloge:

a) pomod otrokom s posebnimi potrebami z odlodbo o usmerjanju, po navodilih specialne

in rehabilitacijske pedagoginje (podpora dodatne strokovne pomodi)

V vrtcu smo imeli 4 otroke s posebnimi potrebami z odlodbo o usmerjanju, razporejeni pa so

bili v razlidnih oddelkih dveh enot vrtca. Javni delavec je v sodelovanju s strokovnimi

delavkami, svetovalno delavko in izvajalko dodatne strokovne pomodi spremljal otroke, jim
pomagal razvijati njihova Sibka podrodja" predvsem pa jim je pomagal pri navajanju na

samostojnost in skrb zase. Po navodilih strokovnih delavk je pomagal prilagajati in
pripravljati prostor in po potrebi izdelovali dodatne didaktidne pripomodke prilagojene

primanjkljajem otrok.

b) pomod otrokom, ki 5e nimajo odlodbe o usmerjanju in ne zmorejo dela po rednem

programu @otrebujejo pomod, prilagoditve, spodbude)

Javni delavec je pomagal otrokom s teZavami na posameznih podrodjih, individualno ali v
manj5ih skupinah, ob izvajanju dejavnosti v oddelku spremljal otroke s teZavami na

posameznih podrodjih (gibalne, jezikovne, socialne, pozornost) in jim pomagal pri

napredovanju na posameznih podrodjih (branje zgodb, pripovedovanje, igre z besedami,

socialne igre, skb za podaljSevanje vztrajnosti in pozomosti pri deja stih in icn).
Predvsem je pomagal pri navaj anju otrok na samostojnost in skrb zase, posc e.i otroku, ki
je Ze v postopku usmerjanja

c) pomod otrokom pred vstopom v 5olo, ki imajo teLave naenemal
zmanj Sajo razlike med otroci pred vstopom v Solo)

Delo je potekalo v oddelku kot individualno s posameznim otrokom

Javni delavec je v sodelovanju s strokovnim. timom..izvajal dejavnosti v ki



so posameznim otrokom pomagale pri odpravljanju ali omititvi primanjktjajev na posameznih

podrodjih. Pri otrocih z ugotovljenimi Sibkimi podrodji je kepil le-te in nadgrajeval njihova

modna podrodja in tako skrbel za izenadenje moZnosti pred vstopom v Solo za vse otroke,

posebno pozomost paje posvedal dodatni motivaciji, pozomosti in samostojnosti pri otrocih.

S tak5nim nadinom dela udeleZencev javnih del imamo zelo pozitivne izkuSnje, saj je

napredek pri otrocih, ki so se vkljudevali v te oblike dela velik in ga brez dodatne osebe v

oddelku ne bi mogli dosedi.

d) pomod pri spremstvu otrok pri vzgojno-izobraLevalnih dejavnostih, ki se izvajajo

izven prostorov vrtca

vrtec s svojo obstojedo organiziranostj o in skladno s sistemsko ureditvijo ne more vedno

zagotavljati pomodi v oddelku in spremstva otrok pri vzgojno-izobraievalnih dejavnostih, ki

se izvajajo izven prostorov vrtca: pohodi, predstave, prireditve, razstave ... Javni delavec se je

vkljudeval kot spremljevalec in skrbel za disciplino in varnost otrok.

e) Pomod vrtcu pri izvajanju vzgojnih dejavnosti za otroke, ki niso vkljudeni v vrtec

vrtec vedkrat letno organizira dneve odprtih vrat in prireditve, na katere vabi otroke, ki 5e

niso vkljudeni v vrtec in njihove starse. Ker so strokovne delavke zadolLene za vkljudene

otroke, je javni delavec pomagal pri organizaciji in izvedbi tovrstnih prireditev in dnevih

odprtih lrat, pripravljal prostor, skbel za vamost, sodeloval s strokovnimi delavkami in starii

ter pomagal pri animaciji in izvajanju dej armosti za otroke, ki niso vkljudeni v vrtec.

FINANCIRANJE PROGRAMA JA\,NIH DEL

Zavod za zaposlovanje zagotavlja udeleZencem programov javnih del deleZe plad po

naslednjih merilih:
(a) 85 % plade v obdinah. v katerih je bila povpredna stopnja brezooselnosti vi5ja od

vkl udno 15 5%
(b) 7 5 % plate v obdinah,v katerih je bila povpredna stopnj a brezposelnosti od vkljudno 12,0

Vo do 15,5 %:o,

(c) 65 o/o plate v obdinah, v katerih je bila povpredna stopnja brezposelnosti od vkljudno 9,0

Vo do 12,0 %,

(d) 55 % plade v obdinah, v katerih je bila povpredna stopnja brezposelnosti do 9,0 %'

Stopnja brezposelnosti v obdini Moravske Toplice naj bi bila leta 2015 (v obdobju od

januarj a do oktobra) po podatkih Zavoda za zaposlovanje 18 %
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7. IZVAJANJE AKTIWOSTI ZA ZWSANJE CLOVESKEGA KAPITAL,/I

IzobraLevanje nadrtujemo v Letnem delovnem nadrtu za tekode Solsko leto, izvedemo pa ga v
skladu s finandnimi zmoZnostmi.

Po 53. dlenu Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraievanja se imajo delavci

pravico strokovno izpopolnjevati v zvezi z delom, ki ga opravljajo. Delavcem na delovnih

mestih, za katere se zahteva najmanj srednja izobrazba, se mora omogoditi najmanj 5 dni

strokovnega izobraLevutla na leto oziroma 15 dni na vsaka tri leta. Ostalim delavcem je
potrebno omogoditi najmanj 2 dni letno oziroma 6 dni na vsaka tri leta.

CILJI

. Profesionalni razvoj.

. Strokovna in osebnostna rast strokovnih delavcev.

. Povedanje kakovosti in udinkovitosti vzgojno izobraZevalnega dela v vrtcu

Pri izbiri izobraievaqa upo5tevamo interes in Zelje zaposlenih ter potrebe dela, seveda v
okviru razpoloZljivih finandnih sredstev. Nekatera izobraievarla organiziramo za vse

zaposlene oz. ?a vse strokovne delavce v na5em zavodu, saj na ta nadin omogodimo vsem

zaposlenim enako izobraZevanje, kije praviloma tudi najbolj ugodno, saj se izognemo potnim

stro5kom, pa tudi kotizacije so za skupine ugodnejSe.

Strokovni delavci se vsako leto tudi udeleZijo tzobraievarja v Studijskih skupinah, ki se

izvajalo,t okviru MreZe mentorskih vrtcev, ki deluje pod okriljem Zavoda RS za Solstvo. Za

OE Murska Sobota vodenje izvaja samostojna svetovalka za pred5olsko vzgojo OE Maribor,
ga. Fanika Fras -Beno, izvajalka Studijskih sredanj paje Simona Kaudid.

Osrednja vsebina Studijskih sredanj je bila >Spremljanje otrokovega razvoja in napredka, s

poudarkom na vkljudevanju in spremljanju otrok iz priseljenih druZin<.

Studlska sredanja so priioZnost za izmenjavo primerov dobre prakse in ustvarjalno razpravo,

ki nudi tudi izhodisda za delo z otroki.

Po 62. dlenu Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraievanja v RS se pedagoikemu

delavcu s 35 leti delovne dobe oziroma pedago5ki delavki s 30 leti delovne dobe v vzgoji in
izobrazevanju (od tega najmanj 25 oz. 20 let v vzgoj i in izobraZevanju) udna obveznost,

vzgojno delo ali delovno usposabljanje zmanj5a za dve uri tedensko. V u s sprejeto

organizacijo dela opravljaj o ta das po razporedu drugo delo. Delavec o lavka iz
prvega odstavka prejema plato za polni delovni das. Trenutno imamo v eI]t

takSne delavke.
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26. februaqa 2016 so se vsi zaposleni udeleZili strokovne ekskurzije. V okviru le-te smo st

ogledali Vrtec Smartno - enoto Vrtca Slovenj Gradec in izmenjali izkuSnje s podrodja dela z

otroki ter reZima prehranjevanja. Ta dan so bile vse enote zaprte, saj je bil ta dan po sklepu

Sveta zavoda z dne 14.10.2010 Dan vrtca. Namen strokovne ekskurzije je poleg spoznavanje

dobrih praks, izmenjava izkusenj in vzpostavitev sodelovanja med vrtci oz. zaposlenimi tudi

druZenje in krepitev medsebojnih odnosov v okviru Promocije zdravla na delovnem mestu.

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematidne ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so

namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom

okanjanja in krepitve telesnega in du5evnega zdra.vja zaposlenih. Gre za kombinacijo

sprememb fizidnega in socialnega okolja ter z zdravlem povezanega Zivljenjskega sloga.

Promocija zdravja na delovnem mestu je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in

druLbe za izboli5anie zdravja in dobrega podutja ljudi pri njihovem delu.

8. FINANENA PROBLEMATIKA V LETA 2016

Ekonomsko ceno je podana in izradunana po metodologiji kot zahteva Zakon o vrtcih,

potrjuje pajo lokalna skupnost.

Obdinski svet Obdine Moravske Toplice, je dne 22.6.2015 sprejel sklep o ekonomski ceni.ki

je veljala do 31. 8. 2016. Kot osnova za izradun pladila starsev za vse otroke v javnem zavodu

Vrtci Obdine Moravske Toplice, se je dolodila cena dnevnega programa 379,61 EUR na

otroka mesedno. Razliko do dej anske cene dnevnega programa v vi3ini 18,88 EUR

(subvencija), je pokrivala Obdina Moravske Toplice iz sredstev obdinskega proraduna.

obdinski svet obdine Moravske Toplice je izredni seji dne 9. 10. 2015 sprejel tudi dopolnitev

Sklepa o dolodifvi ekonomske cene programov predsolske vzgoje in pladila starsev v javnem

vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice in z njim dolodil ceno

poldnevnega programa (4-6 ur dnevno), ki je znasala 393,98 EUR na otroka mesedno. Kot

osnova za izradun pladila se je dolodila cena poldnevnega programa 265,73 EUR na otroka

mesedno. Razliko do dej anske cene poldnevnega programa v visini 128,25 EUR (subvencija),

je pokrivala Obdina Moravske Toplice iz sredstev obdinskega proraduna. Ta sklep se

uporabljal od 1. 9.2015 do 31, 8,2016.

Na svoji seji 6. 9 2016 paje Obdinski svet Obdine Moravske Toplice sprejel sklep o novt

ekonomski ceni, ki velja od 1.9.2026 naprej. Ekonomska cena dnevnega programa (6-9 ur

dnevno) v javnem zavodu Vrtci Obdine Moravske Toplice zna5a za otroka v oddelkih I . in 2.

starostnega obdobja ter v kombiniranih oddelkih 424,84 EUR na otroka

za izrad:un pladila starSev za vse otroke v javnem zavodu Vrtci Obdine

dolodi cena dnevnega programa 379,61 EUR na otroka mesedno. Razl

dnevnega programa v viSini 45,23 EUR (subvencija), pokriva Obdina

sredstev obdinskega proraduna

.:,

Kot osnova
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Na podlagi drugega odstavka 10. dlena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen

programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluZbo, Obdina Moravske Toplice zavodu Vrtci Obdine

Moravske Toplice v odobrenih oddelkih zagotavlja finandna sredstva v viSini cene programa

brez Livrl za Stevilo otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim Stevilom otrok v oddelku in
maksimalnim normativnim Stevilom.

Za dneye odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se pladilo star5ev sorazmemo zniZa

za del neporabljenih Zivil. Stro5ki Zivil mesedno znalajo 31,14 EUR.

Za dneye odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, se za vsak dan odsotnosti otroka, star5em

od5teje celotni znesek dnevne oskbnine, pod pogojem, da odsotnost otroka pisno sporodijo

najkasneje do 25. junija tekodega leta.

Finandna sredstva za pokrivanje stroSkov v dasu odsotnosti otrok zagotavlja Obdina Moravske

Toplice na podlagi izdanih radunov vrtca, v obradunu se obvezno zniia cena za stro5ke

neporabljenih Zivil.

Na viSino prihodkov bistveno ni moZno vplivati, saj se sredstva stekajo na ralvr, iz prispevka

star3ev ter razlike v ceni od lokalne skupnosti, donatorskih sredstev pa je iz leta v leto manj.

Veliko teZav nam povzroda pladilna nedisciplina star5ev in posamezne obdine.

V letu 2016 smo zbrali tudi nekaj prostovoljnih prispevkov, ki smo jih naloZili v Sklad vrtca
in s katerimi smo pomagali pri pladilu nadstandardnih programov socialno ogroZenim

druZinam. Skupaj smo na razlidnih prireditvah (igrice oz. prireditve za otroke, prednovoletni

bazar, sredelov) ter z nekaj donacijami zbrali 3.831,55 €. Najved sredstev smo zbrali na

dobrodelni prirediwi >Veliki prijatelj i za male prijatelje< (3.184,32 €). S temi sredstvi smo v
Solskem letu 201612017 pokili stro5ek lutkovnega abonmaja v Murski Soboti za vse otroke 2.

starostnega obdobja ( I l9 otrok).

Vrtec posluje z Upravo za javna pladila - poslovanje preko elektronskih medijev (pladevanje

radnnov, posredovanje podatkov za pla(e zaposlenih itd.) in se nenehlo prilagaja novim
zakonodajam.

9, INVESTICIJE IN INWSTICIJSKO VZDRZEVANJE VLETU 20]6

Vrtec je za vsa vlaganja it vzdrilevanja drpal tekoda sredstva ter doda
investicijsko vzdrZevanje iz obdinskega proraduna, saj vrtec ne

amortizaci-je, ki so obradunana v skladu s Pravilnikom o nadinu in sto a odpisa
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. LDN se je uskladi
obdine Moravske Toplice, z Zupanom g. Alojzom Glavadem

IzboljSali smo naslednje materialne pogoje:

sredstva za

s sredstvi

/
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Izvedene investicije,
investicijska vzdrZcvanja ter
osnoYna sredstva

Predvidene investicije,
investicijska vzdrievanja tcr
osnovna sredstva

Enota

zamenjava oken v
otro5kih sanitarijah in
garderobi

menj ava stolov v obeh
igralnicah

pohi5tvo in opremo v
kuhinji - PREMIK IZ
ENOTE FILOVCI

a

. zameiJava oken v otroSkih
sanitarijah in garderobi

o izolacija stropa

. omare za prvo starostno
obdobje

. menjava stolov v obeh
igralnicah

o garderobni otok

o pohi5tvo in opremo v
kuhinji

ogledalaa stenska
igralnicah

BOGOJINA

bru5enje in lakiranje
parketa v igralnici

zrnanJega

vodnegaa

sanacil a

stopniSda

zamenjava
rczefvoaia

zarneilava oken v igralnici
in kuhinji

sanacija zunanjega
stopniSda

zamLenjava vodnega
rczewoa4a

bruSenj e in lakiranj e
parketa v igralnici

a

ra

FILOVCI

zamenjava oken v igralniciFOKOVCI

. zamenjava she5ne kitine
in Zlebov

. nove omare v eni igralnici

o peskovnik za otroke l. st.

obdobja

MARTJANCI

nakup p stnika

dajna kuhinja
DONACIJA

o peskovnik za otroke I. st.

obdobj a

o streha na terasi

. dajna kuhinja

. zunanje seniilo v igralnici
1

. nakup stroja za disdenje tal

o nakup kompostnika

MORAVSKE
TOPLICE
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nadstreSek pri pralnici

a

a

zamenjava vhodnih vrat

sanacija plodnika ob
zgradbi vrtca

ograja okog vrtca

a sanacija zunanjega

prostora za shranj evanj e

igrad

zamenJava
vrat

vhodnih

sanacija plodnika ob
zgradbi vrtca

sanacua zunanJega
prostora za
shranievanj e igrad

Poleg nadrtovanih investicij in investicijskih vzdrievanj, pa smo v skladu z navodili in5pekcij
oz. glede na potrebe uredili tudi:

FILOVCI:
- ureditev strelovoda
- priklop kanalizacije
- sendila v garderobi

MORAVSKE TOPLICE:
- nakup sesalca
- popravilokljudavnice

PROSENJAKOVCI:
- montaZa dodatnega radiatorja v kuhinji

Za vse enote smo nabavili zastave, obleke in obutev za tehnidno osebje ter dokupili nekaj
kuhinjskega inventarja, po posameznih enotah pa smo kupili 5e nekaj tehnidne opreme (radio,
fotoaparat. .. )

TO. OCENA GOSPODARNOSTI IN ATINKOWTOSTI POSLOVANJA

Javni zavod Vrtci obdine Moravske Toplice je s premoZenjem, ki nam je dan v upravljanje od
ustanovitelja obdine Moravske Toplice, gospodamo in vestno upravljal

Vrtec se ravna po Zakonu o oddaji javnih narodil in i5de najugodn ga po
opravljanje storitev in nabavo materiala. S tem tudi zmanj 5a stroike po arn
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kot dober gospodar.
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PROSENJAKOVCI-

PARToSFALVA

MARTJANCI:
- nadstreSek in ograja pri zunanjem WC-ju:
- ureditev strelovoda in el. omarice:



]T. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANCNEGA NADZORA

vrtec je pripravil Samoocenitveni vpraSalnik in Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih

financ.

Priloga l. Samoocenitveni vpraSalnik

Priloga 2. Izjava o oceni notranjega nadzorajavnih financ.

12. PRAWE PODILIGE IN UVODNA POJASNILA

Pri pripravi letnega porodila so bili upoStevani radunovodski standardi ter nekateri

spremenjeni podzakonski akti, ki jih je izdal minister, pristojen za finance, predvsem pa

naslednji pravni predpisi:

I . Odlok o ustanoyi\i javnega vzgojno-varstvenegq zavoda Vrtci obiine Moravske Toplice

(n. RS 1 1 /97,s 1/07,7 1/08, 2s/10, 82/1 3);

2. Zakon o raiunovodsvu (Ul. RS 23/99, 30/02 in 114/06)"

3. Zakon o zavodih (Ul. RS, 12/91, 8/96,,36/00 in 127/06);

4. Zakon o vrtcih (Ul. RS 12/96, 44/00,78/03, 113/03-UPB1, 72/05, 100/05-UPB2' 25/08'

I8/09-LIUZGK, 36/10, 62/1I-ZUPJS,94/1I-ZIU, 40/11-zuPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/15-

ZUUJFO );
5. Zakon o orgahizdcii in financiranju vzgoie in izobrazevanja v Republiki sloveniji pL RS

16/07,36/08,58/09,64/09-popr.,65/09-popr.,20/11,40/12-ZUJF,57/12-ZPCP-
2D in 47/15, 46/16 in 49/16 - PoPr.)

6. Zakon o javnih linancah (tll. RS it. I 1/1 I uradno preiiiieno besedilo, l4/13 - popr.,

101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 - ZIPRSl6lT);

7. Slovenski raiunovodski standardi,

8. Pravilnik o sestdvljoniu letnih poroiil in proraiun, proraiunske uporabnike in druge

osebe javnega prava,

9. Navodilo o pripravi zakljuinega raiuna driavnega in obiinskega proraiuna ler

metodologije za pripravo poroiila o doseienih ciljih in rezultatih neposrednih in

po sr e dnih upor ab ni kov Pr or a iuna,

10. Drugi predpisi, provila in navodila Ministrstyo zd izobraievanje, znanost, kulturo in iport

ter Ministrstvo za finance ler drugi driavni predpisi'

\x
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13, ZAKLTUIK] IN SKLEPI

Na osnovi podatkov iz letnega porodila je mogode izoblikovati naslednje:

1. Vrtec je poslovno leto zakljudil s pozitivnim finandnim rezultatom- preseZkom prihodkov

nad odhodki v vi5ini 37.567,77 €. Na dan 31.12.2016 zavod izkaztie skupen preseZek

prihodkov nad odhodki v vi5ini 79.800,74 €.

2. Ugotavlja se, da je vrtec uresnidil cilje, ki jih je sprejel za leto 2016 z omejitvijo, katero

dolodajo razpoloZlj iva sredswa.

3. Predlaga se, da vrtec nadaljuje z izvrSevanjem svojih ciljev ter planskih nalog za leto

2017, poleg izvajar\a redne dejavnosti, pa so to predvsem investicijska vzdrZevanja in
nabava opreme in didaktidnih sredstev.

4. Predlaga se, da se zakljudni radnn za leto 2016 sprejme v predlaganem besedilu.

Podatke pripravila:
i+r. tt'lo

Radunovodkinja

Slavica Fujs
t)

Ravnateljica:

Simona Kaudid
r-
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Moravske Toplice, 28. februar 2017
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POJASNILA K RAEUNOV ODSKIM IZKAZOM. ZAVODA VRTCI OB.INE
MORAVSKE TOPLICE NA DAN 31.12.2016

Pojasnita k radunovodskim izkazom so sestavni del radunovodskega porodila. Podrobno

vsebino razkitij predpisuje Pravilnik o sestavljanju letnih porodil za proradun, proradunske

uporabnike in druge osebe javnega prava. Sestavni del radunovodskega porodila so:

- Uvod
- Pojasnila k bilanci stanja

- Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov dolodenih uporabnikov

- pojasnila k izkazt prihodkov in odhodkov dolodenih uporabnikov po nadelu denamega

toka
- Pojasnila k izkazu finandnih terjatev in naloZb dolodenih uporabnikov

- Pojasnila k izkazu radrxa financiranj a dolodenih uporabnikov

UVOD

Radunovodsko porodilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih porodil za

proradun, proradunske uporabnike in druge osebe jar, rega prava.

1. Zakonske podlage za sestavo raiunovodskih izkazov

D Zakon o radunovodstvu,

F Zakon o javnih financah

F Pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega

prava

F Pravilnik o nadinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. dlenu zakona o

radunovodstl'u

D Navodilo o nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in

opredmetenih osnovnih sredstev

>> Pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za proradun, proradunske uporabnike in druge

osebe javnega Prava ter

D Slovenski radunovodski standardi

2. Naiela sestavljanja raiunovodskih izkazov

Neopredmetenadolgorodnasredstvainopredmetenaosnovnasredstvaseizkazujejopo
nabavniwednosti,vkaterosenev5tevajostroSkiobresti.Lodenoseizkaz,ljepopravek
vrednosti in sredstva v gradnji oziroma v izdelavi Amortizacija se obradunava po metodi

enakomemega dasovnega amortiziranja po predpisanih amortizacijskih ' 
. 

t!:Onlun: d"

ustanovitelj ne zagotovi sredstev za pokrivanje stroskov amortizacije 
:",,j11\"1'9,til :n"tki

amortizacije osnovnih sredstev nadomestijo v breme sredstev v upravlj anju'(980) ' ' :'---

Terjatve in obveznosti se praviloma izkaZejo v poslovnih knjigah ob nj ihovdiii nastankri'



Sredstva v upravljanju sestavljajo: neopredmetena dolgorodna sredstva in opredmetena

osnovna sredstva ter preseZek prihodkov nad odhodki. Sredstva v upravljanju povedujejo

prejeta finandna sredstva za nabavo osnovnih sredstev, zmanjSujej o pa odpisi teh sredstev.

Prihodki se izkazujej o po nadelu fakturirane realizacije in se razdlenjujejo po kontnem nadrtu

za proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Odhodki se izkazujejo po nadelu nastanka poslovnega dogodka in se razdlenjujejo po

kontnem nadrtu za proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Rezultat poslovanja je mesek razlike med prihodki in odhodki tekodega leta in znesek

preseZka prihodkov (odhodkov) iz preteklih let, kije namenjen pokivanju izbranih odhodkov

(prihodkov) tekodega leta.

Zavod izkazuje prihodke in odhodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nana5ajo.

Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov, ki se nanaiajo na dejavnost javne sluZbe in na

dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, se kot sodilo uporablja razmerje med prihodki,

doseZenimi pri opravljanju dejavnosti pri pripravi malic in kosil za zaposlene in morebitne

zunanje uporabnike v primerjavi s celotnimi prihodki zavoda.

POJASNILA K BILANCI STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice so izkazani podatki

o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekodega in zadnji dan

predhodnega obradunskega obdobja.

Priloga k bilanci stanja sta

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev ter

- pregled stanja in gibanja dolgorodnih kapitalskih naloZb in posojil

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorodna sredstva in sredstva v upravljanju ter
- katkorodna sredstva, razen zalog in aktivne dasovne razmejiwe.

Do oroina srcdstva in sredstva v upravli anlu

Med dolgorodna sredstva in sredstva v upravljanju spadajo nepremidni ln dmetena

2.651.osnovna sredstva. Nabavna vrednost nepremidnin znaia na d,an 31.12.20
sedanja vrednost pa 2.081 .957 EUR

e.
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Tabela l: Pregled dolgoroinih sredstev na dan 31.12.2016 po nabavni, odpisani in

neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti

.VISta dolgorodnega ,.

sredstYa

,Popravek
vrednosti

Neodpisana .

vrednost

I 3 5 6:4:3x 100

Ime dolgorod. Sredstva znesek znesek znesck indeks

I ZemljiSda 10.256 0 10.256 0

2 Gradbeni objekti 2.641.300 569.599 2.071.701 78

Tabela2: Pregled dolgoroinih sredstev po nabavni vrednosti za leto 2016 in primerjava s

Predhodnim letom 
-v EUR

Tabela 3: Pregled osnovnih sredstev na dan 31.12.2016 po nabavni, odpisani

neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti

m

5 6=4:3x100

znesek znesek znesck indeks

l Pisalni in radunski stro I

2 PohiStvo 2t .7 45 21.680 65 100

3 a 101.056 62.801 3 8.255

Radunalniska o rema 5.689 5.689 0 l--., l oo

5 I a 18.460 t2.178 6.282 \" l 66

6 Prevoma sredstva 14.239 9.8 56 4.3 83 6

I
Drobni inventar 243.361 243.361

Zavod nadan 31.12.2016 ni imel nobenih dolgorodnih kapitalskih naloZ!,

;;r"J il ind"p";itov ter dolgorodnih terjalev iz poslovanja'

4I 2

5=4/34100zresekznesekIme dolgorodnega sredstva

100t0.256t0.256ZemliiSda
2.641.300 r002.637.978Gradbeni objeLti

orodno d

zap-
st.

Nabavna
Yrednost

Odpisanost
sredstev

2 4

zap'
!t. wednosl

,po stanju

oredhodneda leta

Nabar.na vrednost

... pq.ltanju .

" tekodeea letd

lndcks

5

l.
2.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva zajemajo:

- neodpisano vrednost opreme ter drobnega inventarja.

t,

Ne.,gdpisana
wednost

Popraygt
r.rednosti

Nabavna
wednost

432

Ime osnovnega sredstYa

62

4.

l7.



Kratkoroina sreds tva in kratkoroine iasovne razmciitve

Denama sredstva na zakladni5kem podradunu na dar. 31.12.2016 zna5ajo

24.985 EUR
Kratkorodne terj atve do kupcev na dan 31.12.2016 znaiajo 41.136 EUR. Med

katkorodne terj atve do kupcev so vkljudene terjatve do star5ev za pladilo

prispevka za vrtec. Del terjatev M dar, 3l .12.2016 Se ni zapadel v pladilo, saj je
to prispevek star5ev za mesec december 2016 z rokom pladila v mesecu januarju

201'7. Za zapadle terjatve pa zavod vodi postopke izte4ave preko opominov, v
dolodenih primerih pa tudi preko izvr5ilnih in sodnih postopkov ter izvrSb.

Kratkorodne tedatve do uporabnikov enotnega kontnega nadrta-to so terjatve do

drZavnih institucij. To so terjatve do drZavnega proraduna za potrebe

dvojezidnosti, prispevka stariev za 2. otroka v vi5ini 7.870 EUR, terjatve do

proradunov obdin Moravske Toplice, Gomji Petrovci, Dobrovnik, Murska

Sobot4 Beltinci ter Dobrovnik za razliko v ekonomski ceni za otroke iz njihove

obdine v vi5ini 98.517 EUR. Od tega so izkazane terjatve do Obdine Moravske

Toplice v vi5ini 60.955 EUR za razliko prispevka star5ev za mesec december

2016, ki zapade pladilo v mesecu januarjlu 2017. Zavod ima tudi vzpostavljene

terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje za refundacijo boleznin nad 30

dni v vi5ini 10.992 EUR in do Zavoda za zaposlovanje za javna dela v viSini
2.620 EUR in do OS Bogojina v viSini 290 EUR, ter terjatve do zaposlenih za

telefonske storitve v vi5ini 65 EUR.

b)OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEv

Kratkorotne obveznosti in r)asivne iasovne razmeiitve

Kratkorodne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2016 znasajo 64.313 EUR. To so
obradunane plade, prispevki in stroski v zvezi z delom za mesec december, katerih
pladilo je zapadlo vjanuaiu 2017.

Kratkorodne obveznosti do dobaviteljev na dal 31.12.2016
druge obveznosti iz poslovanja v viiini 13.i90 EUR, ter kr
uporabnikov enotnega kontnega nadrta v viSini g.455 EUR.

znaSaj 20 16 EUR in

l
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obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaSajo na dan 31.12.2016 2.130.943 EIIR.

Sredstva so prejeta v upravljanje od ustanovitelja, toje Obdine Moravske Toplice.

PreseZek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2016 znasa 79.801 EUR in se predstavlja del

neporabljenih sredstev iz naslova opravljanja javne sluZbe, kar pa posledidno pomeni

obveznost do ustanovitelja.

POJASNILA KIZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOCENIH

UPORABNIKOV

V skladu z zakotom o radunovodstvu se prihodki in odhodki doloEenih uporabnikov, med

katere se na podlagi Uredbe o doloditvi posrednih in neposrednih uporabnikov drZavnega in

obdinskih proradunov razvrsda tudi zavod Vrtci obdine Moravske Toplice, priznavajo v

skladu z radunovodskim nadelom nastanka poslovnega dogodka, to pa po dolodbi 16. dlena

odredbe o merjenju in razdlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava

pomeni, da dolodeni uporabniki ugotavljajo in razdlenjujejo prihodke in odhodke v skladu z

radunovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije in niso v nasprotju z

Zakonom o radunovodsflu.

Izkaz prihodkov in odhodkov zavoda za obdobje od I .1.2016 do 31.12.2016 izkazt\e v skladu

z zgora: omenjenim zakonom in odredbo vse prihodke in odhodke, ki so nastali ob

izpolnjevanju pogojev v koledarskem letu 2016 in v predhodnem obradunskem obdobju.

Izkaz prihodkov in odhodkov po wstah dejavnosti pa prihodke in odhodke , ki se nanasajo na

izvajanje javne sluZbe in dejavnosti prodaje proizvodov in storitev na trgu ( trzna dejavnost )

pri ugotavljanju pdhodkov in odhodkov se upoSteva nadelo poslovnega dogodka.

PRIHODKI

PoSlovenskihradrrnovodskihstandardihseprihodkirazdlenjujejona:
- Poslovne,
- finandne in

- izredne

Prihodki so lahko iz proradunskih in neproradunskih virov

Vrtci obdine Moravske Toplice so v poslovn

oziroma poslovne prihodke in sicer v vi5ini 1'

javnih sredstev, to so sredstva iz dtLavnega p

em letu 2016 realizirali P od

128.063 EUR' Poslovanje se

roraduna za Pokrivanje
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v dvojezidnem vrtcu v Prosenjakovcih, kakor tudi sredstva za pokivanje razlike v ekonomski

ceni za drugega in nadaljnjega otroka vkljudenega v vrtec v skladu z Zakotom o vrtcih in
Pravilnikom o pladilih star5ev za program vrtca. Javna sredstva pa so tudi sredstva iz

obdinskega proraduna za pokrivanje razlike v ekonomski ceni storitev ( razlika v ekonomski

ceni vrtca ) ter iz prispevka starSev.

ODHODKI

Odhodki obradunskega obdobja so tisti znesek stroSkov, nastalih v obradunskem obdobju, ter

drugih stroSkov, ki v skladu s sprejetimi radunovodskimi pravili o vStevanju stroSkov med

odhodke obradunskega obdobja vplivajo na poslovni izid obradunskega obdobja.

Odhodki so razdlenieni na:

- poslovne odhodke

- finandne odhodke ter
- izredne odhodke

Poslovni odhodki pa se delijo na ved skupin in sicer na:

- stro5ke materiala,

- strolke storitev,
- stro5ke amortizacije
- stroike dela ter
- ostale stro5ke

Stro5ki blaga, materiala in storitev so realizirani v vi5ini 181.638 EUR, ter stro5ki dela (
vkljudno z povradili stro5kov dela- regres za prehrano in prevoz) v viSini 896.855 EUR, ter
ostali stroiki v vi5ini 1 1.976 EUR. Za stro5ke obradunane amortizacije je zavod bremenil -
zmanj Sal vir- sredstva prejeta v upravljanje, ker ni prejel posebnih namenskih sredstev s strani
proraduna za pokrivanje teh stroSkov.

v okviru stroskov materiala so evidentirane vrednosti porabljenih zivil, energije in kuriva
porabljena za ogrevanje, ki predstavljajo eno izmed vedjih bremen zavodovega poslovanja,
material za sprotno vzdrlevanje, material za diSdenje, pisamiski material ter izdatki za nakup
strokovne literature in drugih publikacij.

Stroski storitev so storitve v cestnem prometu, prr storitve, storitve za sprotno vzdrZevanje,
komunalne storitve, zdravstvene ter druge neproizvodne storitve.

Podrobna razdlenitev prihodkov in odhodkov zavoda je razvidna iz Real odkov in
odhodkov Vrtcev obdine Moravske Toplice v letu 2016 , ki so priloga Z
poslovnega porodila zavoda.

racuna ln



POJASNILA KIZKAZU PRIIIODKOV IN ODHODKOV DOLOdENIH
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Zavod izkaztje prihodke in odhodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nana5ajo.

Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov, ki se nanaSajo na dejavnost javne sluZbe in na

dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, se kot sodilo uporablja razmerje med prihodki,

doseZenimi pri opravljanju dejavnosti pri pripravi prehrane za zaposlene in celotnimi prihodki

zavoda.

Izkaz prihodkov o odhodkov po vrstah dejavnosti izkazuje presezek prihodkov na strani

dejavnosti javne sluZbe v vi5ini 37.330 EUR in preseZek prihodkov nad odhodki iz naslova

trZne dejavnosti v viSini 238 EUR.

Za delitev prihodkov in odhodkov smo uporabili sodilo - delez trZnih prihodkov v vseh

prihodkih. v letu 2016 znaia trlni delez 1,796 %. Prihodki iz naslova trzne dejavnosti so v

letu 2016 dosegli vi5ini 8.984,00 EUR, odhodki pa 8.680,13 EUR.

POJASNILA KIZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NATELU
DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po nadelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in

odhodkih v obradunskem obdobju in v preteklem obradunskem obdobju. Pri ugotavljanju

prihodkov in odhodkov je upostevano nadelo denamega toka, kar pomeni, da je poslovni

dogodek nastal in daje pri5lo do prejema ali izpladila denarja'

prihodki so razdlenjeni v skladu z zakonom o radunovodstl'u ter z enotnim kontnim nadrtom

za proradun, proradunske porabnike in druge osebe javnega prava. Med prihodki in odhodki

so izkazani zneski, ki so bili realizirani v obdobjuod 1. januarja 2016 do 31. decembra 20'16.

Prihodki in odhodki po nadelu denamega toka so razdlenjenr :

- prihodke za izvajanle javne sluZbe ter

- prihodke od prodaje blaga in sto tevter na

-odhodkezuadiizvilanjajavnesluZbeterodhodkezaradiprodajeblagainStoritevna
trgu.

Prihotlki po nadelu denamega toka so realizirani v viSini \ '157 '709 E

EUR za izvajanje javne sluZbe ter 8'984 EUR prihodkov od prodaje bla

Tudi pri razmejevanju prihodkov in odhodkov po nadelu denamega

odhodke za izvilanje javne sluZbe in trZne dejavnosti smo uporab

prihodkov pridobljenih na trgu v primerjavi z celotnimi prihodki in zna

ViSina odhodkov realiziranih po nadelu denamega toka pa je 1'134'254

UR in sicer 1.148.725
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PO.IASNILA K RACUNU FINANCIRANJA

Zavod se v koledarskem letu 2016 ni zadolleval in ni imel odpladil kreditov.

POJASNILA KIZKAZU RAdUNA FINANdNIH TERJATEV IN NALOZB

Prav tako kot radun financiranja tludi izkaz finandnih terjatev in naloZb ne izkazuje nobenega

prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje dolgorodnih posojil, ter

ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more dobiti vradil.

Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posamezni bilanc in prilog k bilancam je moZno

ugotoviti naslednje:
r poslovanje zzvoda oziroma upravljanje in gospodarjenje s sredstvi lokalne skupnosti

in ministrstva je bilo v letu 2016 namensko, gospodamo in racionalno.
. javna sredstva so bila porabljena namensko za izvajarle javne sluZbe
. poslovno leto 2016 je zakljudil s pozitivnim finandnim rezultatom- preseZkom

prihodkov nad odhodki v vi5ini 37.568 EUR. Tako zavod na dan 31.12.2016 iz*azuje

skupen preseZek prihodkov nad odhodki v viSini 79.801 EUR
. izpladila zaposlenim so se vr5ila v skladu s potrjeno sistemizacijo na podlagi

kolektivne pogodbe , zakona o javnih usluZbencih, zakona o pladah v javnem sektorju

kakor tudi podzakonskih predpisov- pravilnikov
. zavod je v letu 2016 izvajal javno siuZbo predpisano za podrodje vzgoje in varstva

pred5olskih otrok v Sestih enotah zavoda

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravila:
Slavica FUJS

Ravnateljica:

Simona KAUiIi

r?'$
'.\ 

4
'to^,

-3r" 1l lr
., t ,

of L\" "

i.. *./../,

i)r)id,l nli(rl 2i)rt
lll?{! \1,)r;,\ rtir li)l}tjr{,

O: li::S /0 :, {r:1,i..}r 7,1

: iri{i}( l|ri}il atc(..( iJ,tt
\ x \,It.)i\ cr.rr,til

ZAKI-JUCEK

( A



Vrtci obdine Moravske Toplice REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA OBDOBJE

OD JANUARJA DO DECEMBRA 2015

1 ladila iz racunaDotaci
Obdina Mor. Toplice 704.O39,77 710.000,00 760.209,46 107
Ob6ina M.Sobota 13.367,66 10.000,00 18.826,27 '188
Obdina G. Petrovci 10.498,30 6.000,00 8.506,83 142
Ob6ina Puconci 2.000,10
Obdina Beltinci 1.444,50 432,76
Ob6ina TiSina 4.033,40
Obdina Velika Polana 3.691,75
Ob6ina o5tan 2.083,10 2.000,00 1.421,18 71
Mestna ob6ina Maribor 1.414,52
Obdina Cankova 1.720,52
Obdina Lendava 3.300,75
Ob6ina Dobrovnik 3.756,'t9 2.000,00 3.601,76 180

2 SProstovo nt - Solski sklad 9.927,68 7.000,00 1 1.805,57 169
3 Prihodki JD zavod, ob6ina 23.879,25 24.000,00 32.293.16 135
4 Pris k star6ev 172.720,32 172.000,00 194.888,47 113

hodki NSS, rana, zavarovalnica, 5olD I 14.099,78 14.000,00 17.926,18 128
6 Mss - latilo za 2. otroka 25.002,O7 25.000,00 27.300,19 109
7 M 5tvoidnost, sind. zau nica, 46.727,13 46.000,00 47.550,26 103

1 Moravske Toplice
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Vrtci obaine Moravske ToPlice REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA OBDOBJE

OD JANUARJA DO DECEMBRA 2015

s. za lnvares, n na,p a
103114.254,43110.600,00108.352,05alcaDa atve delod2
9816.651,4817.000,0017 .191,47Prevoz na delo in z dela3
'10331.833,9231.000,0031 .1 35,09Prehrana med delom4
1022.558,982.500,002.464,11oko ninsko zavarovan5 '1052.098.222.000,001.985,44ki octn EVtanIk mlo etricea d VNnerost edS (6
1321.972,631.500,001.523,73ri deluZdravstvene storitve in varstvo7
Ub2.871,103.000,00Strokovno izobra2evan e8
1368.1 76, 1 96.000,005.891,99Zavarovalne reml eo
112111,5698,62la6ilnStroiki etaa10
10810.804,4310.000 0010.341.97Komunalne in dru e storitve11
8914.325,8716.132,9719.683,56Tekode vzdrZeva en12. to1.907,862.500,002.035,27Po5tne in telefonske storitve13
9866.313,7068.000,0066.873,34la14
758.294,561 1.000,00'10.594,56

Material za diS6enje15.
1218.503,977.177,73Pisarni5ki, stroSki uka, narodnine, knlo.
845.050,456.000,006.002,15Materialni odhodki17.
16611.640,447.000,007.602,51Nabave ra6, osnovna sredstva in drobni inventar'18.
oo22.785,9923.000,0022.O53,52Elektri6na energi a19.
7616.677,5522.000,0020.233,s3linoflva ,Poraba20 OE1.696,092.000,002.107,94ritve i in! odek stoodvetnaT eks21

11 55.268,933.500,003.470,37i odhodkiD str. avto., prevoz, o led22
13331,830,3024.000,0023.851,65avna dela )ra6ilaaDZJ
14410.084,147.000,006.585,55sklad)Dru i stroSki24

2s,83Davek od dohodkaaE

10042.232,9742.232,9753.977 27Saldo iz preteklih let
37.567,77-38.932,22-11.744,30ce Ia etaan otekIos aovaS dI o p
79.800,743.300,7542.232,97Skupni saldo

2 Moravske Toplice

103694.75tr,45
1

Dodatno

4.020.87

100,00

7.000,00



I. JAVNIZAVODI IN AGENCIJE

A, IZKM. PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAEELU DENARNEGA TOKA

REALIZACIJA

JANUAR.
DECEMBER

2016

(1) (2) l3=21)

A. Prihodki iz sredstev iavnih tinanc 858.000,00 936.332,72

7400 a. Prejeta sredstva iz drravnega proraluna 93.000,00 99.964,51
del 7400 sredstva iz roraauna za tekoeo rabo 93.000,00 99.964 51
del 7400 sredstva iz drZa roraauna za anvesticiPre 0 00 0 00

7401 b. Preieta sredstva iz obCinskih proraaunov 740.000,00 787.963,39
del7401 ta sredstva iz o nskih roradunov za tekoao raboPre 740.000 00 787.96 39
del 7 401 Pre sredstva iz obdinskih raaunov za investici

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovania /t8.404,82

del 7 402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekoao
25.000.00 48.404,82

del7402
investi
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za

7403,
7404 d. Preieta sredstva iz iavnih skladov in agencij

del 7403 eta sredstva iz vnih skladov za tekoaoP orabo
del7403 eta sredstva iz h skladov za investicP
del7404 sredstva iz nih za tekoeoP n
del 7 404 eta sredstva iz nih za investiciP n

del 7 40 e. Prejeta sredstva iz proraaunov iz naslova tujih donacij

741
I, Prejeta sredslva iz drzavnega proracuna iz sredstgv

na Evro ke un

189.000,00 212.391,86

del7130 Prihodki od prodaje b
sluzbe

laga in storitev iz naslova izvajanja javne
186.000.00 203.184,79

del 71A2 obrestiP 0 00
del 7'l00 Prihodki od udeleZbe na dobiaku in dividend ter prese2kov

rihodkov nad odhodki
del7141 i lekoai sluZbeD arihodki iz naslova izva 3.000 00 9.207 07

rihodkiKa italski
730 donac iz domacih virovP
731 inePre do tz
786 Ostala eta sredstva iz rora6una Evro keu
187 ih evro h instituP eta sredstva od d

8.000,00
del7130 Prihodki od bla in storitev naa u 8.000 00 8.984 00 112del 7102 obresti
del7103

a
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del 7100
Prihodkiod udeleZbe na dobi6ku in dividend ter presezkov

hodkov nad odhodki
del7141 E tzvai tekoai ki ne izh a avne sluibe

1.055.000,00

803.385 63761.00 0ntmA. Plaae in d i izdatki za
712.367 09685.000 00Plaae in dodatki

38.256 6923.000 00res za letni d ust
51.214 57Povraaila in nadomestila

nostSredstva za delovno usdel 4003
del4004 Sredstva za nadurno delo
del 4005 odbiPlace za delo nerezidentov
del 4009 i izdatki za lenim

112.000 00 118.774 94ki del alcev za socialno varnostB.P
61.000 00 63.905 55Pris kza ninsko in invalidsko zavarovan e

50.982.74Pris k za zdravstveno zavarovan
651 13vek za osl
716 68del4013 ek za starsevsko varstvo

2.000.00 2.518,UPremije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
i ZKDPZJU

del 4015

196.'157,39't67.000,00C. lzdatki za blago in storitve za izvajanje javne sluibe
103.960,3190.000 00Pisarniski in s loSni material in storitvedel 4020

2.7081.000 00del 4021 Posebni material in storitve
51 .32147.000 00del 4022 Ene a voda komunalne storitve in komunikaci

4.000 00 5.1 '10 53Prevozni stroski in storitvedel 4023
2.000 00 2.141tovalzdatkiza slurbena adel 4024

10115.000 00 15.106 38Teko6e vzdrZevandel 4025
'1.053 40ntnemnine in zakuPoslovne nadel 4026

del4027 Kazni in odikodnine
1848.000 00 14.754 40del 4029 rativniodhodkito

D. Plaaila doma6ih obresti403

E. Plaaila tu h obresti404

410 F. Subvenc
sameznikom inG. Transferi os odin stvom411

antH. Transferi rofitnim am in ustanovam412
413 I i tekodi domaai transfe

7.189,337.000,00J. lnvesticijski odhodki
torovNaku z radb in42a0

Naku revoznih sredstev
1.0723.000 00Naku eo

373.000 004203 ih osnovnih sredstevN d
GdN rekonstrukci ainad4204

1.000,00sko vzdrZevan in obnovelnvesti4245

Naku astevzem i56 in naravnih b4206
remonemateriaNaku a420?

tudije o izvedljivosti projektov, proje ktna dokumenlacija,

nadzor investici ki inzenirin
4208

4209 h zaloovnih rezerv in intervenciNaku b

8.746,008.000,002. ODHODKI IZ NASLOVA PRO e eLAoa tu srontrevDAJ

NA TRGU
6.283.00A. Plade in drugi izdatkizapos lenim iz naslova Prodaje blaga in

u 482storitev na t
929,00B. Prispevki delodajalcev za socialno varnos

u 483bla a in storitev na t
t iz naslova

del401
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del 4O2
C. lzdatkiza blago in storitve iz naslova prodaje blaga in

8.000,00

FINAN6NI

NAERT
2016
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REALIZACIJE
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1.534,00

III. PRESEZEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD
oDHODKt at--fl l 0,00 23.455,29
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B. RACUN FINANENIH TERJATEV IN NALOZB

C. RAEUN FINANCIRANJA
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OANIH POS oJt N PRODAJA

50+75,|+7s2

750 Preieta vraaila danih Dosoiil
751 Prodaia kapitalskih deleU ev
752 nine iz naslova

V. DANA POSOJILA IN
DELEZEV

E KAPITALSKIH

1+442+443

440 Dana lla
441 ka talskih delezev in flnananih nalozb
442 Poraba sredstev nin iz naslova rivatizac

443
Povedanje namenskega premozenia v javnih skladih in drugih

vnih osebah kii remo2en lastia rava

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

KAPITALSKIH DELEZEV
0 U

REALIZACIJA

JANUAR.
DECEMBER

2016
- v evrih -
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50

500+50'l

Domade zadolZevan500

zadolrevanje v tujini501

550+55',1

dolgaIaaila doma550

551 Odplacila dolga v tujino

00
tx. NETO ZADOLZEVANJE (vll.'vlll.)

x. PovEcANJE (ZMANJ SANJE)SREDSTEv

.+lV.+Vll.ll.-V.-Vlll
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