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skladu s 21. dlenom Zakona o ralunovodstvu in Pravilnikom o radunovodstvu je Javni
zavod Vrtci obdine Moravske Toplice pripravil letno porodilo, ki je sestavljeno iz naslednjih
delov:

a)
b)

poslovno porodilo,
radunovodskoporoiilo.

A. POSU)YI{OPOROCILO

T,

PREDSTAWTEV VRTCA IN RAZVOJA

Javni zavod Vrtci obdine Moravske Toplice je bil ustanovljen leta 1996 z Aklom o ustanoviwi
javnega vzgojno-varstvenega zzyoda Vrtci obCine Moravske Toplice (Ur. l. 5t. 53/96 in
I l/97). Pred ustanovitvijo skupnega zavda so bile enote vrtcev organizacijsko vezane pri
osnovnih Solah Bogojina, Fokovci in Prosenjakovci ter Vrtcu Murska Sobota.

Z ustanovitvijo javnega zavoda so se vse enote vrtcev v oblini Moravske Toplice povezale v
enoten zavod.

javni zavod so vse enote pridobile enake moZnosti za raz.toj, enotno
pedago5ko in organizacijsko vodstvo ter enake moZnosti za izobraievanje, kar je bilo v
prejSnji obliki delovanja vrtcev najbolj pomanjkljivo.
S povezavo enot v skupni

Trenutno delujemo na 6 lokacijah - Bogojina- 2 oddelka, Filovci
I oddelek, Fokovci I
oddelek, Martjanci
3 oddelki, Moravske Toplice centralna enota s 5 oddelki ter
Prosenjakovci - dvojezidna enota z l oddelkom.

-

-

-

-

Z

izgradnjo novega vrtca v Moravskih Toplicah, smo re5ili problematiko zagotavljanja
ustreznega Stevila mest v tej enoti ter v enoti Martjanci, se pa zadnja 3 leta sredujemo s
pomanjkanjem prostih mest v enoti Bogojina.

2.

KRATEKOPISVODSTYA

PedagoSki vodja in poslovodni organ javnega vrtca

je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naloge iz

49. Elena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja in druge naloge, ki mu
jih nalaga Zakon o vrtcih, Zakon o radunovodstvu ter pravilniki, odloki in drugi predpisi.

Zaradi razlidnih lokacij vrtca ravnatelj vsako leto imenuje vodje enot. Ti so zapisani v Letnem
delovnem nairtu, ki ga sprejme Svet zavoda v zaietku Solskega leta. Vodje enot skbijo za
povezavo med delovno enoto, okoliemjr:-upravo
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3.

PREDSTAVITEVPOMEMBNEJSIH ORGANOY

je

organ, ki ga sestavljajo predstavniki delavcev, predstavniki stariev,
predstavniki ustanovitelja - Obdine Moravske Toplice in predstavnik soustanovitelja Madiarske narodne samoupravne skupnosti obdine Moravske Toplice. V letu 2016je bil Svet
zavoda v sestavi: 5 predstavnikov delavcev, 3 predstavniki star5ev, 2 predstavnika
ustanovitelja in I predstavnik soustanovitelja.

Svet zavoda

Svet zavoda imenuje in razre5uje ravnatelja vrtca, sprejema proglam razvoja vrtca, letni
delovni nadrt in poro6ilo o njegovi uresniditvi, odloda o uvedbi nadstandardnih in drugih
programov, obravnava porodila o vzgojni oziroma izobraZevalni problematiki, odloda o
pritoZbal y zxezi s pravicami, obveznostmi in odgovomostmi delavcev iz delovnega
razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloZi vzgoj itelj ski zbor, Solska in5pekcija,
reprezentativni sindikat zaposlenih, svet star5ev in opravlja druge naloge, dolodene z zakonom
in aktom o ustanovitvi.
Strokovna organa v zavodu sta vzeojiteliski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.

Za interese star5ev se vsako leto oblikuje Svet starlev, v katerem ima vsak oddelek po enega
predstavnika.

4,

KRATEK PREGLED DEJAWOSTI, CILJI IN REZUI,4,TI

Javni zavod Vrtci obdine Moravske Toplice dela po nadelih in ciljih, ki jih doloda Kurikulum
za vrtce (sprejet leta 1996) in Letnem delovnem nadrtu, ki ga sprejme svet zavoda za vsako
Solsko leto posebej.

Skozi vse leto smo se trudili ztgotavljati dim boljie pogoje za otrokov optimalni razvoj.
predvsem pa omogoditi kakovostno druZenje otrok z vrstniki (socializacija). Delo je potekalo
v dnevnih programih.
St. vkljubenih otrok:

-

januar 2017: 188
junij 2017: 200
september2017: 179
december 2017: 185

V nai zavod je vkljudenih tudi nekaj otrok s posebnimi potrebami. V

lelu 2016117
smo imeli 5 otrok z Odlodbo Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Otroci s
posebnimi potrebami so integrirani v redne oddelke dnevnega progama. Trije otroci so bili
opredeljeni kot otroci z zmemimi govorno-jezikovnimi motnjami, en otrok z ved motrijami
(teZia gibalna oviranost in zmeme govorno-jezikovne motnje) in en otrok z ved motnjami in
SoLskem

primanjkljaji (teZje govorno-jezikovne motnje, teZja gibalna oviranost, dolgotrajno bolan
otrok in zmema motnja v duSevnem razvoju). Vsem otrokom je bila 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 sta imela ves das bivanja v vrtcu spremljevalko za nudenje fiziine pomodi.

Z novim Solskim letom 20l7ll8 sta se dva otroka z zrnemimi govorno-jezikovnimi motnjami
vSolala v redno osnovno 3olo, enemu pa je bila spremenjena odlodba in je poleg zmemih
govomo-jezikovnih motenj opredeljen 5e kot otrok z avtistidnimi motnjami. Dodeljen mu je
bil tudi zadasni spremljevalec in ker ga nismo mogli zagotoviti iz trenutnega kadra
zaposlenih, smo dodatno zaposlili spremljevalko za polovidni delovni das. Otroka z ved
motnjami imata stalni spremljevalki tudi v Solskem lefi 2017118, s 1.1.2018 pa je pridobil
odlodbo otrok s teZjimi govomo-jezikovnimi motnjami, en otrok pa je v postopku usmerjanja.
Tako imamo trenutno 4 otroke z Odlodbo Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami in enega otoka v postopku.
Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmet'eni v programe za pred5olske je potrebno
prilagoditi prostor in pripomodke. Pripomolke, brez katerih se otroci s posebnimi potrebami
ne morejo vkljuditi v program vzgoje in izobraZevanja, mora zagotovi ustanovitelj javnega
zavoda. Ustanovitelj mora zagotoviti tudi sredstva za dodatno strokovno pomod, pa tudi
sredstva za pokrivanje stro5kov, ki niso viteti v ceno programa.
Otrokom ki nimajo odlodbe o usmeritvi in obCasno pohebujejo dodatno pomod strokovni
delavci pripravljajo prilagojene programe, spremljajo njihov napredek in sodelujejo s star5i,
svetovalno delavko in zunanjimi strokovnjaki. Omogodamo jim tudi dodatno pomod
zaposlenih preko programa javnih del.

PREDNOSTNA NALOGA
Prednostna naloga v Solskem letu 201612017 ter v Solskem

letu,20l7l20l8 je GIBANJE.

Gibanje je ena najosnovnej5ih oblik indzanja obdutkov, sporodanja, socializacije in
univerzalna oblika terapije. Vseh aktivnosti... sprejemanja, sporodanja, koordinacije... .se
udimo preko gibanja.

Zdrav otrok je v gibanju. Njegovo potrebo je potrebno upoltevati tako doma kot v vrtcu. Naii
moZgani niso narejeni, da bi se gibali lx na teden ampak VSAK DAN! V moZganih je modus
ponavljanja. Pri udenju ni bliZnjic/instant re5itev. Gibalne izku5nje zvi5ujejo prag za boledino.
Padci in modrice so sestavni del gibalne igre.

ie

osnove nrso razvite je motena socialna integracrja. Gibalni razvoj je v tesni povezanosti s
dustvenim, socialnim in intelektualnim razvojem. Urejen zgodnji gibalni razvoj vpliva na
razvoj govora. Otroci se uveljav[iqio-pred+senaa gibalnem podrodj u. Neustremi vedenjski

vzorci so lahko posledica NEUSPEHA. Ti otroci potrebujejo ved gibalnega prakticiranja, da
pridobijo ustrezno telesno samopodobo. >ie obvlada5 svoje telo si na konju<, to je osnova
osebnostne samopodobe. Gibalna neurejenost se lahko ina a v nemiru, nerodnosti,
nesigumosti in gibalni neizZivetosti ! !! Kar so tudi moZni pogosto vnoki zz druge tefuve:
vedenjske, teZave s pozornostjo, vztrajnostjo, teZave na govomo jezikovnem podrodju.
Pred5olski otrok potrebuje priloZnosti za ranolike gibalne izkuinje. Potrebuje ut{evanje s
ponavljanjem, da aktivnosti dim bolj suvereno izvaja. Ob tem bo bolje pripravljen na
Zivljenje. Otrok, ki je navajen gibanja, vei prenese in v razvoju ujame wstnike. Gibanje
rpliva na intelektualni razvoj: otrok raziskuje, je bolj kreativen, samozavesten, poveda se
zavedanje, samokontrola in zadovolj stvo.
IZ SAMOEVALVAC IJSKEGA PO ROCI LA :

Plastiinost nevroloikega sistema se s starostjo zniiuje. Po 7 letu otrok teije osvaja gibalne
vzorce, potrebuje za osvajanje dlje iasa, viasih pu pomembne spremembe tudi niso vei
moine. V skladu s prednostno nalogo smo si zadali 6 ciljev:
NACRTOVANJE. IZVEDBA IN SPREMIJANJE DOSEGANJA ZASTAVIJENIH CIIJEV

CiU

Cilj
Cilj
Cilj
Cilj

Cif

l:

Ponuditi iim vei raznolikih gibalnih aktivnosti prilagojenih otrokovim sposobnostim.
2: Otrok pozna in uporablja iportna oblaiila in obutev
j: Otrok spozna razliine iportne rekvi;ite.
1: Izvedba skupnih nairtovanih gibalnih aktivnosti s starii.
5: Inedba skupnih nairtovanih gibalnih aktivnosti z zunanjimi deleiniki.
6: Pridobine na podroiju gibanja za svojo osebnostno oz. profesionalno rast.

Reaitati:
Oili I : Ponuditi iim vei raznolikih sibalnih aktivnosti prilasojenih otrokovim soosobnostim.
V vseh oddelkih se je vsakodnevno ali veikrat tedensko inajalo jutranje razgibavanje,
gibalne minule ali gibalni odmori in sicer pred zajtrkom, pred kosilom ali med dejavnostmi,
ob upadu koncentracije in nemiru onok. Veiinoma so se gibalne ahivnosti inajale v oddelku,
pogosto pa navajajo tudi garderobo, drugo igralnico, skupni prostor, teraso, igriiie.
Strokovni delavci so gibalne aklivnosli prilagajali sposobnoslim otrok s prilagodilvami in
poenostdvitvami nalog za otroke s iibkejiimi gibalnimi sposobnostmi, manj sposobni otroci in
otroci s posebnimi potrebami so nekatere prilagojene vaje inajali loieno, s pomoijo
strokovnih delavcev ali spremljevalke.
Cili 2: Otrok pozna in uporablja ioortna oblaiila in obutev.
Najuiinkovitejie je bilo spoznwanje svojih iportnih oblaCil in obutve ob vadbenih urah ter
spoznavdnje iportne opreme med obiski iportnikov. V skupinah s prediotskphi \iroki so dali
veiji poudarek vezanju vezalk in v enem oddelku dosegli, da so vsi otroci ii oddelka do konca
iolskega leta znali zavezati vezalke.
Strokovni delavci vseh oddelkov, razen dveh oddelkov l-2 let ncuajoloJ da so se olroci
preoblaiili v iporlno opremo za vadbene ure, nekateri pa tudi za pohodb. Otroci iz oddelkov
aklivnosti imajali ako, du so pred
l -2 let so imeli obleiena udobna oblMso+ibalae

aktivnostmi le slekli debelejia oblaiila. V enem od kombiniranih oddelkov, kjer starii
otrokom niso redno prinaiali iportne opreme, so si zadali cilj, da bo prinaianje iportne
opreme v naslednjem Solskem letu bolj dosledno.
Cili 3: Otrok spozna razliine iportne rekvizite.
Otrocr so primerno staroslnemu obdobju spoznavali razliine iportne rekvizite. V veiini
oddelkov so otroci iportne rekvizite spoznavali pri vadbenih urah, tako da so jim strokovne
delavke demonstrirale njihovo uporabo, nato pa so jih preizkuiali ,ie sami. Nekatere ,iportne
rekvizite so otroci spoznali med obiski raznih iportnikov, nekdtere pa so si ogledali tudi preko
IKT. Cilj 1e bil realiziran v vseh oddelkilt, strokovni delavki dveh oddelkov novajata, da otroci
sicer znajo pokazati imenovdne lekvizite, sqmostoino pa ne znajo vseh poimenoyati.
Cili 1: Inedba skupnih nairtovanih sibalnih aktivnosti s starii.
Strokovni delavci vseh oddelkov novajajo itevilne gibalne aktivnosti s starii: pohod okrog
Bukovniikega jezera, noini pohod tlo pravljiine deiele, pravljiina joga, Cici step qerobiko,
pohod prijateljstva, orientacijski pohod na ftim stezi, pohod z dedki in babicami, pohodi na
domove otrok, kalesurjenje s starii, druienje treh generacij, Simbioza giba, popoldanska
sreianja s starii - >On the move<, sankanje, kulinariino-gibalna delavnica, jesenski pohod s
starii, vadbena ura s starii v iolski telovadnici ...
Udeleiba starfiev je bila med oddelki in razliinimi dejavnostmi zelo razliina, powreCfto pa
nwd 60 in 70 %. V dveh oddelkih 1-2 let alj ni bil realiziran, y enem zaradi zelo nizke
udeleibe stdriev, y drugem pa zaradi menjave strokovnega tima nairtovanih dejavnosti niso

inedli.
Cilj 5: Inedba skupnih nairtovanih pibalnih aktivnosti

z zunanjimt

deleiniki.
V vseh oddelkih, razen v oddelkih l -2 let, so izvajali nairtovane gibalne aktivnosti s itevilnimi
zundnjimi deleZniki. Strokovni delavci navajajo: pravljiina joga z Mileno, Cici step aerob ikct
z Borutom Talianom, ljudska igra Pandolo z Gordano Baii, iportne rgre z OS Fokovci,
gibalne igre z nekdanj imi varovanci vrtca, SD Bogolina, nogomet SD Fitovci, namizni tenis
Staia Matis, hokej na travi - Joie Crnko, kegljanje Marika Kardinar, hiphop, Denis
Vrbanec, odbojka Tajda Varga, joga s Simbiozo giba, On the moye, plavalni teiaj, jesenski
pohod, kulinariina delavnica, poligon s iportnim pedagogom, vadbena ura z Mitjem Gorzo. V
vseh oddelkih, razen v dveh odtlelkih l -2 let, je bil cilj realiziran.
Cili 6: Pridobitve na oodroiju gibania za svojo osebnostno oz. orofesionalno rast.
Strokovni delavci navajajo, da so na podroiju gibanja pridobili veliko novih idej, ki1* lahko
uporabijo pri delu z otroki v oddelku, da so bili vei iporlno aktiyni in so pridobili vei ipctrtne
kondicije, v oddelkih so poveiali koliiino iportnih dejavnosti, vadbenih ur in iportnih sreianj
ter se nauiili pravilne imedbe posameznih vaj, prebrali so yei strokovne literature v povezavi
z gibanjem, poglobili so se v pisanje prtprav za vadbene ure, izobraievali so se o pravilni
prehrani, ugotovili, da je potrebno vadbene ure z istim ciljem veikrat ponavljati in spozrali,
da za otroke naredimo najvei, ie smo tudi sami gibalno aktivni in da nam gihanje mora preiti
v rutino. Ugotovili so kako koristni so lahko gibalni odmori za nemirne otfgke' ter.vadbo za
doseganje posluinosti in odzivnosti ter sproiianje napetosti. Izralajo zadovoljstuo nad.uspehi
otrok in pomoii starejiih otrok mlajiim, ieleli pa bi se uleleiiti ie kakinega izobraievrtuja rw
to temo. Vsi strokovni delavci navajajo, da je bil cilj realiziran

POTI'I'IVNO:
- spoznavanje novih iger, veselje in radoiivost otrok ob izvedbi kakrinihkoli gibalnih
aktivnosti, pripravljenost in sodelovanje zunanj ih izvajalcev brez priiakovanja iesa v
zameno, veiji poudarek na gibanju skozi vse Solsko leto, otroci iez ias sami zainejo
izraiati Zeljo po gibanju, noini pohod in drulenje teh generacij, vei gibanja in
spremenjen odnos do gibanja, druienje otrok s iportniki, otroci se priinejo sam,
dogovarjati za gibalne odmore in gibalne minute, gibalne dejavnosti imajo pozitiven
vpliv na medsebojne odnose v skupini in na vkljuievanje novincev, pozitivnd izkuinja s
fleksibilnostjo v ktmbiniranem oddelku, mlajii otroci se hitro uiio od staretiih,
vadbene ure s star|i, otroci in ipormiki, zaradi gibanja hitrejii kognitivni ranoj.
NEGATIVNO:
- premalo prostora za vadbene ure v igralnici, saj pohiitveni del zasede velik del
igralnice in viasih predstavlja nevarnost za otroke, ieprat ga zaiittijo z blazinami.
Prav tako za vadbeno uro v igralnici potrebuJejo dosti iasa za pripravo prostora in
pospravljanje.

IZZV strokovnim

delavkcem predttqvlja spoznati, se

nauiiti

in prenesti kakino novo iportno

panogo, izvedba kolesarjenja s starii, uskladiti termine za povabljene iportnike, nairtovanje,

priprava

in

organizacya Sportnih akivnosti, prilagodiue vaje, aktivnosti razliinim
sposobnostim otrok, inedba skupinske vadbene ure in izvedba gibalnih ahivnosti v oddelku
1-2 leti.

ZA NAPREI:

-

ndda|evanje dejavnosti s podroija gibanja v narovnem okolju, inedba veijega itevila
gibalnih dejavnosti z zunanj imi deleiniki, vkljuiiti vei storiey v izvedbo gibalnih
dejavnosti, graditi na gibanju tudi za nas odrasle, povezovati iportne ponoge, v narovi
preiiveti cel dan, spodbuditi starie k veiji udeleibi sreianj, meseini obisk aerobike ali
drugih iportnih aktivnosti (hoja, ples, ioga) za zaposlene, iskanje novih iportnih
ahivnosti, sprostitvene vaje, vkljuiiti vei zunanj ih deleinikov, izyesti vei gibalnih
delavnic s starii na ravni enote, sodelovanje starejiih otrok iz kombiniranega oddelka

vadbeno uro obvezno lx tedensko, iasovna
uskladitev vsakodnevnega jutranjega razgibavanja, vnesti upordbo iim vei iutil - ne
le na iulni poli, skupni pohodi, skupno kolesorjenje, joga za olroke in odrasle,
povabiti strokovnjake iz didaktike iporta, ie naprej sotlelovati s SD IZZIV Pomurje,
tudi v smislu seminarjev ;a strokovne delovke in gibalno-iportno-sprostitveno
popoldne za zaposlene - JOGA.

z otroci iz starejie skupine, inesti

Zadovoljstvo z izvajanjem prednostne naloge v iolskem letu 2016, l7 ,o i=raril, tudi starii v
ankenih vpraSolnikih.
Velika veiina stariev meni, daje hilo nairtovanih gibalnih aldivnosti rav6o prav. Starii so.se
razliino pogosto udeleievali razliinih aktiwtosti na rovni zavoda, enote ali oddetka. Veiina
stariev si ieli nairtovanrh gibalnih aklivnosti :o starie in otroke na ruvni oddelka ali enote.
Starii tudi navajajo, da so bili v tem iolskem letu s svoj im otokom zaradi pre&ostne taloge
iz podroija gibalnih aktivnosti lu.l+fupgost4e-Cifuilno aktivni, rozen v eflem primeru,

kjer niso bili pogosteje gibalno aktivni zaradi prednostne naloge vrtca, z razlogom, ker so bili
ie prej gibalno aktivni.
Podrobne vsebine so bile del LND posameznih oddelkov

CELOLETNE AKTIVNOSTI
Razlidne celoletne aklivnosti smo izvajali po LDN posameznih enot. Otrokom smo ponujali
kakovostne, pestre in zanimive obogatiwene dejavnosti. Izbrali smo jih na podlagi lastnih
izku5enj, potreb otrok in starSev. Izvajali so jih strokovni delavci v vrtcu.

.

Gibalno Sportni program MALI SONdEK
Namenjen je otrokom od drugega do Sestega leta. Sestavljenje iz Stirih stopenj:

MALI
- MALI
- MALI
- MALI
-

SONdEK
SONCEK
SONdEK
SONCEK

- modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
- zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
- oranZni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
- rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

Dejavnosti izvajajo strokovni delavci. Za stax5e je program brezplaien. 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. Neuspeinih otrok M!
Otrok je nagrajen z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za vsako opravljeno stopnjo
progama 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
soniek je, da se spodbuja manj uspelne otroke - tem otrokom se posveda ved pozomosti,
prilagodijo pa se tudi naloge. Otrok naj bi spoznal, daje z voljo in pomodjo mogode marsikaj
dosedi. Priznanje je spodbuda za njegov napredek. Bistvo tega progama torej ni tekmovanje
temved igra, pravi cilj pa ni osvojitev piznanja in nagrade, ampak dejavnost sama.
Iz sredstev Sklada vrtca smo pokrili finandne stro5ke tridnelnega plavalnega tedaja, ki smo ga
izvedli v Termah 3000.

.

Prometna yzgoia
Prisotna je v oddelkih od 3. leta dalje in teie prav tako do vstopa v Solo. K sodelovanju
vabimo organe javne varnosti. Dejavnost so izvajali strokovnr delavci, k sodelovanju pa so
povabili tudi organe javne vamosti, pa tudi starSe.

.

Pred5olska Bralna znaika
v Solskem letu 201612017 seje izvajala v dveh oddelkih enote Moravske Toplice (odd. 3-5 let
in odd. 4-6 let), v oddelku II. st. obdo$a v enoti Marljanci ter v kombiniranem oddelku enote

v

sodelovanju s star5i. V Solskem letu
201712018 se izvaja v enoti Filovci, Martjanci in Moravske Toplice (otroci II. st. obdobja).

Filovci. Dejavnost so izvajali strokovni delavci

Bralno znadko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodoldan in prof. Stanko Kotnik. Prve
PreZihove znadke - so bile podeljene maja l96l na Koro5kem. Od zaeetka devetdesetih let, ko
se je gibanje posodobilo z motivacijskim programom S knjigo v svet, je to tudi njeno geslo.

.

Cici vesels Sola
Izvajala se je v vseh oddelkih drugega starostnega obdobja. Dejavnost so izvajali strokovni
delavci. V mesecu aprilu so izvedli tudi tekmovanje.

.

Zobozdravstvena vzgoja
Zobozdravstveno vzgojo smo organizirali s sodelovanjem ZD Murska Sobota - Solsko zobno
ambulanto, ki zagotavlja redne preventivne preglede in wSi 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 rudi dolodile obliko izvedbe
projekta. Takoje v nekaterih enotah bil to celoletni projekt, v nekaterih enotah pa so izvedli le
tedenski oz. mesedni projell. Posamemi oddelki drugega starostnega obdobja so v tudi
obiskali ZD Murska Sobota - Solsko zobno ambulanto.

.

Projekt: >Z igro do prvih turistiinih korakov<
V Solskem leru 201612017 pa so se za sodelovanje v projektu odlolile enote Bogojina (odd. 36let), Filovci, Fokovci, Martjanci (odd. 2-5 let in 4-6 let) Moravske Toplice (odd. 24let,3-5
let in 5-6 let) in dvojeziina enota Prosenjakovci. Rdeda nit v tem Solskem letu je bila
POTUJEM, TOREJ SEM. Bistveno je, da otroci pri projektu dejavno sodelujejo in
raziskujejo. Vodilo mora biti vpra.Sanje: >Kaj bo otrok ob tem novega doiivel, spoznal,
naredil, pridobil?<

V Solskem letu 201712018 so se za sodelovanje v projektu odlodile enote Bogojina (odd. 3-6
let), Filovci, Fokovci, Martjanci (odd. 2-5 let in 4-6 let) Moravske Toplice (3-5 let in 5-6 la).
Letolnja rdeda nit projekra je KULTURA IN TURZEM.
Projekt

je namenjen otrokom, ki so stari tri leta in ved. Edini pogoj sodelujodih je,

delo predstavijo Sirii javnosti (prireditev

da svoje

v

kraju, predstavitev v turistidnem podjetju ali
druStvu, razstava za Y,rajane, bro5ure, lokalne TV oddaje, spletne strani ... ) ali drugemu vrtcu
v Sloveniji. Predstavitev j e potrebno dokumentirati v obliki fotokonike in porodila.

.

Program >>Varno s soncemi(
Program se je izvajal v vseh enotah zavoda v oddelkih drugega starostnega.obddbja. vkljudili
pa so se tudi otroci kombiniranih oddelkov, posredno pa vsi otroci nalega'2avoda. Vkljuten
je med redne naloge javnega zdravja, ki ga je potrdilo Ministrstvo za zdravje. Izpeljan je v
sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo. Osnovni cilj programa je otroke in pnek njih
tudi njihove starSe seznaniti z nevamimi posledicami izpostavljanja delovanju sond,nih Zarkov
in predvsem z moZnostmi 56rleailig;Jl-qlo,rirujzvqianja progrcma smo prilagodili dnevni

\\\
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ritem v vrtcih in sicer od zatetka" i'najanja programa (maj 2017), pa vse do konca poletja
(meseca avgusta 2017).lzvajalci so bili strokovni delavci zavoda.

o

Projekt >Tradicionalni slovenski zajtrk< - DAN SLO!'ENSKE IIRANE (17.

ff.

2017)
Pobudnik projekta "Tradicionalni slovenski zajtrk" je Cebelarska zveza Slovenije. iebelarska
zveza Slovenije je Ze ved let zapored organizira vsem dobro poznano dobrodelno
izobraZevalno 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 osveSdanj u otrok o pomenu 6ebel in debeljih pridelkov.

o

Projekt: >POMAIIAJMO V S!'ET(
V Solskem letu 201612017 seje za sodelovanje v projektu odlodila enote Bogojina (odd. 3-6
let), v Solskem letu pa tudi enota Moravske Toplice (odd. 5-6 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 poudarek je na
spoznavanju kultur, obidajev in nadina Zivljenja. Otroci si lahko pokaZejo kako se igrajo,
kakSne pesmi pojejo, v kak5nem okolju Zivijo, kak5no hranojedo, kak5enjezik govorijo, itd.
Namen projekta je, da otroke preko razlidnih, njim zanimivih dejavnosti motiviramo in jih
tako navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugade misledih, do
tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starej5ih, itd. S tem bomo pripomogli h
kakovostnej5emu Zivljenju, vedji solidamosti in spo5tovanju, 5e posebno sedaj, ko postaja svet
vedno bolj odp( in dostopen. Vsak vrtec, ki bo sodelovala pri projektu >Pomahajmo v svet<
in uspeSno sledil programu, si bo pridobil dasten naziv "strpen vrtec".

.

Sodelovanje na razstavah in natelajih doma in v tujini
Glede na prejete razpise natedajev smo se odlodili za sodelovanje
vsaka enota je imela
moZnost odloditve. Najvedkrat so bili to likovni natedaii. Likovna dela na5ih otrok so bila
vedkrat tudi nagrajena oz. objavljena (Cicido, N6prijs6g). Vse enote skupaj so v Solskem letu

-

201612017 sodelovale na 13 razlidnih natedajih.

DODATNE DEJAVNOSTI
Tudi v tem letu so vedino dodatnih deja'r,nosti v posameznih enotah prevzeli nali strokovni
delavci. Tak je bil dogovor s strali na L roditeljskem sestanku in tak sklep je bil nato sprejet
na Svetu star5ev. Vse dodatne dejavnosti so brezpladne, potekajo pa v dasu, ki neposredno ne
vpliva na izvajanje nadrtovanih dejavnosti.

V izvedbi na5ih strokovnih delavcev
F plesni koZek

>
)

glasbeni kroZek
pevski zbor

P

pravlj idno ura

smo tako izvajali:

F pravljidnajoga
) naravoslovni kroZek
) gibalne urice
F tuji jezik - nem5dina: Prosenjakovci,

Marlianci (zunanji sodelavec)

Igra v tujem jeziku kot interni projekt naSega zavoda poteka pod naslovom ,,IGRAJMO SE
NEMSKO". Projekt so izvajale pom. vzgojiteljice v enotah Bogojina, Filovci in Moravske
Toplice. Izvajal seje najmanj 3 x tedensko po 0,5 ure kot integracija v oddelku. Izvajala seje
delnajezikovna kopel. Delo je potekalo v manjSih skupinah.
Poudarek je

o

bil na upo5tevanju naslednjih nadel:
Nadelo odprtosti kurikula, avtonomnosti

ter

strokovne odgovomosti vrtca in

strokovnih delavcev.

o
o
o

Nadelo upuStevanja enakih moinosti in upo5tevanje razlidnosti med otroki ter nadelo
multikulturalizma.
NaEelo sodelovanja z okoljem.

Nadelo aktivnega udenja

in zagolavljada

moZnosti verbalizacije in drugih natrinov

inatanja.

CILII:

o
o
.
o

SpoznavanjedrugaEnosti.
Spodbujanje veselja do tujega jezika.
Spodbujanje vedjezidnosti in vedkultumosti
Spoznavanje glasov, ki jih ni v slovenskem jeziku.

Strokovno podporo pri izvajanju tega projekta nam
Solstvo - ga. Fanika Fras Berro.

je nudil Zavod republike Slovende

za

Soglasje za izvajanje dodatnih dejavnosti je dal Svet star5ev.

V enoti

Prosenjakovci smo imeli brezpladen plesni tedaj. Otroci so skozi celo Solsko leto
spoznavali madZarske otroike in ljudske plese. Tetaj je pla(al Zavod za kulturo madiarske
narodnosti Lendava - Moravske Toplice K0zsegi Magyar Nemzeti Onigazgauisi Kdzosseg.

Revija pevskih zborov, 12. 4.2011, GledaliSie Park Murska Sobota
Na njej so se predstavili zdruLeni pevski zbori enot Bogojina, Martjanci in Moravske Toplice
- skupaj 50 otrok pod vodstvom Simone Kaudid. Za svoje sodelovanje so dobili pisno
pohvalo.

Lutkovni abonma
V Solskem letu 201612017 so se starSi otrok II. starostnega obdobja odlodili za ogled
lutkovnega abonmaja v Murski Soboti - v organizaciji Zveze z.a kulturo, turizem, in Sport
Murska Sobota. Stro5ke programa - ceno lutkovnega abonmaja smo pokrili s sredstvi iz
Sklada vrtca (zbranih na dobrodelni prireditvi Veliki prijatelji za male prijatelje junija 2016),
prevoz pa so v celoti

kili

starSi.

V

lefi

20t7 /2018 so se star5i otrok II. starostnega obdobja ponovno odlotili za ogled
lutkovnega abonmaja v Murski Soboti - v organizaciji Zveze za kulturo, turizem in Sport
Murska Sobota. Stroike programa - ceno lutkovnega abonmaja in prevoz so v celoti kili
Solskem

star5i.

Star5i otrok iz enote Bogojina (oddelek 3-6 let) pa so se odlodili tudi za vkljuditev v lutkovni
abonma Lutkovnega gledali5da KU-KUC, ki se izvaja na OS Bogojina. Ceno lutkovnega
abonmaja v celoti trijejo star5i.

Zimovanje
Na Zeljo starSev smo pridobili ponudbe za izvedbo zimovanja. Zimovuye smo izvedli v dasu
od 17. - 20. 1. 2017, udeleZijo pa so se ga lahko otroci letnika 2011 in letnika 2012.
Zimovarla se je udeleZilo 56 otrok. Zavod je poskrbel za spremstvo otrok na zimovanju in za
nemoteno delo po enotah v dasu izvedbe zimovanja, stro5ke zimovanja in % stro5kov prevoza
so krili starli, % stro5kov prevoza paje krila Obdina Moravske Toplice

Projekt ON THE MOVE
Izvajali smo ga v Solskem letu 201612017 . Projekt je bil sofinanciran iz Programa Ewopske
unije Erasmus+ Sport in se izvaja na llrva5kem (Medimurska Zupanija), v Sloveniji (regija
Pomurje), na Portugalskem, v Veliki Britanui, 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 zdravje in razvoj Murska Sobota, vanj pa so bili vkljudeni
otroci oddelka 5-6 let v enoti Moravske Toplice, ter Vrtec Murska Sobota - enota Romano in
Vrtec pri OS Cezanjevci.
Vsa Evropa se sreduje s teZavami kot so zmanj5an obseg gibanja, neuravnoteZena prekana in
debelost. To se poma tudi pri otrocih. V Zelji, da bi pomagali pri zmanjievanju teh trendov, je

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, skupaj s Sestimi partne{i iz razlidnih evropskih
drZav, pripravil aktivnosti, preko katerih bi otroci dobili kvalitetne Sportno-gibalne pro$ame,
da bi se preko zabave udili gibanja in urili ter razvijali svoje motoridne sposobnosti.

Program ABC SPORTA
Program v Solskem letu 201712018 izvaja SD ZZIV POMURIE . Gre za vadbo za otroke od
Stirih do sedmih let. Glavni namen sploine gibalne vadbe je skozi igro in na zabaven naiin
razvijati gibalne sposobnosti ter pribliZati Sport otroku do take mere, da se bo tudi kasneje
sam in zavestno ukvarjal s Sportom. Poudarek je na vajah iz gimnastike, osnovne motorike,
atletike in iger z Zogo. Vadba potekala 2 x tedensko po 45 minut v Vrtcu Moravske Toplice
praviloma od 15.30 do 16.i5 ure, vkljudijo pa se la}ko otroci letnika 2011,.2n12 in 2013 vseh
enot na5ega zavoda.

Projekt ZDRAVJE V VRTCU
V Solskem letlu 201612017 seje izvajal seje v enoti Filovci, v Solskem letu 201712018 pa se
iztaja v enoti Filovci in Fokovci. "Kar se Janezek naudi, to Janez ma.<< V pred5olskem
obdobju si otroci pridobijo izkulnje, stali5da in vmrce vedenj4 kijih vedinoma obdrZijo vse
Zivljenje. Zdravje v otroStvu pa doloda zdravje v celotnem Zivljenju posamemika in vpliva
tudi na naslednje generacije. Kljudnega pomenaje obdobje do 6. leta starosti. Zato je nekdanji
Zavod zz zdravstveno varstvo Ljubljana v letu 2006 oblikoval progam promocije zdraia v
vrtcih Ljubljanske zdravstvene regije "Zdravje v vrtcu", ki ga je kasneje raz5iril in ga danes
Nacionalni inStitut za javno zdravje uspelno izvaja sk-upaj z vrtci po vsej Sloveniji.

Projekt Z[vru zDRAvO
V Solskem letr 20l7l2Ol8 smo se pridruZili projektu drustva Sobivanje >ZIVlt4 ZDRAVO(.
Projekt kompleksno obravnava obe podrodji zdravega nadina Zivljenja - zdravo prehrano in
gibanje/Sport. V projekt sta se vkljudili enota Filovci in Fokovci.
Projekt VARNO VVRTEC trY SOLO
Projekt smo zaleli iz.tajati v Solskem leu 201712018. Glavni namen projekta je preventivno
ozavestiti najbolj ranljivo skupino v prometu - otroke in mlade. Zadetek Solskega leta je
vedno najbolj perede obdobje za vamost otrok in mladih. Nekateri prvid pridejo v novo
okolje, drugi so po dveh mesecih brezskrbnega Zivljenja z mislimi drugie kot pri vamosti na
cesti. Primarni cilj projekta je, da pri otrocih nadgradimo celostno znanje o vamosti v
prometu ter tako ozave5damo o pomembni trajnostni komponenti. V projekt sta se vkljudili
enota Filovci, Fokovci in Moravske Toplice (odd. 3-5 in odd. 5-6).
Projekt GOZDNI !'RTEC
V projekt so se vkijudili: enota Bogojina (odd. 3-6 let), Filovci, Fokovci, Moravske Toplice
(odd. 2-4,3-5, 5-6 let) in enota Prosenjakovci. Izvajati smo ga zadeli v Solskem letu
201712018.

Gozd je prostor, kjer delamo v sozvodju z naravo gozda in naravo otrok. Vse bolj tudi
spoznavamo, da udenje v naravi skiva v sebi nekaj ved - naiim otrokom ne omogoda samo
doZivljanja narave, ampak tudi pozitivno doZivljanje samih sebe in svojih prijateljev. Otroci v
gozdu ne krepijo samo znanj s podrodja narave, matematike, jezika, ampak vsak otrok na
najboljSi moZni nadin razvija svoje individualne sposobnosti, cel oddelek se razvija kot
skupina in krepi se socialna mreZa. Nemir, nepozomost, obdutek utesnjenosti, stres,
tekmovalnost, pomanjkanje samozavesti, ki jih pri naSih otrocih opaZajo pedagoiki delavci, se

v naravi umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju.

PLAVALNI TEEAJ
Za vse otroke letnika 201I smo izvedli 3-dnevi plavalni tedaj. Stro5ke je v celoti kril Sklad
vrtca (vstopnico in prevoz, skupaj 922,19 EtlR). Tedaj je bil izveden v Termah 3000, izvajalci
pa so bili 3o
PoMURJE.

lzz.

PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA
Izvedli smo tudi ved razlidnih prirediwe in prazrrovanja po LDN zavoda in LDN posameznih
enot. Pri tem smo sodelovali z razlidnimi dru5tvi v KS, TiC iz Moravskih Toplic,
posameznimi star5i in drugimi razlidnimi in ajalci.

l.NaErtovane nrireditve in oraznovania:

.

PRIREDITEVVEEGLAVVE'VE

Na prireditvi so se predstavili otroci, ki obiskujejo dodatne dejavnosti. Letos prvid smo
prireditev izvedli v Bogojini, saj v Moravskih Toplicah nismo uspeli zagotoviti ustreznega
prostora. Sam prostor v Bogojini je sicer zelo primeren kar se tide odra in pripadajodih
prostorov, Zal pa so kapacitete za gledalce nekoliko premajhne glede na Stevilo gledalcev, ki
si prireditev obidajno ogleda. Kot gostje so se letos zelo uspelno predstavili udenci baletnega
oddelka Glasbene Sole Murska Sobota. Kraj in das izvedbe: Kultumi dom Bogojina, 1 l.

marcc2017.

.

PREDAVANJEZASTARSE: STARSIINVRTECVSKUPNINALOGI-l.dEI
Starii in vzgoj itelj i se mnogokat najdemo v situacijah, ko na otroka teiko vplivamo. Vdasih
je to zaradi napornega dne v sluZbi, vdasih zaradi utrujenosti ali katerega drugega vzroka
prepustimo otroka >samovzgoji<, namesto da bi aklivno sodelovali v njegovi vzgoji.
Izvajalec: dr. Sebastjan Kristovid. Predavanje je bilo za star5e brezpladno.
Kraj in 6as izvedbe: Vrtec Moravske Toplice, 28. marec 2017

.

ZAKI,JUIXE PNTNTOTTEV - OBLETNICA ZAVODA

Javni zavod Vrtci obdine Moravske Topliceje bil ustanovljen leta 1996 z Aktom o ustanovitvi
javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci o&ine 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. S povezavo
enot v skupni javni zavod so vse enote pridobile enake moZnosti za ramoj, enotno pedago5ko
in organizacijsko vodstvo ter enake moZnosti za izobraLevanje, kar je bilo v prejlnji obliki
delovanja vrtcev najbolj pomanjkljivo. Enote Bogojina, Filovci, Fokovci, Martjanci in
Moravske Toplice so se zdruZile v zavod L oktobra 1996, 1. marca 1997 pa se jim je
pridruZila 5e dvojezidna enota Prosenj akovci.

Celo Solsko leto je bilo namenjeno izvajanju aktivnosti ob praznovanju 20. rojstnega dne
nalega zavoda. Z otroki smo Zeleli deliti lrednote ob praznovanju ... Dobra drul-ba, hrana in
pijada, veliko zabave in darila - vsi imamo radi praznovanja! Odrasli smo tisti, ki moramo
otroke nauditi, da praznovanja ne pomenijo zgolj, da dobimo darilo, temved da je to tudi
priloZnost, da si vzamemo das za druge, za druLenje... Zakljutna prireditev jo bila 16. jumja
2017 pri Vrtcu Moravske Toplice. Na prirediwi so se predstavili otroci iz vs€h enot na5ega
zavoda, s petjem pesmi Otroci sonca pa tudi vsi zaposleni. Prireditevje povezoval Sten Vilar.
S svojimi todkami je domiselno psvezafsSs-prilea*:v-v mavridni objem, kjer so se zdruZili

otroci in odrasli. Misli in obdutke ob obletnici sta z nami delila biv5i Zupan Obdine Moravske
Toplice, gospod Franc Cipot ter zdaj5nji Zupan, gospod Alojz Glavad. Ob zakljudku prireditve
smo v zrak spustili 20 mawidnih balonov z verzi v Stirih jezikih (slovenski, hwa5ki, nemski,
madZarski) in napisom PISITE NAM! Sledila je pogostitev, na kateri ni manjkala torta in
miza polna dobrot, ki so jih pripravili zaposleni v na5i kuhinji, za otroke pa veselo doZivetje v
druZbi s klovni: igra na napihljivih igralih, hoja s hoduljami, izdelovanje iogic za Longliranje
ter oblikovanje figur iz balonov.

.

Zakliudki po enotah

V dogovoru s starSi,

so po posameznih enotah organizirani zakljudki Solskega leta.

Od nairtovanih dejavnosti nismo imedli GIBALNE URICE. Glede na aktivnosti po
posameznih enotah, nismo uspeli uskladiti termina.

o

TEDEN OTROKAz 2. - 6. oktober 2017

Geslo: POVABIMO SONCE V SOI,O (vrtec)
Poudarek je bil na radovednem vrtcu, veselju do novega, odprtega in uporabnega ananja,
svetle prihodnosti. Otroci si Zelijo inovativnej5ega, ustua{alnejSega udenja in razmi5ljanja.

DNEVI ODPRTIH VRAT: Vkljudili so se tudi otroci, ki ne obiskujejo vrtca.
NAMEN: Otrokom, ki niso vkljudeni v vrtec omogoditi obisk vrtca, igro z wstniki, vkljuditev
v razlidne dejavnosti, delavnice.
CILJ:
- spoznavanje iivljenja v vrtcu,
- omogoianle druienja z vrstniki in strokovnimi delovkami,
- otroke in starie motivirati za vpis v vrtec.

o

POHOD S STARSI IN OTROKI - BukovniSko jezero
Otroci, star5i, stari star5i ... in strokovni delavci smo se v vedernih urah odpravilo na pohod z
lu6kami.
Namen: DRUZENJE IN SKRB ZA FIZIdNO ZDRAVJE
Kraj in das izvedbe: 7. november 2017

Izvajalci: strokovni

delavci

)

O PREDAVANJE ZA STARSE: >SKUPNA NALOGA VRTCA IN STARSNV Predaval je dr. Sebastjan Kristovid. Predavanje je bilo za starSe brezpladno.
Kraj in das izvedbe: Vrtec Moravske Toplice,
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14. november 2017
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Otvoritev Pravljidne deZele
Ze tradicionalno je bila v mesecu decembru otvoritev Pravljidne deZele v Moravskih
Toplicah. Pred samo otvoritvijo smo se zbrali pred Vrtcem Moravske Toplice, od koder smo
se nato z laternami podali do zelenice pri obdini. Sledil je obisk Pravljidne deZele na zelenici
pri obdini in ogled igrice v organizaciji TIC-a ter druZenje.
Izrajalci: strokovni delavci in TIC
Kraj in das izvedbe: Moravske Toplice in zelenica pri obdini,

1. december 2017

.

Veseli december
V tem dasu je otroke obiskal dedek Mraz.

DNEVI ODPRTIH VRAT: PridruZili so se nam tudi otroci, ki ne obiskujejo vrtca.
NAMEN: Otrokom, ki niso vkljudeni v vrtec omogoditi obisk vrtca, igro z vrstniki, vkljuditev
v razlidne dejavnosti, delavnice.

CILI:
- spoznavanje Zivljenja v vrtcu,

- omogoianje druienja z vrstniki in strokovnimi delavkami,
- otroke in starie motivirdti zd vpis v wtec.

Izvaialci: vsi strokovni delavci
Kraj in 6as izvedbe: po enotah med 18. in22. decembrom 2017

2. Nenairtovane

.

aktivnosti:

DELOVANAAKCIJAdUTXN.POT

Na pobudo NLB in SD Moravske Toplice, se je pri Vrtcu Moravske Toplice uredila dutna pot.
Sredstva je prispevala NLB, njihovi zaposleni pa so tudi pomagali pri sami izdelavi na5im
otrokom, starlem in zaposlenim v Vrtcu Moravske Toplice.

.

NOE KNJIGE

Ob svetovnem dnevu knjige, ki ga obeleiujemo 23. aprlla, po vsem svetu potekajo allivnosti
v okviru Nodi knj ige - dogodka, ko mladi in stari v Solah, knjiZnicah, kulturnih ustanovah ...
berejo, uswarjajo, predvsem pa uZivajo v svetu knjig. Posamezni oddelki so se odloiili in v
'
sklopu projekta z otroci 1 nod prespali v

vrtcu.

SODELOVANJE VRTCA Z OKOIJEM
Z Obdino Moravske Toplice smo sodelovali pri reievanju razlidnih problematik.
Sodelovali smo tudi z osnovnimi Solami in Solami, ki izobraZujejo bodode strokovne delavke
za delo s predsolskimi otroki, 5e posebej z Gimnazijo Ljutomer ter PedagoSko fakulteto
Maribor.
Enote zavoda so se tako kot vsa leta tudi to Solsko leto vkljudevala v dogajanja v
sodelovale so z gasilci in drugimi druItvi.

krEih

-

Stalno sodelovanje s Pokajinsko in Studijsko knjiZnico Murska Sobota je 3e naprej potekalo
zgledno. Posamezni oddelki so obiskali prostore knjiZnice v Murski Soboti, nekateri pa so
povabili na obisk knj iinidarko, daje izvedla uro pravljic.

Sodelovali smo z zdravstvenimi institucijami pri pregledu otrok novincev, skbi za zdrave
zobe, sistematskih pregledih zaposlenih, s policijsko postajo - obiski policistov po enotah
(predstavitev svojega dela, sodelovanje pri Sportni znadki Mali sondek...), z Zvezo kulturnih
drultev Murska Sobota (lutkovni abonma), z Zavodom za kulturo madiarske narodnosti
Lendava (orgarizacija in pladilo plesnega te aja za otroke v dvojezidni enoti Prosenjakovci

.).

Z

Zavodom

RS za Solstvo smo sodelovali pri

re5evanju strokovne problematike,
izobraZevanju strokovnih kadrov in drugih nalogah, s Centrom za socialno delo pri reSevanju
problematike posamemih otrok oz. druiin.
Povezali smo se tudi s sredstvi javnega obveidanja (obveldanje javnosti
dogodkih po radiu, dasopisih, na kabelski televiziji, revijah...).

o

pomembnih

Sodelovali smo tudi s Solo za ravnatelje - udeleZba na razlidnih posvetih, izobraLevanje
ravnateljice, ... ter s Skupnostjo vrtcev Slovenije - sodelovanje v UO (ravnateljica), udeleZba
naposvetu,...

o

SKUPNOST I'RTCEV SLOYEMJE
Zelo dobro je tudi sodelovanje s Skupnostjo vrtcev Slovenije
- Simona Kaudid, predstavnica vrtcev iz Pomurja, dlanica UO SVS

-

Vrtec Moravske Toplice: soorganizator Sportnih iger v Moravskih Toplicah
udeleZencev iz cele Slovenije).

-

SIMOBIL: Vrtca Filovci

in

Martjanci sta bila prejemnika

polletnim zakupom prenosa podatkov.

donacije

(bz

700

tablica

s

.

DRUZENJEZVRTCEMPEDENJPED

V tem Solskem letu so se povezali med seboj otroci iz Vrtca Moravske Toplice in otroci iz
Vrtca Pedenjped Ljubljana. V sklopu sodelovanja, so otroci iz Ljubljani 2 dni gostovali v
Vrtcu Moravske Toplice. V tem 6asu so 5e poglobili svoje prijateljstvo, spoznali kraj
Moravske Toplice in reko Muro (Otok ljubezni).

O OBISKRAMYATEIJEVVRTCEV KOROSKEGAAKTIVA
Februarja 2017 so v sklopu strokovne ekskurzije Vrtec Moravske Toplice obiskali ravnatelji
Koroike regije. Poleg vrtca so si ogledali 5e dokoladnico Passero Te5anovci, Plednikovo

cerkev

v

Bogojini, Londarsko vas Filovci, Kmedko sirarno Goridki raj Ratkovci ter

Medidarstvo Celec.

5,

FINANCIRANJE VRTCA

Vrtci, kot javni zavod, ki izvajajo javno sluZbo vzgoje in varstva pred5olskih otrok, se
financirajo na podlagi sprejete ekonomske cene. Ekonomska cena mora pokivati celotne
stro5ke izvajanja progmmov vrtcev v skladu z zakonodajo.

V skladu s Pravilnikom o pladilih

le-ti glede na prejemke druiine v primerjavi s
povprednimi prejemki v drZavi rzvwstijo v pladilne razrede (od I do 9) in tako pokrivajo del
star5ev se

cene preko prispevka starlev.
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Vi3ina 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 razw5da v razrede, upo5tevaje dohodek na druZinskega dlana v primerjavi s povpredno
plado na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoStevaje premoZenje druiine. Vi3ina pladila
se z odlodbo dolodi kot odstotek, ki ga pladajo starsi od cene programa, v katerega je otrok
vkljuCen.

-

Obdinski svet Obdine Moravske Toplice je na svoji seji 6.9 2016 sprejel sklep o ekonomski
ceni, ki velja od 1. 9. 2016 naprej. Ekonomska cena dnevnega progfttma (6-9 ur dnevno) v
javnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice zna5a za otroka v oddelkih f. in 2. starostnega
obdobja ter v kombiniranih oddelkih 424"84 EUR na otroka mesedno.

Kot osnova za izxalvn pladila star5ev za vse otroke v javnem zavodu Vrtci obEine Moravske
Toplice, se dolodi cena dnevnega programa 379,61 EUR na otroka mesedno. Razliko do
dejanske cene dnevnega programa v viSini 45,23 EUR (subvencija), pokriva Obdina
Moravske Toplice iz sredstev obdinskega proraduna.

Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se pladilo star5ev sorazmemo miia
za del neporabljenih Zivil. Stroiki Zivil mesedno zna5ajo 31,14 EuR.

Za dteve odsotnosti v

juliju in avgustu,

se za vsak dan odsotnosti otroka, star5em
od5teje celotni mesek dnevne oskrbnine, pod pogojem, da odsotnost otroka pisno sporodijo
najkasneje do 25. junija tekodega leta.
Star5em,

ki

mesecu

ne uveljavljaj o zniianeg^ pladila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v RS), vrtec

izstavi radun v vi5ini najviSjega dohodkovnega runeda po lestvici 77o/o. O zniianem pladilu
vrtca in tudi o oprostitvi pladila z odlodbo odlodi Center za socialo delo.
Star5i, ki imajo v vrtcu dva ali ved otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteZenje javnih
financ za drugega otroka pladajo 30 % pladila, ki jim je dolodeno v skladu z zakonom kot
miZano pladila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproideni pladila vrtca. Z odlodbo,

s katero center za socialno delo odloii o zniZanem pladilu vrtca, odlodi tudi o oprostiwi
pladila vrtca za ttetjega 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 2017 je najved starSev v 5. pladilnem raz.qedt (25.95 o/o),
sledijo jim star5i, ki so v 4. pladilnem razredu (16,'16 %). Malo manj je stariev, ki so v 2.
pladilnem razredl116,22 %), skoraj enak deleZje starsev v 3. o2.6. pladilnem razredu (11,89
o/o oz. 11,35 %). Sledijo jim starii, k-r so v 7. pladilnem razredu (9,73 oh), precej rpanj je
star5ev, ki so v I pladilnem razedu (3,78 % - ti star5i so oproideni pladila), najmanj pa je
star5ev v 8. in 9. pladilnem razredu - enako Stevilo star5ev (2,16 % )

6,

ZAPOSLOVANTE IN KADROVSKA POLITIKA V LETU 2OI7

Kadrovanje je bilo urejeno na osnovi sistemizacije delovnih mest, ki ga vsako leto glede na
potrebe vrtca sprejme Obdinski svet.

V primerjavi

s Solskim letom 2016/2017, ko smo imeli skupno 43,90 zaposlenih, imamo v
Solskem letu 201712018 dodatno zaposlene 0,50 zadasne spremljevalke za otroka s PP
(zaposlili smo invalida IlL kategorije in s tem zagotovili kvoto zaposlovanja invalidov za na5
zavod, tako da dodatnih stro5kov nimamo) ter 0,50 pomodnika kuhada v centralni kuhinji
skupno imamo zdaj 44,90 zaposlenih. Oblikovanih imamo 13 oddelkov (3 polovidne).

-

Zaposleni po profilih:

- 14,50 vzgojiteljic,
- 13,50 pomodnice vzgojiteljice,
- 2,50 spremljevalca otroka s posebnimi potrebami (sredstva za poksivanje nastalih stro5kov
zagotavlja obdina zav ezar*a za pladi I o),
- 2 administrativno - radunovodskega kadra,

-

10,50 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
opravlj anj e dej avnosti pred5olske vzgoje.

JAYNA DELA
V letu 2017 smo imeli v zavodu zaposlene tudi Stiri osebi preko programa Javna dela. Njihove
naloge:

a)

pomod otrokom s posebnimi potrebami z odlodbo o usmerjanju, po navodilih specialne
in rehabilitacrjske pedagoginje (podpora dodatne strokovne pomodi)

V vrtcu smo imeli 4 otroke s posebnimi potrebami z odlodbo o usme{anju, 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 ranrijati njihova Sibka podrodja, predvsem pa jim je pomagal pri navajanju na
samostojnost in skrb zase. Po navodilih strokovnih delavk je pomagal prllagajati 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
pro gramu (potrebuj ej o pomod, prilagodiffe, spodbude)

Javni delavec je pomagal otrokom s teZavami na posamemih podroCjih, individualno ali v
manj5ih skupinah, ob izvajanju dejavnosti v oddelku spremljal otroke s teZavami na
posameznih podrodj ih (gibalne, jezikovne, socialne, pozomost) in jim pomagal pri
napredovanju na posamemih podroejih (branje zgodb, pripovedovanje, igre z besedami,
socialne igre, skrb za podalj5evanje vztrajnosti in pozomosti pri dejavnostih in igri).
Predvsem je pomagal pri navajanju otrok na samostojnost in skrb zase, posebej pri otroku, ki
je ie v postopku usmeianja.
c) pomod otrokom pred vstopom v 5olo, ki imajo teZave na enem ali ved podrodjih (da se
zmanj5ajo razlike med otroci pred vstopom v Solo)
Delo je potekalo v oddelku kot individualno s posamemim otrokom ali v manjli skupini.
Javni delavec je v sodelovanju s strokovnim timom izvajal dejavnosti v ali izven oddelka, ki
so posameznim otrokom pomagale pri odpravljanju ali omilitvi primanjkljajev na posameznih
podrodjih. Pri otrocih z ugotovljenimi Sibkimi podroiji je krepil le+e in nadgrajeval njihova
molna podrodja in tako skrbel za izenadenje moZnosti pred vstopom v Solo za vse otroke,
posebno pozomost pa je posvedal dodatni motivaciji, pozomosti in samostojnosti pri otrocih.
S takSnim nadinom dela udeleZencev javnih del imamo zelo pozitivne izku5nje, saj je
napredek pri otrocih, ki so se vkljutrevali v te oblike dela velik in ga brez dodatne osebe v
oddelku ne bi mogli dosedi.
d) pomoE pri spremstvu otrok pri vzgojno-izobraievalnih dejavnostih, ki se izvajajo
izven prostorov vrtca
Vrtec s svojo obstojedo organiziranostjo in skladno s sistemsko urediwijo ne more vedno
zagotavljati pomodi v oddelku in spremstva otrok pri vzgojno-izobraZevalnih dejavnostih, ki
se izvajajo izven prostorov vrtca: pohodi, predstave, prirediwe, razstave ... Javni delavec seje
vkljudeval kot spremljevalec in skbel 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 lTat in prireditve, na katere vabi otroke, ki Se
niso vkljudeni v vrtec in njihove starie. Ker so strokovne delavke zadolZene za vkljuiene
otroke, je javni delavec pomagal pri organizaciji in izvedbi towstnih prireditev in dnevih
odprtih vrat, pripravljal prostor, skbel za varnost, sodeloval s strokovnimi delavkami in star5i
ter pomagal pri animaciji in izvajanju dejavnosti za otroke, ki niso vkljudeni v vrtec.
Financiranje prosrama iavnih del
Zavod za zaposlovanje je zagotavljal udeleZencem programov javnih del deleZe plad po
naslednjih merilih:
(a) 90% plade v obeinah, v katerihje bila povpredna stopnja brezposelnosti viSja od

vkljudno 17,0 %,
(b) 85 % plade v obdinah. v katerih ie bila porpredna stopnja brezposelnosti od.vkljudno
14.0 % do 17 -0 %Javno povabilo za izbor programov j avnih del za leto 2017 14
(c) 75 % plale v obdinah, v katerih je bila povpredna stopnja brezposelnosti od vkljudno
12,0 o/o do 14,0 o/o,
(d) 65 % plade v obdinah, v katerih je bila povpredna stopnja brezposelnosti od vkljudtto
9,0 o/o do 12,0 oh,
(e) 55 % plade v obtrinah, v katerihjeSila+ovpr€ina-slepnja brezposelnosti do 9'0 %.

7.

IZVAJANJE AKTIWOSTI ZA ZVISANJE CLOVESKEGA ruPITAI.A

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

Pri izbiri izobraZevanja upoitevamo interes in Zelje zaposlenih ter potrebe dela, seveda v
okviru razpoloZljivih frnandnih sredstev. Nekatera izobraievanla orglnizirafito za yse
zaposlene oz. z.a yse strokovne delavce v na5em zavodu, saj na ta na6in omogo6imo vsem
zaposlenim enako imbraievanje, ki je praviloma tudi najbolj ugodno, saj se izognemo potnim
stro5kom, pa tudi kotizac{e so za skupine ugodnej5e.
Po 62. dlenu Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraievarya v RS se pedago5kemu
delavcu s 35 leti delovne dobe oziroma pedago5ki delavki s 30 leti delome dobe v vzgoji in

izobraievanju (od tega najmanj 25 oz. 20 let v vzgoji in izobraievanju) udna obveznost,
vzgojno delo ali delovno usposabljanje zmanj5a za dve uri tedensko. V skladu s sprejeto
organizacijo dela opravljajo ta das po razporedu drugo delo. Delavec oziroma delavka iz
prvega odstavka prejema plailo za polni delovni das. Trenutno imamo v na5em zavodu Stiri
tak5ne delavke.

DELO STROKOVNIH ORGANOV
V Solskem letu 201612017 smo se sestali:
VZGOJITELJSKI ZBOR:
- 3x redni sklic
- I x izredni sklic
- I x seminar
STROKOVI\iI AKTN'I - bili so izvedeni po LDN zavoda:
- 3 x letno: v povezavi s prednostno nalogo
DVOJEZIENI STROKOVNI AKTIV:
Sestal seje 3 x letno. Organizator je bil Vrtec Dobrovnik

DELOV|IA SRECANJA TEHNICNEGA OSEBJA - bila

-

cilj

-

Dobronaki Ovoda.

so izvedena po

LDN zavoda:

3 x letno

sklicatelj Nata5a Kudan, organizator prehrane in ZIIR

izobraZevanja in usposabljanja je profesionalni razvoj, strokovna in osebnostna ra.st
strokomih delavcev ter povedanje kakovosti in udinkovitosti vzgojno izobralwalnega dela v
vrtcu. Zaposlemm smo omogodali udelezbo na posameznih seminarjih izven vrtca v skladu s
finandnim nadrtom ter ieljami in potrebami posarneznikov. v skladu 53. dlen Kolektivne

pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraievanja se imajo delavci pravico strokovno
izpopolnjevati v zvezi z delom in sicer:
- delavcem na delor.nih mestih, za katere se zahteva najmanj srednja izobrazba, se mora
omogoditi najmanj 5 dni strokovnega izobraievanja 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.

Pomolnici vzg. Timea Bogdan

in

Silvija Gal sta vkljudeni

v

izobraievanje ob delu -

visokoSolski strokovni Studij Univerze na Primorskem, smer pred5olska vzgoja.

Skupna izobraZevanja:

-

Predavanje: )SKUPNA NALOGA VRTCA IN STARSEV

-

2.del(

Predaval je doc. dr.. Sebastjan Kristovid, Fakulteta za uporabne druZbene Studde

-

-

delavnice za strokovne delavce: OTROCI S POSEBNIMI POTFEBAMI,
izvajalka doc. dr. Vanja Kiswarday, Oddelek za Inkluzivno Pedagogiko, Univerza na
Primorskem, Pedago5ka fakulteta
lzobraievanje PRAMTIA ZASCITA VZGOJITELJEV, izvajalka Nina Ana J6ger,
Pravna posvetovalnica in mediacija
Stiri osebe, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami so se udeleZile sklopa
izobraLevanj AVTIZEM V \R.TCU (24 w), ki ga je organiziral Svetovalnoterapevtski center Murska Sobota.
Seminar

Srunusxa sREdANJA:
Studijske skupine se iz,rajajo v okviru MreZe mentorskih vrtcev, ki deluje pod okriljem
Zavoda RS za Solstvo - za OE Mwska Sobota pod vodstvom svetovalke za pred5olsko vzgojo
OE Maribor, ga. Fanika Fras -Beno, ena izmed izvajalk pa je tudi Simona Kaudid.
Osrednja vsebina leto5njih Studijskih sredanj je bila >Na otroka osredotoden kurikul in
podpora odraslega pri otrokovem napredku in razvoju<. Studilska sredanja so priloinost za
imrenjavo primerov dobre prakse in ustvarjalno razpravo in ponujajo dobro izhodi5de za delo
z otroki.
Stuarlstitr sredanj so seje udeleZili vsi strokovni delavci.

DELOVNA SKUPINA ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
letos so se sestali 3 x. vodji delorne skupine sta Monika SlichthutEr Jerebic,
svetovalna delavka in Midam Bregar, izvajalka DSP. Sredanj so se udeleZevali strokovni
delavci, ki imajo v oddelkih otroke s PP (z ali brez odlodbe)

SRETANJE IZVAJALK DSP
Na pobudo Monike Slichthuber Jerebic, svetovalne delavke in Mi{am Bregar, izvajalke DSP
v na5em zavodu, so se letos pri nas sestali tudi izvajalci dodatne strokovne pomodi iz vrtcev v
Pomurju.

DIJAKI IN STUDENTI
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOSIEA IJUTOMER

Z gimnazllo imamo vzpostavljeno stalno sodelovanje. Njihovim dijakom omogodamo prakso
v enotah nalega vrtca na podlagi sklenjenih pogodb. Te sklepamo s Solo tudi za inedne
dijakinje, ki se prijavljajo naknadno in prakso opravljajo v drugi polovici iolskega leta.
Upo5tevamo pravila, ki nam jih posreduje Sola in navodila, ki jih dobijo mentodi na sestanku
na Gimnazij i Ljutomer.

Dijakom L letnika , smer prediolska vzgoja, tudi omogodimo obisk Vrtca Moravske Toplice.
Namen obiska je spoznati prostorske nomative Vrtec Moravske Toplice velja za vzorlni
vrtec na tem podrodju.

UNIVERZA MARIBOR, PEDAGOSKA FAKULTETA
Studlski progam predvideva pratlidno usposabljanje v vseh treh letnikih. Obseg praktidnega
usposabljanja znala 660 ur, deleZ v celotnem programu znaia 12,2o/o. Praktidno usposabljanje
se izvaja v obliki integrirane prakse v vseh treh letnikih pod okriljem predmetov oziroma
visoko5olskih uditeljev, - Student je predvidoma en dan v tednu v vrtcu in izvaja konktetne
naloge (nadrtno opazovanje razliinih vidikov vzgojno-izobraLevalnega dela, analize, obiski in
spoznavanje institucij itd.). Stmjena praka se izvaja v drugem in tretjem letniku itudija- V
drugem letniku traja stmjena praksa dva tedna in se imaja v vrtcu, v tretjem letniku traja Stiri
tedne in se izvaja tri tedne v vrtcu in en teden v 1. razredu osnovne Sole.
STROKOVN{A EKSKURZIJA

V zimskih poEitnicah smo imeli DAN VRTCA

- 24.2.2017,

ko smo organizirali strokovno
ekskurzij o za vse zaposlene. Obiskali smo Vrtec Ivandna Gorica, ogledali pa smo si tudi nekaj
znamenitosti v neposredni okolici (Jurdideva domadija, Samostan Stidna, izvir reke Krke).

je

poleg spoznavanje dobrih praks, izmenjava izkulenj in
vzpostavitev sodelovanja med vrtci oz. zaposlenimi tudi druZenje in krepitev medsebojnih
odnosov v okviru Promocije zdravja na delovnem mestu. Promoclja zdravja na delovnem
mestu so sistematidne citjane aklivnosti in ukepi, ki so namenjeni vsemtdelavcem in se
izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitvd telesnega in
dulevnega zdravja zaposlenlh. Gre za kombinacijo sprememb fiziinega in socialnega okolja
ter z zdravjem Wyezanega Zivljenjskega sloga. Promocij a zdravja na delovnem mbstu je
skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in druZbe za izboljSanje zdravja in dobrega
podu$a ljudi pri njihovem delu. Stro5ki za otroka so se starSem za ta dan v celoti odbili.
Namen strokovne ekskurzije

PROM(rcIJA ZDRAVJA NA Df,IOVNEM MESTU
Primeri dobre prakse kaZejo, da so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in
spodbudnem delovnem okolju, produktivnej5i in uswarjalnejSi, redkeje zbolijo ter prispevajo
k ugledu organizacije v javnosti. Vse to se odrala v Stevilnih koristih za organizacijo, tudi
finandnih. Zato je smotmo poskrbeti, da se zdra{e zaposlenih okanja in izboljSuje.

Cilj promocije zdrana na

je

prepreievanje oz. zmanj5evanje posledic
psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. In5peklorat RS za delo meni, da lahko delodajalci
skozi izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu uresnidijo pomembne cilje, kot:
delovnem mestu

- vi5jo raven medsebojne komunikacije oz. kulture sodelovanja;
- boljSi pretok informacij;
- vi3jo raven sodelovanja pri pomembnih odlodiwah;

-

organizacijo dela, ki omogoda delavcem uravnoteieno povezavo med zahtevami dela in
njihovo sposobnostjo;
- dobro socialno mreZo;
- pogoje za fizitrno aktivnost zaposlenih in
- dobre ergonomske pogoje na delovnem mestu.

Za

eleno

je, da delodajalec ukrepe na podrodju promocije zdravja planira na osnovi analize

vseh dejavnikov tveganja v njegovem delovnem okolju.

V letu 2017 smo tako med zaposlenimi izvedli

anketo in na osnovi rezultatov ter predlogov
zaposlenih in v skladu s finandnimi sredstvi za zaposlene organizirali:
novoletno druienje
gong kopel

-

glasbeno delavnico

predavanje Bonton na delovnem mestu

jogo
pohod
spro5danje v gozdu

8.

PROBLEMATIKA

V

LETU 2017

Ekonomska cena je podana in izradunana v skladu s Pravilnikom o metodologrji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluZbo, potrjuje pajo lokalna skupnost.
Na svoji seji 6. 9 2016 je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice sprejel sklep o ekonomsh
ceni, ki velja od l. 9. 2016 naprej. Ekonomska cena dnevnega programa (6-9 ur dnevno) v
javnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice zna5a za otroka v oddelkih l. in 2. starostnega
obdobja ter v kombiniranih oddelkih 424,84 EUR na otroka mesedno.

Kot osnova za rzratun pladila starSev za vse otroke v javnem zavodu Vrtci Obdine Moravske
Toplice, se dolodi cena dnevnega programa 379,61 EllR na otroka meselno. Razliko do
dejanske cene dnevnega programa v vi5ini 45,23 ELiR (subvencija), pokriva Obdina
Moravske Toplice iz sredstev obdinskega proraduna.

Na podtagi drugega odstavka 10. dlena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje

cen

programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluZbo, Obdina Moravske Toplice zavodu Vrtci ObCine
Moravske Toplice v odobreruh oddelkih zagotavlja finandna sredstva v viSini cene programa
&ez Livil za Stevilo otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim Stevilom otrok v oddelku in
maksimalnim normativnim Stevilom.

Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se pladilo star5ev sor.zmemo zruLa
za del neporabljenih Zivil. StroSki Zivil mesedno maSajo 31,14 EUR.

Za dteve odsotnosti v

juliju in avgustu,

se za vsak dan odsotnosti otroka, star5em
od5teje celotni znesek dnevne oskrbnine, pod pogojem, da odsotnost otroka pisno sporodijo
mesecu

najkasneje do 25. junija tekodega leta.
Finandna sredstva za pokivanje stroikov v dasu odsotnosti otrok zagotavlja Obdina Moravske

Toplice na podlagi izdanih radunov vrtca,
neporabljenih

v

obradunu se obvezno mlZa cena za stro5ke

iivil.

Na vi5ino prihodkov bistveno ni moZno vplivati, saj se sredstva stekajo na radun iz prispevka
starSev 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.

SKLAD VRTCA

V letu 2017 smo zbrali tudi nekaj prostovoljnih prispevkov, ki smo jih naloZili v Sklad vrtca
in s katerimi smo pomagali pri pladilu nadstandardnih programov socialno ogroZenim
druiinam. Skupaj smo na razlidnih prirediwah (igrice oz. prireditve za otroke) zbrali 775,56
EUR. Skupaj z Le prej zbranimi sredstvi smo v letu 2017 otrokom v celoti pokrili plavalni
tedaj ter v deleZu 50

%o

sofinancirali zimovanje.

V

tem letu nismo izvedli dobrodelne prireditve, na kateri zberemo kar precej finandnih
sredstev, saj smo organizirali prireditev ob 20. obletnic i zavoda. Stroike, povezane z
organizacijo te prireditve, smo v celoti pokrili z donacijskimi sredstvi.
Vrrec posluje z Upravo za javna pladila - poslovanje preko elektronskih medijev (pladevanje
radunov, posredovanje podatkov za plate zaposlenih itd.) in se nenehn-o prilagaja nbvim
zakonodajam.

9.

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRZEVANJE

Vrtec je za vsa vlaganja
investicijsko vzdrZevanje

V LETT] 2017

in

vzdrLevanja drpal tekoda sredstva ter dodatna sredstva za
iz obdinskega proraduna, saj vrtec ne razpolaga s sredstvi
amortizacije, ki so obradunana v skladu s Pravilnikom o nadinu in stopnjah rednega odpisa
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. LDN se je uskladil z obdinsko upravo
obdine Moravske Toplice, z Zupanom g. Alojzom Glavadem.
Enota

BOGOJINA

Prcdvidenc investicije, investicijska

Izvedcnc investicije, investicij ska

wdrievanja ter osnovna sredstva

vzdrievanja ter osnovna sredstva

o

izolacija stropa

o

ureditev fasade (luknja)

.

omare za I. st. obd.

.

omare

za drugo starostno

obdobje

FILOVCI

o

plezalo

.

zamenjava oken

v igralnici in

a

zamenjava oken v igralnici in kuhinji

a

fotoaparat

o

fotoaparat

o

peskovnik za otroke I. st. obd.

o

pitnik na igri5iu

o

fotoaparat

peskovnik za otroke I. st. obd.

kuhinji

FOKOVCI

MARTJANCI

.

fotoaparat

a

zamenjava oken v igralnici

a

fotoaparat

.

zamenjava stre5ne kritine in
Zlebov

o

MORAVSKE TOPLICE

peskovnik za otroke I. st. obd.

.

nove omare v eni igralnici

o

fotoaparat

o

pitnik na igri5du

e

peskovnik za otroke I. st. obd.

o

.

dogradnja strehe na terasi

o

o

nadstre5ek pri pralnici

.

zamenjava

o

pleskanje+ kotniki

.

pltruk na tgnigu

r

generalni pregled klimatov

o

zasaditev murv (donacija)

o

fotoaparat 3 x

.

generalni preglcd klimatov

rr rr

rr.ttto.ir rlcc.c(nn

pleskanje + kotniki

filtrot kuhijske
,l

nape

.

zamenjava

filtrov

kuhinjske

fotoaparat 3 x

nape

r

pitnik na igriSdu

o

zasaditev dreves na igri5du

r

nakup in zasaditev Zive meje
(parkiriSde)

PROSENJAKOVCIPARTOSFALVA

.

ograja okrog vrtca

r

pleskanje

r

pleskanje (kuhinja toaletni

.

zunanje ludi od parkiriSda do vrtca

prostori)

.

zunanje ludi od parkiriSda do

vrtca

Poleg nadrtovanih investicij in investicijskih vzdrZevanj, smo v skladu z navodili inipekcij oz.
glede na potrebe uredili tudi:

FILOVCI:
- meritve elektridne napeljave
- pleskanje sten, barvanje notranjih vrat, zamenjava za5dite pred ujetjem prstkov
MARTJANCI:

-

pleskanje shrambe in sanacija radiatorja kuhinja
zasaditev murv (donacija)

-

zamenjava okna (posledica neurja
delno kritje zavarovalnice)
garderobi otrok IL starostnega obdobja
zamenjava okna in zunanjih wat pisame zaposlenih
zamenjava kuhinjskega okna

in dvojih vrat v

MORAVSKE TOPLICE:

-

barvanje lesenega opaia

selitev in nadgradnja obstojede omare, stopnice za previjalno mizo
radunalnik 2x (sofinanciranje %;oI\rflZS)
izdelava dutne poti in dveh dvignjenih gred (donacija Nove ljubljanske banke)
nakup distilnega stroja

Indeks tekodega in investicijskega vzdrievanja je vedji zaradi obdobnih meritev elektridne
napeljave in strelovoda v vseh enotah vrtca (zakonska obveza na vsake 4 leta) - 855 EUR,
obdobnih meritev aktivne poZarne za5dite in plinskih senzorjev (na 3 leta) - 1.278,56 EUR ter
di5denja rna5dobnika v enoti Moravske Toplice - 525,60 EUR.

Pri materialu za di5denje in papirne galanterije smo privardevali za nakup distilnega stoja zz
enoto Moravske Toplice (3.023,20 EUR), ki se beleZi pod osnovna sredstva in drobni inventar
(indeks 149).
zviSanju indeksa Zivil je prispeval dvig cen hrane, predvsem sadja in zelenjave, ter
vkljudevanju vedje kolidine polnozmatih izdelkov, ekolo5kih in lokalnih Zivil ter kakovostnih
olj v prehrano otrok.

K

lnllac|a

v

letu

20

I7

po 0,5 o<lsrolne aik, so k l,7<xlstotni letui inJlaciji prispevali druija hrana (n 3,1 '/o) in Mftni
deivati. Cene teWih goriv so bile vilje zq I j,4 96, cene dizelskegu goriva irt bencina pa m 10,6 oz. 6,1 %a Med

NajveC,

prehronbnimi izdelk so izstopale podruiitve $Eiegq sadjq (za 12,1

(l ir : http:,41y1y,,. sbl.siistatryeb,News/Tndew'7

%o)

in mew (za 6,5

%o).
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IO. OCENA GOSPODARNOSTI IN UCINKOWTOSTI 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 oddaj i javnih narodil in iSde najugodnej Sega ponudnika za
opravljanje storitev in nabavo materiala. S tem tudi zmanj5a stroike poslovanja in se obna5a
kot dober gospodar.

II,
Vrtec

OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA

je pripravil

NADZOM

Samoocenitveni vpra5alnik in Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih

financ.

Priloga L Samoocenitveni vpraialnik
Priloga 2. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.

12. PRAVNE PODLAGE IN UVODNA POJA;NTLA
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno podrodje posrednega uporabnika:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtcev Obdine Moravske
Toplice (Ur. list RS 5t. 1 | 197, 5l I 07, 7 | /08, 25 / 10, 821 13).
Zakon o vrtcih (Ur. list RS 5t. 100/05, 25108,98109-ZIUZGK, 36110, 62110'ZUPJS,

-

-

-ZrU, 40 I 12 -ZU JF ).
Interni alli zavoda, ki so pomembni za poslovanje zavoda
Zakon o zavodih (Ur. list RS 5t. l2l91, 17191,55192,66193,8196,36100 ZPDZC in
127/06-ZIZP).
Zakon o delovnih razme{ih (ZDR-1) (Ur. list RS, \t.21113,78113, 52116).
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraievanja v RS (Ur. list RS, 5t. 52194,
49t9s, 34t96, 4s/96, sU98,28199, 39/00, s6l0l, 64101, 78101, s6102,60/08, 83/10,
89 I 10, 79 I 1 l, 40 I 12, 46 I 13, I 06/1 5 in spremembe).
Pravilnik o normativih in minimalnih tehnidnih pogoj ih za prostor in opremo vrtca
(73/00, 7 s105, 33 108, 123 108, 47 110, 47 I 13, 7 4l t6).
Pravilnik o normativih in za opravljanje dejavnosti prediolske vzgoje (Ur. list RS 5t.
94I

-

7O

27/14).

-

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. list RS 5t. 58/l 1, 40112-ZUJF,
90/t2).
Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce (Ur. list RS, 5t. 40199,33100).
Zakon o vamosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, 5t. 43111).
Zakon o varstw osebnih podatkov (Ur. list RS, it.94107)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraLevanja (Ur. list RS 5t. 16/07-UPB

5, 36/08, s8109, 64109, 6s109,20111, 40112-zulF, 57112-LPCP-2D, 47||,-ZOFV|-J,
46/16-ZOFyr-L).
Pravilnik o pladilih star5ev za programe v vrtcih (Ur. list RS, 5t. 129106,79108,119108,
102t09,62n0-zuPts)
Zakon o radunovodstvu (Ur. list RS St. 23199 in spremembe).
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS 5t. ll/ll-uradno predi5deno besedilo-tlPB 4,
110/11-ZDrun, A113, 46113-ZIPRS1314-A, l0llt3-ZWRS1415, 55/15- ZFisP,
96/1 5-ZIPRS 161 7 in spremembe).
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
sluZbo (Ur. list RS 5t. 97103,77105,120105,93115).
Pravilnik o odloditvi neposrednih in posrednih uporabnikov drLavnega in obdinskih
proradunov (Ur. list RS St. 46103).
Pravilnik o razdlenjevanju in me{enju prihodkov in odhodkov pravnih "oseb javnega
prava (Ur. list RS 5t. 134103,34104, 13i05, 138/06, 120/07, 112/09,58110,97112,
100/ l5 in spremembe).
Pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za proradun, proradunske uporabnikb in druge
osebe javnega prava (lJr. list RS 5t. 112/09, 58110, 104110, l04lll,97/12, 108113,
94114, l00l15 in spremembe).

Pravilnik o sestavljanju letnih porodil za proradun, proradunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Ur. list RS 3t. 115102,21/03, 134/03, 126/04, 120107,124108,
58/10, 104/10, 104/11 in spremembe).
Navodilo o pripravi zakljudnega raduna driavnega in obdinskega proraduna ter
metodologijo zz pipravo porodila o doseZenih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proraduna (Ur. list RS 5t. l2l01, 10/06, 8107, 102/10 in
spremembe).

Slovenski radunovodski standardi,

ki niso v

nasprotju z zakonom o radunovodstvu,

posebno SRS 36.

Drugi predpisi, pravila in navodila Ministrstva zz izobrdzelvarje, manost in SportMIZS ter Ministrswa za finance, drugi driawi predpisi in pojasnila iz revije IKS, ki ga
izdaja Zvezz ruEunovodskih delavcev Slovenije.

13.

in SKLEPI

Na osnovi podatkov iz letnega porodilaje mogode izoblikovati naslednje zakljudke in sklepe:
1.

Vrtec je poslovno leto zakljudil s pozitivnim finandnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v vllir,.i 36.342,25 EUR. Na dan 31.12.2017 zavod izkaztje skupen preseZek
prihodkov nad odhodki v vi5ini I 16.142,99 EUR.

Ugotavlja se, da je vrtec uresnidil cilje, ki jih je sprejel za leto 2017 z omejitvijo, katero
dolodajo razpoloZlj iva sredstva.
). Predlaga se, da vrtec nadaljuje z izvr5evanjem svojih ciljev ter planskih nalog za leto
2018, poleg iz'tajanja redne dejavnosti, pa so to predvsem investicijska vzdrlevatja in
nabava opreme in didahidnih sredstev.
4. Predlaga se, da se zakljudni radun za leto 2017 sprejme v predlaganem besedilu.

Moravske Toplice, 26. februar 2018

Podatke pripravila:

Radunovodkinja:
Slavica Fujs

Ravnateljica:

&'\
Simona Kaudid

r
u

r

rt.

trroit rtr'r'.c,rttt

\*

NA DAN 31.12.2017

- Vrtec Moravske Toulice

Pojasnila k radunovodskim izkazom so sestavni del radunovodskega porodila. Podrobno
vsebino razkritij predpisuje Pravilnik o sestavljanju letnih porotil za proraCun, proraiunske
uporabnike in druge osebe javnega prava. Sestavni del radunovodskega porodila so:

l.

Uvod

Zakonske podlage za sestavo radunovodskih izkazov
Na6ela sestavlj anj a radunovodskih izkazov

2.

Pojasnila k bilanci stanja
Sredstva
Obveznosti do virov sredstev

3.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov dolodenih uporabnikov
Prihodki
Odhodki

4.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov dolodenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

5. Pojasnila

k

izkazu prihodkov

in

odhodkov dolodenih uporabnikov po nadelu

denamega toka

6.

Pojasnila k izkazu raduna financiranja dolodenih uporabnikov

7.

Pojasnila k izkazu finandnih te{atev in naloZb dolodenih uporabnikov

8.

Zakljudek

TABELA:
Tabela l: Pregled dolgorodnih sredstev na dan31.12.2017 po nabavni, odpisani in neodpisani
wednosti s stopnjo odpisanosti
Tabela 2: Pregled dolgorodnih sredstev po nabavni vrednosti za leto 2017 in primerjava
predhodnim letom

s

Tabela 3: Pregled osnovnih sredstev na dan 31.12.2017 po nabavni, odpisani in neodpisani
vrednosti s stopnjo odpisanosti

(;\
/\

#)
(l

)

1. IIVOD
Radunovodsko porodilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih porodil za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Zakonske podlage za sestavo ralunovodskih izkazov
Zakon o radunovodstvu,
Zakon o javnih financah
F Pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava
Pravilnik o naiinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. dlenu zakona o
radunovodstvu
Navodilo o nadinu in stopnjah odpisa neopredmaenih dolgorocnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev
F Pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za proradun, proradunske uporabnike in druge
osebe javnega prava ter
Slovenski radunovodski standardi

)
)

F

)

F

NaIela sestavljanja radunovodskih izkazov
Neopredmetena dolgorodna sredstva in opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po
nabavni vrednosti, v katero se ne vltevajo stroski obresti. Lo6eno se izkanje popravek
wednosti in sredstva v gradnji oziroma v izdelavi. Amortizacija se obradunava po metodi
enakomemega dasovnega amortiziranja po predpisanih amortizacijskih stopnjah. ie
ustanovitelj ne zagotovi sredstev za pokrivanje strolkov amortizacije se vsakoletni strolki
amortizacije osnovnih sredstev nadomestijo v breme sredstev v upravljanju (980).
Te{atve in obveznosti

se

praviloma izkaiejo v poslovnih knjigah ob njihovem nastanku,

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, zmanjlujejo pa odpisi teh sredstev.
Prihodki se izkazujejo po nadelu fakturirane realizacije in se razdlenjujejo po kontnem nadrtu
za prorabun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Odhodki se izkazujejo po nadelu nastanka poslovnega dogodka

in

se razdlenjujejo po

kontnem naErtu za proradun, proraEunske uporabnike in druge osebejavnega prava.

Rezultat poslovanja je znesek razlike med prihodki in odhodki tekodega leta in mesek
preseZka prihodkov (odhodkov) iz preteklih let, ki je namenjen pokrivanju 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 nanalajo na dejavnost javne sluZbe in na
dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, se kot sodilo uporablja razmerjb.med prihodki,
doseZenimi pri opravljanju dejavnosti pri pripravi malic in kosil za zapqslene in.morebitne
zunanje uporabnike v primerjavi s celotnimi prihodki zavoda.

D

2. POJASNIII\

K BILANCI STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2017 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
osnovnih sredstev ter
pregled stanja in gibanja dolgorodnih kapitalskih naloZb in posojil.

-

in

opredmetenih

-

SREDSTVA

V okviru sredstev so zajeta :
- dolgorodna sredstva in sredstva v upravljanju ter
- kratkorodna sredstva, razen zalogin aktivne dasovne razmejitve.
Dolgoroina sredstva in sredstva v uoravlianiu

v upravljanju spadajo nepremidnine in opredmetena
osnovna sredstva. Nabavna vrednost nepremidnin znaSa na dan 31.12.2017 2.664.558 EUR,
sedanja wednost pa 1.997.244 EUR
Med dolgorodna sredstva in sredstva

Tabela

l:

zap-

Vrsta dolgorodnega

Nabavna

Popravek

Neodpisana

st.

sredstva

wednost

vrednosti

vrednost

3

4

Pregled dolgorodnih sredstev na dan 31.12.20fi po nabavni, odpisani in
neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti

I

2

Ime dolgorot. Sredstva
1

)

ZemliiSda
Gradbeni obiekti

znesek

sredstev

6:4:3x100

5

znesek

znesek

t0.256
2.654.301

Odpisanost

indeks

0

10.256

0

667.314

t.997.244

25

Tabela 2: Pregled dolgoroinih sredstev po nabavni vrednosti za leto 2017 in primerjava
predhodnim letom

-v

EUR

zay
Vrsta dolgoro6nega sredstva

st.

.,

I

Ime dolgorodnega sredstva
l

)

ZemliiSda
Gradbeni obiekti

Nabavna wednost
po stanju
predhodneea leta

Nabavna wednost

po $anju
tekoteea leta

Indeks

3

4

5

znesek

znesek

5=4i3*100,

10.256

10.256

100

2.641.300

2.654.30t

l0t

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva zajemajo:
neodpisano vrednost opreme ter drobnega inventarja.

-

Tabela

3: Pregled osnovnih sredstev na dan 31.12.2017 po trabavni, odpisani in

neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti

Zry

Vrsta opredmetcnega

Nabavna

Popravek

Neodpisana

ft.

omovnega srcdstva

wednosl

wednosti

urdnost

3

4

I

2

Ime osnovnega
sreds tva

l.

znesek

sredstev

6=4:3x100

5

znesek

Odpisanost

znesek

indeks

Pisalni in radunski stroii

2. Pohiitvo
3. Druga oprerna
4. RadunalniSka oprema
5. Igrala

6. Prevozna sredstva
7. Drobni inventar

2t.745

21.7 45

0

100

104.283

79. 103

2s.180

76

6.206

5.77 5

431

93

18.460

13.832

4.628

75

14.239

11.793

2.446

83

251.200

251.200

0

100

Zavod na dan 31.12.2017 ni imel nobenih dolgorodnih kapitalskih naloib, dolgorodno danih
posojil in depozitov ter dolgorodnih terjatev iz poslovanja.

Kratkorodna sredstva in kratkorodne iasovne razmeiitve

r
r

.

Denama sredstva na zakladniSkem podradunu na dan 31.12.2017 znaSajo
39.518 EUR
Kratkorodne te{atve do kupcev na dan 31.12.2017 znaSajo 43.586 EUR. Med
katkorodne terjatve do kupcev so vkljudene terjatve do star5ev za pladilo
prispevka za. \rytec. Del terjatev na dan 31.12.2017 5e ni zapadel v platilo, saj je
to prispevek star5ev za mesec december 2017 z rokom pladila v mesecu januarju
2018. Za zapadle terjawe pa zayod vodi postopke izte{ave preko opominov, v
dolodenih primerih pa tudi preko izvrSilnih in sodnih postopkov ter izw5b.
Kratkorodne tefatve do uporabnikov enotnega kontnega nadrta-to so terjatve do
driavnih institucij. To so terjatve do driavnega proraduna za potrebe
dvojezidnosti, prispevka stariev za 2. otroka v vi5ini 7.334 EUR, teiatve do
proradunov obdin Moravske Toplice, Gomji Petrovci, Dobrovnik, Murska
Sobota, Beltinci ter Dobrovnik z^ razliko v ekonomski ceni za otroke iz njihove
obdine v vi5ini 130.145 EUR. Od tega so izkazane terjatve do Obiine Moravske
Toplice v viSini 93.235 EllR za razliko prispevka starlev za mesec december
2017, ki zapade pladilo v mesecu janua{u 2018. Zavod irna tudi vzpostavljene
terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje za refundacijo boleznin nad 30
dni v vi5ini 3.419 EUR in do Zavoda za zaposlovanje za jayna dela l' viSini
2.769 EUR in do OS Bogojina v vi5ini 290 EUR, ter terjatve do zaposleoih za
telefonske storitve v vi5ini 56 EUR.

b},OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoroine obveznosti in pasivne iasovne razmeiitve
Kratkorodne obveznosti do zaposlenih na dan 3 1.12.2017 zna5ajo 67.123 EUR. To so
obradunane plade, prispevki in stro5ki v zvezi z delom za mesec december, katerih

pladiloje zapadlo vjanuarju 2018.
Kratkorodne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2017 zna5ajo 29.570 EUR in
druge obveznosti iz poslovanja v vi5ini 13.977 EUR, ter kratkorodne obveznosti do
uporabnikov enotnega kontnega nadrta v vi5ini 385 EUR.

Lastni viri in dolgoroCne obveznosti
Obvemosti za sredstva prejeta v upravljanje maSajo na dan 31.12.2017 2.029.929 EUR.
Sredstva so prejeta v upravljanje od ustanovitelja, to je Obdine Moravske Toplice.
PreseZek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2017 zna5a 116.143 EUR in se predstavlja del

neporabljenih sredstev

iz naslova opravljanja javne sluZbe, kar pa posledidno

pomeni

obveznost do ustanovitelja.

3. POJASNILA K IZKAZIJ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOEENTH
UPORABNIKOV

V

skladu z zakonom o radunovodsWu se prihodki in odhodki dolodenih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloditvi posrednih in neposrednih uporabnikov drZavnega in
obdinskih proradunov razwsda tudi zavod Vrtci obdine Moravske Toplice, priznavajo v
skladu z radunovodskim nadelom nastanka poslovnega dogodka, to pa po dolodbi 16. dlena
Odredbe o me{enju in razdlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega ptava
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 radunovodstvu.
lzkaz prihodkov in odhodkov zavoda za obdobje od l. I .2017 do 3 l. 12.2017 izkazuje v skladu
zakonom in odredbo vse prihodke in odhodke, ki so nastali ob
izpolnjevanju pogojev v koledarskem letu 2017 in v predhodnem obradunskem obdobju.
Izkaz prihodkov in odhodkov po wstah dejavnosti pa prihodke in odhodke, ki se nana5ajo na
izvajanje javne sluZbe in dejavnosti prodaje proizvodov in storitev na trgu ( trZna,flejavnost ).

z zgoraj omenjenim

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov se upo5teva nadelo poslovnega dogodka.

PRIEODKI
Po Slovenskih radunovodskih standardih se prihodki razdlenjujejo na
poslovne,
finandne in
izredne

-

:

Prihodki so lahko iz proradunskih in neproradunskih virov

Vrtci obdine Moravske Toplice so v poslovnem letu 2017 realizirali prihodke od poslovanja
oziroma poslovne prihodke in sicer v visini 1.216.329 EUR. poslovanj e zayoda se financiraiz
javnih sredstev, to so sredstva iz driavnega proraduna za pokrivanje razlike nastalih strolkov
v dvojezidnem vrtcu v Prosenjakovcih, kakor tudi sredstva za pokrivanje razlike v ekonomski
ceni za drugega in nadaljnjega otroka vkljudenega v vrtec v skladu z zakonom o vrtcih in
Pravilnikom o pladilih star3ev za program vrtca. Javna sredstva pa so tudi sredstua iz
obdinskega proraduna za pokrivanje razlike v ekonomski ceni storitev ( razllka v ekonomski
ceni v(ca ) ter iz prispevka starsev.

ODIIODKI
odhodki obradunskega obdobja so tisti znesek stroskov, nastalih v obradunskem obdobju, ter
drugih stroskov, ki v skladu s sprejetimi radunovodskimi pravili o vitevanju stroskov med
odhodke obradunskega obdobja vplivajo na poslovni izid obradunskega obdobja.
Odhodki so razdlenjeni na:
poslovne odhodke
finandne odhodke ter
izredne odhodke

-

Poslovni odhodki pa se delijo na veI skupin in sicer na:
stro5ke materiala,
strolke storitev,
stro5ke amortizacije
stroske dela ter
ostale strolke

-

Stro5ki blaga, materiala in storitev so realizirani v vilini 212.958 EUR, ter stroski dela (
vkljudno z powadili strolkov dela - regres za prehrano in prevoz) v vi5ini 962.731 EIJR, ter
ostali stroski v vi5ini 4.246 EUR. Za stro5ke obradunane amortizacije je zavod bremenil
mranj5al vir- sredstva prejeta v upravljanje, ker ni prejel posebnih namenskih sredstev s strani
proraduna za pokivanje teh strolkov.

-

V okviru stro5kov materiala so evidentirane wednosti porabljenih Zivil, energije in kuriva
porabljena za ogrevanje, ki predstavljajo eno izmed vedjih bremen zavodovega poslovanja,
material za sprotno vzdrievanje, material za diSdenje, pisami5ki material .ter izdatki za nakup
strokovne literature in drugih publikacij.
Stro5ki storitev so storitve v cestnem prometu, PTT storitve. Storiwe za sprotno vzdrZevanje,
komunalne storifue, zdravstvene ter druge neproizvodne storitve.
:l
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Podrobna razdlenitev prihodkov in odhodkov zavoda je razvidna iz Realizacije prihodkov in
odhodkov Vrtcev obdine Moravske Toplice v letu 2017, ki so pritoga Zakljudnega raduna in
poslovnega porodila zavoda.

4. POJASNILA KIZKAZIJ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOEENIH
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Zavod rzkazuje prihodke in odhodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nana5ajo.
Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov, ki se nana3ajo na dejavnost javne sluibe in na
dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, se kot sodilo uporabua razmeqe med prihodki,
doseZenimi pri opravljanju dejavnosti pri pripravi prehrane za zaposlene in celotnimi prihodki
zavoda.

Izkaz prihodkov o odhodkov po wstah dejavnosti izkaztje preseiek prihodkov na strani
dejavnosti javne sluZbe v viSini 36.088 EUR in preseZek prihodkov nad odhodki iz naslova
trZne dejarmosti v vi5ini 254 EUR.
Za delitev prihodkov in odhodkov smo uporabili sodilo - deleZ trZnih prihodkov v vseh
prihodkih. V letu 2017 aaia trZni deleZ 1,001 %. Prihodki iz naslova trine dejavnosti so v
letu 20 I 7 dosegli vi5ini 12.207 EUR, odhodki pa 1 I .847 EUR.

5. POJASNILAKIZKAZIJ PRIHODKOV IN ODHODKOV

PO NAEELU

DENARNEGA TOKA
Izkaz prihodkov in odhodkov po nadelu denamega toka vsebuje podatke o prihodkih in
odhodkih v obradunskem obdobju in v preteklem obradunskem obdobju. Pri ugotavlj anj u
prihodkov in odhodkov je upo5tevano nadelo denamega toka, kar pomeni, da je poslor.ni
dogodek nastal in daje priSlo do prejema ali izplaeih denarja.
Prihodki so razdlenjeni v skladu z zakonom o radunovodstvu 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 obdobju od l.janua{a 2017 do 31. decembra 2017.
Prihodki in odhodki po nadelu denamega toka so razdlenjeni :
- prihodke za izvajanje javne slu.Zbe ter
- prihodke od prodaje blaga in storitev ter na
- odhodke zaradi imajanjajavne sluibe ter odhodke zaradi prodaje blaga in storitev na
trgu.

Prihodki po nadelu denarnega toka so realizirani v vi5ini 1.235.061 EUR in sicer 1.222.854
EUR za izvajanje javne sluibe ter 12.207 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev.
Tudi pri raanejevanju prihodkov in odhodkov po nadelu denamega toka med prihodke in
odhodke za ittajanje javne sluzbe in trzne dejavnosti smo uporabili isto sodilo * delez
prihodkov pridobljenih na trgu v primerjavi z celotnimi prihodki in znala v letu 2 017 0,988o/o.
ViSina odhodkov realiziranih po nadelu denamega toka paje 1.2ZO.S2g
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6. POJASNILA KRACUNU FINANCIRANJA
Zavod se v koledarskem letu 2017 ni zadolieval in ni imel odpladil kreditov.

7. POJASNILA KTZKAZU RAEUNA FINAI\IENIH TERJATEV IN
NALOZB
Prav tako kot radun financiranja tudi izkaz finandnih te{atev in nalozb ne izkazluje 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.

S. ZAKIJUEEK
Iz vseh navedenih podatkov in razkritd iz posamezni bilanc in prilog k bilancam je moino
ugotoviti naslednje:
. poslovanje zavoda oziroma upravljanje in gospoda{enje s sredstvi lokalne skupnosti
in ministrstva je bilo v letu 2017 namensko, gospodamo in racionalno,
. javna sredstva so bila porabljena namensko za izvajanje javne sluibe,
. poslovno leto 2077 je zaktjudil s pozitivnim finandnim rezultatom- preseZkom
prihodkov nad odhodki v vi5ini 36.342 EUR. Tako zavod na dan 31.12.2017 izkazuje
skupen preseZek prihodkov nad odhodki v 1 16.143 EUR
. izpladila zaposlenim so se w5ila v skladu s podeno sistemizacijo na podlagi
kolektivne pogodbe , zakona o javnih usluZbencih, zakona o pladah v javnem seklorju
kakor tudi podzakonskih predpisov- pravilnikov
. zavod je v letu 2017 izvajal javno sluibo predpisano za podrodje vzgoje in varstva
pred3olskih otrok v Sestih enotah zavoda
V Moravskih Toplicah, februar 2018
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Vrtci obfine Moravske Toplice

VRTCT OBEINE MORAVSKE TOPTICE

REATIZACIJA JANUAR
Zap.5t.

PRIHODKI

1.

)
3.
4.
5.
o.
7.

Zakliu6ni ra{un
za leto 20{6

Finan6ni naErt

Zakliu6niratun

,l],lrOEKS

2017

.2017

5:4

3

4

5

6

2

1

Dotacije pladila iz proraduna:
Obdina Mor. Toplice
Obdina M.Sobota
Obdina G. Petrovci
Obcina Liubliana
Ob6ina Beltinci
Obdina So5tani
Obdina Lendava
Ob6ina Dobrovnik
Prostovoljni prispevki - Solski sklad
Prihodki JD (zavod, obdina)
Prispevek star5ev (oskrbnina in st. opominov)
Drugi prihodki ( prehrana, zavarovalnica, Sola)
MSS - pladilo za2. otroka
MSS-dvoiezidnost, sind. zaupnica, pripravni5tvo

SKUPA' PRIHODKI

. DECEMBER 2OT7

760.209,46
18.826,27
8.506,83

765.000,00
18.000.00
5.000,00

432,76
1.421,18
3.300.75
3.601,76
11.805,57
32.293,16
194.888,47
17.926,18
27.300,19
47.550,26

822.245.84
18.890,11
1.995,65
777,44
2.583,78

3.500,00
3.500,00
5.000,00
30.000,00
192.000,00
16.100,00
25.000,00
48.000,00

880,29
8.925,79
4.968,42
52.204,59
208.519,49
19.594,91
26.095,41
48.647,06

1.128.062.8r

L

1.11r.r00.0(

107

105

40

25
255
99
174
109
122
104
101

1.216.328,7t

Moravske Toplice

VRTCI OBEINE MORAVSKE TOPLICE
REALIZACIJA JANUAR. DECEMBER 2017

Vrtci obiine Moravske ToPlice

N
2.

Dajatve delodajalca

3.

Et-arra= ^o r{ala in z Aala

Pris' za ln!

Prehrana med delom
Pv^vJ

5.

b.

:iIrOSK| Oela(W

7.
8.

Dl,] 91\UVl lL' ILIJWI qLc

il^'.a{rina

nniiforr\

ZOravstvene storitve in y4gtvo pridelu
Y

st tlv

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Stro5ki pladilnega Prometa
noIIIUIlalllE ll I Lll u!,e
I eKOCe ln lnvestluusl\(, vz-Lrr zsYqr ue
Po5tne in telefonske storitve
Zivila
Materialza di56enje
Pisarn't5ki, stro5ki pouka, narodnine, knjige

Mbava osnovna sredstva in drobni inventar
l\aoava tqtau
Elektricna energija
rulaud gtJl lva r Prrr
I

arl nici
aKSg .OOVeUll5ng DtUlllvs rlr vv}/rer

( str. avto., pfevoz, ogleg' )
/iarrna rlala \
StrosKl plac ln qrugi,- -^.,-^x;t^
Pt vraurlct usvrrs v'
DrugistroSki ( sklad)
Davek od dohodka

fuiodhodki

Dalq(,
oalq9

Pr

,^-ia *aluaiaaaa
IJLrDlLtYaruq

Skupni saldo

lola

694.756,4
114.254,43
16.651,48
31.833,92
2.558,98
2.098,22
1.972,63
2.871,10
8.176,19
111,56
10.804,43
14.325,87
1.907,86
66.313,70
8.294,56
8.503,97
5.050,45
11.640,44
22.785,99
16.677,55
1.696,09
5.268,93
31.830,30
10.084,14
25,83
42.232,97
37.567,77
79.800,74

104
19.500,00
33.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.500,00
6.000,00
100,00
12.000,00
21.000,00
2.500,00
69.000,00
12.000,00
7.500,00
8.000,00
7.000,00
5.000,00
24.000,00
21.000,00
500,00
3.000,00
30.000,00
5.000,00

17.299,651
33.250,41

6.446,86
2.869,56
2.711,90
4.262.18
1.257,60
117,78
11.307,04
27.920,52
2.121,16
74.185,06
7.589,69
9.039,24
7.633,23
10.448,79
5.548,22
20.950,50
24.452.26
195,99
4.332,30
52.001,80
7.392,72

89
99

258
115
108

95
21

118

94
133
85
108

63
121

95
149
111

87
116
39
144

173
148

51,41

0,00
0,00
0,00

79.800,74
36.342,25
116.142,99
Moravske ToPlice

I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE
NAZIV JAVNEGA ZAVODA: VRTCI OBANE MORAVSKE TOPLICE

A. REALIZACIJA2O1T PO NAEELU DENARNEGATOKA

- v evrih -

REALIZACIJA

FINANCNI

ZA LETO
2016

NACRT
2017
2

1

JANUAR.
DECEMBER
2017
3

(4=312)

I. SKUPAJ PRIHODKI

1.157.708,58

't.115.000,00

1,235.06'|.,4

11',l

1. PRTHODKTZA TZVAJANJE JAVNE SLUZBE (A+B)

1.148.724,59

1.106.000,00

1.222.8il,26

111

936.332,72

910.000,00

1.004.278,53

110

A. Prihodki iz sredstev javnih financ
7400

REALIZACIJA

a. Prejeta sredstva

drZavnega prora6una

99.964,51

93.000,00

117.8/18,93

127

Prejeta sredstvaizdrtavneoa proraduna za tekodo porabo
del 7400 Preieta sredstva iz drlavneoa proraduna za investiciie

99.964,51

93.000,00

117.848,93

127

b. Prejeta sredstva iz obdinskih proraCunov
Preieta sredstva iz obdinskih proraeunov za tekodo oorabo
del 7401 Preieta sredstva iz obeinskih ororadunov za investiciie

787.963,39
787.963,39

765.000,00
765.000,00

83s.269,74
835.269.74

109

48.404,82

52.000,00

5't.159,86

98

48.404,82

52.000,00

51 .159,86

98

212.391,86

196.000,00

218.575,73

112

203.184,79

190.000,00

212.913,44

112

9.207,07

6.000,00

5.662,29

94

8.984,00

9.000,00

12.207,18

136

8.984,00

9.000,00

12.207,18

136

az

del 7400

7401

del 7401

7402

c. Prejeta sredstva lz skladov socialnega zavarovanja

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekoio
del 7402
oorabo
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarcyanja za
del 7402
investiciie
7403,
TLOA

0,00

109

d. Prejeta sredsfua iz javnih skladov in agencij

del 7403 Preieta
del 7403 Prejeta
del 7404 Preieta
del 7404 Preieta

sredsfua
sredstva
sredstva
sredstva

iz iavnih
iz iavnih
iz iavnih
iz iavnih

skladov za tekodo oorabo
skladov za investiciie
aoencii za tekodo oorabo
aoencii za investiciie

del 740 e. Prejeta sredstva iz proradunov iz naslova tujih donacij
741

del

71 30

del

7

f. Prejeta sredstva izdrlavnega proraduna iz sredstev
proraeuna Evropske uniie
B) Drugi prlhodkl za lzvajanje dejavnostijavne EluZbe
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne
slu2be

102 Preiete obresti

Prihodki od udeleZbe na dobidku in dividend ter preseZkov
orihodkov nad odhodki
del 7141 Druqi tekodi orihodki iz naslova izvaiania iavne sluZbe
72
Kapitalski prihodki
730
Preiete donaciie iz domadih virov
731
Preiete donaciie iz tuiine
786
Ostala preieta sredstva iz proraduna Evrooske uniie
787
Preieta sredsWa od druoih evrooskih institucli
del 7100

2. PRIHODKIOD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA

?oalt

del 7130 Prihodki od prodaie blaqa in storitev na trqu
del 7102 Preiete obresti
del 7103 Prihodki od naiemnin, zakupnin in druqi orihodki od oremoZenla

FINANCNI

t'EAI ITAI:!.IA

NACRT
2017

- v evrih -

ffiin

--r
3

2

1

dividend ter PreseZkov

I

(a4t2l

i"l
1.134,253,21

SKUPAJ ODHODK]

1.',125,507,21

1. ODHOOKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUZBE

1.220.528,7'

109

1.'106.000,0(

1.208.575,8i

109
,t05

809

A. Plaee in oruql
aee in dodatKl
del 4000
del 400'
del 4002

,r .r.t5.000-01

I

751.141
t1

37

ovra6ila in nadomestila

1(

55

..

.

del 4004

dbi

20

6(

1

del 4009

I

6

Ef

9'l
1

del 4013

'..-F-_-

zavarovanla'
Frem'rje kolekti\rnega dodatnega pokojninskega

2.518,8t

2.500,0(

6.238,2',

250

216.832,81

128

-.r

C. pa"tfi

za blago in storiWe za lzvaianje javne sluibe

196.157,39

,t31

101

lel $Oi
Eneroiia, vooa, K( ,mfnllne storitve in komunikaciie
Prevozni stroSki it r storitve
l-!^.I.i

potovania
d \radievA rie
'^

-1, rrhar

i4

3

49

a

126

5.(
i41

ra

125

14

1T

ina ih Takr rnnine

Jel 4026

lel 4027 lKazni in od5kodn

403
404

I

10.

ln., ,^i ^^aralirrni r rdhodki

lae h obresti
rasli

4'.lo
4',11

rm in llstanovam

412
413

t.t thveqtrcilsxt

7.189-3:

oonog[l

7.000,01

10.727,4

4200 lNakup zqradb in Prostorov
4201

:4e I

4202

7

153

2',i.

11

4203

4204 I Novooradnia,
4205 llnvesticiisKo \

rl

konstrukciia in adaPtaciie
,iarranip in ohnove

4206
4207

4208

@rojektna

dokumentacija,

4209

del 400
del 401

Fi@naslova
@iocialno

IN STORITEV

8.746,0(

Prodaje blaga in

6.283,0(

8.499,1(

929,0(

1.290,01

varnost iz naslova

9.000,01

11.952,&

133

EEAI

ltlFt

t,

ZA LETO
- v evrih -

201 6

FINANCNI

PFAI I7AI1I IA

NACRT
2017

DECEMBER

INDEKS

JANUAR.
2017

1

za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in

del 402

[.

PRESEZEK (PR|MANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD
SDHODKI lt.-lt.I

2

3

1.534,0(

9.000,0(

2.163,6(

23.455,21

0,0(

14.532,7i

$=3t2)
24

-v

FINANCNI

ZA LETO

NACRT

JANUAR.

2016

2017

DECEMBER
2017

1

2

3

(a=3t2)

FINANCNI

REALIZACIJA

INDEKS

evrih -

B. RAEUN FINANCNIH TERJATEV

REALIZACIJA

REALIZACIJA

IN NALOZB
REALIZACIJA
2016

- v evrih -

NACRT

JANUAR.

2017

DECEMBER
2017

,

1

PRODAJA
75

0

KAPITALSKIH DELEZEV
[750+75'l +752)

750 Preieta vra6ila danih P.o?,oiil
751

752

M

Frn-sxln

0

DELEZEV
t440+441+44.2+4431

.:: :: : : ;:::::;:;;::;:!;

440

Danaposoiila

441

Poveaanie KaoltalsKln

442
443

^.,^ Li ia^i^
rrrrsJv ^'amnianic
-' -' laSti
i"-"'---''-' v svoii
pravnln oseDan Javnega Plavo'
^'

UTNiIETI

C,

MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

0

RACUN FINANCIRANJA

-v

FINANCNI

2016

NACRT

JANUAR

2017

DECEMBER

evrih -

2017
2

1

50 VII.

ZADOIIEVANJE

0

(500+501 )

500 Domade zadolZevanje
501

55

ZadolZevanje v tujini
r,.r. AA6r

^Arr

A nrtI r':A

0

s50 Odpladila domadega dolga
551

Odpladila dolga v tujino

rx. NETO ZADO12EVANJE (vll.'vlll.)
x.

povecmlE

XI. NETO

0

(ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RACUNIH

FINANCM

REALIZACIJA

REALIZACIJA

0

3

(4=312)

