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Letno poročilo vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica za leto 2009
Vrtec deluje v štirih občinah, na petindvajsetih lokacijah, v šestnajstih enotah, kar predstavlja v
slovenskem merilu vrtec z največ enotami in največjim številom lokacij. Enote vrtca se organizacijsko
zaokrožujejo in vsaka zase pridobiva na ugledu v kraju, kjer je organizirana. So center predšolske vzgoje.
1. januarja 2009 sta se dve enoti vrtca: Laporje in Šmartno na Pohorju priključili k OŠ.
Dolgoročni cilj Vrtca Slov. Bistrica je dviganje in ohranjanje kvalitete dela na področju vzgoje in
izobraževanja predšolskih otrok v skladu s cilji in načeli zapisanimi v Kurikulu za vrtce in Metodologiji
Korak za korakom. Skladno s tem se prizadeva za izboljšuje materialnih in prostorskih pogoje. Vizija
vrtca »strokovno delo se tam pozna, kjer je veliko otrok, sodelovanje in dobro počutje doma«. Dolgoročni
cilj je usklajevanje obstoječih prostorov z novimi standardi in normativi za opremo in prostore vrtca, ki jih
bo potrebno realizirati najkasneje do leta 2010. Zagotoviti je potrebno 4 m2 notranje igralne površine na
otroka, kar je zagotovljeno le na enoti Zg. Ložnica, Studenice in Sp. Polskava.
Letni cilji za šolsko leto 2008/09 so realizirani, kar je razvidno iz Poročila o realizaciji LDN 2008/09.
Naloge in cilji, ki so zastavljeni v LDN 2009/10, pa so realizirani glede na časovno razporeditev do
decembra 2009. Od januarja 2009 do konca meseca decembra 2009 je bilo v vrtec vključenih povprečno
996 otrok. Glede na leto poprej je bilo v vrtec v povprečju vpisanih 38 otrok manj kot v letu 2008. Število
otrok niha iz meseca v mesec, saj straši otroke vpisujejo in izpisujejo tekom celega leta.
Leto 2009 je bilo za vrtec zelo uspešno, saj so dobro delo našega vrtca spoznali tudi zunaj naših meja.
Vrtec je bil izbran za Naj izvajalca ZLATEGA SONČKA v Sloveniji. V mesecu novembru 2009 je vrtec
prejel priznanje Mednarodnega certifikata odličnosti, ki ga podeljuje ISSA. Ravnateljica vrtca Ivana
Leskovar je prejela državno nagrado RS za uspešno vzgojno izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko
delo v predšolski vzgoji. Od Turistične zveze Slovenije in Skupnosti vrtcev Slovenije, je vrtec Slov.
Bistrica prejel priznanje za uspešno sodelovanje v projektu Turizem in vrtec. Največji uspeh pa je bil vpis
otrok šolskem letu, ne glede nato, da smo imeli dve enoti manj. Za sprejem otrok v vrtec je bila
imenovana komisija za sprejem, ker je bilo povpraševanje večje od možnih mest.
Vsako leto se izvede samoevalvacija. Na ta način se pridobi informacije z namenom priskrbeti vrtcu oceno
trenutnega stanja in osnove za nadaljnje načrtovanje in usmerjanje. Cilj vrtca je nenehno izboljševanje
kakovosti dela. Iz analize vprašalnikov, ki so jih vrnili starše (razdeljeno 140 vprašalnikov, vrnjenih 112),
je razvidno da je 82 % staršev zelo zadovoljna z delom vrtca.
Leto 2009 so zaznamovali še drugi uspehi, na katere je vrtec ponosen, saj so plod sodelovanja otrok,
staršev in zaposlenih v vrtcu kot so:
- organizirana so bila različna sodelovanja, kamor smo vključili otroke in njihove starše;
- vključeni so v naslednje projekte Unicef, EKO vrtec, Zgodnje naravoslovje temelj za trajnostni razvoj,
Eko bralna značka, Pasovček, Spoznajmo čebelo Mreža mentorski vrtcev, Zdrav vrtec, Varno s
soncem, Aktivno učenje, Krožna učna pot, Vodenje za učenje, Copasch, Morja roka in tvoja roka je
najina dlan, Enake možnosti med spoloma, Z igro do prvih turistični korakov.
- na povabilo različnih institucij so predstavili strokovno delo;
- organizirali so različna izobraževanja, ki so temelj za rast strokovnega dela;
- sodelujejo na različnih prireditvah v kraju in izven;
- organizirali so druge dodatne in obogatitvene dejavnosti, ki so posredno povezane s predšolsko
vzgojo.
V poletnih mesecih so intenzivno urejali novi oddelek na Spodnji Polskavi. Vrtec aktivno sodeluje pri
načrtovanjih novih vrtcev.

Dolgoročni in kratkoročni cilj vrtca je ohranjanje kvalitete dela in ustrezna opremljenost igralnic z
didaktičnim materialom. Ohranjeni so vsi programi, ki zajemajo otroke od enega leta do vstopa v šolo.
Poleg rednih programov vrtca, se izvajajo še cicibanove urice. S tem so dosegli cilj, da lahko vsak otrok
od enega leta do vstopa v šolo vključen v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje.
Vrtec Slov. Bistrica je posloval skladno z zakonodajo in tudi gospodarno. Nekaj sredstev so pridobili z
naslova donacij. Nakup živil in drugega materiala se opravlja skladno z upoštevanjem Zakona o javnih
naročilih, kar prinaša dodatne prihranke. Delo so racionalizirali tudi v poletnih mesecih. Tako da so bile
enote različno zaprte, glede na potrebe staršev, s katerimi so opravili sestanke na enotah ali pa so ocenili
na podlagi večletnih spremljanj o gibanju števila otrok v enotah. Vse leto pridobivamo dodatna sredstva s
prodajo prehrane zasebnemu vrtcu Blaže in Nežica, ki je povečal število vključenih otrok.
Vrtec Slov. Bistrica vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu, naročila
male vrednosti pa na podlagi Pravilnika o naročilih male vrednosti. Pri preverjanju in načrtovanju
investicijskega vzdrževanja sodelujejo z vsemi ustanoviteljicami in jim sprotno pošiljamo realizacijo
opravljenega dela. Staršem se želi ponuditi čim cenejše usluge, saj se zavedajo, da otroci prihajajo iz
mladih družin, ki si ustvarjajo tudi eksistenčno osnovo ter jim plačilo vrtca predstavlja velik strošek v
njihovem družinskem proračunu.
Vsi zastavljeni cilji glede investicijskih vlaganj niso bili realizirali, ker so sredstva ustanoviteljic omejena.
Vendar pa ugotavljajo, da se je v zadnjem letu pristopilo k načrtovanju novogradenj in adaptacij v večjem
obsegu, kot doslej.
Njihovo poslovanje vpliva na druga področja s tem, da zagotavljajo vzgojo in izobraževanje otrok
zaposlenim staršem.
Vsi zaposleni v vrtcu imajo ustrezno strokovno izobrazbo. Med vzgojiteljicami je še nekaj takih, ki
nadaljujejo študij na visoki strokovni šoli. Strokovna izobrazba strokovnih delavk se iz leta v leto veča. Na
delovnem mestu pomočnic vzgojiteljic jih je nekaj z visoko strokovno izobrazbo, kar pa ne pomeni, da
imajo plačo glede na izobrazbo.
Leto 2009 je bilo z vidika vlaganja v prostor relativno ugodno, saj so s sredstvi ustanoviteljic lahko
ogradili štiri igrišča, zamenjali dotrajano azbestno streho v enoti Ciciban, nabavili opremo za eno
igralnico, zamenjali dotrajan pomivalni stroj, zamenjali napeljavo za centralno kurjavo v dveh enotah, …
Več sredstev pa je bilo namenjenih opremi igralnic z igračami in drugimi didaktičnim materialom.
Poročilo o računovodskemu izkazu za leto 2009
Poslovno leto 2009 je vrtec zaključil z izravnanim poslovnim izidom. Presežek prihodkov nad odhodki je
znašal 878,47 €.
Decembra 2008 je bilo v vrtec vpisanih 1000 otrok. Število vpisanih otrok je v primerjavi z letom 2008 je
manjše za 35 otrok. Razlog je ta, da so se štirje oddelki (Šmartno na Pohorju in Laporje) priključili k OŠ.
Cene programov v obravnavanem obdobju so se povišale za 8 %. Izračunane so v skladu z 10. členom
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Ker je ponekod
število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje
posamezne vrste oddelka, so lokalnim skupnostim za leto 2009 zaračunali naslednje vrednosti - razliko
med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativom :
- Občini Slov. Bistrica
276.988,46 €
- Občini Oplotnica
68.678,77 €
- Občini Makole
19.442,74 €
- Občini Poljčane
48.653,57 €

V obravnavanem poslovnem letu 2009 so uveljavljali 8. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov, ki v zadnji alineji govori, da ustanovitelj vrtca zagotavlja sredstva za nadomeščanje
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni. Bolezenska odsotnost v
letu 2009 je nižja kot v letu 2008. Sredstva, ki smo jih z zahtevki prejeli od občin ustanoviteljic so znašala
13.473,51 €.
▪ Po načelu denarnega toka so ustvarili naslednje prihodke in odhodke:
4.534.216,30 €
- Evidenčni promet prihodkov
- Evidenčni promet odhodkov
4.532.331,07 €
- Razlika- povečanje sredstev na računih
1.885,23 €
Število dolžnikov se je v letu 2009 znižalo iz 952 na 901, kar je deloma posledica priključitve štirih
oddelkov k OŠ. Zapadle terjatve so se povečale iz 8.086,00 € na 10.660,92 € (Ni enostavno izterjati
staršev, ki nimajo zaposlitve, so prejemniki denarno socialnih pomoči, medtem, ko so v času vložitve
tožbe še imeli zaposlitev. Preden se vloži tožba, se na Centru za socialno delo preveri ali so prejemniki
denarno socialne pomoči. Za te starše se tožb ne vlaga, saj ni prave osnove za poplačilo dolga. V letu 2009
je vrtec vložil 15 tožb v vrednosti 10.660,92€, kar je vrednostno gledano več kot v letu 2008, ko smo dali
11 zahtevkov v vrednosti 9.316,50 €).
Člani sveta zavoda smo na podlagi 19. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti
direktorjev s področja izvedli postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnateljice vrtca Ivane Leskovar
za leto 2009. Ravnateljica vrtca Ivana Leskovar je dosegla 68% vrednosti meril za ugotavljanje višine dela
plače za delovno uspešnost in ji zato pripada del plače za delovno uspešnost. Na podlagi 8. člena Uredbe o
plačah direktorjev za leto 2009, se ravnateljici izplača 3/12 delovne uspešnosti, to je 1.085,74 €.
Izhodišča in predpostavke za finančni načrt Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica za leto 2010
Pri sestavi finančnega plana je izhajala iz predpostavke, da se obstoječe cene programa ostanejo
nespremenjene. Cene programa so nazadnje spremenili v letu 2009 za 8 % in so začele veljati 02.10.2009.
Ostale postavke namenjene poslovanju vrtca za leto 2010, kot so vzdrževanje objektov in zgradb ter nakup
osnovnih sredstev in drobnega inventarja so navedene v letnem delovnem načrtu 2009/2010 po
posameznih enotah in namenu uporabe.
Od proračunov posameznih občin pa je odvisno, v katere objekte in opremo bomo vlagali. Enako velja za
druge dejavnosti kot so: bralna značka, veseli december, program javnih del, športne dejavnosti …
V času od 15.03.do 21.04.2010 je bil opravljen nadzor nad zaključnim računom Vrtca Otona Župančiča
Slovenska Bistrica za leto 2009. Nadzor sta opravljala člana nadzornega odbora Občine Slovenska
Bistrica G. Ivan Jurše in ga. Julijana Vincekovič. Dobili so pozitivno mnenje in pohvalo, da svoje delo
vzorno opravljajo.

