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Letno poročilo javnega zavoda je opredeljeno v več zakonskih in podzakonskih predpisih. To so: 
 

• Zakon o računovodstvu, 

• Zakon o javnih financah, 

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava,  

• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna, 

• Slovenski računovodski standardi SRS, 

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,  

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava, 

• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev, 

• Zakon o fiskalnem pravilu, 

• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu 
in druga zakonodaja. 
 

 
 
 
 

 
L E T N O   P O R O Č I L O  VRTCA ČRNUČE za leto 2019 je sestavljeno iz: 
 

• poslovnega poročila o postavljenih ciljih in doseženih rezultatih, rezultatih poslovanja ter ocene 

gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, ki sta ga pripravili Andreja Klopčič-Hološević, 

ravnateljica in Vida Mandelj, tajnica VIZ 

 

ter 

 

• računovodskega poročila, ki obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pripadajoče 

preglede in pojasnila k izkazom, ki ga je pripravila  Anja Stegu – Vizija Računovodstvo d. d.. 
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1. POSLOVNO POROČILO 

1.1. Splošni del  

Vrtec Črnuče opravlja javno službo vzgoje in varstva predšolskih otrok. Dejavnost vrtca šteje kot javna 
služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Javno veljavni program za vrtce je KURIKULUM ZA VRTCE, 
potrjen na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje, marca 1999. 
 
Vrtec Črnuče ima 34 oddelkov. Deluje v štirih enotah in dislociranem oddelku. V vrtec so vključeni tudi 
otroci s posebnimi potrebami. 
 
Vsako šolsko leto načrtujemo obogatitveni program pod skupnim naslovom VRTI, VRTI, VRTILJAK, ki ga 
obravnavata in potrjujeta Svet staršev in Svet vrtca. 
 
O realizaciji nalog iz navedenega programa smo v juniju poročali Svetu staršev in oktobra Svetu vrtca. 
Na naše delo ni bilo pripomb.  
 
V 2019 smo realizirali in presegli zastavljene cilje.  
 
V letu 2019 smo nadaljevali z zastavljenimi cilji na področju investicij, obnovitve opreme in rednega 
vzdrževanja.  
 
Sanirali smo obloge nadstreškov teras v enoti Ostržek, uredili varnostno razsvetljavo v enoti Sonček, 
sanirali poškodovano ograjo v enoti Ostržek, nadgradili kombinirano igralo v enoti Gmajna, postavili 
igralo-piramido v enoti Ostržek, sanirali streho v enoti Sonček, energetsko smo uredili enoto 
Sapramiška, prenovili kuhinjo, pralnico in pripadajoče prostore v enoti Ostržek, uredili kartično in 
mehatronsko odklepanje vrat v enoti Ostržek in Sapramiška ter delno obnovili in zamenjali opremo v 
enoti Gmajna.  
 
Kupili smo računalnik za knjigovodkinjo, rezalnika dokumentov za upravo in enoto Sapramiška, mobilni 
telefon za pomočnico ravnateljice in štiri mobilne telefone za enote, novo kosilnico za enoto 
Sapramiška, vozičke za enega in dva otroka za enoto Sapramiška, nove stole v skupini Miške v 
Sapramiški ter sklenili pogodbo za najem novega kopirnega stroja na upravi.  
 
V letu 2019 smo dosegali cilje, ki smo si jih zadali v Letnem delovnem načrtu. Dejavnosti smo tudi v 
letu 2019 popestrili z izleti, športnimi dejavnostmi, praznovanji, raznimi kulturnimi prireditvami…  
 
Najstarejši otroci so bili na tedenskem letovanju v Savudriji, organizirali smo zimovanje na Pokljuki in 
tridnevni tabor za otroke stare 4 do 5 let. V letu 2019 smo, poleg vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu, 
otrokom pripravili obogatitvene programe. Dejavnosti so zapisane v VRTI, VRTI, VRTILJAKU. 
 
Smo imetniki EKO zastave. Vsi zaposleni smo ekološko ozaveščeni in svoja znanja s pozitivnim vzgledom 
prenašamo na naše otroke. Veliko dejavnosti je neposredno povezanih z ekološkimi vsebinami, ki 
spodbujajo in vzgajajo otroke k odgovornemu odnosu do sebe, prijateljev, družbe, okolja, energije…  
 
V Vrtcu Črnuče zagotavljamo načrtno, organizirano in sistematično uresničevanje temeljnih ciljev 
predšolske vzgoje, omogočamo otrokom kakovostno bivanje v prijetnem in spodbudnem okolju, kjer 
otroci v interakciji z vrstniki in odraslimi preživijo aktivno in prijetno otroštvo.  
 
Cilji so dolgoročno zastavljeni. V vseh štiriintridesetih oddelkih izvajamo celodnevne programe v skladu 
s Kurikulom za vrtce. 
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V letu 2019 smo nadaljevali z načrtovanim pristopom k izobraževanju. Zavedamo se, da so zaposleni 
kapital organizacije in je vanje smiselno vlagati. Pomembno je, da izobraževanja podpirajo vizijo, 
poslanstvo in cilje organizacije, saj ima tako največjo uporabno vrednost. Izobraževanje pomeni 
načrtno in sistematično pridobivanje novega znanja, zato zaposlenim omogočamo in jih spodbujamo k 
izobraževanju. V letu 2019 so strokovni delavci Vrtca Črnuče aktivno sodelovali na posvetih in 
seminarjih ter s svojimi prispevki prenesli dobro prakso tudi v širšo strokovno javnost.  
 
Za vse zaposlene smo imeli organizirano tudi interno izobraževanje ter izobraževanje v okviru študijskih 
skupin in strokovnih aktivov.  
 
V letu 2018 smo začeli sodelovati v mednarodnem projektu ERASMUS+. V projekt so vključeni vrtci iz 
Hrvaške, Italije, Češke, Španije in Slovenije. Projekt bomo v letu 2020 zaključili. 
 
Natančno poročilo izobraževanj je sestavni del Poročila za posamezno šolsko leto.  
 
V juniju 2019 smo se udeležili V. športnih iger slovenskih vrtcev v Moravskih toplicah. Namen druženja 
je bila promocija zdravja na delovnem mestu, krepitev dobrih odnosov med zaposlenimi in mreženja 
med vrtci Slovenije.  
 
Projekti v letu 2019: 

- SIMS - Izzivi medkulturnega sobivanja, 

- NA MA POTI- naravoslovna in matematična pismenost, 

- Pravljični mostovi Evrope - ERASMUS+, 

- Sodelovanje in izmenjava dobre prakse med vrtci Črnuče, Miškolin, Trebnje in Vrtcem pri OŠ 

Jurija Vege Moravče. Septembra 2019 se je projektu priključil še Vrtec Ivančna gorica. 

- Etika in vrednote v VIZ, 

- Trajnostna mobilnost v vrtcih 

- Mali sonček, 

- Predšolska bralna značka, 

- Mreža gozdnih vrtcev - Gozd v objemu, 

- Zeleni nahrbtnik, 

- Pasavček - EUCHIRES, 

- ETM, 

- Varna točka… 

Nadaljevali smo s sodelovanjem pri projektu Centra medgeneracijskega učenja Ljubljana. 
 
V šolskem letu 2016/2017 smo se vključili v projekt »Izzivi medkulturnega sobivanja«. Projekt uspešno 
nadaljujemo tudi v letih 2017/2018, 2018/2019 in 2019/2020. Multiplikatorka izvaja aktivnostmi 
neposredno v skupini, redno se sestajamo, ovrednotimo in predlagamo aktivnosti za boljšo 
učinkovitost dela. Aktivnosti so se odvijale skozi celo koledarsko leto. 
 
Od septembra 2014 smo aktivni udeleženci v programu Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, pod 
okriljem Inštituta za etiko in vrednote Jože Trontelj. V šolskem letu 2019/2020 smo s sodelovanjem 
zaključili.  
 
Ravnateljica je članica Častnega razsodišča Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije. 
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Ravnateljica je bila tudi v letu 2019 imenovana za zunanjega člana izpitne komisije na Srednji 
vzgojiteljski šoli in gimnaziji v Ljubljani. 
 
Od 14. maja do 15. junija 2019 smo v Centru starejših Črnuče pripravili likovno razstavo otroških 
izdelkov z naslovom »Pravljični gozd«.  
 
V mesecu decembru smo sodelovali v dobrodelni akciji »Anina zvezdica«. 
 
Trudili smo se, da smo bili pri svojem delu uspešni. Dobro smo sodelovali s starši, z Mestno občino 
Ljubljana in s ČS Črnuče. V vrtcu se bomo tudi v prihodnje trudili izvajati kakovosten program, trudili 
se bomo, da se bodo otroci pri nas počutili dobro.  
 
Ocenjujem, da smo v letu 2019 poslovali vestno in se trudili gospodarno ter učinkovito izvrševati 
zastavljene cilje. 
 

1.2. Osebna izkaznica in predstavitev javnega zavoda 

Ime javnega zavoda: VRTEC ČRNUČE 
Naslov javnega zavoda: DUNAJSKA CESTA 400, 1231 LJUBLJANA 
Matična številka: 50499938 
Davčna številka: SI30552001 
Številka TRR: 01261-6030637053 
Telefonska številka: 01/589-74-10, faks 01/537-33-83 
E-mail: vrtec-crnuce@guest.arnes.si 
Spletna stran: WWW.VRTEC-CRNUCE.SI 
 
Ustanoviteljica Vrtca Črnuče je Mestna občina Ljubljana. S Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtca Črnuče (Ur. list RS, št. 39/2008 in 76/2008) je določeno, da se program 
za predšolske otroke izvaja v štirih enotah, in sicer: 

• enota Ostržek, ki deluje na lokaciji Dunajska cesta 400 in v dislociranem oddelku na lokaciji 
Dunajska cesta 390, Ljubljana 

• enota Sapramiška, ki deluje na lokaciji Cesta 24. junija 48, Ljubljana 

• enota Sonček, ki deluje na lokaciji Kraljeva 10, Ljubljana 

• enota Gmajna, ki deluje na lokaciji Cesta v Pečale 1, Ljubljana. 
 
 

1.3. Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 

Vrtec Črnuče zastopa in vodi od 1. 10. 2008 ravnateljica ANDREJA KLOPČIČ-HOLOŠEVIĆ, s končano 
Pedagoško fakulteto v Ljubljani, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, s strokovnim nazivom 
svetovalka, in zaključenim študijem na Fakulteti za management Koper, po specialističnem študijskem 
programu management v izobraževanju, ter strokovnim naslovom specialistka managementa v 
izobraževanju; e-mail: andreja.klopcic@guest.arnes.si. 
 
Za pedagoško organizacijske naloge je od 1. 9. 2012 zadolžena pomočnica ravnateljice JASMINA 
FURMAN, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, z nazivom svetovalka; e-mail: 
jasmina.furman@guest.arnes.si. 
 
Naloge s področja svetovalnega dela opravlja ANDREJA ČREŠNIK, mentorica, univerzitetna diplomirana 
pedagoginja; e-mail: andreja.cresnik@guest.arnes.si.  

mailto:vrtec-crnuce@guest.arnes.si
mailto:MIROSLAVA.BARKOVIC@GUEST.ARNES.SI
mailto:jasmina.furman@guest.arnes.si
mailto:andreja.cresnik@guest.arnes.si
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Dela in naloge vzgojiteljice za izvajanje dodatne strokovne pomoči je do septembra 2019 opravljala 
SARA KRAJNC, profesorica socialne in rehabilitacijske pedagogike, od septembra dalje pa AJDA BIVIC,  
univerzitetna  diplomirana pedagoginja in sociologinja kulture; e-mail: ajda.bivic@guest.arnes.si 
 
Naloge s področja organizacije prehrane in zdravstveno-higienskega režima opravlja MOJCA EGGER, 
diplomirana inženirka živilske tehnologije; e-mail: mojca.egger@guest.arnes.si. 
 
Naloge s področja računovodstva opravlja NATAŠA TOMC, diplomirana ekonomistka (un); e-mail: 
natasa.tomc@guest.arnes.si. V času njene odsotnosti naloge s področja računovodstva po pogodbi 
opravlja Vizija Računovodstvo d.d. 

 
Knjigovodska dela opravljata URŠKA KUKOVIČ, računovodja (vs) in MARINA KUNSTELJ, ekonomist (vs). 
 
Delo tajnice VIZ opravlja VIDA MANDELJ, višja upravna delavka. 
 
 

1.4. Glavni podatki o poslovanju, vizija in poslanstvo 

Temeljne naloge vrtca so varstvo, vzgoja in izobraževanje otrok. S strokovnim delom želimo: 
- pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke, 
- izboljšati kakovost življenja družin in otrok 
- ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in psihosocialnih sposobnosti ter 
- skrbeti za dobro počutje otrok. 
 
Dejavnosti vrtca po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 
- M/85.100 – predšolska vzgoja 
- P/85.100 – predšolska vzgoja, 
- Q/88.910 – dnevno varstvo otrok, 
- G/47.890 – trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom, 
- G/47.990 – druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic, 
- H/49.391 – medkrajevni in drugi cestni potniški promet, 
- I/56.290 –  druga oskrba z jedmi, 
- J/58.140 –  izdajanje revij in druge periodike, 
- J/58.190 –  drugo založništvo, 
- L/68.200 –  oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, 
- N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj, 
- P/85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije, 
- P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in športa, 
- R/90.010 – umetniško uprizarjanje, 
- R/91.011 – dejavnost knjižnice, 
- R/93.110 – obratovanje športnih objektov, 
- S/96.010 – dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic. 

 
Organi upravljanja so: 
 

- Svet vrtca  
 

Svet Vrtca Črnuče šteje 11 članov; sestavljajo voljeni in imenovani člani tripartitno, in sicer: 
- predstavniki ustanovitelja – 3 člani,  
- predstavniki staršev – 3 člani, 
- predstavniki zaposlenih – 5 članov. 

mailto:mojca.egger@guest.arnes.si
mailto:natasa.tomc@guest.arnes.si
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Svet vrtca kot najvišji organ zavoda ima zelo pomembno vlogo in vpliv na izide poslovanja vrtca, kajti 
sprejema letni delovni načrt vrtca, poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih 
programov, ki se izvajajo v vrtcu, kar ima vpliv na poslovanje vrtca.  
 
V letu 2019 je Svet vrtca imel dve redni in tri korespondenčne seje. Zapisniki sej se hranijo v arhivu 
vrtca. 

 

- Svet staršev  
 

Vsak oddelek imenuje predstavnika staršev v Svet staršev Vrtca Črnuče (34 članov). Svet staršev vodi 
predsednik, ki je izvoljen na Svetu staršev. Mandat predstavnikov staršev je vezan na vključenost 
otroka v vrtec ali odstop. 
 
V letu 2019 sta bili dve seji Sveta staršev. Zapisniki so v arhivu vrtca. Svet staršev je obravnaval Poročilo 
o delu za šolsko leto 2018/2019, obravnaval in potrdil Letni delovni načrt vrtca z VRTI, VRTI, VRTILJAK-
om za šolsko leto 2019/2020, spremljal je delovanje Sklada vrtca in druge zadeve v zvezi s programom 
in organizacijo dela in življenja v vrtcu.  
 

- Strokovni organi vrtca - Vzgojiteljski zbor 
 

Sestavljajo ga vsi strokovni delavci Vrtca Črnuče. Vodi ga ravnateljica vrtca. Vzgojiteljski zbor je imel v 
letu 2019 dve redni seji. Izvedeni sta bili dve korespondenčni seji po enotah, kjer so strokovni delavci 
izrazili mnenje o napredovanju strokovnih delavk v nazive. Zapisniki se hranijo v arhivu vrtca. 
 
 

1.5. Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov 

O realizaciji dejavnosti za šolsko leto 2018/2019, predvidenih z Letnim delovnim načrtom, smo poročali 
Svetu staršev in Vzgojiteljskemu zboru v juniju 2019. 
 
 

- Dodatne dejavnosti v vrtcu  
 
Po sklepu Sveta staršev Vrtca Črnuče se otroci lahko vključijo v dodatne dejavnosti, ki jih starši v celoti 
plačujejo izvajalcu programa. Dodatne dejavnosti sta angleški jezik in plesne urice. Dejavnosti so 
izvajali: 
- angleški jezik - INI-MINI  
- plesne urice je v popoldanskem času izvajala Plesna šola in plesni klub Miki. 
 
 

- Vrtec v naravi  
 
V sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana smo organizirali zimovanje na 
Pokljuki, tridnevno bivanje v Gozd Martuljku in letovanje v Savudriji. 

 

- Racionalizacija z vidika poslovalnega časa in razporejanja delavcev 
 
Z anketo med starši v začetku šolskega leta ugotavljamo potrebe staršev. Na Svetu staršev in na Svetu 
vrtca opredelimo poslovalni čas enot in dežurstva.  
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Racionalnost poslovalnega časa se celoletno spremlja in prilagaja tako, da je poslovalni čas optimalno 
in racionalno organiziran. Poslovalni čas v vseh enotah vrtca je od 6. do 17. ure. Zaposlene se optimalno 
razporeja glede na potrebe in poslovalni čas vrtca.  
 
 

- Izvedba oblik sodelovanja s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike) 
 
Vrtec Črnuče se že tradicionalno ponaša z več oblikami sodelovanja s starši, tako na ravni oddelka 
(roditeljski sestanki, pogovorne urice, delavnice in srečanja, sodelovanje pri izletih, oglasne deske, 
spletna stran, eAsistent) kot na ravni vrtca.  
 
Izvedli smo tudi več srečanj strokovnih skupin za otroke s posebnimi potrebami. Starši so sodelovali v 
Svetu staršev, Svetu vrtca, Upravnem odboru sklada vrtca, v Šoli za starše, telefonskih in osebnih 
razgovorih ter preko eAsistenta.  
 
V letu 2019 je bilo izvedenih: 
 
 

ENOTA  Oblika sodelovanja od januarja 
do avgusta 2018 

od septembra do 
decembra 2018 

ENOTA OSTRŽEK 
 

roditeljski sestanki 13 13 

govorilne ure 42 27 

drugo  27 20 

ENOTA SAPRAMIŠKA 
 

roditeljski sestanki 7 7 

govorilne ure 20 13 

drugo  16 9 

ENOTA GMAJNA 
 

roditeljski sestanki 7 6 

govorilne ure 19 10 

drugo  13 12 

ENOTA SONČEK 
 

roditeljski sestanki 7 8 

govorilne ure 20 8 

drugo  17 16 

 
S K U P A J 

357 208 149 

 
Poleg zgoraj navedenih sodelovanj, smo opravili tudi pogovore s starši otrok s posebnimi potrebami in 
izvedli 36. srečanj strokovnih skupin. 
 

- Spremljanje in razvoj zaposlenih  
 

a) Spremljanje in usmerjanje dela strokovnih delavcev 
V letu 2019 sta ravnateljica in pomočnica ravnateljice spremljali in usmerjali delo v oddelkih. Na podlagi 
spremljav smo prepoznali dobre prakse in pristope tako pri načrtovanju kot pri izvedbi dejavnosti.  
 
V letu 2019 so bile izvedene štiri spremljave skupnih nastopov vseh skupin po enotah, spremljave 
skupnih delavnic v času ETM, decembrskih prireditev za otroke, pustovanja, izvedbe letovanja in 
zimovanja ter drsalnega tečaja. Ravnateljica, pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka so 
spremljale izvajanje dejavnosti in dnevno rutino v vseh oddelkih vrtca. Posebno pozornost so namenile 
novo zaposlenim strokovnim delavcev, jih usmerjale, spodbujale in jim strokovno svetovale. Spremljale 
so tudi priprave na delo in delo neposredno v skupini. V kolikor so opazile, da se delo ne načrtuje in ne 
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izvaja v skladu s pričakovanji, so se s posamezniki pogovorile in jih usmerile. Ravnateljica je izvedla tudi 
34 napovedanih spremljav na področju gibanja in bivanja na prostem,  pomočnica ravnateljice pa 34 
spremljav na področju matematike, gibanja in dnevne rutine. Spremljave so bile tudi med obiski 
študentov Pedagoške fakultete na področju likovnih dejavnosti ter pri pripravi in izvedbi dijakinj za 
pripravo na poklicno maturo.  
 
V letu 2019 smo imeli dve kandidatki za strokovni izpit. Obe sta opravili obveznosti iz programa 
pripravništva, opravili pet nastopov v skupini in uspešno opravili strokovni izpit. 
 
Spremljave so bile tudi v okviru projekta Sodelovanje med vrtci Črnuče, Miškolin, Trebnje, Ivančna 
gorica in Vrtcem pri OŠ Moravče. Vsak izmed sodelujočih vrtcev v šolskem letu pripravi dva 
nastopa/primera dobre prakse. 
 
Pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka občasno spremljata skupino otrok na različne prireditve. 
 
V letu 2019 so tri kandidatke opravljale praktične nastope za poklicno maturo. Ravnateljica in 
pomočnica ravnateljice sta skupaj z mentoricami spremljali in ocenili 9 nastopov. 
 
 

b) Interno izobraževanje  
V letu 2019 smo organizirali tri interna izobraževanja: 

- Ozka matematična obravnava 

- Konflikti? Za nas mala malica 

- Umetnost- plesna delavnica 
 
Udeležba je bila obvezna za vse strokovne delavce. 
 

c) Strokovni aktivi 
Teme strokovnih aktivov v letu 2019 so bile: 

- Življenje, narava, zdravje 

- Gibanje 

Udeležba je bila obvezna za vse strokovne delavce. 

 

d) Študijske skupine 
Vsebina študijskih srečanj za strokovne delavce vrtcev je v šolskem letu 2019/2020 »Otrokov dan v 

vrtcu«. Udeležba na študijskih skupinah ni bila obvezna. 

 
e) Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju (katis)  
Zaposleni so se udeležili različnih izobraževanj, strokovnih izpopolnjevanj in seminarjev. 
 

f) Izobraževanje za strokovne delavke z OPP 
Vsebina strokovnega aktiva je bila Dnevna rutina – prehodi v praksi. 
 

g) Izobraževanje za upravno administrativne delavce 
Zaposleni so se na izobraževanje prijavili glede na interes in aktualne spremembe v zakonodaji. 
 

h) Izobraževanje za tehnične delavce 
Kuharski kader se je udeležil izobraževanja s področja diet in HACCP sistema. 
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i) Izobraževanje za novo zaposlene  
Organizirano je bilo predavanje in izobraževanje za varno in zdravo delo (izvajalec Mikrotop d.o.o.). 
 

j) Izobraževanje za starše -  ŠOLA ZA STARŠE 
Za starše smo pripravili izobraževanje Ravnotežje med zahtevo, pohvalo in kritiko v vzgoji ter Priprava 
na uvajanje otrok v vrtec – Prvič v vrtec. 
 

• Sodelovanje otrok in strokovnih delavcev v projektih  
 

V letu 2019 smo sodelovali pri: 
- mednarodnem projektu EKOŠOLA,  
- projektu Gozd v objemu, 
- projektu Bralna značka, 
- projektu Cici vesela šola, 
- projekt Pasavček, 
- projekt »Izzivi medkulturnega sobivanja« 
- projektu Mali sonček, 
- projektu Zeleni nahrbtnik, 
- projektu Igraj se z mano, 
- Unicefovem projektu Varna točka, 
- od februarja 2014 aktivno sodelujemo v projektu Centra medgeneracijskega učenja Ljubljana, 
- od septembra 2014 smo aktivni udeleženci v programu Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, 

pod okriljem Inštituta za etiko in vrednote Jože Trontelj, 
- Medsebojno sodelovanje in izmenjava dobre prakse med vrtci Črnuče, Miškolin, Trebnje, Ivančna 

gorica in Vrtcem pri OŠ Moravče, 
- Projekt NA-MA, 
- Trajnostna mobilnost v vrtcih, 
- ERASMUS+, Pravljični mostovi Evrope. 

 
Otroci so sodelovali na spomladanskem in jesenskem krosu, na raznih likovnih natečajih, pri zbiranju 
zamaškov za otroke s posebnimi potrebami, v Anini zvezdici (dejavnosti v skladu z Letnim delovnim 
načrtom Vrtca Črnuče)… 
 
 

1.6. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

1.6.1. Zakonske podlage za delovanje vrtca 
 
Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva temeljna zakona, in sicer ZAKON O ORGANIZACIJI IN 
FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ter ZAKON O VRTCIH s pripadajočimi pravilniki in uredbami: 

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih s popravki, 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 

- Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu, 

- Pravilnik o publikaciji vrtca, 

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, 

- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,  

- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje 

- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, 

- Sklep o programu za predšolske otroke, 
 

Delovna področja podrobneje opredeljujejo INTERNI AKTI: 
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1. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Črnuče, 
2. Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev Vrtca Črnuče, 
3. Pravila Vrtca Črnuče, 
4. Pravilnik o varnosti otrok v Vrtcu Črnuče, 
5. Poslovnik Sveta Vrtca Črnuče, 
6. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, 
7. Katalog zbirk osebnih podatkov, 
8. Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost, 
9. Pravilnik o računovodstvu Vrtca Črnuče, 
10. Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev v Vrtcu Črnuče, 
11. Navodila za dodeljevanje, hranjenje in spreminjanje gesel, 
12. Navodilo o omejitvah in dolžnostih delavcev pri dajanju in prejemanju daril, 
13. Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v Vrtcu Črnuče, 
14. Izjava o varnosti z oceno tveganja, 
15. Požarni red, 
16. Požarni načrt, 
17. Načrt evakuacije, 
18. Finančni načrt, 
19. Program dela, 
20. Letni delovni načrt, 
21. Kronika vrtca, 
22. Publikacija Vrtca Črnuče, 
23. Zbirka dogovorov v Vrtcu Črnuče, 
24. Zdravstveno-higienski režim v vrtcu – oddelki 
25. Pravilnik o notranje revizijski dejavnosti 

26. Pravilnik o plačilu dežurstev in pripravljenosti strokovnih delavcev za delo v vrtcu v naravi 

 

1.6.2. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, ki izhajajo iz večletnega programa dela in 
razvoja  

 
Dolgoročni cilji se nanašajo na vključitev in izvedbo projektov. V povezavi z dolgoročnimi cilji 
načrtujemo tudi izobraževanja in spremljave strokovnih delavcev. 
 

1.6.3. Letni cilji posrednega uporabnika 
 
Letni cilji Vrtca Črnuče so opredeljeni v Letnem delovnem načrtu: 

• zagotavljanje pogojev za optimalen razvoj vsakega otroka, 

• zagotavljanje razmer za kvalitetno delo v skladu s strokovno doktrino, 

• zagotavljanje uresničevanja temeljnih pravic otrok, 

• pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, 

• izvajanje Kurikula za vrtce, 

• zagotavljanje sredstev za poslovanje in vzdrževanje vrtca v soglasju z ustanoviteljem z letno 
pogodbo o financiranju. 

 

1.6.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 
Realizacija obsega Letnega delovnega načrta in načrtovane dejavnosti je bila izvedena in presežena, saj 
smo program obogatili s posameznimi dejavnostmi in aktualnimi vsebinami.  
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1.6.5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programa 

 

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo. 
 

1.6.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 
poročila preteklega leta 

 
V letu 2019 smo z zbranimi sredstvi ponovno delno sofinancirali obnovo igrišč. Za obnovo igrišč smo 
namenili tudi del sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let in investicijska sredstva 
ustanovitelja. Del sredstev prihodkov nad odhodki smo namenili obnovi opreme v garderobah, 
hodnikih in igralnicah enot. Posebno pozornost namenjamo bivanju na prostem. Posebno pozorni smo 
na naša igrišča, za katere dobro skrbimo in se trudimo, da vsako leto pridobimo kakšno kakovostno 
igralo. Glede na lokacijo vseh štirih enot vrtca Črnuče, veliko časa preživimo v naravi in gozdu. 
 
V letu 2019 smo uspešno sodelovali v mednarodnem projektu Pravljični mostovi Evrope - ERASMUS+. 
 

1.6.7. Ocena gospodarnosti poslovanja 
 
Varujemo premoženje pred izgubami, goljufijami, nepravilnostmi in korupcijo ter delujemo v 
odkrivanju, ocenjevanju in obvladujemo tveganja.  
 
V letu 2019 smo nadaljevali z aktivnostmi glede neplačevanja vrtca. Opravili smo več razgovorov, 
dodatno obveščali starše glede vlog za znižano plačilo vrtca (MOL), se dogovorili z dolžniki o obročnem 
odplačevanju dolgov in nadaljevali z elektronskimi izvršbami preko Centralnega oddelka za 
verodostojno listino pri Okrajnem sodišču v Ljubljani (COVL).  
 

1.6.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
 
Področje notranjega revidiranja ureja Pravilnik o delovanju Službe za notranjo revizijo. Predmet 
notranjega revidiranja v letu 2019 za leto 2018 je bilo varstvo osebnih podatkov. Priporočilo je, da 
sprejmemo nov pravilnik, ki bo usklajen z novo uredbo in prevetrimo Katalog zbirk osebnih podatkov. 
Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. 
 
Akti, ki urejajo delovanje notranjega finančnega nadzora: 

- Pravilnik o računovodstvu, 

- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev v Vrtcu Črnuče, 

- Pravilnik o popisu, 

- Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin, 

- Register tveganj. 
 
Porabo javnih sredstev v vzgoji in izobraževanju nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije. 
Namensko porabo sredstev v vrtcu nadzoruje organ šolske inšpekcije v skladu z ZOFVI. 
 
Vrtec vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu. Prejete račune pred 
plačilom likvidira oseba, ki je strošek povzročila, ter odobri ravnatelj ter likvidira zadolženi delavec, ki 
hkrati pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente. Sistem notranje kontrole je vzpostavljen pri 
mesečni najavi plačnih razredov, stroškov prevozov in prehrane delavcev ter ostalih stroškov, pri 
zbiranju ponudb preko sistema naročil malih vrednosti in javnega naročanja, preverjanju dobavnic in 
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računov ob podpisu izplačila, preverjanju plačil položnic za oskrbnine ter spremljanju prihodkov na 
osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali pogodb s strani poslovnih partnerjev. 
 
V letu 2019 smo imeli naslednje preglede poslovanja s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, 
okolje in hrano: 
 
- 10. 1. 2019 – zdravstveno higienski pregled in odvzem vzorcev živil za mikrobiološke preiskave v 

enoti Sonček,  
- 11. 1. 2019 –zdravstveno higienski pregled in odvzem vzorcev živil za mikrobiološke preiskave v 

enoti Ostržek, 
- 11. 4. 2019 – zdravstveno higienski pregled in odvzem vzorcev živil za mikrobiološke preiskave v 

enoti Gmajna, 
- 27. 5. 2019 – zdravstveno higienski pregled in odvzem vzorcev živil za mikrobiološke preiskave v 

enoti Sapramiška, 
- 18. 9. 2019 – zdravstveno higienski pregled in odvzem vzorcev živil za mikrobiološke preiskave v 

enoti Sonček, 
- 14. 10. 2019 – zdravstveno higienski pregled in odvzem brisov površin v kuhinji za mikrobiološke 

preiskave, pred začetkom obratovanja kuhinje, po izvedeni prenovi, 
- 25. 11. 2019 – zdravstveno higienski pregled in odvzem vzorcev živil za mikrobiološke preiskave v 

enoti Gmajna in enoti Ostržek ter 
- 16. 12. 2019 – zdravstveno higienski pregled in odvzem vzorcev živil za mikrobiološke preiskave v 

enoti Sapamiška. 
 
 

V letu 2019 smo imeli naslednje inšpekcijske preglede s strani Zdravstvenega inšpektorata RS: 
 
- 5. 8. 2019 – redni inšpekcijski pregled, izveden z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki 

ureja področja nalezljivih bolezni, zdravstvene ustreznosti pitne vode ter minimalno sanitarno 

zdravstvenih pogojev na področju otroškega varstva v enoti Gmajna. Pri nadzoru ni ugotovljenih 

neskladij, zato je postopek ustavljen. 

- 26. 9. 2019 – redni inšpekcijski pregled, izveden z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, 

ki ureja področja nalezljivih bolezni, zdravstvene ustreznosti pitne vode ter minimalno sanitarno 

zdravstvenih pogojev na področju otroškega varstva v enoti Sapramiška. Ugotovljeno je bilo 

neskladje (poškodovane talne površine - parket v igralnici »polžki«), katerega smo odpravili do 

postavljenega roka, 10. 10. 2019. 

 
V letu 2019 smo imeli inšpekcijske preglede s strani Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin: 
- 31. 1. 2019 – redni pregled s področja varnosti živil oz. hrane, z namenom, da se ugotovi kakšno je 

izvajanje predpisov iz področja živil ter kakšni so sanitarno tehnični in higienski pogoji ter kakšna 

je higiena pri delu in prometu z živili v centralni kuhinji enote Ostržek. Izrečeno je bilo ustno 

opozorilo, da je potrebno temperaturo vode na umivalniku v sanitarijah uravnati tako, da bo 

pritekla topla tekoča voda, z rokom izvršitve do 15. 2.2019. Postopek je bil ustavljen. 

- 22. 2. 2019 – kontrolni pregled izvedenih ukrepov v enoti Ostržek, na podano ustno opozorilo pri 

pregledu 31. 1. 2019. Ukrep je bil v celoti izveden. 

- 4. 7. 2019 – redni pregled z namenom preverjanja določil zakonodaje glede splošnih higienskih 

zahtev, dokumentacije pri vodenju HACCP sistema in označevanjem alergenov in roka uporabe živil 

v enoti Sapramiška. Postopek je bil ustavljen. 
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V letu 2019 smo imeli inšpekcijski pregled s strani Ministrstva za obrambo, Inšpektorata RS za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami: 
- 25. 2. 2019 – preveritev celotnega stanja varstva pred požarom in evakuacije v skladu z določili 

ZVPOZ in v skladu z določili ZVZD v enoti Sapramiška. Ukrep: izvesti praktično usposabljanje za 

izvajanje evakuacije iz objekta. Pomanjkljivost smo odpravili v roku. 

- 25. 2. 2019 – preveritev celotnega stanja varstva pred požarom in evakuacije v skladu z določili 

ZVPOZ in v skladu z določili ZVZD v enoti Sonček. Ukrepi: izvesti usposabljanje oseb za gašenje 

začetnih požarov in izvedbo evakuacije; izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz 

objekta ob požaru; pridobiti potrdila o brezhibnem delovanju za varnostno razsvetljavo. 

Pomanjkljivosti smo odpravili v roku. 

- 25. 2. 2019 – preveritev celotnega stanja varstva pred požarom in evakuacije v skladu z določili 

ZVPOZ in v skladu z določili ZVZD v enoti Gmajna. Ukrep: izvesti usposabljanje oseb za gašenje 

začetnih požarov in izvedbo evakuacije; izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz 

objekta ob požaru. Pomanjkljivosti smo odpravili v roku. 

V letu 2019 nismo imeli inšpekcijskih pregledov s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
RS, Inšpektorata RS za šolstvo in šport. 
 
Za strokovno izvajanje izjave o varnosti z oceno tveganja pogodbeno skrbi Mikrotop d.o.o. 
 

1.6.9. Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi 
 
Pedagoške cilje smo presegli. Presegli smo tudi načrtovane investicijske cilje. 
 

1.6.10. Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja i 
 

• Sodelovanje med zavodi (vrtci, šolami) 
 
Sodelovanje med vrtci in šolami ocenjujemo kot odlično.  
 
Redno smo se udeleževali aktivov ravnateljic, pomočnic ravnateljic, posvetov in predavanj, ki jih je 
organizirala Šola za ravnatelje.  
 
Zelo dobro sodelujemo tudi z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo.  
 
Kot sodelujoči zavod aktivno sodelujemo z OŠ Trzin pri projektu SIMS.  
 
V letu 2019 smo začeli sodelovati z British International School of Ljubljana. 
 
Sodelujemo z Univerzami v Ljubljani, Kopru in Mariboru, Srednjo vzgojiteljsko šolo, gimnazijo in 
umetniško gimnazijo v Ljubljani, Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra, OŠ n. h. Maksa Pečarja, OŠ 
Dol pri Ljubljani, OŠ Dragomelj, B2 d.o.o., Centrom za permanentno izobraževanje Cene Štupar...  
 
Sodelujemo z CMEPIUS-om in ERAMUS+ programom. Erasmus+ je program EU za sodelovanje na 
področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. 
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V okviru ERASMUS+ projekta, Pravljični mostovi Evrope, sodelujemo s vrtci na Češkem, Hrvaškem, v 
Italiji, Španiji in Sloveniji. 
 
Z vrtci Miškolin, Trebnje, Ivančna gorica in Vrtcem pri OŠ Jurija Vege Moravče aktivno sodelujemo pri 
spremljavi in izmenjavi dobre prakse pri delu neposredno v oddelku. 
 
Ravnateljica je sodelovala s Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljubljana kot zunanji član izpitne 
komisije za četrto izpitno enoto. 
 
Sodelujemo s Centrom medgeneracijskega učenja Ljubljana in Inštitutom za etiko in vrednote Jože 
Trontelj. 
 
Odlično sodelujemo tudi z Zavodom za korekcijo sluha in govora ter CDZ pri zdravstvenih domovih in 
zobozdravstveno službo.  
 
Sodelujemo z večjezičnim vrtcem Mavrica iz Avstrije. V letu 2019 sta se dve strokovni delavki udeležili 
praznovanja 20. obletnice vrtca v Dobrli vasi. smo stike vzdrževali preko pisem in e-pošte. 
 

• Organizacija in izvedba hospitacij in pedagoške prakse za dijake in študente 
 

V 2019 je bilo izvedenih: 
- učenki OŠ Maksa Pečarja sta opravili prostovoljno delo v programu MEPI, 
- dijakinja 1. letnika SVŠGUGLJ je opravila praktično usposabljanje z delom, 
- dijakinji 2. letnika SVŠGUGLJ sta opravili praktično usposabljanje z delom, 
- dijaka 3. letnika SVŠGUGLJ sta opravila praktično usposabljanje z delom, 
- dijakinji 4. letnika SVŠGUGLJ sta opravili praktično usposabljanje z delom in nastope za poklicno 

maturo, 
- udeleženka izobraževanja za odrasle na B2 je opravila praktično pedagoško delo ter nastope za 

poklicno maturo, 
- dijakinja 1. letnika Gimnazije in SŠ Rudolfa Maistra je opravila praktično pedagoško delo , 
- 54 študentov Univerze v Ljubljani - Pedagoške fakultete je opravilo celoletno integrirano prakso,  
- študentka 1. letnika Univerze v Ljubljani - Pedagoške fakultete je opravila obvezno prakso, 
- študentka 2. letnika Univerze v Ljubljani - Pedagoške fakultete je opravila obvezno prakso, 
- študentka Univerze v Mariboru - Fakultete za varnostne vede je opravila obvezno prakso, 
- Študentka 1. letnika Univerze na Primorskem je opravila praktično usposabljanje, 
- Študentka 3. letnika Univerze na Primorskem je opravila praktično usposabljanje, 
- Študentka Univerze v Ljubljani, Fakultete za socialno delo je opravila praktično usposabljanje. 

 

• Sodelovanje z drugimi lokalnimi institucijami in strokovnjaki  
 
Odlično sodelujemo s Četrtno skupnostjo Črnuče, GD Črnuče in GD Podgorica – Šentjakob in lokalnimi 
podjeti. Sodelujemo tudi s Plesno šolo Miki ter z INI-Mini d.o.o., Fakulteto za šport, Hišo 
eksperimentov, Slovenskim društvom za terapijo, Zavodom za zaposlovanje, ZPM Ljubljana, RK 
Slovenije, z društvom Ambasadorji nasmeha...  
Posebno ponosni smo na tradicionalno sodelovanje med vrtcem in Centrom starejših Črnuče. V letu 
2019 smo v Centru starejših tradicionalno pripravili razstavo otroških izdelkov. 
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1.6.11. Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj 
 
Normativi za oblikovanje oddelkov so določeni v Zakonu o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/2005 – uradno 
prečiščeno besedilo, in spremembe) in Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list RS, št. 75/2005 in spremembe) 
 
Vsi oddelki v Vrtcu Črnuče so bili oblikovani v skladu z zakonodajo. V izjemnih potrebah staršev je v 
okoljih, kjer se le-te potrebe izkazujejo, vrtec dolžan povišati število otrok v posamezni strukturi za 2 
otroka. Pri določanju števila otrok v oddelku upoštevamo pedagoška in zdravstvena načela, prostorske 
možnosti vrtca ter posebnosti okolja ter strukturo starosti otrok. 
 
Zaradi velikega števila odklonjenih otrok je na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO in 55/17), Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni 
list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) ter Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 
in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 6. sejo dne 8. 7. 2019 sprejel sklep o dopolnitvi Sklepa o 
določitvi števila otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja – tudi v heterogenih oddelkih se upošteva 
povečan normativ (Ur. list RS, št. 101/2009 z dne 10. 12. 2009). 
 
O sprejemu otrok v vrtec odloča Komisija za sprejem otrok. Zasedala je v aprilu 2019. 
 
Od septembra 2010 ima vrtec 34 oddelkov.  
 
Na dan 31. 12. 2019 je bilo v I. starostnih skupinah vključenih 179 otrok, v oddelkih 3-4 35 otrok, v II. 
starostnih skupinah 268 otrok, v kombiniranih oddelkih pa 92 otrok. Skupaj je bilo vključenih 574 otrok. 
Število otrok se spreminja, saj sprejemamo otroke v vrtec tudi med letom glede na prosta mesta.  
 
V grafu prikazujemo število vključenih otrok po starostnih skupinah (podatki so na dan 31. 12. 
posameznega leta). 
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V Vrtec so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, za katere izvajamo tudi dodatno strokovno 
pomoč. Glede na odločbe so v nekaterih oddelkih znižani normativi v oddelkih.  
Število vključenih otrok s posebnimi potrebami v letu 2019: 
 

Od januarja do septembra 2019 Od septembra do decembra 2019 

Januar 
- 13 otrok z odločbami o usmerjanju 

- Za 2 otroka vložena vloga za usmerjanje 

Februar 
-       13 otrok z odločbami o usmerjanju 
-       za 1 otroka vložena vloga za usmerjanje 
-       1 otrok vključen v ZGNL 
-       za 1 otroka obvestilo otrokovemu osebnemu zdravniku 
 
Marec 
- 12 otrok z odločbami o usmerjanju 

- Za 1 otroka vložena vloga za usmerjanje 

- 1 otrok vključitev v ZGNL 

- Za 3 otroke obvestilo otrokovemu osebnemu zdravniku 

- 1 otrok zapisnik multidicisplinarnega tima (MDT) 

April 
- 13 otrok z odločbami o usmerjanju 

- 1 otrok zapisnik MDT 

- Za 7 otrok obvestilo otrokovemu osebnemu zdravniku 

Maj 
- 13 otrok z odločbami o usmerjanju 

- 1 otrok zapisnik MDT 

- 7 otrok obvestilo otrokovemu osebnemu zdravniku 

- 5 otrok priporočilo za DSP v vrtcu 

Junij  
- 13 otrok z odločbami o usmerjanju 

- 2 otroka zapisnik MDT 

- 3 otroci obvestilo otrokovemu osebnemu zdravniku 

-  4 otrok priporočilo za DSP v vrtcu 

Julij 
- 13 otrok z odločbami o usmerjanju 

- 5 otrok zapisnik MDT 

- 3 otroci obvestilo otrokovemu osebnemu zdravniku 

- 1 otrok priporočilo za DSP v vrtcu 

Avgust 
- 13 otrok z odločbami o usmerjanju 

- 5 otrok zapisnik MDT 

- 3 otroci obvestilo otrokovemu osebnemu zdravniku 

- 1 otrok priporočilo za DSP v vrtcu 

September 

- 10 otrok z odločbami o usmerjanju 

- 5 otrok zapisnik MDT 

- 3 otroci obvestilo otrokovemu osebnemu zdravniku 

- 1 otrok mnenje za zgodnjo obravnavo 

Oktober 

- 10 otrok z odločbami o usmerjanju 

- 5 otrok zapisnik MDT 

- 3 otroci obvestilo otrokovemu osebnemu zdravniku 

- 1 otrok mnenje za zgodnjo obravnavo 

November 

- 10 otrok z odločbami o usmerjanju 

- 8 otrok zapisnik MDT 

- 1 otrok mnenje za zgodnjo obravnavo 

December 

- 10 otrok z odločbami o usmerjanju 

- 8 otrok zapisnik MDT 

- 2 otroka obvestilo otrokovemu osebnemu zdravniku 

- 1 otrok mnenje za zgodnjo obravnavo 

Opomba:  

3 otroci imajo DSP mobilnega logopeda iz ZGNL 

1 otrok ima DSP surdopedagoga iz ZGNL 

2 otroka čakata na surdopedagoga iz ZGNL od septembra 

2019 

1 otrok čaka na logopeda od septembra 2019 
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Tabela: STRUKTURA ODDELKOV PO ENOTAH V LETU 2019 
 

ENOTA 
Število oddelkov I. starostna skupina 

Kombiniran 
oddelek 

II. starostna skupina 

januar 
avgust 

september 
december 

januar 
avgust 

september 
december 

januar 
avgust 

september 
december 

januar 
avgust 

september 
december 

OSTRŽEK 
13  6  1  6  

 13  6  1  6 

SONČEK 
8  4  0  4  

 8  3  2  3 

GMAJNA 
6  2  2  2  

 6  2  1  3 

SAPRAMIŠKA 
7  3  1  3  

 7  3  1  3 

S K U P A J 2019 
januar – avgust  

34  15  4  15  

S K U P A J 2019 
september – december  

 34  14  5  15 

 

• Cene programov 
 

Sredstva za opravljanje dejavnosti smo prejemali od ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana preko 
cene programov ter plačila staršev v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih in 
pogodbo o financiranju med vrtcem in občino. 
 
Mestni sveta Mestne občine Ljubljana je na 6. seji 8. 7. 2019 sprejel Sklep o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše (Ur. list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 
2019). Sklep je začel veljati 1. 9. 2019. 
 
 
Tabela: cene programov 
 
 

Dnevni programi 
Cena  

od 01.03.2008 
Cena  

od 01.08.2012 
Cena v eurih 
od 1. 9. 2020 

Prvo starostno 
obdobje 

474  485  576 

Drugo starostno 
obdobje 

335  346  418 

Oddelki 3-4 letnih 
otrok 

335  379  439 

Kombinirani 
oddelki 

368  379  446 

 
 
Cena za vrtec je izračunana na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo (Ur. list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15).  
 
Najvišja cena, ki jo plačujejo starši, je 77% ekonomske cene.  
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V grafu je prikazana struktura razvrstitve v plačilne razrede za obračun oskrbnin (na dan 31. 12. 2019): 
 

 
 
Procentualni delež v posameznem plačilnem razredu za leto 2019 pa predstavlja naslednji graf: 
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• Zaposleni - kadri 

Podlaga za sistemizacijo delovnih mest je Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list RS, št. 75/2005 in spremembe), Zakon o vrtcih (Ur. list RS, št. 
100/2005 – uradno prečiščeno besedilo, in spremembe) ter Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/2007 in spremembe).  
 
Sistemizacija delovnih mest je vezana na število in vrsto oddelkov, ki se iz leta v leto spreminja. Število 
delovnih mest zaposlenih strokovnih delavcev, kakor tudi vseh drugih zaposlenih, je določeno z letno 
sistemizacijo delovnih mest.  
 
Na soglasje Mestne občine Ljubljana o oblikovanju oddelkov je vezana sistemizacija delovnih mest, ki 
se oblikuje za vsako šolsko leto.  
 
Ravnateljica Vrtca Črnuče Andreja Klopčič-Hološevi izda SKLEP o določitvi števila sistemiziranih 
delovnih mest v Vrtcu Črnuče za posamezno šolsko leto. 
 
Dne 14. 8. 2018 je bil izdan Sklep o soglasju k Sklepu o določitvi števila sistemiziranih delovnih mest v 
Vrtcu Črnuče za šolsko leto 2018/2019 za 107,00 delovnih mest. 
 
Zaradi potrebe po dodatni strokovni pomoči je bil z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje 
dogovorjen predlog za zaposlitev dodatnega nadstandardnega spremljevalca (0,50),  
 
Predlog je bi potrjen z izdanim sklepom o soglasju k Sklepu o spremembi Sklepa o določitvi števila 
sistemiziranih delovnih mest za šolsko leto 2018/2019 dne 11. 12. 2018, skupaj potrjenih 107,50 
delovnih mest. 
V maju 2019 se je število sistemiziranih delovnih mest zmanjšalo za -0,5 spremljevalca zaradi izstopa 
otroka; soglasje je bilo dano 18. 6. 2019. 
 
Dne 30. 8. 2019 je bil izdan Sklep o soglasju k Sklepu o določitvi števila sistemiziranih delovnih mest v 
Vrtcu Črnuče za šolsko leto 2019/2020 za 105,75 delovnih mest. 
 
Zaradi potrebe po dodatni strokovni pomoči je bil z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje 
dogovorjen predlog za zaposlitev dodatnega nadstandardnega spremljevalca (+0,50). skupaj potrjenih 
106,25 delavcev. 
 
Število sistemiziranih delovnih mest  
 

število oddelkov  
 

ŠOLSKO LETO  
2017/2018 

ŠOLSKO LETO 
2018/2019 

ŠOLSKO LETO 
2019/2020 

1. starostno obdobje 
 

14 15 14 

2. starostno obdobje 
16 15 15 

Kombinirani oddelki 
 

4 4 5 

Razvojni oddelki 
 

  0 

Drugo 
 

  0 

Skupaj 
 

34 34 34 
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sistemizirana delovna mesta 

zap. št. naziv delovnega mesta ŠIFRA DM 
ŠT. DEL. MEST 

JAVNA  
SLUŽBA 

  ravnatelj B017805 1,00 

1. pomočnik ravnatelja D037005 1,00 

2. svetovalni delavec vii/2 D027026 1,00 

3. svetovalni delavec D037006 0,00 

4. vzgojitelj D037007 35,00 

5. vzgojitelj (izvajanje dodatne strokovne pomoči) vii/2 D037008 1,00 

6. vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca D037008 0,00 

7. vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca D037008 0,00 

8. vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja D035002 38,50 

9. spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov  J035064 1,00 

10. fizioterapevt ii E047023 0,00 

11. organizator prehrane D037001 0,00 

12. organizator prehrane D037002 0,50 

13. organizator zdravstveno - higienskega režima  D037003 0,00 

14. organizator zdravstveno - higienskega režima  D037004 0,50 

15. računovodja vi J016027 0,00 

16. računovodja vii/1 J017090 1,00 

17. knjigovodja v J015013 0,00 

18. knjigovodja vi J016014 2,00 

19. tajnik viz vi  J026026 1,00 

20. poslovni sekretar vii/1 J027005 0,00 

21. administrator v J025002 0,00 

22. delovodja v J035007 0,00 

23. glavni kuhar v J035016 0,00 

24. kuhar v J035035 1,00 

25. kuhar iv J034030 6,00 

26. kuharski pomočnik ii J032008 0,00 

27. kuhinjski pomočnik iii J033008 5,00 

28. ekonom v J035010 0,00 

29. ekonom iv J034008 0,00 

30. hišnik iv J034020 2,00 

31. hišnik v J035025 0,00 

32. šivilja iv J034070 0,00 

33. perica ii J032013 2,00 

34. čistilka ii J032001 5,50 

35.  delovna mesta, na katere so razporejeni invalidi:   

35.1 vzgojitelj – 0,50 D037007 0,50 

35.2. vzgojitelj – 0,75 D037007 0,75 

 skupaj zaposleni:   106,25 

 delovna mesta, katera opravljajo zunanji izvajalci:   

36.1. čistilni servis  1,25 

36. skupaj servis:  1,25 

 
 
Na dan 31. 12. 2019 je bilo dejansko zaposlenih 119 delavcev. 
 
109 delavcev je zaposlenih za nedoločen čas, od tega devet zaposlenih zaradi priznane kategorije 
invalidnosti opravlja delo s skrajšanim delovnim časom (20 ur), ena zaposlena pa opravlja delo s 30 
urno tedensko obveznostjo. 



24 

 

10 delavcev je bilo zaposlenih za določen čas zaradi organizacija dela, nadomeščanja odsotnih delavk 
(porodniški dopust, daljša odsotnost zaradi bolezni…) 
 
V letu 2019 je sedem zaposlenih prejelo jubilejno nagrado v skupnem znesku =5.659,62 €, od tega dva 
zaposlena za 10 let, en zaposlen za 30 let delovne dobe v javnem sektorju, ter štirje zaposleni za 40 
let..  
 
Trem zaposlenim so bile izplačane solidarnostne pomoči v skupni višini =2.079,03 €. 
 
V letu 2019 sta bili izplačani dve odpravnini po poteku delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas, 
in tri odpravnine za upokojitev v višini =19.196,97 €. 
 
 

• Izobrazbena struktura  

Stopnja  
strokovne izobrazbe 

I. II. III. IV. V. VI. VII/1 VII/2 SKUPAJ 

OSTRŽEK 0 4 2 6 16 5 14 6 53 

GMAJNA 0 0 1 3 7 2 6 1 20 

SAPRAMIŠKA 0 0 0 3 10 0 8 1 22 

SONČEK 0 1 0 0 10 2 11 0 24 

SKUPAJ  
VRTEC ČRNUČE 

0 5 3 12 43 9 39 8 119 

 

• Nazivi 

V letu 2019 sta bila vložena dva predloga za napredovanje v naziv mentor in en predlog za 
napredovanje v naziv svetovalec. 
 
Trenutno doseženi nazivi strokovnih delavcev so prikazani v tabeli: 
 

NAZIVI STROKOVNIH DELAVCEV  

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

7 16 23 2 

 
 

• Odsotnost z dela 

V letu 2019 se je najbolj povečala odsotnost z dela zaradi boleznin (do 30 dni), največji procent 
odsotnosti beležimo v enoti Gmajna; v povprečju sta zaradi bolezni do 30 dni odsotna dva delavca.  
  
Vse odsotnosti strokovnega kadra, do 30 dni, nadomeščamo z delom študentov (v skladu z dogovorom 
Mestne občine Ljubljana). Pri daljših odsotnostih smo razpisali delovna mesta (nadomestne 
zaposlitve).  
 
V povprečju je bilo v letu 2019 skupaj odsotnih 16,55 delavcev v vseh štirih enotah; od tega je bilo 5,35 
delavk na porodniškem dopustu  
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Enota Število odsotnih 
delavcev v letu 

2016 

Število odsotnih 
delavcev v letu 

2017 

Število odsotnih 
delavcev v letu 

2018 

Število odsotnih 
delavcev v letu 

2019 

Ostržek 6,51 5,80 5,67 5,16 

Gmajna 3,17 2,99 3,57 3,79 

Sapramiška 2,59 3,75 3,03 2,34 

Sonček 3,82 3,52 3,68 5,27 

S K U P A J 16,12 16,06 15,95 15,95 

 
 
V grafu je prikazana odsotnost delavcev: 
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 boleznine do 30 dniboleznine nad 30 dni nega poškodbe na delupoškodbe izven dela porodniška invalidnost

delavci 2016 5,39 2,83 1,01 0,37 0,53 5,49 0,50

delavci 2017 6,78 2,99 1,69 0,36 0,11 3,61 0,5

delavci 2018 5,95 2,4 0,91 0,32 0,09 5,79 0,50

delavci 2019 6,84 2,63 1,03 0,05 0,15 5,35 0,50
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Primerjava odsotnosti z dela je prikazana v grafu:  
 

 
 
 

• Študentsko delo   

 

LETO GMAJNA SONČEK SAPRAMIŠKA OSTRŽEK SKUPAJ 
 

2016 
 

684 1.921,5 430,5 935 3971 

2017 
 

1283 1369,5 1149 746 4547,5 

2018 
 

1443 1501,50 992 1137,25 5073,75 

2019 1495 1233,5 1200,5 1725 5654 

 
 

• Investicijska vlaganja in redno vzdrževanje v letu 2019 

Sanirali smo obloge nadstreškov teras v enoti Ostržek, uredili varnostno razsvetljavo v enoti Sonček, 
sanirali poškodovano ograjo v enoti Ostržek, nadgradili kombinirano igralo v enoti Gmajna, postavili 
igralo-piramida v enoti Ostržek, sanirali streho v enoti Sonček, energetsko smo uredili enoto 
Sapramiška, prenovili kuhinjo, pralnico in pripadajoče prostore v enoti Ostržek, uredili kartično in 
mehatronsko odklepanje vrat v enoti Ostržek ter delno obnovili in zamenjali opremo v enoti Gmajna.  
 

boleznine do 30 dni
42%

boleznine nad 30 
dni
16%

nega
6%

poškodbe na delu
0%

poškodbe izven dela
1%

porodniška
32%

invalidnost
3%

ODSOTNOSTI V LETU 2019
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Kupili smo računalnik za knjigovodkinjo, rezalnika dokumentov za upravo in enoto Sapramiška, mobilni 
telefon za pomočnico ravnateljice in štiri mobilne telefone za enote, novo kosilnico za enoto 
Sapramiška, vozičke za enega in dva otroka za enoto Sapramiška, nove stole v skupini Miške v 
Sapramiški ter sklenili pogodbo za najem novega kopirnega stroja na upravi.  
 
Redno smo vzdrževali vsa štiri igrišča. 
 
V vseh enotah smo dopolnili kabinete z didaktičnimi sredstvi. 
 

 
Vsi podatki, ki so navedeni v poročilu za poslovno leto 2019, so preverljivi in se hranijo v arhivu vrtca. 
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO 

 
Računovodsko poročilo je del letnega poročila. Skladno s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, je sestavljeno iz: 

 
✓ Bilance stanja, 
✓ Izkaza prihodkov in odhodkov, 
✓ Pojasnila k izkazom. 
 

 
Obvezni prilogi k bilanci stanja sta:  

• Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter 

• Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
 

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so: 

• Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, v katerem se 
ločeno prikazujejo prihodki in odhodki za izvajanje javne službe ter prihodki in odhodki od 
prodaje blaga in storitev na trgu, razčlenjeni po vrstah prihodkov in odhodkov, 

• Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 

• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ter 

• Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 
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2.1. POJASNILA K BILANCI STANJA 

 

I. Sredstva 

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju  

1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
(konti skupine 00 in 01) 

 
Vrtec med neopredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazuje premoženjske pravice – licence za 
programsko opremo. 
 
Vrednost neopredmetenih sredstev se v letu 2019 ni povečala. Na dan 31. 12. 2019 izkazujemo:  
 

Nabavna vrednost 27.336,67 € 

Popravek vrednosti 26.920,97 € 
Sedanja vrednost   415,70 € 

 
Amortizacija v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od ustanovitelja v višini 2.715,62 €. 
 

2. Opredmetena osnovna sredstva (konti skupine 02 in 03 ter 04 in 05) 
 
Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, oprema, med opredmetena osnovna sredstva 
je vključen tudi drobni inventar, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem računu ne 
presega 500,00 € ter ga ob nabavi v celoti odpišemo. 
 
Za znesek vloženih sredstev za adaptacijo kuhinje in ureditev nadstreškov v enoti Ostržek smo povečali 
nabavno vrednost zgradbe (1.176.079,30 €), za sanacijo zamakanja v enoti Sonček, smo nabavno 
vrednost zgradbe prav tako povečali (913,52 €), za sanacijo ograje v enoti Ostržek, smo nabavno 
vrednost povečali (4.850,24 €), povečali smo tudi nabavno vrednost zgradbe v enoti Sapramiška za 
energetsko sanacijo zunanjega ovoja (642.137,18 €). Investicije so bile v celoti financirane iz sredstev 
ustanoviteljice MOL – na podlagi pogodb o investicijskem vzdrževanju v skupni vrednosti €. 
 
Na dan 31. 12. 2019 na kontih skupine 02 in 03 izkazujemo: 
 

Nabavna vrednost 7.398.639,16 € 

Popravek vrednosti 1.038.139,37 € 
Sedanja vrednost 6.360.499,79 € 

 
Amortizacija v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od ustanovitelja v višini 134.552,05 
€. 
 
Na kontu 023 izkazujemo investicije v teku – nepremičnine v višini 33.095,49 €, od tega za parkirišče 
enote Sapramiška (sredstva MOL, 2016 in presežek prihodkov, 2016) v višini 10.329,07 € ter prenovo 
kuhinje enote Ostržek (sredstva MOL, 2014) v višini 22.766,42 €. 
 
Opremo in drobni inventar smo nabavljali iz sredstev ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana – na 
podlagi pogodb o investicijskem vzdrževanju (13.506,58 €), na podlagi sredstev donacij (780,03 €) ter 
lastnih sredstev iz naslova presežka prihodkov nad odhodki (29.601,25€). 
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V letu 2019 smo nabavili opremo v vrednosti nad 500,00 € (konto 040) po enotah: 

• Enota Ostržek:  Računalnik za knjigovodkinjo (797,55 €), igrača R48-UMN-250 (3.683,27 €), 
mobilni telefoni (879,69 €), uničevalec papirja (796,24 €), depozitni trezor (2.680,80 €) 

• Enota Sapramiška: Kosilnica (702,11 €), uničevalec papirja (515,08 €), stoli (752,47 €), 
vozički za otroke (903,73 €). 

• Enota Sonček: Uničevalec papirja (515,08 €), stoli (826,61 €). 

• Enota Gmajna: hladilna omara (1.394,53 €), uničevalec dokumentov (522,96 €), 
nadgradnja in obnovitev igrala (9.724,80 €), obnova lesenega dela (14.216,62 €). 

 
Na dan 31. 12. 2019 na kontih skupine 040 in 050 izkazujemo: 
 

Nabavna vrednost 683.784,06 € 

Popravek vrednosti 524.871,41 € 
Sedanja vrednost 158.912,65 € 

 
Amortizacija v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od ustanovitelja v višini 43.126,38 €. 
 
Drobnega inventarja, ki je bil ob nabavi v celoti odpisan v vrednosti pod 500,00 € (konto 041) smo kupili 
v skupni višini 4.321,94 €.  
 
Na dan 31. 12. 2019 na kontih skupine 041 in 051 izkazujemo: 
 

Nabavna vrednost 400.491,94 € 

Popravek vrednosti 400.491,94 € 
Sedanja vrednost 0,00 € 

 
Amortizacija v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od ustanovitelja v višini 4.321,94 €. 
 
V letu 2019 smo v opredmetena osnovna sredstva vložili 1.870.548,90 €. Ob popisu sredstev smo zaradi 
dotrajanosti izločili opremo in drobni inventar v višini 76.452,50 €. 
 
Celotna obračunana amortizacija (182.730,04€) v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
odvisno od vira sredstev zmanjšuje: 
- Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od ustanovitelja (181.950,01 €) 

- Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje iz naslova donacij (780,03 €) 

 

3. Dolgoročne terjatve iz poslovanja 

 
Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne 
terjatve iz naslova finančnega najema, dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v 
državi in tujini. Med njimi izkazujemo terjatve do Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS in naslova projekta Erasmus+. 
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B. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 

4. Denarna sredstva na računih (konti skupine 11) 
 
Stanje denarnih sredstev na podračunu pri UJP na dan 31. 12. 2019 znaša 125.060,50 €. 
 

5. Kratkoročne terjatve do kupcev (konti skupine 12) 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev prikazujejo kratkoročne terjatve do kupcev v državi – redni program, 
kratkoročne terjatve do kupcev v državi – prehrana. Stanje terjatev do vseh kupcev na dan 31. 12. 2019 
znaša 99.292,73 € (iz naslova rednega programa 94.598,19 € ter iz naslova prehrane 4.694,54 €).  
 

6. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
(konti skupine 14) 

 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so terjatve, za katere se sestavlja 
premoženjska bilanca občine. Na dan 31. 12. 2019 izkazujemo terjatve do občine ustanoviteljice (MOL) 
v znesku 179.882,83 €, terjatve do MIZŠ  iz naslova subvencioniranja plačil staršev v vrtcih v višini 
13.931,45 € ter terjatve do Zavoda RS za šolstvo v višini 55,75 € (projekt NA-MA). 
 

7. Druge kratkoročne terjatve (konti skupine 17) 
 
Druge kratkoročne terjatve vsebujejo terjatve do ZZZS za bolniško odsotnost nad 30 dni (2.281,43 €), 
bolniško odsotnost za nego družinskega člana (631,50 €), terjatve do ZPIZ iz naslova nadomestila za 
invalide (3.667,99 €), terjatve za davek na dodano vrednost do države za odbitni delež – prehodni konto 
obračuna DDV (432,15 €) in ostale kratkoročne terjatve (175 €). Iz teh naslovov na dan 31.12.2019 
izkazujemo stanje v skupnem znesku 7.188,07 €.  
 

8. Aktivne časovne razmejitve (konti skupine 19) 
 
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo znesek vnaprej plačanih stroškov, ki se nanašajo na 
obdobje po izteku obračunskega obdobja. Znesek 7,20 €, ki ga izkazujemo ob koncu leta 2019, se 
nanaša na dobroimetje na kartici za mestni prevoz (Urbana). 
 

C. Zaloge (konti skupine 31 in 32) 
 

Zaloge so tudi sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali 
opravljanju storitev. Z zalogami opredeljujemo zaloge živil in čistilnega materiala, drobnega inventarja 
in embalaže. Zaloge so vrednotene po nabavni ceni. Stanje vseh zalog na dan 31. 12. 2019 je popisala 
popisna komisija in znaša 3.655,42 € od tega 457,05 € čistilnega materiala, 2.020,81 € živil in 179,06 € 
plenic. 
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II. Obveznosti do virov sredstev 

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
 
Kratkoročna obveznost je obveznost, ki zapade v plačilo v enem letu ali prej.  
 
Med kratkoročnimi obveznostmi vrtec izkazuje: 
 

• Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti skupine 21) so plače, nadomestila plač in drugi 

prejemki iz delovnega razmerja ter z njimi povezani davki in prispevki. Podatki izkazujejo stanje 

obveznosti za mesec december 2019 v znesku = 186.827,24 € in zapadejo v plačilo 10.01.2020. 

 

• Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (konti skupine 22) za dobavljeni material in storitve 

po računih dobaviteljev, ki še niso zapadle v plačilo znašajo na dan 31. 12. 2019 = 113.086,24 

€ ter zapadejo v plačilo v letu 2020. 

 

• Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti skupine 23) predstavljajo kratkoročne 

obveznosti iz poslovanja do državnih in drugih institucij, obveznost za davek na dodano 

vrednost in druge kratkoročne obveznosti. Vrtec v svoji bilanci stanja v tej postavki izkazuje 

obveznost za davek na dodano vrednost in obveznosti za prispevke iz naslova plač, skupaj v 

znesku 27.972,37 € (kratkoročne obveznosti za dajatve v znesku 27.188,78 € ter obveznosti za 

DDV v znesku 783.59 €). 

 

• Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (konti skupine 24) so 

obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države oziroma občine, za 

katere se sestavlja premoženjska bilanca. V tej postavki izkazujemo znesek v višini 1.430,95 €. 

 

• Pasivne časovne razmejitve (konti skupine 29) znašajo 17.992,91 € in predstavljajo 

kratkoročno odložene prihodke povezane z donacijami ter druge pasivne časovne razmejitve, 

ki predstavljajo neporabljena sredstva iz naslova nadstandarda. Povečane prilive iz naslova 

donacij imamo v mesecu marcu in oktobru, ko vrtec staršem izstavi položnice za prostovoljni 

prispevek (sklep sprejet na seji Sveta staršev). Poraba sredstev sklada se opredeli na Upravnem 

odboru Sklada Vrtca Črnuče ter potrdi v začetku šolskega leta na seji Sveta staršev. 

 

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (konti skupine 92) na dan 31. 12. 2019 izkazujemo v višini 
8.421,43 € iz naslova projekta Erasmus+ do Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS. 
 
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena sredstva (konti skupine 980) znaša 
na dan 31. 12. 2019 = 6.552.129 € in je v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev 
po 37. členu Zakona o računovodstvu usklajeno z ustanoviteljico MOL. 
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Pregled gibanja obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje: 
 

Začetno stanje 1. 1. 2019 
 

4.868.777,78 

Konto 9800000 povečanje v letu 2019 iz naslova Pogodb o financiranju inv. 
vzdrževanja. 
 

 180.767,71 

Povečanje iz naslova nabave opreme iz presežka prihodkov iz preteklih let 
  

29.601,25 

Zmanjšane iz naslova obračuna amortizacije 2019 
  

- 182.730,03 

Stanje 31. 12. 2019  
  

4.896.416,71 

 
 
Pregled gibanja obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje – donacije: 
 

Začetno stanje 1. 1. 2019  
  

28.937,67    

Konto 9800002 povečanje v letu 2019 iz naslova nabave opreme iz sredstev 
donacij 
 

4.463,30    

Zmanjšane iz naslova obračuna amortizacije 2019 
  

- 780,03    

Stanje 31. 12. 2019  
  

32.620,94 

 
 
Presežek prihodkov nad odhodki (konti skupine 985) po načelu poslovnega dogodka  
na dan 31. 12. 2019 znaša 63.604,63 €. 
 

Začetno stanje 1. 1. 2019 
  

93.205,88    

poraba presežka za nakup osnovnih sredstev 
 

- 29.601,25    

presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 
  

7.314,05 

Stanje 31. 12. 2019  
  

70.918,68 

 
 
Presežek odhodkov nad prihodki (konti skupine 986) po načelu poslovnega dogodka  
na dan 31. 12. 2019 znaša 54.951,93 €. 
 
 

2.2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Izkaz prihodkov in odhodkov je poleg bilance stanja temeljni računovodski izkaz, ki ga mora na koncu 
poslovnega leta sestaviti proračunski uporabnik, da v njem prikaže razliko med celotnimi prihodki in 
odhodki.  
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Izkaz prihodkov in odhodkov za razliko od bilance stanja ni kumulativen računovodski izkaz, saj se v 
njem seštevajo zgolj prihodki in odhodki, ustvarjeni v posameznem obdobju. V bilanci stanja pa je 
končno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na koncu obračunskega obdobja tudi 
otvoritveno – začetno stanje naslednjega leta. 
 
Med izkazom uspeha in bilanco stanja obstaja tudi neposredna povezava, in sicer je to ustvarjeni 
presežek prihodkov nad odhodki ali ustvarjeni presežek odhodkov nad prihodki. Ustvarjeni presežek 
prihodkov nad odhodki povečuje dolgoročne obveznosti, presežek odhodkov nad prihodki pa 
zmanjšuje dolgoročne obveznosti. 
 

I. Prihodki 

V skladu s slovenskim računovodskim standardom št. 18 se prihodki razčlenjujejo na poslovne, 
finančne in druge prihodke.  Celotni prihodki so v letu 2019 znašali 3.247.372,63 €. 

A. Poslovni prihodki 
 
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki. Med 
poslovne prihodke sodijo prihodki od prodaje proizvodov, blaga in materiala ter prihodki od prodaje 
storitev. Poslovni prihodki so tudi sredstva iz proračuna, prejeta za pokrivanje poslovnih odhodkov v 
obračunskem obdobju. Za izračun pripadajočih sredstev se uporabijo normativi in standardi, 
metodologije za izračunavanje cen, odvisno od vrste dejavnosti.  
 
Med prihodki se ne izkazujejo sredstva za pridobitev neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev, prejeta iz javnofinančnih virov, temveč le-ta povečujejo obveznosti do virov 
sredstev. Poslovne prihodke izkazujemo v znesku 3.241.371,42 € in predstavljajo večinski delež 
celotnih prihodkov v višini 99,82 % s strukturo: 
 

Prihodki MOL 2.316.409,65 € 71,46 % 

Prihodki staršev 746.217,34 € 23,02 % 

Prihodki MIZŠ – subvencioniranje plačil 
staršev v vrtcih 

138.076,81 € 4,26 % 

Prihodki na trgu 36.036,28 € 1,11 % 

Prihodki iz državnega proračuna – drugo, 
projekt NA-MA, projekt Erasmus+ 

4.631.34 € 0,15 % 

SKUPAJ 3.241.371,42 € 100,00 % 
 

B. Finančni prihodki  
 
Finančni prihodki so prihodki od naložb. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi 
naložbami in v zvezi s terjatvami. Sestavljajo jih obračunane obresti in prevrednotovalni finančni 
prihodki. 
 
Med finančnimi prihodki vrtec izkazuje zamudne obresti kupcev zaradi prepoznega plačila obveznosti 
(iz naslova oskrbnin in prehrane) v skupni višini 1.166,00€. 

C. Drugi prihodki 
 
Med drugimi prihodki izkazujemo prihodke iz naslova priznanih odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 
(1.314,05 €) sredstva iz naslova donacij (3.480,33 €) ter iz naslova prodaje odpadnega olja in maščob 
(40,83 €) v skupnem znesku 4.835,21 €. 
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II. Odhodki 

Odhodki obračunskega obdobja so seštevek nastalih stroškov, ki v skladu z računovodskimi pravili o 
vštevanju stroškov v odhodke obračunskega obdobja, vplivajo na poslovni izid. Tako kot prihodki se 
tudi odhodki delijo na poslovne, finančne in druge odhodke, poleg tega izkazujemo še 
prevrednotovalne poslovne odhodke. Celotni odhodki v letu 2019 so znašali 3.240.040,38 €. 

D. Stroški materiala in storitev 
 
Med stroške materiala uvrščamo stroške živil, čistil, papirne galanterije, zdravil, plenic, sanitetnega 
materiala, didaktičnih sredstev, energentov, vode, stroške drobnega inventarja z dobo koristnosti do 
enega leta, material za tekoče vzdrževanje opreme, strokovno literaturo, pisarniški material, hišno 
perilo ter stroške delovne obleke in obutve. Stroški storitev so stroški investicijskega vzdrževanja, 
poštni in telefonski stroški, stroški intelektualnih, izobraževalnih, komunalnih, zdravstvenih storitev, 
stroški čistilnega servisa, najema programske računalniške opreme ter stroški storitev plačilnega 
prometa. V strukturi odhodkov skupaj predstavljajo 20,71 % delež. 
 
Največji delež med stroški materiala in storitev v strukturi (33,50 %) predstavljajo stroški živil, ki 
predstavljajo 54,99 % celotnih stroškov materiala. Med stroški storitev večinski delež (29,53 %) 
predstavljajo stroški tekočega  vzdrževanja objektov in opreme, kar predstavlja 11,80 % v strukturi 
skupnih stroškov materiala in storitev. 
 

NAZIV STROŠKA / STORITVE (razdeljeni v 
vrednosti nad 15.000 €) 

  
Vrednost  

Delež glede na 
stroške mat. oz. 

storitve 

Delež glede na skupne 
stroške materiala in 

storitev 

Živila 224.763,83 € 55,80 % 33,50 % 

Vzgojni material 16.689,19€ 4,14 % 2,49 % 

Čistilni material, papirna galanterija, 
zdravila in plenice 

38.121,98 € 9,46 % 5,68 % 

Energija in voda 90.222,30 € 22,40 % 13,45 % 

Drug spl. material, hišno perilo, 
obogatitvene dej., delovna obleka in 
obutev 

24.213,91 € 6,01 % 3,61 % 

Preostali stroški materiala 8802,68 € 2,19 % 1,31 % 

Skupaj stroški materiala 402.813,89 € 100,00% 60,04 % 

Storitve potrebne za opr. dej. (tel., 
el.pošta, pošta, storitve za otroke)  

37.511,79 € 13,99 % 5,59 % 

Tekoče (čist. servis, varnost) in inv. 
vzdrž. ter najemnine za rač. prog. 

117.887,89 € 43,97 % 17,57% 

Izobraževanja, svetovalne st., 
založniške st., zdr. pregledi, NLZOH 

19.157,39 € 17,15 % 2,86 % 

Komunalne in prevozne storitve 23.556,06 € 8,79 % 3,51 % 

Nadomeščanja – študentski servis 39.537,34 € 14,75 % 5,89 % 

Varstvo pri delu in druge storitve 21.368,2 € 7,97 % 3,18 % 

Preostali stroški storitev 9.074,43 € 3,38 % 1,53 % 

Stroški storitev 268.093,10 € 100,00% 39,96 % 

Skupaj stroški materiala in storitev 670.906,99 € 
 

100,00% 
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E. Stroški dela 
 

Med stroške dela vštevamo plače zaposlenih in nadomestila plač, prispevke za socialno varnost in 
druge stroške dela. Celotni stroški dela so v letu 2019 znašali 2.534.039,12 € in predstavljajo 78,21 % v 
strukturi celotnih odhodkov. 
 

F. Amortizacija 
 
Ob koncu vsakega poslovnega leta smo dolžni sestaviti končni obračun amortizacije neopredmetenih 
in opredmetenih osnovnih sredstev. Za obračun amortizacije vrtec uporablja metodo enakomernega 
časovnega amortiziranja. Kritje stroškov amortizacije je odvisen od načina pridobivanja sredstev za 
nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev.  
 
Skupaj obračunana amortizacija za leto 2019 znaša 182.730,03 €. Obračunano amortizacijo smo krili iz 
sredstev prejetih v upravljanje. 
 

G. Drugi stroški 
 

Med drugimi stroški izkazujemo stroške povezane s projekti. V letu 2019 izkazujemo stanje iz naslova 
projekta NA-MA v višini 3,81 € ter 6.360,21 € iz naslova projekta Erasmus+.  
 

H. Finančni odhodki 
 
Finančni odhodki nastajajo v zvezi z obveznostmi iz nakupa proizvodov, blaga in storitev ter v zvezi z 
najetimi dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi posojili. V letu 2019 finančnih odhodkov ne 
izkazujemo.  
 

I. Drugi odhodki 
 
Drugi odhodki v obravnavanem poslovnem letu zmanjšujejo izid rednega poslovanja. To so neobičajne 
postavke, ki izhajajo iz dogodkov ali poslov, ki se ne pojavljajo pri rednem delovanju. V letu 2019  
izkazujemo druge odhodke v znesku 770,06 € iz naslova žalnih aranžmajev. 
 

J. Prevrednotovalni poslovni odhodki 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in 
neopredmetenimi sredstvi, tudi odhodki, ki se pojavljajo v zvezi s kratkoročnimi terjatvami zaradi 
oslabitve. V bilanci 2019 prihodkov in odhodkov ne izkazujemo prevrednotovalnih odhodkov. 
 

K. Ugotovitev rezultata poslovanja 
 
Razlika med prihodki in odhodki daje rezultat poslovanja. Če so prihodki obračunskega obdobja večji 
od odhodkov, ugotovimo presežek prihodkov nad odhodki in v obratnem primeru presežek odhodkov 
nad prihodki. Izid se evidentira med obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Presežek prihodkov 
nad odhodki in presežek odhodkov nad prihodki se v poslovnem izidu izkažeta kumulativno, kar 
pomeni, da se prejšnji presežki prihodkov ali odhodkov pobotajo. 
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Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ugotovljeni presežek prihodkov najprej porabijo za 
pokritje presežka odhodkov nad prihodki iz prejšnjih let, preostali del pa za druge namene v skladu s 
predpisi. Za leto 2019 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v znesku 7.314,05 €. Poslovni izid 
smo prenesli na konto 985 – presežek prihodkov nad odhodki in ga bomo v skladu z 48. členom Zakona 
o zavodih evidentirali kot presežek prihodkov za nakup osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje, 
v skladu z dogovorom z ustanoviteljico. Na kontu 985 izkazujemo skupni presežek prihodkov nad 
odhodki v znesku 15.966,75 €. 
 
 

2.3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

V izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti določeni uporabniki ločeno prikazujejo prihodke 
in odhodke obračunskega obdobja za javno službo in tržno dejavnost. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le 
da so prihodki in odhodki, ki se nanašajo na tekoče leto, razdeljeni na podatke dejavnosti javne službe 
in tržne dejavnosti. 
 
Podatki o odhodkih, za katere iz dokumentacije ni razvidno na katero dejavnost se nanašajo, se 
uporabijo iz ustreznih sodil, ki naj bi jih določila resorna ministrstva. 
 
Sodila s strani resornih ministrstev še niso določena, zato smo uporabili razmerje med prihodki 
posameznih dejavnosti. Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe ter iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu smo uporabili razmejitev glede na delež celotnih prihodkov (1,11 % 
tržna dejavnost), skladno s Pravilnikom o računovodstvu Vrtca Črnuče in 23. členom Pravilnika o 
sestavljanju letnih poročil za proračun, PU in druge osebe javnega prava.  Na podlagi sodila smo 
razmejili splošne stroške, neposredne stroške tržne dejavnosti pa spremljamo na podlagi poslovnega 
dogodka. 
 
Po potrjeni sistemizaciji delovnih mest smo na tržni dejavnosti v letu 2019 zaposlovali 1,5 delavk. V 
izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v 
znesku 6.922,67 €. 
 

2.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

Pravne osebe javnega prava, ki so uvrščene med posredne ali neposredne uporabnike proračuna, 
sestavijo evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka – plačane realizacije. 
 
Evidenčno izkazovanje naj bi zagotavljalo podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja javnofinančnih 
sredstev na ravni države in občin. 
 
V skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava se prihodki 
in odhodki pripoznajo po načelu denarnega toka, ko sta izpolnjena naslednja pogoja: 

• nastal je poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov,  

• prišlo je do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta. 
 
Od prejetih oziroma danih predujmov, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, se pripoznajo 
prihodki oziroma odhodki že ob prejemu oziroma izplačilu teh zneskov. 
 
Šteje se, da je pogoj za pripoznavanje prihodkov in odhodkov izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma 
obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, poravnane na drug način, pri čemer ni nastal 
denarni tok. 
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Pri evidenčnem izkazovanju podatkov se ne uporabljajo pravila iz Slovenskih računovodskih standardov 
(načelo nastanka poslovnega dogodka), kar pomeni, da podatki med seboj niso primerljivi. 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki 
v znesku 48.987,58 €. 
 
Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je tudi izkaz računa finančnih 
terjatev in naložb. Izkaz vsebuje podatke danih posojil in prejetih vračil. Vrtec ne razpolaga s prostimi 
denarnimi sredstvi, nikomur ne daje posojil in zato podatkov v tem obrazcu ne izkazuje. 
 
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je tudi sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po 
načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatke o 
odplačilu glavnice. Vrtec se ne zadolžuje in v omenjenem izkazu prikaže podatke iz izkaza prihodkov in 
odhodkov po načelu denarnega toka, presežek prihodkov nad odhodki pa kot povečanje sredstev na 
računih. V skladu z 88. členom Zakona o javnih financah vrtec obvešča občino ustanoviteljico o stanju 
in namerah zadolževanja. 
 
 

2.5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil v 26. členu določa 12 pojasnil, ki morajo biti uvrščena v 
računovodsko poročilo. V njih javni zavod poda pisne informacije, ki se nanašajo na razkrivanje 
podatkov izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazoma.  
 
1. Sodila, če so bila ta ugotovljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe 
ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu 
 
Prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu spremljamo ločeno, saj lahko na podlagi 
poslovnega dogodka opredelimo dejavnost. Ločeno spremljanje odhodkov je težja naloga. V takšnem 
primeru lahko na podlagi poslovnega dogodka ločeno spremljamo le neposredne stroške dejavnosti, 
splošnih stroškov pa ne. Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe ter iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu smo uporabili razmejitev glede na delež celotnih prihodkov, skladno s 
Pravilnikom o računovodstvu Vrtca Črnuče ter 23. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, PU in druge uporabnike javnega prava. Izračunali smo delež prihodkov od izvajanja javne 
službe (98,89 %) ter delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu glede na celotne prihodke 
(1,11 %) ter na podlagi sodila razmejili stroške. Neposredne stroške tržne dejavnosti spremljamo na 
podlagi poslovnega dogodka. 
 
2. Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba dolgoročnih 
rezervacij po namenih 
 
Dolgoročne rezervacije izkazujemo do Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS iz naslova projekta Erasmus+ (po Sporazumu o dodelitvi 
nepovratnih sredstev za projekt v okviru programa Erasmus+- šolska partnerstva med šolami, št. 18-
229-047085_4 z dne 07. 09. 2018), ki bo trajal od 01. 10. 2018 do 30. 09. 2020. 
 
3. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in 
odhodkov  
 
Presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja in v izkazu prihodkov in odhodkov ne izkazujemo. 
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4. Metoda vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje 
 
Zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje v poslovnih knjigah ne izkazujemo. 
 
5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njihovo poravnavo oziroma razlogih 
neplačila 
 
Neporavnane terjatve v večjem znesku izkazujemo iz naslova neplačanih zneskov oskrbnin ter zelo 
majhen delež iz naslova prehrane. Zamudnikom redno pošiljamo opomine, v sodelovanju z odvetniško 
pisarno poskušamo po sodni poti izterjati dolgove. Težave pri izterjavi dolgov iz naslova oskrbnin 
nastajajo kadar so starši nezaposleni, se preselijo ali nastanejo druge nepričakovane razmere, osebni 
stečaj. V letošnjem letu izkazujemo več odprtih terjatev iz naslova oskrbnin zaradi zamud pri izdaji 
odločb s strani CSD. 
 
6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo ter o vzrokih neplačila 
 
Neporavnanih zapadlih obveznosti konec leta 2019 ne izkazujemo. Vse obveznosti so poplačane v 
zakonitih in dogovorjenih rokih. 
 
7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva 
ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) 
 
V letu 2019 smo za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva vložili 1.864.118,93 €, 1.859.655,63 € 
nam je zagotovila ustanoviteljica MOL ter 4.463,30 € iz naslova prejetih donacij pravnih in fizičnih oseb.  
 
Stanje neaktiviranih investicij na dan 31. 12. 2019 znaša =33.095,49 €, od tega : 

- izdelava PZI (obnova kuhinje v enoti Ostržek) =22.766,42 € (sredstva MOL, 2014) 

- izdelava PZI in druga dela ter storitve (parkirišče v enoti Sapramiška) =10.329,07 € (sredstva 

MOL, 2016, presežek prihodkov nad odhodki, 2016). 

8. Naložbe prostih denarnih sredstev 
 
S prostimi denarnimi sredstvi, pridobljenimi iz proračuna, vrtec ne razpolaga.  
 
9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev 
 
Stalna sredstva so se povečala iz naslova investicijskih vlaganj, zmanjšala pa zaradi inventurnega odpisa 
in obračunane amortizacije. 
 
10. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence 
 
Na kontih izvenbilančne evidence ne izkazujemo postavk. 
 
11. Podatke o pomembnejših opredmetenih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki so že v celoti 
odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti 
 
Opredmetena sredstva, ki so v celoti odpisana in jih še uporabljamo, predstavljajo oprema in orodja za 
telovadbo, glasbeni instrumenti, telefonske garniture in aparati, pohištvo v kuhinjah, sesalci ter delno 
računalniška oprema. 
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12. Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja 
uporabnikov enotnega kontnega načrta 
 
V tej točki predstavljamo podatke glede razporejanja presežka prihodka nad odhodki po načelu 
poslovnega dogodka in nekaj razkritij v zvezi s popisom sredstev in njihovih virov. 
 
Za leto 2019 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v znesku 7.314,05 €, ki ga bomo v naslednjem 
obračunskem obdobju porabili za investicije, investicijska vzdrževanja ter za druge namene, v dogovoru 
z ustanoviteljem. 
 
Najmanj enkrat letno je treba preveriti, ali se stanje sredstev in njihovih virov v poslovnih knjigah ujema 
z dejanskim stanjem. Popis je treba opraviti do 31. decembra tekočega leta. Pred začetkom popisa 
ravnatelj izda organizacijski predpis, ki vsebuje navodila za izvedbo popisa, roke, v katerih mora biti 
opravljen popis ter imenuje predsednike in člane popisnih komisij. Pri letnem popisu ugotovimo tudi 
primanjkljaj določenih sredstev, posebej pri popisu drobnega inventarja v kuhinjah in igralnicah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ZAKLJUČEK 

 

Vsi podatki, ki so navedeni v poročilu za poslovno leto 2019 so preverljivi in se hranijo v arhivu vrtca. 
 
V letu 2019 smo uspešno poslovali in vestno ter gospodarno izvrševali zastavljene naloge. 
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Priloga  1: Bilanca stanja  

 

Členitev 
skupine 
kontov Naziv skupine kontov 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

1 2 3 4 5 

  A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 6.522.591,74 4.841.268,82 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

002 27.336,67 29.834,89 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 

003 26.920,97 24.367,59 

02 NEPREMIČNINE 004 7.398.639,16 5.574.658,92 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 1.038.139,37 903.587,32 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

006 1.084.276,00 1.116.105,63 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

007 925.363,35 954.139,31 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0,00 0,00 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0,00 0,00 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 2.763,60 2.763,60 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0,00 0,00 

  B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 398.578,23 368.069,23 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 
UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 

013 0,00 0,00 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH 
FINANČNIH USTANOVAH 

014 125.060,50 96.992,07 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 72.452,43 77.939,24 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0,00 0,00 
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14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

017 193.870,03 177.820,92 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0,00 0,00 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0,00 0,00 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 7.188,07 15.009,76 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0,00 0,00 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 7,20 307,24 

  C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 

023 2.656,92 2.336,67 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0,00 0,00 

31 ZALOGE MATERIALA 025 2.656,92 2.336,67 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0,00 0,00 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0,00 0,00 

34 PROIZVODI 028 0,00 0,00 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0,00 0,00 

36 ZALOGE BLAGA 030 0,00 0,00 

37 DRUGE ZALOGE 031 0,00 0,00 

  I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 6.923.826,89 5.211.674,72 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0,00 0,00 

  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 347.309,71 291.649,78 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE 
PREDUJME IN VARŠČINE 

035 0,00 0,00 
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21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 186.827,24 169.869,04 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 113.086,24 74.577,18 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
POSLOVANJA 

038 27.972,37 28.734,51 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

039 1.430,95 1.023,39 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0,00 0,00 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0,00 0,00 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0,00 0,00 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 17.992,91 17.445,66 

  E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059) 

044 6.576.517,18 4.920.024,94 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0,00 0,00 

91 REZERVNI SKLAD 046 0,00 0,00 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 8.421,43 12.993,21 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0,00 0,00 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 
SKLADIH 

049 0,00 0,00 

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

050 0,00 0,00 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 
FINANČNE NALOŽBE 

051 0,00 0,00 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0,00 0,00 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0,00 0,00 
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96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0,00 0,00 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0,00 0,00 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

056 6.552.129,00 4.868.777,78 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE 
NALOŽBE 

057 0,00 0,00 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 15.966,75 38.253,95 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0,00 0,00 

  I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 6.923.826,89 5.211.674,72 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0,00 0,00 
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Priloga  2: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

  I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 

401 3.306.367,89 3.274.797,75 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 

402 3.284.089,66 3.239.095,17 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 

403 2.515.855,16 2.469.266,71 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 

404 137.904,54 101.643,56 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
tekočo porabo 

405 137.904,54 101.643,56 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
investicije 

406 0,00 0,00 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 

407 2.377.950,62 2.367.623,15 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za 
tekočo porabo 

408 2.280.833,58 2.217.704,21 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za 
investicije 

409 97.117,04 149.918,94 

  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja 
(411+412) 

410 0,00 0,00 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja za tekočo porabo 

411 0,00 0,00 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja za investicije 

412 0,00 0,00 

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 

413 0,00 0,00 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo 
porabo 

414 0,00 0,00 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0,00 0,00 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo 
porabo 

416 0,00 0,00 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0,00 0,00 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova 
tujih donacij 

418 0,00 0,00 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna Evropske unije 

419 0,00 0,00 

  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne 
službe 
(421+422+423+424+425+426+427+ 
428+429+430) 

420 768.234,50 769.828,46 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova 
izvajanja javne službe 

421 9.473,80 15.538,16 
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del 7102 Prejete obresti 422 922,81 1.074,17 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkov nad odhodki 

423 0,00 0,00 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne 
službe 

424 749.847,25 732.005,60 

72 Kapitalski prihodki 425 0,00 0,00 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 7.990,64 10.156,13 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0,00 0,00 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0,00 0,00 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske 
unije 

429 0,00 11.054,40 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0,00 0,00 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
NA TRGU 
(432+433+434+435+436) 

431 22.278,23 35.702,58 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 22.278,23 35.702,58 

del 7102 Prejete obresti 433 0,00 0,00 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki 
od premoženja 

434 0,00 0,00 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkov nad odhodki 

435 0,00 0,00 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja 
javne službe 

436 0,00 0,00 

  II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 

437 3.257.380,31 3.278.258,07 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+47
0) 

438 3.214.421,31 3.242.525,05 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

439 2.155.413,76 2.061.711,59 

del 4000 Plače in dodatki 440 1.861.012,43 1.790.063,82 

del 4001 Regres za letni dopust 441 108.825,37 101.685,88 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 154.132,41 152.075,12 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0,00 0,00 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 10.103,65 6.331,80 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0,00 0,00 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 21.339,90 11.554,97 
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  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

447 354.063,38 336.966,87 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 

448 169.324,84 161.527,89 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 133.401,54 127.893,83 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.455,51 1.395,32 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 1.874,92 1.806,19 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 

452 48.006,57 44.343,64 

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 
službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+46
3) 

453 633.069,52 679.258,85 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 287.096,65 287.960,31 

del 4021 Posebni material in storitve 455 70.346,54 74.470,47 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 

456 113.222,97 110.347,00 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 6.993,07 1.500,68 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 7.132,34 5.434,45 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 92.137,35 137.648,64 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 6.508,98 7.425,33 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0,00 0,06 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0,00 0,00 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 49.631,62 54.471,91 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0,00 0,00 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0,00 0,00 

410 F. Subvencije 466 0,00 0,00 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0,00 0,00 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 

468 0,00 0,00 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0,00 0,00 

  J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 
478+479+480) 

470 71.874,65 164.587,74 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0,00 0,00 
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4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0,00 0,00 

4202 Nakup opreme 473 14.410,79 22.516,71 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 2.794,96 0,00 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0,00 0,00 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 54.668,90 142.071,03 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0,00 0,00 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0,00 0,00 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 

479 0,00 0,00 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0,00 0,00 

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 
(482 + 483+ 484) 

481 42.959,00 35.733,02 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

482 18.823,00 15.722,72 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

483 3.273,00 2.664,48 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 

484 20.863,00 17.345,82 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 

485 48.987,58 0,00 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 

486 0,00 3.460,32 
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Priloga  3: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

V € 

ČLENITEV 
KONTOV 

Naziv konta Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

1 2 3 4 5 

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501+502+503+504+505+506 
+507+508+509+510+511) 

500 0 0 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov 

501 0 0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in 
družb, ki so v lasti države ali občin 

503 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

440 V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 

512 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v 
lasti države ali občin 

515 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

  VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 

524 0 0 

  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 

525 0 0 
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Priloga  4: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

V € 

ČLENITEV 
KONTOV 

Naziv konta Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

1 2 3 4 5 

50 VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 

550 0 0 

500 Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 

551 0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih 
institucijah 

553 0 0 

DEL 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

DEL 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih 
skupnosti 

555 0 0 

DEL 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega 
zavarovanja 

556 0 0 

DEL 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

DEL 5003 Najeti krediti pri drugih domačih 
kreditodajalcih 

558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 

560 0 0 

550 Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 

561 0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim 
institucijam 

563 0 0 

DEL 5503 Odplačila kreditov državnemu 
proračunu 

564 0 0 

DEL 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih 
skupnosti 

565 0 0 

DEL 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega 
zavarovanja 

566 0 0 

DEL 5503 Odplačila kreditov drugim javnim 
skladom 

567 0 0 

DEL 5503 Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem 

568 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 

570 0 0 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 

571 0 0 

  X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 

572 49.988 0 

  X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 

573 0 3.460 
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Priloga  5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 

Členitev 
podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

ZNESEK-Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje javne 
službe  

ZNESEK-Prihodki in 
odhodki od prodaje 
blaga in storitev na 

trgu 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(661+662-663+664) 

660 3.205.335,14 36.036,28 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV 
IN STORITEV 

661 3.205.335,14 36.036,28 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

662 0,00 0,00 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

663 0,00 0,00 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
MATERIALA 

664 0,00 0,00 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 1.165,95 0,05 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 4.835,21 0,00 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 
(668+669) 

667 0,00 0,00 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

668 0,00 0,00 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

669 0,00 0,00 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 

670 3.211.336,30 36.036,33 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 
(672+673+674) 

671 693.002,31 -22.095,32 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 

672 0,00 0,00 

460 STROŠKI MATERIALA 673 424.909,21 -22.095,32 

461 STROŠKI STORITEV 674 268.093,10 0,00 

  F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 

675 2.534.039,12 22.095,32 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 2.041.674,68 18.822,66 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

677 309.738,99 3.272,66 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 182.625,45 0,00 
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462 G) AMORTIZACIJA 679 5.883,07 0,00 

463 H) REZERVACIJE 680 0,00 0,00 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 6.364,02 0,00 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0,00 0,00 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 770,06 0,00 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 
(685+686) 

684 0,00 0,00 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

685 0,00 0,00 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

686 0,00 0,00 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684) 

687 3.240.058,58 0,00 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 

688 -28.722,28 36.036,33 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670) 

689 0,00 0,00 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0,00 0,00 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 
(688-690) 

691 -28.722,28 36.036,33 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 
(689+690) oz. (690-688) 

692 0,00 0,00 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

693 0,00 0,00 
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Priloga  6: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

Naziv 
Oznaka 
za AOP 

Nabavna 
vrednost (1.1.) 

Popravek 
vrednost (1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti Amortizacija 

 Neodpisana 
vrednost 
(31.12.) 

Prevrednotenje 
zaradi 

okrepitve  

Prevrednotenje 
zaradi 

oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10  

(3-4+5-6-7+8-9) 11 12 

I. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 

upravljanju 
(701+702+703+704+705+706+707 

700 6.687.503,95 1.882.094,2
2 

1.823.980,24 0,00 32.402,40 46.875,55 1.087.730,54 5.556.132,58 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske 
pravice 

702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 703 29.834,89 24.367,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.715,62 2.751,68 0 0 

D. Zemljišča 704 1.199.781,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.781,07 0 0 

E. Zgradbe 705 4.341.782,36 903.587,32 1.823.980,24 0,00 0,00 0,00 1.038.139,37 4.224.035,91 0 0 

F. Oprema 706 1.116.105,63 954.139,31 0,00 0,00 32.402,40 46.875,55 46.875,55 129.563,92 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

II. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 

lasti 
(709+710+711+712+713+714+715

) 

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske 
pravice 

710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 

finančnem najemu 
(717+718+719+720+721+722+723

) 

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske 
pravice 

718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Priloga  7: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 
           

V € 

NAZIV Oznaka za 
AOP 

Znesek 
naložb in 

danih posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 

naložb in danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 

naložb in danih 
posojil 

Znesek naložb 
in danih 

posojil (31.12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 

naložb in danih 
posojil (31.12.) 

Znesek odpisanih naložb in 
danih posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 

I. DOLGOROČNE FINANČNE 
NALOŽBE 

(801+806+813+814) 

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. NALOŽBE V DELNICE 
(802+803+804+805) 

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. NALOŽBE V DELNICE V JAVNA 
PODJETJA 

802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. NALOŽBE V DELNICE V FINANČNE 
INSTITUCIJE 

803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. NALOŽBE V DELNICE V PRIVATNA 
PODJETJA 

804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. NALOŽBE V DELNICE V TUJINI 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. NALOŽBE V DELEŽE 
(807+808+809+810+811+812) 

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. NALOŽBE V DELEŽE V JAVNA 
PODJETJA 

807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. NALOŽBE V DELEŽE V FINANČNE 
INSTITUCIJE 

808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. NALOŽBE V DELEŽE V PRIVATNA 
PODJETJA 

809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. NALOŽBE V DELEŽE DRŽAVNIH 
DRUŽB, KI IMAJO OBLIKO D.D. 

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. NALOŽBE V DELEŽE DRŽAVNIH 
DRUŽB, KI IMAJO OBLIKO D.O.O. 

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. NALOŽBE V DELEŽE V TUJINI 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. NALOŽBE V PLEMENITE KOVINE, 
DRAGE KAMNE, UMETNIŠKA DELA IN 

PODOBNO 

813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. DRUGE DOLGOROČNE 

KAPITALSKE NALOŽBE 
(815+816+817+818) 

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. NAMENSKO PREMOŽENJE, 
PRENESENO JAVNIM SKLADOM 

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. PREMOŽENJE, PRENESENO V 
LAST DRUGIM PRAVNIM OSEBAM 

JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO 
PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. DRUGE DOLGOROČNE 
KAPITALSKE NALOŽBE DOMA 

817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. DRUGE DOLGOROČNE 
KAPITALSKE NALOŽBE V TUJINI 

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN 
DEPOZITI 

(820+829+832+835) 

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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A. DOLGOROČNO DANA POSOJILA 
(821+822+823+824+825+826+827+828) 

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. DOLGOROČNO DANA POSOJILA 
POSAMEZNIKOM 

821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. DOLGOROČNO DANA POSOJILA 
JAVNIM SKLADOM 

822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. DOLGOROČNO DANA POSOJILA 
JAVNIM PODJETJEM 

823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. DOLGOROČNO DANA POSOJILA 
FINANČNIM INSTITUCIJAM 

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. DOLGOROČNO DANA POSOJILA 
PRIVATNIM PODJETJEM 

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. DOLGOROČNO DANA POSOJILA 
DRUGIM RAVNEM DRŽAVE 

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. DOLGOROČNO DANA POSOJILA 
DRŽAVNEMU PRORAČUNU 

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. DRUGA DOLGOROČNO DANA 
POSOJILA V TUJINO 

828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. DOLGOROČNO DANA POSOJILA Z 
ODKUPOM VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

(830+831) 

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. DOMAČIH VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV 

830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. TUJIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. DOLGOROČNO DANI DEPOZITI 
(833+834) 

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. DOLGOROČNO DANI DEPOZITI 
POSLOVNIM BANKAM 

833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. DRUGI DOLGOROČNO DANI 
DEPOZITI 

834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. DRUGA DOLGOROČNO DANA 
POSOJILA 

835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. SKUPAJ 
(800+819) 

836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Priloga  8: Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 

 

Členitev 
podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta  

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864) 

860 3.205.996,14 3.107.078,77 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 

861 3.205.996,14 3.107.078,77 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

862 0,00 0,00 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

863 0,00 0,00 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
MATERIALA 

864 0,00 0,00 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 1.830,95 1.080,02 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 5.501,21 12.856,28 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 
(868+869) 

867 0,00 0,00 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

868 0,00 0,00 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

869 0,00 0,00 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 3.213.328,30 3.121.015,07 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 919.483,41 667.881,93 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 

872 0,00 0,00 

460 STROŠKI MATERIALA 873 650.716,31 375.171,64 

461 STROŠKI STORITEV 874 268.767,10 292.710,29 

  F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 675 2.420.183,21 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 2.042.350,68 1.809.002,28 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

877 310.415,99 294.849,79 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 183.303,45 316.331,14 

462 G) AMORTIZACIJA 879 0,00 0,00 

463 H) REZERVACIJE 880 0,00 0,00 
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465 J) DRUGI STROŠKI 881 183.306,45 1.119,36 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 682 0,06 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 1.453,06 440,00 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 
(885+886) 

884 684 5.516,64 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

885 0,00 0,00 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

886 686 5.516,64 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 3.197.786,58 3.095.141,20 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 7.314,05 25.873,87 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0,00 0,00 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0,00 0,00 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(888-890) 

891 7.314,05 25.873,87 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0,00 0,00 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja 

893 0,00 0,00 

  Povprečno število zaposlenih na podlagi 
delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 
število) 

894 119,00 115 

  Število mesecev poslovanja 895 12,00 12 
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