Silva Peterca, zasebna vzgojiteljica
Dolsko 94a
1262 Dol pri Ljubljani
Tel. : 031 344 480
Elektronski naslov: silva.peterca@gmail.com

LETNO POROČILO
VZGOJNO VARSTVENE DRUŽINE JEŽEK
ZA LETO 2020

Dol pri Ljubljani, februar 2021
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I. POSLOVNO POROČILO
1.

SPLOŠNI DEL

1.1.

PREDSTAVITEV VVD JEŽEK

Vzgojno varstvena družina Ježek je zasebna oblika predšolske vzgoje za 1. starostno skupino
otrok, ki deluje od 1.9.2012 v Dolu pri Ljubljani.
Ustanovljena je na podlagi Odločbe o vpisu v razvid zasebnih vzgojiteljev, ki jo je izdalo
Ministrstvo za šolstvo in šport na predlog vzgojiteljice Silve Peterca.
Na podlagi pridobljenega statusa zasebne vzgojiteljice in vložene kandidature na razpis je bila
pridobljena koncesija za opravljanje javne službe predšolske vzgoje v občini Dol pri
Ljubljani.
Izvajalka Kurikuluma - javno veljavnega programa predšolske vzgoje v VVD Ježek je
zasebna vzgojiteljica Silva Peterca
Obratovalni čas je prilagojen potrebam staršev: od 6.15 do 16.15.

1.2.

ORGANIZIRANOST IN OKOLIŠČINE ZA DELO

Prostori Vzgojno varstvene družine se nahajajo v družinski hiši Dolsko 94a v Dolu pri
Ljubljani in obsegajo: igralnico s kotičkom za nego, kopalnico, garderobo za otroke in teraso.
Družinska kuhinja se uporablja za pripravo zajtrkov in malice ter kot razdelilna kuhinja za
kosila. Vhod je v istem nivoju kot prostori, ki jih uporabljajo otroci. Del zunanje površine
zajema pokrita vrtna uta, del pa travnata površina.
Za pedagoško in poslovodno delo sem odgovorna zasebna vzgojiteljica Silva Peterca.

1.3.

PREDNOSTI, POMANKLJIVOSTI IN OKOLIŠČINE ZA DELO

Prednosti:
Delujemo v zasebni hiši, ki otrokom daje občutek domačega okolja.
Živimo in delujemo kot družina.
Manjše število otrok vpliva na kvaliteto bivanja.
Prijetno opremljeni prostori in veliko vzgojnih sredstev.
Lažja prilagodljivost otrokovemu ritmu in željam staršev.
Pomanjkljivosti:
Organizacija dela v času moje odsotnosti zaradi bolezni ali koriščenja letnega dopusta.

1.4.

OCENA POSLOVANJA

V letu 2020 je Vzgojno varstvena družina Ježek poslovala gospodarno in skrbela za
ravnovesje med prihodki in odhodki.
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PRIDOBIVANJE SREDSTEV
Koncedent zagotavlja finančna sredstva v skladu s pogodbo o financiranju. Plačilo staršev je
odmerjeno po Pravilniku o plačilih staršev za programe vrtca.
Finančna sredstva smo pridobivali na podlagi sklepa o določitvi cene programa za otroke
1.starostnega obdobja v VVD Ježek, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
na 11. seji dne 19.09.2012 objavljeno v Uradnem listu RS, št. 75/2012, stran 7496,dne 5. 10.
2012
Cena program znaša od 01.05.2019 mesečno na otroka 521,43 EUR
Plačila staršev
Starši plačujejo program v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe vrtca. V
skladu s tem pravilnikom so plačila razvrščena v plačilne razrede.
Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ se je spremenil način obračunavanja in
plačila oskrbnin. Spremenilo se je število plačilnih razredov in sicer je višina plačil razvrščena
v 9 plačilnih razredov. Najvišja plačila so se znižala od 80 % ekonomske cene na 77 %
ekonomske cene. Spremenila se je tudi osnova, od katere se upošteva višina plačila staršev.
Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ starši za drugega otroka plačajo 30 %
plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Z odločbo, s katero
center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca
za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če pa se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v
vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.
Pregled plačnikov po razredih na dan 31.12.2020 – VVD Ježek
Raz.
Starši
MŠŠ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Skupaj

1
0

0
0

1
0

2
1

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0
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PORABA SREDSTEV
Največji delež odhodkov je bilo namenjenih za pokrivanje stroškov dela, za pokrivanje
stroškov materiala in za pokrivanje stroškov storitev.
1.5.

SODELOVANJE Z OKOLJEM

Sodelujemo z:
- Občino Dol pri Ljubljani – Uradom za gospodarstvo in družbene dejavnosti,
- OŠ Janka Modra, ki nam pripravljajo kosila.
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2.

POSEBNI DEL

2.1.

ZAKONSKE OSNOVE

Bistvena podlaga za ustanovitev VVD Ježek je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja ( Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr.), 12.
člena Pravilnika o vodenju razvida javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 10/09), Pravilnik o vzgojno – varstvenih družinah (Uradni list RS, št.
64/96, 76/08) in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo
vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08).
Osnove za delo so podane v Zakonu o vrtcih /UPB2, Ur. l. RS, št. 100/05, 25/2008/.
Osnova za program dela je Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno
izobraževanje /Ur. l. RS, št. 33/99/.
2.2.

DOLGOROČNI CILJI
-

2.3.
2.4.

V domačem kraju razviti zasebno obliko predšolske vzgoje s koncesijo za 1. starostno
skupino otrok.
Razviti kvalitetno in razpoznavno obliko predšolske vzgoje.
V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nuditi otrokom bogastvo izkušenj in
spodbujati oblikovanje otrokove pozitivne samopodobe.
Kvalitetno izvajati program Kurikuluma.
Zagotoviti staršem kvalitetno varstvo s prilagodljivim delovnim časom.
V bodoče razširiti dejavnost.
LETNI CILJI
Otrokom zagotoviti najboljše pogoje za prvo dolgotrajnejšo ločitev od staršev.
Pridobiti njihovo zaupanje, da bodo začutili, da so v naši družbi varni, zaželeni,
sprejeti in da se lahko zanesejo na nas.
Otrokom pomagati pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb (hranjenju, negi,
počitku,…), socializaciji in pridobivanju samostojnosti.
Otrokom zagotoviti stimulativen prostor, ugodne pogoje in sredstva, ki jih bodo vodila
k napredku na vseh vzgojnih področjih.
V sodelovanju s starši oblikovati in izvajati program, ki bo upošteval otrokovo
individualnost in njihove specifične potrebe.
Vključiti vzgojno varstveno družino v širše okolje.
OCENA USPEHA

Dolgoročni cilji
VVD Ježek je prva vzgojno varstvena družina v občini Dol pri Ljubljani, ki jo je organizirala
zasebna vzgojiteljica in ima koncesijo. To je moj osebni uspeh in uspeh Občine Dol pri
Ljubljani.
Letni cilji
VVD Ježek je v kratkem času svojega delovanja uspešna v doseganju pedagoških ciljev, kot
tudi v prizadevanjih za dobro poslovanje.
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2.5.

GOSPODARNOST IN UČINKOVITOST

Za učinkovitost in uspešnost skrbim z vestnim in odgovornim delom, s stalnim strokovnim
izobraževanjem in izvajanjem kurikuluma za vrtce.
Ocenjujem, da sem bila gospodarna, vendar ne na račun kakovosti ponudbe za otroke.

II. RAČUNOVODSKO POROČILO
Zakon o računovodstvu zahteva dva računovodska izkaza in sicer bilanco stanja in izkaz
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ter pojasnila k obema računovodskima
izkazoma. Oba izkaza sta prikazana v tem poročilu.
1.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
od 01.01. do 31.12.2020

PRIHODKI

Naziv stranke
MŠŠ
STARŠI
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
SKUPAJ

•
3.

Vrednost v
EUR
1.628,48
11.179,07
26.692.85
39.500,40

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

7.900,08 EUR

POJASNILA K IZKAZOM

V letu 2020 so prihodki znašali 39.500,40 EUR, odhodki pa 31.600,32 EUR. Presežek
prihodkov nad odhodki znaša 7.900,08*.
*Presežek prihodkov 7.900,08 EUR predstavlja osnovo za obdavčitev fizične osebe, ki opravlja dejavnost(laično pojasnilo to
je »neto plača«). Za razliko od javnega zavoda, ki ugotavlja svoj rezultat preko DDPO(davek iz dobička pravnih oseb),
razlika ja tudi v tem da je pri zaposlenih v javnem zavodu dohodnina obračunana pri samem izplačilu plač. V letu 2020 je
zasebnik izbral način obdavčitve z normiranimi stroški.

III. ZAKLJUČNI DEL
Za računovodske podatke je odgovoren Miha Bajič, za poročilo v celoti pa Silva Peterca.

Zasebna vzgojiteljica:
Silva Peterca

Računovodja:
Miha Bajić
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