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I. POSLOVNO PORoéILo

1. SPLO§NI DEL

1.1. PREDSTAVITEV VVD JEZEK

Vzgojno varstvena druZina Jeiek je zasebna oblika predéolske vzgoje za 1. starostno skupino

Otrok, ki deluje 0d 1.9.2012 v Dolu pri Ljubljani.

Ustanovljena je na podlagi Odloébe o Vpisu v razvid zasebnih vzgojiteljev, ki jo je izdalo

Ministrstvo za éolstvo in §port na predlog vzgojiteljice Silve Peterca.

Na podlagi pridobljenega statusa zasebne vzgojiteljice in Vloiene kandidature na razpis je bila

pridobljena koncesija za opi‘avljanje javne sluibe predéolske vzgoje V obéini D01 pi‘i

Ljubljani.

lzvajalka Kurikuluma - javno veljavnega programa pi‘edéolske vzgoje v VVD Jeiek je

zasebna vzgojiteljica Silva Peterca

Obratovalni éas je prilagojen potrebam staréev: 0d 6.15 do 16.15.

1.2. ORGANIZIRANOST IN OKOLISCINE ZA DELO

Prostori Vzgojno \Iai'stvene druiine se nahajajo v druiinski hiéi Dolsko 9421 V Dolu pri

Ljubljani in obsegajo: igralnico s kotiékom za nego, kopalnico, garderobo za otroke in teraso.

Druiinska kuhinja se uporablja 2a pripravo zajtrkov in malice [er kot razdelilna kuhinja za

kosila. Vhod je v istem nivoju kot pi‘ostori, ki jih uporabljajo otroci. Del zunanje povréine

zajema pokrita vrtna uta, dc] pa [ravnata p0v1‘§ina.

Za pedag0§ko in poslovodno (1610 $6111 odgovoma zasebna vzgojiteljica Silva Petei‘ca.

1.3. PREDNOSTI,POMANKLJIVOSTI IN OKOLISCINE ZA DELO

Prednosti:

Delujemo V zasebni hiéi, ki otrokom daje obéutek domaéega okolja.
Zivimo in delujemo kot druiina.

Manjée étevilo otrok vpliva na kvaliteto bivanja.

Prijetno opremljeni prostori in veliko vzgojnih sredstev.

Laija prilagodljivost otrokovemu ritmu in ieljam star§ev.

Pomanjkljivosti:

Organizacija dela v éasu moje odsotnosti zm‘adi bolezni ali kori§éenja letnega dopusta.

1.4. OCENA POSLOVANJA

V letu 2018 je Vzgojno vai‘stvena druiina Jeiek poslovala gospodarno in skrbela za

I‘avnovesje med prihodki in odhodki.



PRIDOBIVANJE SREDSTEV

Koncedent zagotavlja finanéna sredstva v skladu s pogodbo 0 financiraniu. Plaéilo star§ev je

Odlnerjeno po Pravilniku O plaéflih staréev za progralne vrtca.

Finanéna sredstva smO pridobivali na podlagi sklepa 0 (1010éitvi cene programa za otroke

1.5tarostnega Obdobja V VVD Jeiek, ki ga je sprejel Obéinski svet Obéine D01 pri Ljubljani

na 11. seji (lne 19.09.2012 objavljeno V Uradnem 1istu RS, ét. 75/2012, stran 7496,dne 5. 10.

2012

Cena program znafia 0d 01.01.2016 meseéno na Otroka 469,52 EUR

Plaéila staréev

Staréi plaéujejo program v skladu s Pravilnikom 0 plaéilih staréev za programe vrtca. V

skladu s tern pravilnikorn so plaéila razvrééena v plaéilne razrede.

Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteienje javnih financ se je spremenil naéin Obraéunavanja in

plaéila oskrbnin. Spremenilo se je §tevi10 plaéilnih razredov in sicerje vi§ina plaéil razvrééena

v 9 plaéilnih razredov. Najviéja plaéila so 86 zniiala 0d 80 % ekonomske cene na 77 %

ekonomske cene. Spremenila se je tudi osnova, 0d katere 5e upoéteva Viéina plaéila staréev.

Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteienje javnih financ star§i za drugega otroka plaéajo 30 %

plaéila, ki jim je doloéeno v skladu z zakonorn kot zniiano plaéila vrtca. Z odloébo, s katero

center za socialno delo Odloéi 0 zniianeln p1aéi1u vrtca, 0d1oéi tudi 0 oprostitvi p1aéila vrtca

za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Ce pa se tretji ali vsak naslednji otrok vkljuéi v

vrtec p0 izdaji Odloébe, center 0 tern odloéi s posebno odloébo.

Pregled plaénikov p0 razredih na dan 31.12.2018 — VVD Jeiek

az. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Skupaj

Staréi 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3

MSS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

PORABA SREDSTEV

Najveéji deleZ odhodkov je bilo namenjenih za pokrivanje str0§k0v dela, za pokrivanje

strofikov materiala in za pokrivanje Str0§k0v storitev.

1.5. SODELOVANJE Z OKOLJEM

Sodelujelno Z:

- Obéino D01 pri Ljubljani — Uradorn za gospodarstvo in druibene dejavnosti,
— OS Janka Modra, ki nam pripravljajo kosila.



2. POSEBNI DEL

2.1. ZAKONSKE OSNOVE

Bistvena podlaga za ustanovitev VVD Jeiek je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in

izobraievanja ( Uradni list RS, ét. 16/07 — UPB5, 36/08, 58/09, 64/09—popr., 65/09-popr.), 12.

616113 Pravilnika o vodenju razvida javno veljavnih programov vzgoje in izobraievanja

(Uradni list RS, ét. 10/09), Pravilnik o vzgojno - varstvenih druiinah (Uradm list RS, EL

64/96, 76/08) in Pravilnik o normativih in minimalnih tehniénih pogojih za prostor in opremo

vrtca (Uradni list RS, §t. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08).

Osnove za delo so podane V Zakonu 0 vrtcih /UPB2, Ur. 1. RS, §L 100/05, 25/2008/.

Osnova 221 program dela je Kurikulum za vrtce, ki gaje sprejel Strokovni svet RS za sploéno

izobraievanje /Ur. 1. RS, ét. 33/99/.

2.2. DOLGOROCNI CILJI

— V domaéem kraju razviti zasebno obliko predéolske vzgoje s koncesijo za 1. starostno

skupino otrok.

— Razviti kvalitetno in razpoznavno obliko predéolske vzgoje.
- V zdravem, varnem in ustvarj alnem okolju nuditi otrokom bogastvo izkuéenj in

Spodbujati oblikovanje otrokove pozitivne samopodobe.
- Kvalitetno izvajati program Kurikuluma.

- Zagotoviti staréem kvalitetno varstvo s prilagodljivim delovnim éasom.

- V bodoée razéiriti dejavnost.

2.3. LETNI CILJI

— Otrokom zagotoviti najbolee pogoje za prvo dolgotrajnejfio loéitev od staréev.

— Pridobiti njihovo zaupanje, da bodo zaéutili, da so V naéi druibi varni, zaieleni,

sprejeti in da se lahko zanesejo 1121 nas.

— Otrokom pomagati pri zadovoljevanju osnovnih Zivljenjskih potreb (hranjenju, negi,

poéitku,. . .), socializaciji in pridobivanju samostojnosti.
- Otrokom zagotoviti stimulativen prostor, ugodne pogoje in sredstva, ki jih bodo vodila

k napredku 11a vseh vzgojnih podroéjih.
— V sodelovanju s staréi oblikovati in izvajati program, ki b0 upoéteval otrokovo

individualnost in njihove specifiéne potrebe.
- Vkljuéiti vzgojno varstveno druiino V §ir§e okolje.

2.4. OCENA USPEHA

Dolgoroéni cilji

VVD JeZok je prva vzgojno varstvena druiina V obéini Do] pri Ljubljani, ki jo je organizirala

zasebna vzgojiteljica in ima koncesijo. To je moj osebni uspeh in uspeh Obéine D01 pri

Ljubljani.

Letni cilji

VVD Jeiekje v kratkem éasu svojega delovanja uspeéna V doseganju pedagoékih ciljeV, kot

tudi V prizadevanjih za dobro poslovanje.



2.5. GOSPODARNOST IN UCINKOVITOST

Za uéinkovitost in uspeénost skrbim z vestnim in odgovomim (1610111, 3 stalnim strokovnim

izobraievanjem in izvaj anjem kurikuluma za vrtce.

Ocenjujem, da sem bila gospodarna, vendar ne 11a raéun kakovosti ponudbe za otroke.

II. RAéUNOVODSKO POROC‘ILO

Zakon 0 raéunovodstvu zahteva dva raéunovodska izkaza in sicer bilanco stzmja in izkaz

prihodkov in odhodkov doloéenih uporabnikov ter pojasnila k Obema raéunovodskima

izkazoma. Oba izkaza sta prikazana V tem poroéilu.

1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

0d 01.01. do 31.12.2018

PRIHODKI

Vrednostv

Naziv stranke EUR

M§§ 6146,68

STAR§| 10.398,51

OBCINA DOL PRI LJUBLJANI 19.876.77

SKUPAJ 36.421,96

0 PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 7284,39 EUR

3. POJASNILA K IZKAZOM

V letu 2018 so prihodki zna§ali 36.42196 EUR, odhodki pa 29.137,57 EUR. Pl‘eseiek

prihodkov nad Odhodki zna§a 7.284,39*.

*Pl'mezfck pri/zodkav 7,284.39 EUR predxlm’Uu (IS/10W) :11 (Ibduvéitel'fiziéne (Me/2e, /<i ()praV/ju rlejaWI(I.\'I(/aién() pQ/amilu Io

je meta plac'm). Za razliko odjmrnega zavadu, ki ugomvljn svoj rezultal [Ire/<0 DDPO(d(wek ('z dobic'kn pmvnih 0501;).

razlika ja rut/i v mm da je pri :(Iposlcnih vjm'm'm :cn'mlu dollotlnina abrac’umum [m' .mmum izplaéilu pluc’. V lam 20/8jc

:asebnik izbl'al naéin abdavc'irve z normiranimi strafki.

III. ZAKLJUéNI DEL

Za raéunovodske podatke je Odgovoren Miha Bajié, za poroéilo v celoti pa Silva Peterca.

Raéunovodja: Zasebna vzgojiteljica:

Miha Bajic’ Silvq\13¢terca W
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