
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETNO POROČILO 

 

VRTCA DOMŽALE 

ZA LETO 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLOVNO POROČILO PRIPRAVILA Jana Julijana Pirman, ravnateljica 

RAČUNOVODSKO POROČILO PRIPRAVILA Meta Arh Mrgole, računovodkinja 

 

 



 

2 

Letno poročilo za leto 2018 

 

 

 



 

3 

Letno poročilo za leto 2018 

VSEBINA 

 

POSLOVNO POROČILO 

 

1. SPLOŠNI DEL 

1.1. Poročilo ravnatelja in kratka predstavitev vrtca…………………………….3 

1.2. Poročilo o delu sveta zavoda …………………………………………………..6 

 

2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

      2.1. Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov in poročilo o 

             doseženih ciljih rezultatih…………………………………………………......8 

      2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih……………..……………………...17 

 

3. RAČUNOVODSKO POROČILO…………………………………………………...26 

 

4. ZAKLJUČEK ………………………………………………………………………..43 

 

5. PRILOGE IN POJASNILA………………………………………………………….53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

Letno poročilo za leto 2018 

POSLOVNO POROČILO 

 

1. SPLOŠNI DEL 

 

Vrtec Domžale, Ljubljanska cesta 70,  Tel.: 724 83 00, Fax: 724 82 95 

                  http://www.vrtec-domzale.si/, vrtec.domzale@guest.arnes.si 

Poročilo ravnatelja in kratka predstavitev Vrtca Domžale 

 

Vrtec Domžale je javni vzgojno-varstveni zavod, ki ga je ustanovila Občina Domžale. 

Vrtec  izvaja dejavnost, ki je z zakonom določena kot javna služba, katere trajno in nemoteno 

opravljanje v javnem interesu zagotavlja, v okviru svojih funkcij, Občina Domžale. 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka za otroke od enajstega meseca starosti do vstopa v 

devetletno osnovno šolo in po javno veljavnem vzgojno-izobraževalni program Kurikulum  

za vrtce, ki je bil sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom. 

Vrtec dela in posluje ter ureja notranja razmerja na podlagi zakonov, Odloka o ustanovitvi, 

Pravil vrtca in drugih splošnih aktov vrtca, usklajenih z zakoni in pravilniki. Splošne akte 

vrtca sprejemata svet zavoda vrtca in ravnatelj. 

Zavod vodi ravnateljica Jana Julijana Pirman, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. 

Pri delu ji pomagata pomočnici ravnateljice Vilma Hrovat (v bolniški odsotnosti jo 

nadomešča Katarina Kos Juhant) in Nina Mav Hrovat, ki opravljata-jo naloge glede na 

sistemiziran opis del pomočnik ravnatelja in po navodilu ravnateljice. 

Svetovalno službo sestavljajo: Mija Jerman, svetovalna delavka, do 0.5 Simona Tonkli 

Gornjak univ.dipl.pedagoginja,  Ula Dremelj, logopedinaj in dr.Blanka Čebašek (v času 

porodniške sta jo nadomeščali Maja Sadovnik in kasneje Aja Dobnik).  

Zdravstveno higienskega režima (ZHR) za 20 ur tedensko je vodila Damjana Rode, od 

1.9.2018 pa Simona Tonkli Gornjak. 

Vodja prehrane Simono Klarič je do 1. 9. 2018 vodila tri centralne kuhinje in 6 razdelilnih 

kuhinj. S 1. 9. 2018 je kuhinjo v Dragomlju v upravljanje prevzela OŠ Dragomelj. 

Računovodkinjo Anito Krt, je zaradi odhoda na porodniško, junija 2018 zamenjala Meta Arh 

Mrgole. Obračun oskrbnin od avgusta 2018, vodi Bojana Poljanšek. 

Zavod ima sedež na Upravi Vrtca Domžale, Ljubljanska cesta 70, 1230 Domžale. Deluje na 

devetih lokacijah, v osmih enotah: Cicidom – Vir, Gaj - Preserje pri Radomljah, Kekec - 

Radomlje, Krtek - Ihan, Mlinček - Radomlje, Ostržek - Rodica, Palček - Vir, Racman - 

Dragomelj in Upravi Vrtca Domžale -  Domžale. 

Na dan 1. 9. 2018 je bilo v 47 oddelkov  vključenih  860 otroki. 

Odpiralni čas zavoda po enotah se v letu 2018 ni spremenil in je sledeč:  Cicidom Vir - 

6.15–16.20; Gaj Preserje – 6.00-17.00; Kekec Radomlje – 6.00-16.00; Krtek Ihan – 5.40-

16.45; Mlinček Radomlje – 6.30-16.15; Ostržek Rodica – 6.15-16.30; Palček Vir – 6.15-

16.45; Racman Dragomelj – 6.20-16.45, 

V času sprejemanja do 7.45 ure in času oddajanja od 15.00 dalje je v enotah organizirano 

dežurno varstvo. 

mailto:vrtec.domzale@guest.arnes.si
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Uradne ure Uprave Vrtca Domžale: Ponedeljek 8.00 -12.00 in 13.00-15.00 

Torek          8.00 -12.00 in 13.00-15.00 

Sreda          8.00 -12.00 in 13.00-17.00 

Četrtek        ni uradnih ur 

Petek           8.00 – 13.00 

 

Kratka predstavitev 

NAZIV: Vrtec Domžale 

SEDEŽ: Ljubljanska cesta 70, 1230 Domžale 

 +386 1 724 83 00  +386 1 724 82 95 

- tajništvo: 01 72 48 300 

- ravnateljica: 01 72 48 301 

- svetovalna delavka: 01 72 48 294 

- obračun oskrbnin: 01 8372 070 

- računovodja: 01 56 04 716, 041 816 575 

- vodja prehrane: 031 518 594 

- vodja zdravstveno higienskega režima: 01 72 48 300, 051 307 543 

- e-pošta: vrtec.domzale@guest.arnes.si 

- internetna stran: http://www.vrtec-domzale.si 
- Matična številka: 5056675000 

- Davčna številka: 50 500 406 

Enota Cicidom, Vir, Šubičeva 12,  01 7241 691,  041 822-276 

Enota Gaj, Roje 3, Preserje pri Radomljah,  01 7211 506, 051 464 555 

Enota Kekec, Radomlje, Dermastijeva ulica 2A, 01 7227 105, 041 526-002 

Enota Krtek, Ihan,  Šolska ulica 3, 01 7214 891,  031 824-648, 

Enota Mlinček, Radomlje, Cesta borcev 3, 01 7227 180,  031 824-929 

Enota Ostržek, Rodica, Kettejeva ulica 12 A, 01 7211 843, 031 403-821 

Enota Palček, Vir, Dvoržakova 15, 01 7242 870,  031 422 873 

Enota Racman, Dragomelj 180 A, 01 56 36 800   031 530-801, 

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je sprejel program predšolske vzgoje in 

izobraževanja za področje predšolske vzgoje potrdil program  Kurikulumu za vrtce, ki ga 

Vrtec Domžale izvaja od 18. 3. 1999. To je nacionalni  dokument, ki ima svojo osnovo v Beli 

knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zakonu o vrtcih, kot tudi v sprejetih 

načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. Upošteva 

tradicijo slovenskih vrtcev  in z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo  spreminja 

in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. 

V pojmu kurikulum je poudarek na samem procesu predšolske vzgoje, na interakcijah in 

izkušnjah, iz katerih se otrok v vrtcu uči. Vključuje tudi prikriti kurikulum. 

mailto:vrtec.domzale@guest.arnes.si
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V Kurikulumu za vrtce so za področja: GIBANJE, JEZIK, UMETNOST, DRUŽBA, 

NARAVA in MATEMATIKA predstavljeni cilji in iz njih izpeljana NAČELA, temeljna 

vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter GLOBALNI CILJI in iz njih 

izpeljani operativni CILJI na posameznih področjih, predlagani primeri VSEBIN oziroma 

DEJAVNOSTI  na posameznih področjih pa ta področja med seboj povežejo in jih postavijo 

v kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu. 

Moralni razvoj, skrb za zdravje, varnost, prometna vzgoja, delovna vzgoja, medgeneracijsko 

sodelovanje, ekologija in drugi, pa se kot rdeča nit prepletajo skozi  vsa področja in so del 

načina življenja in dela v vrtcu. Predlagane vsebine so ločene za prvo in drugo starostno 

obdobje in predstavljajo  možne poti in načine uresničevanja ciljev, vzgojitelj pa je tisti, ki se 

po strokovni presoji odloča,  kaj, kdaj in na kakšen način. 

Kurikulum omogoča strokovnim delavcem strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko 

vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva 

neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu, vpetost vrtca v širše 

okolje … 

V kurikulu za vrtce so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje; spoznanja, da 

otrok dojema in razume svet celostno, se uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in 

družbenim okoljem ter v vrtcu razvija svojo družbenost in individualnost. 

Temeljni vzgojno izobraževalni cilj vrtca je optimalen razvoj otroka ne glede na spol in 

kulturno poreklo,  veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. 

Kurikulumu ima poudarek na celotnem  procesu predšolske vzgoje. 

Vrtec deluje strokovno in avtonomno. 

 

Vizija Vrtca Domžale  
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Poslanstvo našega vrtca je vzgajati otroka, da postane samostojen, radoveden, 

razmišljujoč, s prebujeno ustvarjalnostjo in domišljijo, razvitimi spretnostmi in drugimi 

osebnostnimi lastnostmi, ki mu bodo dobra popotnica za nadaljnje življenje. 

Vrtec Domžale je v letu 2018 pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih in drugih dejavnosti 

vrtca, izhajal iz strokovnih izhodišč predšolske vzgoje. 

 

Vrtec Domžale je v septembru 2018 začel s pripravo NOVE VIZIJE in STRATEŠKIH 

CILJEV za prihodnje 5 letno obdobje. Priprave bodo potekale na strokovnih aktivih 

skozi celo šolsko leto. 

 

V šolskem letu 2017/18 smo delovali v 8. dislociranih enotah, v katerih je bilo v 47 oddelkih 

dnevnega programa vključeno 873 otrok, in sicer v: 

I. starostna skupina  18 oddelkov                                        252 otrok 

Kombinirana skupina    4 oddelek                                              76 otrok 

II. starostna skupina        25  oddelkov                                   545 otrok 

skupaj    47 oddelkov     873 otrok 

 

 

 

POROČILO O DELU SVETA ZAVODA V LETU 2018 
 

 

 

                             Domžale, Ljubljanska cesta 70,  Tel.: 724 83 00, Fax: 724 82 95 

                             http://www.vrtec-domzale.si/, vrtec.domzale@guest.arnes.si 
 

 

SVET ZAVODA         Datum:  19. 2. 2019 

 
 

Svet zavoda je imel v letu 2018  štiri seje, od tega so bile vse štiri seje redne. Sklicane seje so bile v vseh 

primerih sklepčne. Člani so sodelovali konstruktivno. 

 

 

Datum in vrsta 

seje: 

Vsebina: 

26. 2. 2018 

redna seja 

 

1. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2017 

(računovodsko poročilo z izkazi in pojasnili in poslovno 

poročilo s samoevalvacijo, poročilo centralne inventurne 

komisije, revizijsko poročilo) 

2. Razpis volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda 

3. Ocenjevanje dela ravnateljice Jane Julijane Pirman za 

obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017 

 

mailto:vrtec.domzale@guest.arnes.si
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7. 5. 2018 

redna seja 

1. Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev predstavnikov 

delavcev v svet zavoda 

2. Poročilo o volitvah predstavnikov staršev v svet zavoda 

3. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta 

zavoda 

4. Odločanje o ugovorih in pritožbah na obvestila, odločbe in 

sklepe Komisije za sprejem otrok v vrtec 

 

18. 6. 2018 

redna seja 
 Finančni plan za leto 2018 

 Analiza Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018 

 

24. 9. 2018 

redna seja 
 Analiza dela v poletnih mesecih 

 Obravnava in sprejem letnega delovnega načrta z 

razvojnim načrtom za šolsko leto 2018/2019 

 

 

 

Svet zavoda se je v letu 2018 seznanil z uspešno zaključenim poslovnim letom 2017. Ocenjujem, 

da je delo v Vrtcu Domžale potekalo transparentno in gospodarno ter da je bila izkazana kvaliteta 

dela zaposlenih. Tudi v letu 2018 je zavod izkoristil notranje strokovne moči in otrokom omogočil 

popestritev kurikuluma s številnimi obogatitvenimi dejavnostmi brez dodatnih oz. minimalnimi 

doplačili staršev. V letu 2018 je vrtec zaključeval obdobje pet letnih strateških ciljev. 

 

Svet zavoda se je seznanil s povišanjem cen programov s 1. 1. 2018. Cene se niso povišale že 10 

let. Pri I. starostni skupini je bilo povišanje od 420 na 461 eurov, pri II. starostni skupini pa od 320 

na 333 eurov. 

 

Svet zavoda se je seznanil s predajo enote Savska Občini Domžale in prevzemom prenovljenih 

prostorov za upravo Vrtca Domžale na Ljubljanski cesti 70 v Domžalah. 

 

V letu 2018 se je iztekel štiriletni mandat članom sveta zavoda – predstavnikom delavcev in 

predstavnikom staršev, zato so bile izvedene nove volitve. Izvoljeni so bili naslednji novi člani: 

Predstavniki delavcev Urška Vajde, Špela Zemljič Kociper, Fani Kunavar, Maja Svetlin Ljubić in 

Urška Baloh. Od predstavnikov staršev pa Petra Žerovnik Grudnik, Sergeja Jamšek in Anita 

Marenk Urbanija. Svet zavoda je izmed sebe predlagal novo predsednico sveta zavoda Majo 

Svetlin Ljubić in namestnico Sergejo Jamšek. 

 

Svet zavoda je potrdil finančni plan za leto 2018. 

 

Svet zavoda se je seznanil z vsebinami  praznovanja 70 letnice Vrtca Domžale. 

 

Svet zavoda je bil seznanjen z revizijskim poročilom za leto 2017. Revizijsko poročilo povzema, 

da je bilo poslovanje vrtca pregledno, pravilno in v skladu z zakonodajo. Vrtec je prejel le eno 

priporočilo v zvezi z obračunom potnih stroškov. 

 

Svet zavoda se je seznanil s podatki o tem, da se izkazuje optimalno zadostno število mest in 

ustrezna mreža po posameznih območjih občine. Za šolsko leto 2018/2019 so bili sprejeti vsi 

otroci, ki so izpolnjevali starostni pogoj 11 mesecev in pogoj stalnega bivališča v občini Domžale. 

Nerešene vloge za otroke, rojene leta 2017, ki s 1. 9. 2018 še niso izpolnjevali starostnega pogoja 

11 mesecev, pa so  se rešile do konca koledarskega leta. Svet zavoda je kot drugostopenjski organ 
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odločal tudi o dveh pritožbah na zavržbo vlog in o enem ugovoru na obvestilo komisije za sprejem 

otrok v vrtec. Eni pritožbi je svet zavoda ugodil, eno zavrnil kot neutemeljeno in en ugovor 

zavrgel. 

 

 

 

       Predsednica sveta zavoda 

Maja Svetlin Ljubić 

 

 

2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

 

2.1 Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov in poročilo o 

doseženih ciljih in rezultatih v letu 2017/2018 

 

2.1.1 Skupno načrtovanje vzgojiteljice in pomočnic vzgojiteljic 

Nosilec vzgojnega programa oddelka je vzgojitelj. Vzgojne dejavnosti v oddelku načrtujeta 

vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, in sicer po tematskih sklopih. Strokovni delavki se 

obdobno, tedensko in dnevno  pripravljata na vzgojno delo. Vzgojiteljica vodi dnevno 

evalvacijo vzgojnega dela. V strokovno načrtovanje vzgojnega določamo tudi vlogo 

vzgojitelja in vlogo pomočnika pri izvajanju tako vzgojnega dela, kot dnevne rutini. 

Vsi strokovni delavci vodijo dnevno prisotnost na delu (prihodi-odhodi) po v naprej 

določenih urnikih dela. Vsak strokovni delavec dnevno vodi tudi evidenco dela izven dela v 

oddelku (drugo delo po opisu sistemizacije delovnega mesta). 

Načrtovanje vzgojnega dela se zapisuje preko programa e-Asistent. 

Vzgojiteljica spremlja otrokov napredek v razvoju za  vsakega otroka v skupini. Opazovanja 

zapisuje anekdotsko, sprotno, tematsko in le to upošteva pri vzgojno učnem načrtovanju, ter 

uporabi pri pogovornih urah s starši. Pomočnik/ca vzgojiteljice pri tem sodeluje. 

 

2.1.2 Izvajanje internih programov Vrtca Domžale za otroke 

Izvajali so se kot brezplačne obogatitvene dejavnosti v dopoldanskem času in so jih izvajale 

strokovne delavke/ci v vsaki enoti. Dejavnosti  so potekale po v naprej pripravljenih 

programih in so bile ciljno usmerjene in so sestavni del Letnega delovnega načrta Vrtca 

Domžale, enote Vrtca Domžale in oddelka Vrtca Domžale. 

 

REALIZIRANE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI, za šolsko leto 

2017//18, ki povezujejo vse enote 

 »MALI SONČEK«, gibalne dejavnosti so se izvajale v skupinah otrok od 2. leta dalje – 

vključenih je bilo 750 otrok 

 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK in obisk čebelarja smo izvedli v vseh enotah. 

 »IGRE NA SNEGU « dejavnost je potekala v januarju in februarju, ko so bili za to primerni 

pogoji v vseh enotah. 
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 ROLANJE – za otroke letnik 2012, je potekalo v vseh enotah v aprilu in maju in je bilo 

vanj vključenih 247 otrok. 

 SPRETNOSTI VOŽNJE S KOLESOM, varna vožnja s kolesi je bila izvedena v vseh 

enotah, za otroke letnika 2012, 2013,  v spomladanskem času , vanj je bilo vključenih 379 

otrok 

 »BIBA PLEŠE« in »MALA BIBA PLEŠE« - celoletna obogatitvena dejavnost  (okt.-april) 

se je izvajala v vseh enotah s pestrim programom skozi celo šolsko leto 

 SKUPAJ V GORE, smo izvedli v soboto, 7. april 2018, cilj Sv.Primož nad Kamnikom, 

skupaj cca 300 udeležencev (starši in otroci) 

 NOVO! PRAZNIČNO POPOLDNE, 19.april 2018, skupaj s starši, isti dan v vseh enotah – 

PRAZNOVANJE 70 LET VRTCA DOMŽALE je potekalo v vseh enotah. Vzgojiteljice so 

pripravile različne delavnice za likovno ustvarjanje, sprostitev, gibanje, ples in petje in 

drugo…beležili smo zelo velik obisk. 

 NOVOLETNA PREDSTAVA za otroke JAZBEC IN NJEGOVO PETJE, avtorice Nine 

Mav Hrovat, gledališka skupina Vrtca Domžale je z odlično predstavo obiskala vse naše 

enote. V mesecu januar in februar smo s to igro gostovali tudi v okoliških OŠ, v knjižnici 

Cirila Kosmača Tolmin in Vrtcu Most na Soči. 

 OBISK BOŽIČKA, je potekalo v decembru v vseh oddelkih, otroci so bili simbolično 

obdarovani. 

 BRALNICE POD KROŠNJAMI, celo leto (na igriščih bralni kotički V RAZLIČNIH 

LETNIH ČASIH in bralni kotički v vrtcu) 

 BRALNICE POD SLAMNIKOM, smo se udeležili v februarju 2018, z naslovom »Novi 

začetki«, občina Domžale 

 PALČEK BRALČEK, knjižna vzgoja, v sodelovanju s Knjižnico Domžale je bilo 

realizirano v starejših oddelkih 

 PISATELJICA PRIPOVEDUJE –smo imeli v času med 1 in 6. feb. 2018, vodili sta jih 

vzgojiteljici Barbara Kunilo in Maja Novak, Vsebine: ljudski pravljici Povodni mož in 

Zlata ptica 

 VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU - v sodelovanju s Policijsko postajo Domžale in 

starši policisti smo v mesecu maju namenili poudarku prometne varnosti, še zlasti za 

bodoče osnovnošolce. 

 SODELOVANJE Z GASILCI  v krajevnih skupnostih v mesecu oktobru; nujna izvedba 

EVAKUACIJSKE VAJE v oktobru so bile izvedene evakuacijske vaje skupaj z gasilci v 

vsek enotah. 

 TEDEN OTROKA;  OD 2. DO 6. OKT. 2017, strokovni delavci so skupaj s starši in 

zunanjimi izvajalci pripravili pestre vsebine 

 DELOVNA AKCIJA, izvedli smo jo v marcu kot spomladansko čiščenje, vanjo so bili, 

glede na zmožnosti, vključeni vsi otroci. 
 HUMANITARNE AKCIJE, vzgoja za sočloveka, sodelovale so vse enote, sodelujejo 

otroci, starši in strokovni delavci. Skozi celo leto v večini vrtcev zbirajo zamaške, od 18-20 

decembra 2017 smo sodelovali v Anini zvezdici in zbrali veliko hrane za pomoč socialno 

ogroženim družinam. 

 

Podrobnosti o realizaciji vsebin in dejavnosti oddelkov, enot in zavoda najdete V 

analizi Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18, ki je objavljen na spletni 

strani Vrtca Domžale http://www.vrtec-domzale. 

 

 

http://www.vrtec-domzale/
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PRAZNOVANJE 70 LETNICE PREDŠOLSKE VZGOJE V OBČINI DOMŽALE 

 

V letu 2018 smo v Vrtcu Domžale praznovali 70 let predšolske vzgoje v občini Domžale. 

Praznovanje je potekalo skozi celo leto, in sicer na način, primeren za predšolske otroke, ko smo 

skrbno načrtovane praznovalne dogodke izvajali po oddelkih, po enotah in med enotami. Ko je 

vsak otrok, glede na svoje zmožnosti, spoznaval rojstni dan vrtca. 

Vrtec je dogodke objavljal v medijih: Domžal c, Slamnik, Novice, oglas na edini svetlobni tabli v 

centru Domžal, Knjižnici Domžale in na spletni stran, kjer si lahko podrobno preberete več o tem. 

Nagovor ravnateljice: V letu 2018 predšolska vzgoja v Domžalah praznuje 70 let delovanja. 

Začetek prve oblike organiziranega varstva otrok sega v leto 1948 ko se je odprl Dom igre in dela 

kamor je hodilo nekaj otrok v varstvo. Danes je v občini Domžale vključenost predšolskih otrok v 

vrtce 95%. 

Vzgoja je, v vseh kulturah sveta, odraz vrednot, blaginje in pogleda na človeka v družbi. Hkrati pa 

umestitev otroka vanjo predstavlja odnos družbe do posameznika. 

V Sloveniji je imela, tako v preteklosti kot danes, institucija predšolske vzgoje velik pomen. 

Občina Domžale je bila ena izmet tistih občin, ki so zelo zgodaj začele organizirati možnosti 

predšolskega varstva in kasneje tudi vzgoje. Slednja je v vseh 70. letih doživljala korenite 

spremembe in vrtci so se ves čas postavljali v ospredje. Tako z vidika bivanjskega standarda, kot 

ustvarjanja strokovno naprednih učno vzgojnih okolij. 

Danes predšolska vzgoja predstavlja temeljni steber otrokove socializacije in osebnega razvoja in 

napredka vsakega posameznika, ki se kaže kot kvalitetna popotnica za nadaljnji otrokov razvoj. 

Tako smo v Vrtcu Domžale še posebej ponosni za vzgojni program, ki se kaže kot tendenca, kako 

vzgajati otroka, da postane samostojen, radoveden, razmišljujoč, s prebujeno ustvarjalnostjo, 

razvitimi spretnostmi in drugimi osebnostnimi lastnostmi, ki mu bodo dobra popotnica za nadaljnje 

življenje. Kurikulum za vrtce omogoča strokovnim delavcem strokovno načrtovanje in kakovostno 

predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa 

upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v 

ožje in širše okolje. 

V Kurikulu so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje; spoznanja, da otrok dojema 

in razume svet celostno, se uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in družbenim okoljem ter v 

vrtcu razvija svojo družbenost in individualnost. 

Temeljni vzgojno - izobraževalni cilj vrtca je optimalni razvoj otroka ne glede na spol in kulturno 

poreklo,  veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. 

In ne glede na koncepte predšolske vzgoje, ki so se v 70 letih spreminjali, so bili vedno 

najpomembnejši vzgojitelji. Vzgojitelji, ki so znali, zmogli in želeli delati z otroki in jim tako 

omogočiti prijeto otroštvo. (konec nagovora) 

V Vrtcu Domžale se je 10. oktobra, 2018, z razstavo v Knjižnici Domžale in dogodkom ob 17. uri, 

zaključilo praznovalno leto ob 70. obletnici predšolske vzgoje. Le to je potekalo s ponosom in z 

vizijo strokovne, napredne in varne prihodnosti,  za vaše,  za naše otroke. 

Nekaj slikovnih utrinkov in program 
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DODATNE DEJAVNOSTI, 2017/18 – zunanji izvajalci 

 

 V Otroški gledališki abonma, KD Franca Bernika, Kekec in Mlinček so imeli gledališke 

predstave v izvedbi Miškinega gledališča v prostorih KD Radomlje. V abonmajskem 

programu so bile 3 predstave. Vanj je bilo vključenih 297 otrok. 

 

• Jesenovanje je potekalo na kmetijah Ožbet, Davčen in Tavčar in sicer: 
1. TERMIN:   9. – 11. oktober, 2017 

2. TERMIN: 11. – 13. oktober, 2017 

3. TERMIN: 16. – 18. oktober, 2017 

4. TERMIN: 18. – 20. oktober, 2017 

Jesenovanja se je udeležilo213 otrok in 30 spremljevalcev. 

 

 Plavalni tečaj organizirali smo izvedli marec in april 2018, udeležilo se ga je 313 otrok in 

spremljalo 48 strokovnih delavk. 

 

 

OBOGATITVENI PROGRAMI 

 

 

Enote so si izbrale različna obogatitvena področja, kar je razvidno iz Letnih delovnih načrtov in 

publikacije posameznih enot, ki so sestavni del tega dokumenta, in sicer s področij: 

 zdravega načina življenja 

 gibalno-športnih aktivnosti 

 ekologije 

 likovne ustvarjalnosti 

 glasbenega in plesnega ustvarjanja 

 pravljic in besede 

 iz področja naravoslovja 

 celoletnega sodelovanja s starši 

 in druge oblike druženja… 

 

Izvajalke so bile strokovne delavke Vrtca Domžale. Vsi načrtovani obogatitveni programi so bili 

realizirani. 

 

 

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH  2017/2018 

 

Realizirali smo sledeča izobraževanja: 

 

INTERNA IZOBRAŽEVANJA strokovnih delavk/ delavcev Vrtca Domžale 

1. strokovni aktiv, tema: Komunikacija s starši 
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2. strokovni aktiv, tema: Mentorstvo in vzgojno delo 

3. strokovni aktiv, tema: Začetno opismenjevanje otrok 

 

DELAVNICE – interno-kolegialno izobraževanje, ki so ga izvajali zaposleni za sodelavce/ke: 

 Matematika kot igra, Fani Kunavar 

 Gibalne naloge in igre s padalom za predšolske otroke; Tadeja Mišmaš 

 Začetni koraki šivanja; Petra Kociper 

 Word – urejanje besedil, Damjana Rode 

 Ponovitvena biba pleše – plesna delavnica; Mira Vladimira Vrankar 

 Komunikacija z glino, Saša Šinkovec 

  

Izobraževanja za zaposlene strokovne delavce, za delavce v računovodstvu in administraciji, ter 

tehnično osebje: z zunanjimi izvajalci 

 Obravnava aktualnih tem, izmenjava informacij, Sindikat SFRU 

 Aktiv računovodij gorenjskih in obljubljanskih vrtcev 

 Priprava brezglutenskih obrokov in o življenju z otrokom s celiakijo, Društvo Cialekija 

 E- arhiviranje, Logitus 

 Varstvo pri delu in varstvo pred požarom, Borštnar&Co 

 Komunikacija v sodobnem svetu; slišati otroka, biti čuječ, a hkrati nepermisiven, 

dr.Aleksander Zadel, 

 Prva pomoč, Zavod za šolstvo, Fani Čeh 

 Avtizem – sam z drugimi, Društvo Aleana 

 Vrednote v slovenski mladinski književnosti, ARGO- Društvo za humanistična vprašanja 

 Kulturni bazar v regiji – Maribor, kulturni dom Maribor 

 Kdo je odgovoren za enakopravno prehrano otrok z medicinsko predpisanimi dietami, 

Državni svet RS 

 Izobraževanje o pravljici hroščka Simona za vzgojitelje in učitelje, Občina Domžale 

 Pomen branja pri zgodnji vzgoji, Založba Moš 

 Metode dela s SAM (avtizem), Ministrstvo za izobraževanje, 

 Praznična ustvarjalnost (pomlad) 

 Radosti in pasti sodobne tehnologije, dr.Miha Kramli 

 Letno poročanje za javni sektor, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije 

 Praznična ustvarjalnost (pomlad) ETNO Servis 
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 Zdravje na delovnem mestu, ŠAD Mavrica 

 Glina – teorija in delavnice, usposabljanje za mentorja za delo z glino na 

predšolski stopnji, Mojca Žalik 

 Odnosi s starši – izziv in obveza, SUPRA Ljubljana 

 Posvet pomočnikov ravnateljev: pravičnost, enakost, etičnost in vloga pomočnika 

ravnatelja, Šola za ravnatelje 

 Zdrava in dietna prehrana vrtčevskih otrok, Andreja Širca Čampa 

 Kako v gostinskem obratu pripraviti obrok brez glutena, Slovensko društvo za cielikijo 

 Aktualni pristop na področju higiene živil in sistema Haccp, Forum Akademija 

 Zelena javna naročila, Ministrstvo za javno upravo 

 

PREDAVANJE ZA STARŠE 

1. KOMUNIKACIJA V SODOBNEM SVETU; Slišati otroka, biti čuječ, a hkrati 

nepermisiven, Izvajalec: dr. Aleksander ZADEL, izvedba: 24. 10. 2017, 17. – 18.30 

Prisotnih: 181 poslušalcev, (111 staršev, 70 strokovnih delavcev) 

 

2. RADOSTI IN PASTI TEHNOLOGIJE,  

Izvajalec: Miha KRAMLI, izvedbe: 9. 1. 2018, 17. 30 – 19. 

Prisotnih: 59 staršev, 92 strokovnih delavcev 

 

Podrobnosti o realizaciji vsebin in dejavnosti oddelkov, enot in zavoda najdete V analizi 

Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18, ki je objavljen na spletni strani Vrtca 

Domžale http://www.vrtec-domzale.si 
 

2.1.4  Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 

 

Strokovni organi zavoda so: 

 vzgojiteljski zbor; sestavljajo ga vsi strokovni delavci/ke vrtca 

 aktiv vodij enot; sestavljajo ga vodje enot, ravnateljica in pomočnici ravnateljice 

 strokovni aktivi; sestavljajo jih vzgojiteljice,  pomočniki/ce vzgojiteljic in svetovalna 

delavka 

Drugi organi in dejavnosti: 

 svetovalna služba vrtca in izvajalka za izvajanje DSP za OPP 

 vodja prehrane in vodja zdravstveno higienskega režima (ZHR) 

 tajništvo, 

 računovodstvo 

 tehnično osebje za vzdrževanje, delo v kuhinji, čiščenje, pranje in šivanje 

 

http://www.vrtec-domzale.si/
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Predstavitev odgovornih oseb: 

Ravnateljica:  Jana Julijana Pirman 

Pomočnici ravnateljice: Vilma Hrovat (nadomešča Katarina Kos Juhant) in Nina Mav 

Hrovat 

Organizacijske vodje  enot: 

CICIDOM- Francka Kunavar 

GAJ –Miranda Grošelj 

KEKEC - Miranda Krištof 

KRTEK - Andreja Matkovič 

MLINČEK -  Damjana Rode 

OSTRŽEK - Tadeja Mišmaš 

PALČEK - Tatjana Molk (nadomešča Urša Dragar) 

RACMAN – Anamarija Kermavnar. 

 

Svet zavoda sestavljajo: 

 Predstavniki ustanovitelja: Irena Dimc, Marija Doroteja Grmek in  Anže Korošec 

 Predstavniki vrtca: 

Do 6.5.2018: Vesna Pestotnik - predsednica, Jernej Rebolj, Marta Štrajhar, Katja Frol 

Štefan in Fani Kunavar 

Od 7.5.2018:maja Svetlin Ljubić – predsednica, Francka Kunavar, Urška Baloh, 

Špela Zemljič Kociper in Urška Vajde 

 Predstavniki staršev: 

Do 6. 5.2018: Martina Cencelj, Nuška Rožič in Teja Smolič 

Od 7.5.2018: Petra Žirovnik Grudnik, Anita Marenk Urbanija in Sergeja Jamšek 

 

Vabljeni: Janja Ljubi, predsednica sindikata Vrtca Domžale 

Zapisnikar: Marija Jerman. 

 

2.1.4 Predstavitev pomembnosti in prednosti ter slabosti in pomanjkljivosti v          

primerjavi s panogo 
 

Prednosti in pomembnosti: vpetost posameznih enot v manjša lokalna okolja,  naravno 

okolje, odlična didaktična (igrače, sredstva..) opremljenost za strokovno delo. 

V preteklosti je bila velika pozornost namenjena pridobitvi večnamenskega prostora v vsaki 

enoti, kar nam je v letu 2018, uspelo pridobiti v vseh enotah. 

Število vključenih otrok s posebno potrebo (OPP) v vrtec, se povečuje. Za delo s temi otroki 

so potrebni posebni prostori za delo, katerih vse enote prvotno niso imele. Zato smo začeli z 

urejanjem le teh v danih prostorskih možnosti. V letu 2018 smo v ta namen preuredili 

prostore v enoti Kekec. Prostor za delo z OPP moramo urediti samo še v enoti Cicidom. 

Vse navedene prostorske pridobitve ocenjujemo kot pomembno za  kvaliteto bivanja otrok in  

strokovno delo vzgojiteljev. 

 

Prav tako je vrtec vzpostavi e-načrtovanje in e-vodenje dnevne prisotnosti otrok v povezavi z 

računovodstvom, kar pripomore k hitrejšemu in natančnejšemu vodenju le teh. 
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Načrtovali smo, da bomo v letu 2018 e-povezavo naredili še na kuhinje. E-asistent je začel z 

razvojem program, ki je v fazi zaključka, zato predvidevamo nameravano posodobitev uvesti  

v 2019. 

Slabosti in pomanjkljivosti: večji stroški zaradi razdrobljenosti v enoti: stroški transporta, 

razdrobljenost kader, vzgojno učne pripomočke mora vrtec kupovati v večjem številu … 

Slabosti in pomanjkljivosti so bistveno manjše, kot prednosti, ki jih otrokom nudijo manjši 

vrtci. Zahtevnejša organizacija razporejanja kadra. 

Razdrobljenost enot posledično prinaša tudi večje stroške sanacij in vzdrževanja. Tudi v 

novejših objektih (Krtek in Palček) še vedno, kljub strokovnim sanacijam, ostajajo težave na 

vodnih inštalacijah in električni napeljavi (Palček). Težave rešujemo z notranjo kontrolo, 

dodatnim delom tehničnega osebja, dodatnimi meritvami  in v sodelovanju z občino Domžale 

še iščemo dolgoročnejše rešitve. 

2.1.5 Sodelovanje z okoljem 

Sodelujemo z/s: 

- osnovnimi šolami, 

- krajevnimi skupnostmi in turističnimi zvezami (vključevanje v različne prireditve) 

- zdravstvenim domom - sodelovanje z logopedom, psihologom in specialnim, 

pedagogom, s socialno delavko v ZD, s pediatri, razvojno ambulanto 

- CSD pri reševanju socialne problematike družin varovancev, ter pri razvrščanju 

otrok s posebnimi potrebami 

- gasilsko brigado in društvi -sodelovanje na vajah, zlasti v mesecu oktobru, 

- policijsko postajo - obiski policistov 

- obiski knjižnice, razstav… 

- Kulturnim domom Franca Bernika v Domžalah 

- sodelovanje z društvi in medgeneracijsko sodelovanje s starejšimi….. 

 

2.1.6 Sodelovanje s starši 

Strokovne delavke so  pripravile  različne oblike druženja s starši in predavanja za starše 

(glej izobraževanje). 

Na oddelek povprečno je letno realizirano: 

1 x sestanek za starše novincev, 

2 x sestanek za starše, 8 x pogovorne ure s starši, 

1 x izlet s starši, 1x prednovoletno druženje, 2 x delavnice s starši in otroki 

1 – 2 x predavanja za starše, 1x športno popoldne 

1 x pomladanski nastop otrok za starše, 1x sobotno druženje skupaj v gore 

1 x druženje s starimi starši 

1 x nastop ob zaključku šolskega leta…. 

Število in oblika druženja je v sorazmerju s prioritetnimi nalogami zavoda in enote in s starostjo 

otrok v oddelku. 
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2.2  Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Vrtca Domžale za leto 2018 

2.2.1 Finančno poslovanje 

 

Pogoje za delo zavoda zagotavlja Občina Domžale. 

Vrtec Domžale pridobiva sredstva za delo od: 

- sredstev ustanovitelja 

- sredstev drugih občin 

- ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

- prispevkov staršev 

- sredstev od prodaje proizvodov in storitev, blaga in materiala 

- donacij ter iz drugih virov. 

 

Tabela 1: Pregled poslovanja leta 2018 in primerjava z letom 2017 (v EUR) 

 

2017 2018 Indeks 

Prihodki 4.035.432,22 4.154.610,16 102,95 

Odhodki 4.116.220,63 4.176.763,73 101,47 

Razlika -80.788,41 -22.153,57 

  

Iz Tabele 1 je razvidno, da so se v letu 2018 prihodki povečali za 2,95%, odhodki pa za 1,47% v 

primerjavi z letom 2017. Prav tako je razvidno, da je Vrtec Domžale imel v letu 2018 negativen 

poslovni izid oziroma presežek odhodkov nad prihodki. Za takšen rezultat obstaja razlog, in sicer: 

(1) Vrtec Domžale je del odhodkov (28.284,37 EUR) pokrival iz presežka prihodkov preteklih let. 

Po prenosu presežkov je bil poslovni izid Vrtca Domžale za leto 2018 presežek prihodkov nad 

odhodki  v višini 6.130,80 EUR. 

 

Tabela 2: Sredstva prihodkov po virih v letih 2017 in 2018 (v EUR) 

 

2017 2018 

Prihodki ustanovitelja 2.352.408,57 2.509.909,46 

Prihodki iz drugih občin 118.676,35 108.325,38 

Prihodki iz naslova prispevkov staršev 1.117.093,17 1.152.887,17 

Prihodki iz javnih sredstev (ZRSZ in sodišča,…) 33,68 21.070,42 

MIZŠ za dejavnost II. otrok 168.713,67 182.629,30 

MKGP 445,89 0,00 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev, prodaje 

materiala 269.635,00 174.567,18 
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Donacije 2.486,07 1.412,39 

Drugi prihodki (finančni, prev., in drugi) 5.939,82 3.808,86 

V Tabeli 2 so prihodki prikazani po virih financiranja. 

 

Tabela 3: Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena osnovna sredstva, investicijsko 

in tekoče vzdrževanje (v EUR) 

 

2018 

Porabljena sredstva za nabavo opreme (osnovna sredstva in drobni inventar) 59.786 

Vlaganje sredstev v tekoče vzdrževanje stavbe 106.185,48 

Vlaganje investicijskih sredstev v vzdrževanje stavbe 28.284,37 

SKUPAJ 194.255,85 

 

Ocena uspeha, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce iz letnega programa za leto 2018 

Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2018, ugotavljamo, da so bili pedagoški cilji v celoti realizirani. 

V nadaljevanju bomo prikazali finančne kazalce iz finančnega načrta za leto 2018 in dejanske 

realizacije. 

 

Tabela 4: Primerjava prihodkov in odhodkov za leto 2018 s finančnim načrtom  

za leto 2018 

Prihodki/Odhodki Realizacija 2018 Finančni načrt 2018 % 

Skupaj prihodki za javno službo in tržno 

dejavnost 4.154.610,16 4.289.258,23 96,86 

Prihodki za izvajanje javne službe 3.989.070,19 4.026.713,61 99,06 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna 2.509.909,46 2.515.048,09 99,79 

Prejeta sredstva iz proračuna za tekočo 

porabo 2.509.909,46 2.515.048,09 99,79 

Prejeta sredstva iz proračuna za  

investicije* 0,00 0,00 0,00 

Drugi prihodki za izvajanje 165.539,97 262.574,62 63,04 

SKUPAJ ODHODKI 4.176.763,73 4.289.258,24 97,37 

*opomba: stroški inv. vzdrževanja so se krili iz presežka preteklih let, prejeta sredstva za opremo se 

ne knjižijo med tekoče prihodke. 
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Vrtec je skupne prihodke v primerjavi s finančnim planom dosegel v višini 96,86%. 

 

Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let  

sprejetimi usmeritvami. 

 

Vrtec Domžale je v vseh letih uspešen v doseganju pedagoških ciljev kot tudi v prizadevanjih za 

dobro poslovanje, trudimo se pri racionalizacijah. Tudi v letu 2018 smo pri delu in poslovanju 

ravnali varčno in skladno s sprejetimi usmeritvami. 

 

2.2.2 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Vrtca Domžale: 

 

Zakon o delovnih razmerjih 

Zakon o zavodih 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 

Zakon o vrtcih 

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

službo 

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

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 

Zakon o računovodstvu 

Odredba o postopnem uvajanju Kurikuluma za vrtce 

Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje 

Zakon za uravnoteženje javnih financ 

 

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

 

 

 

2.2.3 . Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

Vrtec vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi pravilnika o računovodstvu, naročila male 

vrednosti pa na podlagi pravilnika o naročilih male vrednosti. 

Prejete račune pred plačilom potrdi oseba, ki je strošek povzročila in likvidira ravnatelj. 



 

21 

Letno poročilo za leto 2018 

V letu 2018 je vrtec posloval izključno preko e računov. 

2.2.3 . Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

Vrtec vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi pravilnika o računovodstvu, naročila male 

vrednosti pa na podlagi pravilnika o naročilih male vrednosti. 

Prejete račune pred plačilom potrdi oseba, ki je strošek povzročila in likvidira ravnatelj. 

V letu 2018 je vrtec posloval izključno preko e računov. 

2.2.4.  Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma   

področnih strategij in nacionalnih programov 

1. Kvalitetno izvajanje vzgojnega programa in drugih programov 

2. Krepitev dobrega imena Vrtca Domžale 

3. Skrbeti za dobro počutje otrok in organizirati pogoje za njihov optimalen razvoj 

4. Strokovna rast pedagoškega kadra 

5. Iskanje posodobitvenih pogojev za delo strokovnega in tehničnega osebja 

6. Sprejemanje in uresničevanje realnih idej in pobud staršev, do točke poseganja v strokovno 

avtonomijo vrtca in stroke 

7. Optimalna realizacija porabe finančnih sredstev 

8. V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nuditi otroku bogastvo izkušenj in 

spodbujati oblikovanje otrokove pozitivne samopodobe otrok, strokovnih  in ostalih 

delavcev 

9. Zagotavljanje primernega strokovnega izobraževanja v vrtcu, kjer se prepletata teorija 

in praksa. 

2.2.5.  Letni cilji in prioritete iz letnega programa dela za leto 2017/2018 

 

1. KOMUNIKACIJA 

- komunikacijske veščine med udeleženci: 

 Otrok-vzgojitelj-starš 

 Poslušati, slišati, biti čuječ in se izogibati permisivni vzgoji  

 

- internetna/ spletna odvisnost 

 Prednosti uporabe interneta 

 Sodoben problem, ki prerašča v zasvojenost!? 

 Kje je meja? 

 

2. VZGOJA ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

• praznovanje 70 let Vrtca Domžale smo začeli januarja 2018 in je trajalo do uradnega 

zaključka 10. oktobra 2018 z razstavo in prireditvijo v prostorih Knjižnice Domžale. 

Realizirano: Aktivnosti ob praznovanju si lahko ogledate na naši spletni strani in v 

nadaljevanju tega dokumenta 

• praznovanje 20 let enote Cicidom 

• MOJ KRAJ, nadaljevanje projekta, 

• PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK, s pestrimi vzgojnimi vsebinami 
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3. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje 

• Funkcionalni igralni kotički: za razmišljanje, za poskuse, za konstrukcijo, za umetnost, za 

poezijo, z nestrukturiranim materialom, za gibanje, za ples, za šemljenje….. 

• Razvijamo: kreativnost, sodelovalnost, idejnost, domišljijo, razmišljanje… 

 

-  

 
 

       
 

Vrtec Domžale ima v vseh osmih enotah, zelo dobre bivalne pogoje, veliko sodobnih didaktičnih 

pripomočkov za vzgojno delo in strokovno usposobljen kader. Vse našteto je pogoj za kvalitetno 

izvajanje izvajanja vzgojnega programa, za varno in spodbudno učno okolje in za optimalen razvoj 

vključenih otrok. Za še boljše izvajanje vzgojno varstvenih ciljev, smo si zadali eno od prioritetnih 

nalog tudi iskanje novih rešitev organizacije prostora, tako v vrtcu, še bolj pa na igriščih. 

 

4. NADALJUJEMO iz preteklosti 

a. ZDRAVJE 

b. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

c. DELOVNA VZGOJA 

d. EKOLOGIJA 
 

Realizacija vseh področij. Vsebina realizacije se nahaja v analizah posameznih enot in oddelkov 

na spletni strani Vrtca Domžale. 
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2.2.6. Strateški cilji za leto 2014 – 2019 po posameznih enotah Vrtca Domžale 

 

STRATEŠKI CILJI za obdobje od 2014 do 2019 

Načrtovani so: konkretno, realno in merljivo. 

Usmerjeni so v: vzgojno delo, otroke, neposredno okolje, material, izboljšave, novosti... 

V letu 2017/18 so se realizirali po načrtovanem planu in smo jih ZAKLJUČILI. 

 

2.2.7.  Druga dejavnost in projekti 

V letu 2018 je vrtec oddajal hrano: 

 OŠ Dragomelj, do 31. 8. 2018 

 Zavod Papilot, do 30. 4. 2018 

 7. fizičnimi oseb, 

Z vsemi navedenimi ima vrtec sklenjeno pogodbo o odkupu hrane. 

Oddaja prostorov v popoldanskem času se je zaračunavala za izvajanje: 

 Plesna šola Miki (Krtek in Racman), izven obratovalnega časa enote; 

 V enoti Gaj je bila  oddana v začasno uporabo telovadnica Športno atletskemu društvu 

Mavrica za namen izvajanja telovadbe in baletnim uricam za predšolske otroke v izvedbi 

Sare Katarine Martinuč – do junij 2018; izven obratovalnega časa enote 

 Jezikovna šola Jezikovni svet Navitas, izvaja poučevanje angleščine enkrat tedensko, v 

vsaki enoti v jutranjem času; izven programa Kurikuluma; 

 

2.2.8 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, 

socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostor 

Vrtec vodi javni razpis za izvajanje javnih naročil za 

- Živila 

- Potrošni material: pisarniški material, kartuše in tonerje in material za vzgojno 

učno delo 

- Čistila: čistila za strojno pomivanje posode, pomivalna in čistilna sredstva za    

kuhinjo,  čistilna sredstva, sanitarna papirna konfekcija in druga sanitarna oprema, 

plenice, čistilni pripomočki, ostala čistila in potrošni materiali in sredstva za 

pralnico. 

Sociala: 

- Skrb za vključevanje otrok s posebnimi potrebami in sodelovanje s strokovnimi 

službami in Centrom za socialno delo 

- Zaposlitev osebe za izvajanje DSP za otroke s posebnimi potrebami z odločbo. 

- Skrb za vključevanje otrok iz nespodbudnih socialnih okolij v vrtec 

- Sodelovanje s pristojnimi zunanjimi institucijami in sodelovanje pri reševanju 

socialne problematike otrok, ki so vključeni v vrtec 

- Sodelujemo v lokalni akcijski skupini za preprečevanje odvisnosti – LAS. 

Varstvo okolja: 
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- V veliki meri ozaveščamo otroke, starše in zaposlene o ekologiji na vseh področjih 

življenja 

- Prav tako smo vključeni v program ločevanja odpadkov 

- Postavitev stojal in nadstreška za shranjevanje koles zaposlenih, ki se na delo vozijo s 

kolesom, postavitev stojala za kolesa za otroke, (v bodoče bi si želeli tudi urejene 

kolesarnice, saj se vedno več zaposlenih na delo vozi s kolesi), 

Regionalni razvoj. 

- Spoznavanje kraja, vrtcev in občine – projekt Moj kraj- nadaljevanje projekta 

- Vključevanje osnovnošolcev (na njihovo željo) v delo vrtca, da se pred usmeritvijo v 

poklice neposredno spoznajo s poklicem vzgojitelja. 

- Sodelujemo tudi z RZZS pri zaposlovanju delavk preko javnih del. V letu 2018 so se 

vključile 3 osebe. 

Urejanje prostora: 

- Skrbimo za urejenost okolice vseh enot. 

- Skrbimo za: zasaditev, zatravitev, urejenost živih mej, postavljanje cvetličnih korit in 

gredic, v enotah so zasadili drevesa, obrezovanje starih dreves,….. 

- Izvajamo aktivnosti za urejanje cestnega prometa v okolici vrtcev s pobudami in 

predlogi (v sodelovanju s starši) na pristojne službe (občina, policija, KS)., 

- Skrbimo za senčenje igrišč… 

 

2.2.9. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter 

poročilo o investicijskih vlaganjih 

Kadri 

Vrtec Domžale vsem zaposlenim zagotavlja kvalitetne pogoje dela, dovolj primernega 

delovnih  sredstev, ter strokovno usposabljanje za vse delovne profile 

Preglednica zaposlenih na dan 31. 12. 2018 po stopnji izobrazbe 

I II III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

1,75 6,25 2.75 17,625 74,875 7 50 1 0 

V preglednici so prikazani vsi zaposleni, vključno s tremi osebami zaposlenimi preko 

programa Javna dela, na  dan, 31. 12. 2018. 

Število vzgojiteljic (skupaj z nadomeščanji) v šolskih letih po nazivu na dan 31. 12. 

Naziv 2017 2018 

Brez naziva 10 10 

Z nazivom 

mentor 

27 27 

Z nazivom 

svetovalka 

17 18 

Z nazivom 

svetnica 

0 0 

Skupaj 

vzgojiteljice 

54 55 

  Na  daljši  bolniški odsotnosti je bilo 18 zaposlenih. 
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Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev na dan 31. 12 

Delovno mesto 2017 2018 

Strokovni 

delavci 

119 118,125 

Administrativni 

delavci 

5 5 

Tehnični 

delavci 

41,675 35,675 

Skupaj drugi 

delavci 

0 0 

Skupaj vsi 

delavci 

165,675 161,75 

 

 

 

INVESTICIJE, OPREMA, VZDRŽEVANJE STAVB IN ZAGOTAVLJANJE  

UREJENEGA OKOLJA V 2018 

 

OPREMA: 

1. menjava otroških stolov in miz v 5 igralnicah (Palček stari del- 2 igralnici + kotički, 

Ostržek vse) 

2. nove klimatske naprave:  2x cicidom- večnamenski prostor spodaj in zgoraj, 12 x uprava 

3. nabava novih računalnikov: 8 x prenosni, 8 x stacionarni + monitorji 

4. garderobne omare (Ostržek) 

5. udarni vrtalnik (Hitachi- za hišnike) 

6. nov domofonski sistem (Gaj) 

7. nadrezkar Hitachi (hišniki) 

8. likalni sistem Philips (pralnica) 

9. peskovnik (gumiran) v atriju Palček 

 

INVESTICIJE: 

1. Ureditev kopalnice in sanitarij za najmlajše Ostržek 

2. Soba za OPP – Kekec 

3. Ureditev pisarne za hišnike 

4. Ureditev parkirišča pri Cicidomu 

5. krpanke- senčila na zahodni strani (Krtek) 

 

VZDRŽEVANJE: 

1. prestavitev gugalnic in ureditev drenaže v Racmanu 

2. pregled plinske instalacije in trošil v vseh enotah 

3. vzdrževanje in pregled sistema za javljanje požara (Krtek) 

4. obrezovanje drevja (nižanje visokih dreves) 

5. sanacija ogrevanja in ukrepi za preprečevanje legionele (Palček) 

6. čiščenje, servis in menjava filtrov v klimatih Gaj, Palček in Krtek 

7. barvanje igral in igralnih ut (po enotah) 
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8. odstranitev, sanacija in menjava lesenih delov na igralih (vse enote) 

9. ureditev peskovnika v  Palčku – najmlajši 

10. ureditev podlage na igrišču v Krtku- stari del 

11. obnova/generalni servis lupilca krompirja (kuhinja Gaj) 

12. barvanje fasade v Ostržku (+ ureditev/posvetlitev stropa v atriju) 

13. barvanje fasade v enoti Palček- stari del 

14. obnova (lakiranje) parketa v Krtku- stari del 

15. obnova (lakiranje) parketa v Ostržku 

16. sanacija kopalnic- odstopanje keramičnih ploščic v vseh oddelkih v Gaju 

17. sanacija vodovodne napeljave v kleti v Mlinčku- puščanje vode 

 

V zgornjem seznamu smo zabeležili le večja vzdrževalna dela. Manjša redna nujna vzdrževalna 

dela izvaja vrtec skozi celo leto po v naprej pripravljenem predlogu vodij enot, pomočnice 

ravnateljice, ravnateljice in zaposlenih, ki skrbijo za opremo, material in delovna sredstva kot 

skrben gospodar. Pretežni del opravijo hišniki, po v naprej pripravljenih seznamih. Seznami o 

realizaciji izvedenih del se hranijo na upravi. 

Vrtec ima veliko stroškov tekočega vzdrževanja zaradi nujnih pogodbenih vzdrževalno servisnih 

pogodb in zaradi vzdrževanja novo zgrajenih enot (zlasti Krtek in Palček), kjer se kažejo 

pomanjkljivosti izvedbe. 

 Vrtec je vse leto gospodarno ravnal z stroški odprave težav in napak, katerih večji del ni več v 

garanciji. 

 

DONACIJE 

 

Vrtec je pridobil donacijska finančna sredstva in materialna sredstva  iz sledečih virov: 

 

1. Olifu d.o.o. finančna sredtva v višini 50,00 eur 

2. AOX d.o.o finančna sredstva v višini 17.95 eur 

3. MAJINA d.o.o skiroji v vrednosti 718.09 eur 

4. Previja d.o.o 15 slinčkov v vrednosti 64.05 eur 

 

 

Vključenost in število otrok 

Pregled števila otrok v šolskih letih 2017/18 in 2018/19 

 2017/18 2018/19 

Število oddelkov 47 47 

Skupaj število otrok 873 860 

Skupaj število otrok 873 860 

 

Število oddelkov je glede na preteklo leto ostalo nespremenjeno. 

Število otrok v oddelku se znižalo zaradi nižjega normativa v oddelkih kot posledica vključenosti otrok s 

posebnimi potrebami in zaradi starostne strukture oddelkov. 
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Število m2 na otroka 

 

 

 

Igralna površina na otroka se od preteklega leta povečala zaradi manjšega števila vpisanih 

otrok.  V povprečju presega minimalno določeno vrednost 3 m2/otrok. 

Te ne dosegamo le v enoti Kekec, kjer število otrok še vedno presega prostorski normativ. V 

letu 2017 je bilo to 8 otrok. Kot dobro pa štejemo, da ima prav vrtec Kekec veliko zunanje 

igralne površine: veliko travno površino z igrali, nadnormativni pokrit atrij in veliko asfaltno 

ploščad za igro predšolskih otrok na prostem. 

V letu 2017 smo postavili oziroma pridobili kvaliteten zunanji prostor s pokritjem atrija v 

Ostržku in Krtku, ter razširitvijo atrija v Gaju več funkcionalne površine za igro na prostem. 

Vrtec Domžale v vseh enotah deluje v kvalitetnih, didaktično opremljenih prostorih, ki jih 

zaposleni skrbno vzdržujemo in aktivno uporabljamo. 

Ocenjujemo, da smo v  Vrtcu Domžale v pedagoškem letu 2017/2018 in poslovnem letu 

2018 poslovali optimalno, skladno z zakonodajo, pravilniki in nacionalnim programom 

Kurikulumu za vrtce, sledili strokovnim novostim in v delo in življenje vključevali vse 

deležnike. 

 

 

   Ravnateljica 

        Jana Julijana Pirman 

2017/18 2018/19 

3,25 3,32 



 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

Računovodsko poročilo  Vrtca Domžale vsebuje bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov – 

določenih uporabnikov ter naslednje priloge k izkazoma: 

- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 

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

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 

- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov, 

- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

 

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu z naslednjimi predpisi: 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE); 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 

ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP); 

- Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 - popr. in 23/17);  

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12,108/13, 94/14, 100/15, 

84/16 in 75/17);  

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 

100/15 in 75/17); 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/10, 60/10 – 

popr., 104/10, 104/11 in 86/16); 

- Pravilnik o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (Uradni list RS, št.  45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 

100/15);  

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu  

(Uradni list RS, št. 108/13).  

 

Interni akti Vrtca Domžale so: 

- Pravilnik o računovodstvu, 

- Pravilnik o popisu, 

- Sodila za razmejevanje tržne dejavnosti. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3751
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3240
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4530
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3711
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3956
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3239
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4531
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3.  BILANCA STANJA 

 
Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti 

do njihovih virov na dan 31.12.2018. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige, ki so 

usklajene z analitičnimi evidencami. Stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov je preverjeno 

z inventurnim popisom. Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2018 znaša 6.758.622 EUR.  

 

V letu 2018 nismo opravili nobenih popravkov bilance stanja za leto 2017. 

 

3.1. Pojasnila k postavkam bilance stanja  

3.1.1. Sredstva 

 

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

 

Stanje dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2018 je 6.010.438 EUR. V primerjavi s stanjem na 

dan 31.12.2017 je manjše za 261.221 EUR oziroma za 4,00%. 

 

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve: 

(AOP 002-003) 

 

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo: dolgoročne premoženjske pravice (licence za 

računalniške programe). 

 

Na dan 31.12.2018 izkazujemo naslednja stanja: 

- nabavna vrednost ………..4.091 EUR 

- popravek vrednosti …….. 4.030 EUR 

- sedanja vrednost …………...61 EUR 

 

V letu 2018 ni bilo novih nabav neopredmetenih osnovnih sredstev.  

 

V skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah rednega odpisa obračunana amortizacija za leto 2018 

znaša 82 EUR. Neopredmetena sredstva so amortizirana v višini 96,50%. 

 

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004-005) 

 

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbeni objekti in zemljišča.  

 

Na dan 31.12.2018 izkazujemo naslednja stanja: 

- nabavna vrednost ………8.528.249 EUR 

- popravek vrednosti …… 2.603.273 EUR 

- sedanja vrednost ……… 5.924.976 EUR 
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Obračunana amortizacija zgradb za leto 2018 znaša 234.951 EUR. Zgradbe so amortizirane v višini 

30,53%, zemljišča se ne amortizirajo.  

 

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006-007) 

 

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnovne dejavnosti.  

 

Na dan 31.12.2018  izkazujemo naslednja stanja: 

- nabavna vrednost………………1.585.022 EUR 

- popravek vrednosti …………… 1.511.604 EUR 

- sedanja vrednost……………...…… 73.418 EUR  

 

Od Občine Domžale smo v skladu s Pogodbo o financiranju dejavnosti predšolske vzgoje prejeli 

tudi sredstva za nakup opreme in vzgojnih pripomočkov v višini 30.871 EUR. Omenjena sredstva 

smo namenili za nakup delov za peskovnik (enota Gaj in Racman), projektorja (enota Gaj), igrala 

vlakec (enota Racman), štirih računalnikov (2x Ostržek, 1x Cicidom, 1x Racman), aku. vrtalnika 

(vzdrževalci), likalnega sisema (enota Gaj), štirih omar za vzgojiteljice in ogledalo na podlogi 

(enota Ostržek), trije kosi pohištva (uprava), deske z obešalnimi kljukicami (enota Ostržek), dveh 

garderobnih omar (vzdrževalci), tiskalnika (enota Gaj), dveh hišk Smoby (enota Gaj), nadrezkarja 

(vzdrževalci),  triintrideset kosov pohištva (enota Palček), 88 kosov pohištva (enota Ostržek), devet 

kosov pohištva (enota Cicidom), šest kosov pohištva (enota Palček), dveh mobitelov (uprava), 

uničevalca papirja (uprava), stojala za kolesa (enota Palček), desetih računalnikov (1 x Cicidom, 4 

x Gaj, 2 x Krtek, 1 x Racman, 1 x uprava, 1 x Palček), desetih ekranov (1 x Cicidom, 4x Gaj, 2x 

Krtek, 2x Palček, 1x Racman), sesaleca (enota Palček),  

 

V letu 2017 smo v Vrtcu Domžale zaradi vzpostavitve večje kontrole spremenili tudi način 

knjiženja drobnega inventarja (to so vsa opredmetena osnovna sredstva, katerega posamična 

nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500,00 EUR), kar smo upoštevali tudi v 

letu 2018. Namreč v preteklosti smo drobni inventar knjižili na dva načina (1.) količinsko, med 

zalogami – in ob prenosu v uporabo kot stroške materiala in 2.) količinsko in vrednostno, med 

opredmetenimi osnovnimi sredstvi – in ob prenosu v uporabo kot stroške amortizacije). Ker smo 

ugotovili, da nam takšno knjiženje povzroča težave in dileme, smo knjiženje poenotili. Tako danes 

ves drobni inventar vodimo količinsko in vrednostno ter evidentiramo v skupini 041 (drobni 

inventar), pri čemer pa razlikujemo vire za njihov nakup, ki so lahko: sredstva občine, donacije, 

cena programa (6. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 

izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15)) oziroma prihodki od tržne 

dejavnosti. Iz katerih sredstev je bila nabavljena/prejeta nova oprema v letu 2018 prikazuje spodnja 

tabela. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-4341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3472
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5536
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3692
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Tabela: Viri financiranja opreme v letu 2018 

Nakupi/prejemi opreme v letu 

2017 

Osnovna sredstva 

(kto 040) 

Drobni inventar 

(kto 041) 
Igrače DI ostali 

Vir: sredstva občine 8.086,38 22.742,62 0,00 22.742,62 

Vir: donacije 0,00 782,14 0,00 782,14 

Vir: cena   28.174,86 17.074,33 11.100,53 

Vir: prihodki tržne dejavnosti 782,14 782,14 0,00 782,14 

SKUPAJ 8.868,52 52.481,76 17.074,33 54.650,70 

 

 

Obračunana amortizacija je v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa v letu 2018 znašala  

88.675EUR. Oprema je amortizirana v višini 95,37%. To pomeni, da je v Vrtcu Domžale veliko 

opreme, ki se še vedno uporablja, kljub temu, da je že 100% odpisana (amortizirana). Razlog v 

njeni uporabi je dejstvo, da je oprema še vedno delujoča in primerna za uporabo. 

 

Tabela: Seznam pomembnejše odpisane opreme, ki se v Vrtcu še vedno uporablja 

Inventarna 

številka 

Naziv opreme Nabavna vrednost 

opreme v eur 

Delež opreme od celotne 

nabavne vrednosti opreme 

11442 Parnokonvekcijska peč 21.943,94  1,41% 

12142 Veliki grad s stolpi 9.984,10 0,64% 

92391 Univerzalni stroj 11.543,99  0,74% 

92786 Kombinirano igralo 9.241,90 0,59% 

93707 Pomivalni stroj 18.033,59 1,16% 

94189 Peugeot Boxer furgon 29.766,59 1,92% 

95065 Pralni stroj 9.431,63 0,61% 

 

Na osnovi predloga centralne inventurne komisije in potrditve s strani ravnateljice smo zaradi 

uničenja ter poškodovanja iz uporabe izločili osnovna sredstva in drobni inventar z nabavno 

vrednostjo v višini 25.933 EUR in popravkom vrednosti v višini 25.933 EUR. 

 

Konti skupine 08 – Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 

 

Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo znesek, ki ga je Vrtec Domžale vplačal za 

obdobja do 31.12.2018 v rezervni sklad stanovanjskega upravitelja Aktiva upravljanje d.o.o. za 

enoto Mlinček. Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2018 znaša 11.983 EUR. 

 

B. Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve 

 

Konti skupine 10 – denarna sredstva v blagajni (AOP 013) 
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Stanje sredstev v blagajni znaša 0 EUR. Gotovinski račun je bil zaprt v letu 2018. Sredstva iz 

blagajne so bila prenesena na  TRR vrtca v višini 59 EUR. 

 

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 

  

Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 360.371 EUR. 

 

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 

 

Terjatve do kupcev so terjatve, ki jih imamo do staršev za oskrbnine otrok (96,62% vseh terjatev) 

ter drugih pravnih in fizičnih oseb (3,38% vseh terjatev do kupcev) za prehrano, uporabnine, 

provizije itd.  Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša na dan 31.12.2018 123.151 EUR in je v 

mejah, ki ne ogrožajo poslovanja.  

 

V primerjavi z letom 2017 so terjatve višje za 5,6%, in sicer v večini zaradi višjih prihodkov od 

oskrbnin (za 46.859 EUR). 

 

Terjatve v vrednosti 99.489 eur se nanašajo na opravljene storitve v mesecu novembru in decembru 

2018 in imajo rok zapadlosti v mesecu januarju 2019. Ostale terjatve se nanašajo na pretekla 

obdobja, kar pomeni, da so že zapadle. Razlogi za neporavnane terjatve so različni: od finančne 

nediscipline do socialnih stisk (osebni stečaji). Slednje bomo, tako kot vsako leto, poskušali 

izterjati, najprej s pozivi kupcev (opomini), v kolikor pa le-ti ne bodo zalegli, pa nato tudi z 

vložitvijo e-izvršbe.  

Tabela: Izterjava dolžnikov v letu 2018 

Dejanja izterjave dolžnikov Število 

Izdani opomini pravnim in fizičnim osebam 9 

Izdani opomini fizičnim osebam (staršem za oskrbnine otrok)
1
 199 

Vložene nove e-izvršbe za neplačane oskrbnine otrok 3 

 

 

Konti skupine 14 -  Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) 

 

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 243.702 EUR. Od 

tega do občine ustanoviteljice 198.738 EUR, do ostalih občin 18.317 EUR, do MIZŠ 17.190 EUR, 

do posrednih uporabnikov 1.711 EUR in do ostalih neposrednih uporabnikov 7.746 EUR. 

 

Terjatve v višini 236.803 EUR izhajajo iz meseca novembra in decembra 2018 in so neplačane 

zaradi roka plačila v januarju oziroma februarju 2018. Znesek v višini 6.898 eur pa predstavljajo 

terjatve, ki so nastale v preteklih mesecih in bi morale že biti plačane. Razloga za neporavnane 

                                                      

1
 Starši otrok so opomnjeni glede dolga za oskrbnino vsak mesec pri tekoči položnici. Poleg teh »opominov« pa Vrtec 

Domžale večkrat na leto pošilja še samostojne opomine, s katerimi dodatno opozarja starše na njihov dolg.  
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terjatve sta dva: finančna nedisciplina in likvidnostne težave. Vendar, slednje terjatve bomo 

definitivno izterjali, saj gre za proračunske uporabnike, ki sicer plačujejo, a z manjšimi zamudami. 

Prav tako jih bomo tudi opominjali in če le-to ne bo zaleglo, bomo začeli s sodno izterjavo. 

Trenutno nimamo odprtih nobenih e-izvršb na sodišču zoper proračunske uporabnike. 

  

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 

 

Druge kratkoročne terjatve so izkazane v znesku 15.299 EUR in zajemajo terjatve za vstopni davek 

na dodano vrednost (141 EUR) ter terjatve do ZZZS za refundacijo boleznin nad 30 dni (15.167 

EUR). 

 

Od skupnega zneska terjatev v znesku 15.167 EUR, je oblikovana slabitev terjatev v višini 141 

EUR. Slabitev terjatev se nanaša na dvomljive terjatve do ZZZS, ki izhajajo iz preteklih let in 

katere ZZZS ne priznava.  

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

 

Aktivne časovne razmejitve v znesku 1.257,67 EUR predstavljajo tiste stroške, za katere smo 

prejeli račun že v letu 2018, nanašajo se pa na obdobja v letu 2019 (naročnine za strokovno 

literaturo in  spletni portal, zavarovanje in zelena karta za avtomobile, objava v telefonskem 

imeniku, rezervni sklad za mesec januar). 

 

C. Zaloge 

 

Konti skupine 31 – Zaloge materiala (AOP 025) 

 

Stanje zaloge materiala znaša 4.404 EUR in predstavlja zalogo živil v naslednjih kuhinjah: kuhinja 

Gaj (2.996) in kuhinja Palček (1.408 EUR). 

 

Kuhinjo Racman je v letu 2018 prevzela OŠ Dragomelj, zato je ne prikazujemo več. 

3.1.2. Obveznosti do virov sredstev 

 

A. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

 

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 216.656 EUR predstavljajo obveznosti za 

obračunane plače in druge stroške dela za mesec december 2018, izplačane v januarju 2019. 

 

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 
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Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 104.541 EUR in so obveznosti po računih 

dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu 2018. 

 

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 

43.945 EUR in predstavljajo: 

- obveznosti iz naslova plač (230) ………………………………. 38.294 EUR 

- obveznosti za davke – razl. med vstopn. in obr. DDV (231)……….572 EUR 

- obveznosti za izplačila po podj. pog. in drugih pogodbah (234)..….52 EUR  

- obveznosti na podlagi odteglj. od prejem.zaposl. (235)……….... 5.027 EUR 

  

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039) 

 

Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 6.476 EUR in se nanašajo na obveznosti do neposrednih 

uporabnikov proračuna 391 EUR) in do posrednih uporabnikov proračuna (6.085 EUR). 

 

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 

 

Na kontih skupine 29 izkazujemo kratkoročno odložene prihodke v višini 170.026 EUR.  

 

Slednji zajemajo:  

- vnaprej plačane prihodke Obč. Domžale za zagotavljanje likvidnosti …………169.150 EUR 

- donacije za vzgojno-učni material oz. pripomočke…………………………….........379 EUR                       

- druge pasivne časovne razmejitve …………………………………………………..497 EUR                                                                      

   

B. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 

Konti skupine 92 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (AOP  047) 

 

Na kontu podskupine 922 – Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, v 

vrednosti 1.396 EUR izkazujemo vir za pokrivanje stroškov amortizacije za otroško telovadno 

igralo (prejeta donacija v letu 2015). 

 

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 

(AOP 056) 

 

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2017 

znaša 6.113.763 EUR. Do sprememb med letom je prišlo zaradi prejema sredstev za opremo, 

prenosa opreme in nepremičnin v upravljanje ter zaradi amortizacije in vrnitve sredstev občini v 

breme obveznosti za sredstva prejeta od občine. 

 

Otvoritveno stanje na dan 1.1.2018 ……………………………………….6.325.155,37 EUR  

Prejem sredstev za opremo…………………………………………….… …30.871,00 EUR 
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Amortizacija za leto 2018…………………………………………………....293.956,36 EUR 

Stanje na dan 31.12.2018 ………………………………………………..... 6.062.070,01EUR 

 

Konti podskupine 985 –  Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 058) 

 

Stanje presežka prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2018 znaša 101.819  EUR. Do sprememb 

med letom je prišlo zaradi prenosa presežka za investicijsko vzdrževanje (vse po sklepu 

ustanovitelja) in presežka prihodkov nad odhodki, ustvarjenega v letu 2018. 

 

Otvoritveno stanje na dan 01.01.2018 ………………………......................108.859 EUR 

Prenos presežka za investicijsko vzdrževanje ……………………………....28.284 EUR 

Ugotovitev rezultata……………..……………..…………………………......6.131 EUR 

Stanje na dan 31.12.2018 …………………………………………………….86.706 EUR 

3.2. Pojasnilo k stanju in gibanju neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev  

 

Pregled stanja in gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je obvezna priloga k 

bilanci stanja. Ker so podrobnejša pojasnila zajeta že v pojasnilih h bilanci stanja, menimo, da 

dodatna pojasnila niso potrebna.   

3.3. Pojasnilo k stanju in gibanju dolgoročnih finančnih naložb in posojil  

 

Naslednja priloga k bilanci stanje je stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil, ki 

prikazuje spreminjanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil tekom koledarskega leta. Iz 

navedenega obrazca je razvidno, da Vrtec Domžale nima dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

 

3.4. Druga obvezna razkritja  
 

V skladu z Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava morajo uporabniki EKN podati tudi določene računovodske informacije, ki so 

podrobneje naštete v 26. členu obravnavanega Pravilnika. Nekaj od teh informacij smo podali že v 

sami predstavitvi bilance stanja. Ostala obvezna razkritja pa so: 

 

- nameni, za katere so bile oblikovane rezervacije, ter oblikovanje in poraba 

rezervacij: v Vrtcu Domžale nimamo oblikovanih rezervacij; 

- vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja: v bilanci 

stanja Vrtec Domžale ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki; 

- metode vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje: v 

Vrtcu Domžale nimamo zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje, 

imamo pa zaloge materiala, ki se vrednotijo le s količinskimi metodami (gibanje iz 

skladišča). 
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- naložbe prostih denarnih sredstev: V Vrtcu Domžale nimamo naložb prostih 

denarnih sredstev. 

- vrste postavk, ki so zajete v zneskih, izkazanih na kontih zunajbilančne evidence: V 

Vrtcu Domžale ne uporabljamo kontov zunajbilančne evidence. 

- podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, in o 

razlogih za neplačilo: Vrtec Domžale redno plačuje svoje obveznosti. Izjemo 

predstavljajo računi, ki so napačno izstavljeni in jih morajo dobavitelji popraviti. Te 

račune plačujemo po prejetih popravkih. 

4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje 

prihodke in odhodke po načelu poslovnega dogodka oziroma fakturirani realizaciji, kar pomeni, da 

se prihodek oziroma odhodek prizna že takrat, ko poslovni dogodek nastane. 

4.1. Pojasnilo k postavkam Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

4.1.1. Prihodki 

 

Celotni prihodki za obdobje od januarja do decembra 2018 znašajo 4.154.610 EUR in so v 

primerjavi s preteklim letom višji za 1,03 %. 

 

Največji delež prihodkov (4.150.801 EUR oz 99,91% vseh prihodkov) obsegajo prihodki od 

poslovanja, ki jih delimo na: 

 

- Prihodke iz proračuna, ki jih prejemamo od Občine Domžale, drugih občin, Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport ter sodišč. V letu 2018 so le-ti prihodki skupaj znašali 2.821.934 

EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 6,88 %, predvsem zaradi višjih prihodkov iz 

naslova javnih del.  

 

Sredstva proračuna Občine Domžale predstavljajo 60,41% vseh prihodkov. Poleg sredstev 

subvencioniranega rednega varstva je Občina Domžale v letu 2018 Vrtcu Domžale zagotovila 

sredstva za: dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami; prihodke za razliko od 

dejanskega do normativnega števila otrok; cicibanove urice, refundacijo stroškov dela ter 

sofinancirala stroške javnih del. 

 

- Prihodke od prodaje proizvodov in storitev, ki predstavljajo prihodke od zaračunanih storitev  

staršem za redno varstvo in dodatne dejavnosti otrok, prihodke od prodaje hrane, provizij, 

uporabnin prostorov, »prefakturiranih« stroškov (OŠ Domžale) in refundiranih prispevkov, ki jih je 

Vrtec Domžale plačal za dijake, ki opravljajo obvezno prakso. Ti prihodki so se v primerjavi s 
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preteklim letom zmanjšali za 4,22% (58.492,22 EUR) in sicer predvsem zaradi manjših prihodkov 

iz naslova prenosa kuhinje Racman na Osnovno šolo Dragomelj z 31.8.2018.  

 

 

 

- Donacije v naravi (živila, razkužila, knjige in pripomočki za športne dejavnosti); 

 

- Prihodke od prodaje blaga in materiala, ki predstavljajo zbrana sredstva posameznih enot v 

priložnostih akcijah zbiranja odpadnega papirja. 

 

Prihodkom od poslovanja sledijo še finančni prihodki (parske izravnave in zamudne obresti, ki jih 

Vrtec Domžale prejme na osnovi uspešno zaključene e-izvršbe in s strani stanovanjskega 

upravitelja), drugi prihodki (nakazila odškodnin zavarovalnice, zaračunani stroški sodnih taks 

toženim staršem ter prihodki od izterjanih odpisanih terjatev) ter prevrednotovalni poslovni 

prihodki (izterjane oslabljene terjatve).  

 

4.1.2. Odhodki 

 

Celotni odhodki znašajo 4.176.763 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 1,47%. 

 

Stroški materiala so v primerjavi s preteklim letom nižji za 9,57% ter so v okviru planiranih 

sredstev za leto 2018. Znižali so se zaradi prenosa kuhinje Racman na OŠ Dragomelj.  

 

Stroški storitev so v primerjavi z letom 2017 nižji v povprečju za 6,38 %. Na takšno  znižanje 

stroškov storitev je vplivalo predvsem prenos kuhinje Racman na OŠ Dragomelj. 
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Stroški dela predstavljajo največji delež v celotnih stroških (75,81%) in so v primerjavi s 

preteklim letom višji  za 160.325 EUR oziroma za 5,33 %. Takšen rezultat je predvsem posledica 

naslednjih ukrepov: 

     

- višja premija, Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v 

javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016);  

- višji regres za letni dopust, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela 

za leto 2018 in drugih ukrepih v javnem sektorju;  

- napredovanja s 1.12.2017, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela 

za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16); 

- višja prehrana s 1.1. in 1.7.2018 (Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano 

med delom); 

- odprave anomalij do 26. plačnega razreda (od meseca julija 2017; dejanska 

realizacija stroškov dela se je zaradi odprave anomalij povečala za približno 7.000,00 

EUR/mesec); Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/17). 

 

Amortizacija osnovnih sredstev v višini 96,82 EUR je obračunana v skladu z Pravilnikom o 

načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(Uradni list RS, št.  45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) in predstavlja 

amortizacijo tistih osnovnih sredstev, za katere nismo vložili zahtevka občini in smo jih financirali 

iz sredstev tržne dejavnosti. Amortizacija vseh ostalih osnovnih sredstev bremeni sredstva v 

upravljanju oziroma se pokriva iz drugih virov (donacije), zaradi česar med rednimi odhodki ni 

prikazana.  

 

Preostala amortizacija (51.700 EUR) predstavlja amortizacijo oziroma 100% odpis drobnega 

inventarja. Namreč (kot smo že omenili) v letu 2017 je Vrtec Domžale zaradi večje kontrole in 

preglednosti spremenil način knjiženja drobnega inventarja. Vrtec Domžale tako, po novem, ob 

nakupu drobnega inventarja naredi 100% odpis drobnega inventarja, ki se računovodstvo odraža 

kot strošek amortizacije. Vir za pokrivanje stroška amortizacije drobnega inventarja je lahko cena 

programa, prihodki tržne dejavnosti, sredstva občine ter donacije. 

  

 Amortizacija v EUR 

Osnovna sredstva    

- vir: sredstva tržne dejavnosti 96,82 

Drobni inventar  

- vir: cena programa (igrače) 17.074,33 

- vir: cena programa (ostali DI) 10.203,87 

- vir: sredstva tržne dejavnosti (ostali DI) 896,66 

SKUPAJ 28.271,68 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3925
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2248
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Drugi stroški predstavljajo stroške članarin in prispevkov za dijake na obvezni praksi v vrtcu. 

 

Finančni odhodki zajemajo parske izravnave in obresti od nepravočasno plačanih davkov. 

 

Prevrednotovalni poslovni odhodki so odhodki (preostala vrednost) od odtujenih osnovnih 

sredstev, obračunani ddv od primanjkljajev pri inventuri ter slabitve spornih in dvomljivih terjatev. 

 

V skladu s Pravilnikom o računovodstvu mora vrtec vse terjatve, za katere obstaja dvom, da bodo 

poplačane preknjižiti na dvomljive oziroma sporne terjatve in temu ustrezno povečati odhodke. 

Vrtec Domžale je v letu 2018 na konto spornih terjatev prenesel vse terjatve za katere smo vložili 

e-izvršbo (2.915,28).  

 

4.1.3. Presežek prihodkov nad odhodki  

 

Če upoštevamo prihodke in odhodke iz Izkaza prihodkov in odhodkov ugotovimo, da je Vrtec 

Domžale ustvaril presežek odhodkov nad prihodki v višini 22.153,57. Za takšen rezultat obstaja 

razlog, in sicer: (1) Vrtec Domžale je del odhodkov (28.284,37 EUR) pokrival iz presežka 

prihodkov preteklih let. (sklep občine). Po prenosu presežka je bil poslovni izid Vrtca Domžale 

6.130,80 EUR.  

 

4.1.4. Davek od dohodka pravnih oseb 

 

Kot smo že omenili, presežek prihodkov nad dohodki pred obdavčitvijo znaša 6.130,80 EUR. Od 

tega presežka mora Vrtec Domžale plačati še davek od dohodka pravnih oseb, ki se plača od 

pridobitne dejavnosti, v kolikor je ugotovljena pozitivna davčna osnova. Prenos presežka, ki je bil 

namenjen pokrivanju posameznih stroškov, je bil obdavčen že v preteklih letih, zaradi česar ga 

nismo vključili v obračun davka od dohodka pravnih oseb.  

V skladu z Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti  (Uradni list RS, 

št. 109/07 in 68/09) smo med pridobitno dejavnost uvrstili prihodke za izvajanje javne službe iz 

ne-javnofinančnih virov (doplačila in plačila staršev za oskrbnino in dodatne dejavnosti otrok), 

prihodke od prodaje proizvodov in storitev, finančne prihodke, prevrednotovalne poslovne 

prihodke in druge prihodke. Vse ostale prihodke, to so sredstva za izvajanje javne službe iz 

javnofinančnih virov, donacije ter prihodke od prodaje blaga in materiala, Vrtec Domžale uvršča 

med nepridobitno dejavnost. 

Na osnovi tako predstavljenih prihodkov iz naslova pridobitne dejavnosti ter izračunanih 

sorazmernih stroškov smo ugotovili, da ima Vrtec Domžale v letu 2018 davčno osnovo 12.918,99. 

Zaradi upoštevanja olajšave za zaposlovanje invalidov in  zaradi pokrivanje izgube preteklega leta 

vrtec ne bo plačal davka od dohodka pravnih oseb.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5463
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3087
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4.2. Pojasnila k postavkam Izkaza prihodki in odhodki določenih uporabnikov po 

vrstah dejavnosti  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak Izkazu prihodkov in 

odhodkov. Se pa prihodki in odhodki razmejijo po vrstah dejavnosti, in sicer na dejavnosti 

izvajanja javne službe in dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

A. Prihodki javne službe in tržne dejavnosti 

 

Vrtec Domžale je prvenstveno ustanovljen za opravljanje javne službe, to je predšolska vzgoja 

(SKD 85.100). Zaradi navedenega je tudi večina prihodkov (3.989.070 EUR oz. 96%) ustvarjenih z 

navedeno dejavnostjo. 

 

Po vsebini so prihodki javne službe, ki jih je Vrtec Domžale ustvaril v letu 2018: prihodki iz 

rednega varstva, prihodki iz naslova razlik do polnega normativa, sredstva za cicibanove urice, 

sredstva za dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, refundacije stroškov dela, 

prihodki od dodatnih dejavnosti otrok, donacije, prihodki od obresti, prispevkov, odškodnin ter 

prihodki iz naslova e-izvršb. Poleg navedenih prihodkov ne smemo pozabiti tudi na presežek 

prihodkov, ki ga je Vrtec Domžale prejel za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja. 

Glede na to, da navedene stroške uvrščamo med stroške javne službe, lahko rečemo, da presežek 

prihodkov iz preteklih let soustvarja poslovni izid javne službe. 

 

Kot smo že omenili, pa Vrtec Domžale manjši del prihodkov ustvarja tudi s tržno dejavnostjo, ki 

obsega prihodke od prodaje hrane, provizij, zbranega odpadnega papirja in uporabnine prostorov 

(telovadnice). Le-ti so v letu 2018 znašali 165.540 EUR oziroma 3,98% vseh prihodkov. 

 

B. Stroški javne službe in tržne dejavnosti 

 

Razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost je za Vrtec Domžale dokaj 

enostavno opravilo, saj je število in obseg tržnih dejavnosti zelo majhen in obvladljiv. Težave pa 

nastopijo pri razmejevanju stroškov na posamezne dejavnosti, saj se določeni viri (zaposleni, 

material, storitve,…) uporabljajo tako pri opravljanju javne službe, kakor tudi pri tržni dejavnosti. 

Zato si Vrtec Domžale pri razmejevanju stroškov na posamezne dejavnosti pomaga s Sodili o 

razmejevanju stroškov tržne dejavnosti, ki jih je sprejel dne 30.9.2013. 

 

Glede na oblikovana sodila so stroški v letu 2018 znašali: 

- za dejavnost javne službe ……….. 4.015.270 EUR 

- za tržno dejavnost …………………. 161.493 EUR 
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Iz navedenega izhaja, da je vrtec Domžale ustvaril z obema dejavnostma naslednji rezultat: 

 

Tabela: Ustvarjen rezultat po dejavnostih 

 Javna služba Tržna dej. 

Prihodki v EUR 3.989.070 165.540 

Odhodki v EUR 4.015.270 161.493 

Rezultat v EUR -26.200 4.047 

Davek od dohodka v EUR 0 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 

28.284 0 

"Čisti" presežek v EUR 2.084 4.047 

 

4.3. Pojasnila k postavkam Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

načelu denarnega toka  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, ki prikazuje 

spremljanje in gibanje prihodkov in odhodkov po računovodskem načelu denarnega toka. Načelo 

denarnega toka pomeni, da se prihodek oz. odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja: (1) 

nastanek poslovnega dogodka ter (2) denar ali njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan. 

 

A. Prihodki po načelu denarnega toka 

 

Skupaj vsi prihodki (AOP 401) so v letu 2018 znašali       4.303.297 EUR 

 

Prihodki za izvajanje javne službe (AOP 402) v letu 2018 znašajo:          4.092.678 EUR 

 

Prihodki iz sredstev javnih financ (AOP 403) znašajo:              2.938.496 EUR 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo           203.157 EUR 

- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo                      2.704.468 EUR 

- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije                                30.871 EUR 

 

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (AOP 420) znašajo:  1.154.182 EUR 

- prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe         4.767  EUR 

- prejete obresti               338 EUR 

- drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe        1.149.009 EUR   

- prejete donacije iz domačih virov                                      68 EUR 

 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431) znašajo:                210.619 EUR  
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- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu       209.174 EUR 

- prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja        1.445 EUR 

 

    B. Odhodki po načelu denarnega toka 

 

Skupaj vsi odhodki (AOP 437) so v letu 2018 znašali                          4.471.985 EUR  

 

Odhodki za izvajanje javne službe (AOP 438) znašajo                      4.306.732 EUR  

- plače in drugi izdatki zaposlenim                  2.886.923 EUR 

- prispevki delodajalcev za socialno varnost                  468.775 EUR 

- izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe                867.155 EUR 

- investicijski odhodki           83.879 EUR 

 

Odhodki iz naslova prod. blaga in storitev na trgu so znašali (AOP 481)     165.253 EUR 

- plače in drugi izdatki zaposlenim                                                       50.218 EUR 

- prisp. delodajalca za social. varnost                                               8.154  EUR 

- izdatki za blago in storitve iz nasl. prodaje na trgu                    160.881 EUR 

 

Za razmejevanje stroškov po posameznih vrstah dejavnostih smo uporabili enaka sodila kot pri 

Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazuje, da je Vrtec Domžale v letu 2018 

ustvaril primanjkljaj oziroma presežek odhodkov nad prihodki v višini 168.688 EUR. V veliki 

večini je nastal zaradi koriščenja presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let (ni prejemka, je 

pa izdatek) ter v manjšem obsegu zaradi veliko manjših prejemkov (v primerjavi z izdatki), kar se 

odraža v dejstvu, da mora Vrtec Domžale tekoče poravnavati vse svoje obveznosti, medtem ko na 

plačevanje računov svojih kupcev nima velikega vpliva. 

4.4. Pojasnila k postavkam Izkaza računa finančnih terjatev in naložb 

 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu 

denarnega toka. Vsebuje podatke o danih posojilih, prejetih vračilih teh posojil ter podatke o 

izdatkih nakupa in prejemkih prodaje kapitalskih deležev. Iz izkaza je razvidno, da Vrtec Domžale 

v tekočem in predhodnem letu ni imel danih posojil in kapitalskih deležev. 

4.5. Pojasnila k postavkam Izkaza računa financiranja  

 

Izkaz računa financiranja je prav tako sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu 

denarnega toka in prikazuje podatke o zadolževanju in odplačevanju dolga. Iz izkaza je razvidno 

dvoje: (1) Vrtec Domžale nima najetih posojil ter (2) v letu 2018  izkazuje zmanjšanje sredstev na 

računih v višini 168.688 EUR. Več o tem smo pisali v točki 4.3. 
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5. PRESEŽEK, IZRAČUNAN PO ZAKONU O FISKALNEM PRAVILU 

 

Javni zavodi morajo izračunavati še presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, 

št. 55/15).  Navedeni presežek se izračuna tako, da se presežek po denarnem toku zmanjša za 

neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v 

prihodnjem obdobju in so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva 

za investicije (77. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 

Uradni list RS, št. 80/16).  

V zvezi z izračunavanjem navedenega presežka je bilo dne 13.2.2017 izdano s strani Ministrstva za 

finance tudi Pojasnilo o ugotovitvi presežkov pri posrednih uporabnikov (Številka: 410-

119/2016/18). V pojasnilu je zapisano opozorilo, da v kolikor javni zavod izračuna presežek 

odhodkov nad prihodki po denarnem toku (iz evidenčnih knjižb), ne izračunava presežka po 77. 

členu ZIPRS1718.  

 

Ker je Vrtec Domžale v letu 2018 imel presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku, 

presežka po 77. členu ZIPRS1718 nismo izračunali. 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3386
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ZAKLJUČEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letno poročilo Vrtca Domžale za leto 2018 je obravnaval in sprejel svet zavoda na svoji seji dne 

25.02.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Domžale, 25.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Računovodja:     Ravnateljica: 

Meta Arh Mrgole              Jana Julijana Pirman 
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RAZČLENITEV PRIHODKOV 

od 1.1. do 31.12.2018 

 

PRIHODKI 

Delež v 

% 

Znesek v 

EUR 

Prihodki iz proračuna 67,92 2.821.934,56 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 31,94 1.326.853,75 

Prihodki od donacij 0,03 1.412,39 

Prihodki od prodaje blaga in materiala 0,01 600,60 

Finančni prihodki 0,01 347,18 

Drugi prihodki 0,03 1.114,37 

Prevrednotovalni poslovni prihodki 0,06 2.347,31 

Skupaj 100,00 4.154.610,16 
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konti 

  Realizacija RV Tr.Dej Skupaj RV Tr.Dej Skupaj Delež 

prih. 

v % 

INDEX 

VRSTA 

PRIHODKA LETO 2017 Načrt prihodkov 2018 Realizacija prihodkov 2018 2018/2017 

  
I. Prihodki iz 

proračuna 2.640.278,16 2.842.362,65 0,00 2.842.332,65 2.821.934,56 0,00 2.821.934,56 

       

67,92    107 

  Državni proračun 169.193,24 202.046,75 0,00 202.046,75 203.699,72 0,00 203.699,72 

          

4,90    120 

7600 

MIZŠ - 

sofinanciranje 
plačil staršev 168.713,67 178.084,28 0,00 178.084,28 182.629,30 0,00 182.629,30 

           
4,40    108 

7600 

MKGP - 

tradicionalni 

slovenski zajtrk 445,89 445,89 0,00 445,89 0,00 0,00 0,00 

              

-      0 

7600 

Zavod za 

zaposlovanje - 

javna dela 0,00 23.516,58 0,00 23.516,58 21.070,42 0,00 21.070,42 

              

-      0 

7600 

Sodišča - 

refundacija 

stroškov dela 33,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

-      0 

  

Občinski proračun 

- občina Domžale 2.352.408,57 2.515.048,09 0,00 2.515.018,09 2.509.909,46 0,00 2.509.909,46 

       

60,41    107 

7600 

Obč.Domž.-redno 

varstvo 2.141.206,20 2.260.161,99 0,00 2.260.131,99 2.259.988,73 0,00 2.259.988,73 

         

54,40    106 

7600 

Obč.Domž.-

razlika do polnega 
normativa 161.536,45 161.078,82 0,00 161.078,82 40.718,29 0,00 40.718,29 

           
0,98    25 

7600 

Obč.Domž.-

bolniške 
odsotnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              
-      0 

7600 

Obč.Domž.-

dodatna sred.-
fiksni str. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              
-      0 

7600 

Obč.Domž.-

cicibanove urice 265,47 707,92 0,00 707,92 858,82 0,00 858,82 

           

0,02    324 

7600 

Obč.Domž.-

dod.pomoč otrok 

s pos.potrebami 49.388,68 77.474,01 0,00 77.474,01 77.916,32 0,00 77.916,32 

           

1,88    158 

7600 

Obč.Domž.-

vzgojni 
pripomočki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              
-      0 

7600 

Obč.Domž.-javna 

dela 0,00 15.625,35 0,00 15.625,35 13.856,93 0,00 13.856,93 

           

0,33    0 

7600 

Obč.Domž.- 
donac.za nove 

odd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

-      0 

7600 

Obč.Domž.-
namen.za 

invest.vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

-      0 

7600 

Obč.Domž.- 

refundacija 
stroškov dela 11,77 0,00 0,00 0,00 116.570,37 0,00 116.570,37 

           
2,81    0 

  

Občinski proračun 

- ostale občine 118.676,35 125.267,81 0,00 125.267,81 108.325,38 0,00 108.325,38 

          

2,61    91 

7600 
Ostale občine-
redno varstvo 118.676,35 125.267,81 0,00 125.267,81 108.325,38 0,00 108.325,38 

           
2,61    91 

  

II. Prihodki od 

prodaje proizv. 

in storitev 1.385.345,97  1.180.617,17  261.301,42  1.441.918,59 1.161.914,38 164.939,37 1.326.853,75 

       

31,94    96 

7601 

Prihodki od 

oskrbnin (starši) 1.086.773,06 1.147.134,06 0,00 1.147.134,06 1.133.632,06 0,00 1.133.632,06 

         

27,29    104 

7601 

Prihodki - dodatne 

dejavnosti (starši) 30.320,11 29.659,69 0,00 29.659,69 19.255,11 0,00 19.255,11 

           

0,46    64 

7601 

Prihodki od 

prodaje hrane, 

provizij, 
prispevkov … 266.873,06 3.823,42 259.921,68 263.745,10 9.027,21 163.525,73 172.552,94 

           
4,15    65 

7601 

Prihodki od 

najemnin 1.379,74 0,00 1.379,74 1.379,74 0,00 1.413,64 1.413,64 

           

0,03    102 

  

III. Prihodki od 

donacij 2.486,07 1.723,18 0,00 1.723,18 1.412,39 0,00 1.412,39 

          

0,03    57 

7603 
Prihodki od 
donacij 2.486,07 1.723,18 0,00 1.723,18 1.412,39 0,00 1.412,39 

           
0,03    57 
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IV. Prihodki od 

prodaje blaga in 

materiala 1.382,20 0,00 1.273,20 1.273,20 0,00 600,60 600,60 

          

0,01    43 

7611 

Prihodki od 

prodaje 
odpadnega papirja 1.382,20 0,00 1.273,20 1.273,20 0,00 600,60 600,60 

           
0,01    43 

  
V. Finančni 

prihodki 1.223,90 260,78 0,00 260,78 347,18 0,00 347,18 

          

0,01    28 

7620 

Prihodki od 
obresti, parske 

izravnave 1.223,90 260,78 0,00 260,78 347,18 0,00 347,18 

           

0,01    28 

  
VI. Drugi 

prihodki 1.640,76 559,78 0,00 559,78 1.114,37 0,00 1.114,37 

          

0,03    68 

7631 

Prejete kazni in 

odškodnine 305,97 500,00 0,00 500,00 1.054,59 0,00 1.054,59 

           

0,03    345 

7639 Ostali prihodki  1.334,79 59,78 0,00 59,78 59,78 0,00 59,78 
           

0,00    4 

  

VII. 

Prevrednotovalni 

poslovni 

prihodki 3.075,16 1.190,05 0,00 1.190,05 2.347,31 0,00 2.347,31 

          

0,06    76 

7649 

Drugi 

prevrednotovalni 
poslovni prihodki 3.075,16 1.190,05 0,00 1.190,05 2.347,31 0,00 2.347,31 

           
0,06    76 

  
SKUPAJ 

PRIHODKI 4.035.432,22 4.026.713,61 262.574,62 4.289.258,23 3.989.070,19 165.539,97 4.154.610,16 

     

100,00    103 
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RAZČLENITEV ODHODKOV 

od 1.1. do 31.12.2018 

 
 

ODHODKI 

Delež v 

% Znesek v EUR 

Stroški materiala 12,72 531.141,35 

Stroški storitev 10,71 447.195,82 

Stroški dela 75,81 3.166.564,10 

Amortizacija 0,68 28.271,68 

Drugi stroški 0,02 671,36 

Finančni odhodki 0,00 4,14 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 0,07 2.915,28 

Skupaj 100,00 4.176.763,73 
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VRSTA ODHODKA 

  RV Tr. dej SKUPAJ RV Tr. dej SKUPAJ   Indeks 

konto 

Realizacija         

2017 Plan odhodkov 2018 Realizacija odhodkov 2018 Delež odh. v % 

leto 18/        

leto 17 

                      

  I. Stroški materiala 587.385,65 445.639,00 145.761,00 591.400,00 438.859,33 92.282,02 531.141,35 12,72% 90 

4600 živila 346.170,36 224.000,00 129.000,00 353.000,00 213.384,92 79.573,39 292.958,31 7,01% 85 

4600 material za vzg. učno delo 13.510,05 13.500,00 0,00 13.500,00 9.431,00 0,00 9.431,00 0,23% 70 

4606 pisarniški material 6.415,69 6.419,00 81,00 6.500,00 8.602,44 0,00 8.602,44 0,21% 134 

4601 sanitetni material, plenice 6.835,89 6.100,00 900,00 7.000,00 10.081,10 842,07 10.923,17 0,26% 160 

4601,4606 potr.mat. (WC papir, brisače, vrečke) 36.616,41 35.550,00 1.450,00 37.000,00 38.510,30 1.016,74 39.527,04 0,95% 108 

4603 mat. za vzdrževanje 25.094,13 19.530,00 470,00 20.000,00 12.494,72 325,75 12.820,47 0,31% 51 

4605 knjige 8.577,35 9.000,00 0,00 9.000,00 8.632,46 0,00 8.632,46 0,21% 101 

4601 sanitetni material, plenice 14.412,39 14.470,00 30,00 14.500,00 19.149,81 0,00 19.149,81 0,46% 133 

4609 drug material (mivka, stekla) 1.417,91 1.500,00 0,00 1.500,00 1.600,50 0,00 1.600,50 0,04% 113 

4601 delovna obleka 9.804,78 9.720,00 280,00 10.000,00 6.358,10 217,92 6.576,02 0,16% 67 

4605 strokovna literatura 4.041,06 4.000,00 0,00 4.000,00 3.850,14 0,00 3.850,14 0,09% 95 

4602 električna energija 57.620,00 47.500,00 10.500,00 58.000,00 52.642,27 7.452,01 60.094,28 1,44% 104 

4602 plin ogrevanje, kuhinje 53.539,83 50.950,00 3.050,00 54.000,00 50.831,07 2.854,14 53.685,21 1,29% 100 

4602 gorivo za prevoz 3.329,80 3.400,00 0,00 3.400,00 3.290,50 0,00 3.290,50 0,08% 99 

  II. Stroški storitev 477.688,53 388.600,00 24.010,00 412.610,00 433.021,46 14.174,36 447.195,82 10,71% 94 

  PTT IN PREVOZNE STOR. 21.597,05 21.900,00 100,00 22.000,00 21.476,00 64,59 21.540,59 0,52% 100 

4610 poštne in tel.storitve 21.597,05 21.900,00 100,00 22.000,00 21.241,10 64,59 21.305,69 7,00% 99 

4614 prevozne storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 234,90 0,00 234,90 0,01% 0 

  STALNI STROŠKI 257.229,88 209.890,00 17.910,00 227.800,00 216.825,78 12.218,68 229.044,46 5,48% 89 

4614 komunalne storitve 78.938,25 67.500,00 11.500,00 79.000,00 73.040,93 8.141,50 81.182,43 1,94% 103 

4614 dimnikarske storitve 849,83 900,00 0,00 900,00 1.010,28 0,00 1.010,28 0,02% 119 

4611 tekoče vdzr., prog.in rač. 141.291,46 114.590,00 5.410,00 120.000,00 115.847,64 2.807,75 118.655,39 2,84% 84 

4611 vzdrž.transp.sredstev 1.772,69 1.800,00 0,00 1.800,00 3.219,17 0,00 3.219,17 0,08% 182 

4612 zavarovanje nepre., opreme, otrok 26.247,43 16.500,00 1.000,00 17.500,00 14.721,10 1.269,43 15.990,53 0,38% 61 

4610 varovanje objekta 6.476,26 6.500,00 0,00 6.500,00 7.182,18 0,00 7.182,18 0,17% 111 
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4619 stroški upravljanja (Mlinček, uprava) 1.653,96 2.100,00 0,00 2.100,00 1.804,48 0,00 1.804,48 0,04% 109 

4611 INVESTICIJSKO VDZRŽ. 43.175,93 0,00 0,00 0,00 28.284,37 0,00 28.284,37 0,68% 66 

  PROGRAMSKI STROŠKI 155.685,67 156.810,00 6.000,00 162.810,00 166.435,31 1.891,09 168.326,40 4,03% 108 

4610 nadomeščanje (štud. storitve) 47.154,11 44.400,00 2.600,00 47.000,00 51.048,61 0,00 51.048,61 1,22% 108 

4610 stroški otrok (izleti, predstave) 29.884,98 31.500,00 0,00 31.500,00 33.318,98 0,00 33.318,98 0,80% 111 

4610 fotokopiranje, tiskanje 2.310,45 2.500,00 0,00 2.500,00 2.044,63 0,00 2.044,63 0,05% 88 

4610 pranje, likanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0 

4610 čiščenje 26.274,00 25.900,00 100,00 26.000,00 24.005,61 0,00 24.005,61 0,57% 91 

4611 najem opreme in prostorov 12.344,49 15.750,00 450,00 16.200,00 16.534,70 183,67 16.718,37 0,40% 135 

4612 str.plač. prometa 457,35 500,00 0,00 500,00 484,38 0,00 484,38 0,01% 106 

4613 svetov.admin., računov.storitve 1.950,00 1.950,00 0,00 1.950,00 5.324,11 0,00 5.324,11 0,13% 273 

4613 sodni stroški, takse 41,16 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0 

4613 zdravstvene storitve 5.886,90 6.550,00 450,00 7.000,00 4.510,39 173,61 4.684,00 0,11% 80 

4613 

strokovno izobraževanje, spletna str. 

literatura 4.341,68 4.750,00 250,00 5.000,00 6.015,97 88,12 6.104,09 0,15% 141 

4613 varstvo pri delu 2.467,42 2.500,00 0,00 2.500,00 2.391,73 0,00 2.391,73 0,06% 97 

4613 sanitarni pregledi 4.814,79 4.400,00 600,00 5.000,00 6.456,11 329,77 6.785,88 0,16% 141 

4613,4617, 4619 druge storitve  8.267,27 8.200,00 300,00 8.500,00 6.435,59 321,84 6.757,43 0,16% 82 

4615 ost.povrač.zap.(dnev., km) 6.037,75 4.750,00 1.250,00 6.000,00 4.825,92 794,08 5.620,00 0,13% 93 

4616 občasna dela (pog.dela in avtor. ho.) 1.192,41 1.200,00 0,00 1.200,00 729,13 0,00 729,13 0,02% 61 

4617 stroški reklame (spletna stran), objave 2.260,91 1.860,00 0,00 1.860,00 2.309,45 0,00 2.309,45 0,06% 102 

  III. Stroški dela 3.006.239,32 3.145.095,52 87.993,33 3.233.088,85 3.112.423,87 54.140,23 3.166.564,10 75,81% 105 

4642 nadom.str.zap. (prevoz, prehr.) 204.536,90 228.995,76 7.059,56 236.055,32 216.923,69 3.272,07 220.195,76 5,27% 108 

4640,4644,4645,4641,4649 bruto plače 2.411.601,68 2.483.444,51 68.908,21 2.552.352,72 2.459.831,62 43.104,17 2.502.935,79 59,93% 104 

4646 prispevki od bruto plač 368.212,77 373.847,26 9.878,28 383.725,54 374.986,75 6.507,15 381.493,90 9,13% 104 

4643 premija KD 21.887,97 58.807,99 2.147,28 60.955,27 60.681,81 1.256,84 61.938,65 1,48% 283 

  IV. Amortizacija 36.562,66 36.649,10 4.660,29 41.309,39 27.375,02 896,66 28.271,68 0,68% 77 

4620 amortizacija - tržna 169,70 0,00 200,00 200,00 96,82 0,00 96,82 0,00% 57 

4620 am. drobni inventar - igrače 18.851,01 23.609,39 0,00 23.609,39 17.074,33 0,00 17.074,33 0,41% 91 

4620 am. drobni inventar - ostali 17.541,95 13.039,71 4.460,29 17.500,00 10.203,87 896,66 11.100,53 0,27% 63 



 

51 

Letno poročilo za leto 2018 

4650,4651,4658,4655 V. Drugi stroški  766,91 800,00 0,00 800,00 671,36 0,00 671,36 0,02% 88 

4670,4678 VI. Finančni odhodki 46,96 50,00 0,00 50,00 4,14 0,00 4,14 0,00% 9 

4680,4691, 4692 VII. Drugi odhodki 7.530,60 9.850,00 150,00 10.000,00 2.915,28 0,00 2.915,28 0,07% 39 

  SKUPAJ ODHODKI 4.116.220,63 4.026.683,62 262.574,62 4.289.258,24 4.015.270,46 161.493,27 4.176.763,73 100,00% 101 
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Svet VRTCA DOMŽALE je na svoji seji dne 25.02.2019 obravnaval zaključni račun za leto 2018 

in sprejel naslednji  

 

 

      

S   K   L   E   P 

 

Potrdi se zaključni račun za leto 2018 

 

PRIHODKI ………………………………………………… 4.154.610,16 EUR    

ODHODKI…………………………………………………. 4.176.763,73 EUR    

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI ………………...22.153,57 EUR    

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB …………………………...0 EUR  

PRESEŽEK PRIHODKOV IZ PRETEKLIH LET, NAMENJEN POKRIVANJU STROŠKOV 

OBRAČUNSKEGA OBDOBJA………………………………..28.284,37 EUR   

SKUPAJ REZULTAT……………...…………………………..6.130,80 EUR    

    

 

 

       Predsednik sveta: 

       Maja Svetlin Ljubić 
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VRTEC DOMŽALE 

Ljubljanska cesta 70 

1230    DOMŽALE 

 

IZKAZ    PRIHODKOV  IN    ODHODKOV 

od 1. januarja do 31. decembra 2018 

 

 

PRIHODKI IZ PRORAČUNA ……………………………………… 2.821.934,56 EUR   

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV………..1.326.853,75 EUR   

PRIHODKI OD DONACIJ ……………………………………………….1.412,39 EUR  

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA …………………600,60 EUR 

FINANČNI PRIHODKI…………………………………………………...347,18 EUR  

DRUGI PRIHODKI…………………………………………………….....1.114,37 EUR 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI……………………...2.347,31 EUR 

 

SKUPAJ PRIHODKI ………………………………………………4.154.610,16 EUR  

     

 

STROŠKI MATERIALA ……………………………………………....531.141,35 EUR   

STROŠKI STORITEV…………………………………………….........447.195,82 EUR   

STROŠKI DELA ……………………………………………………..3.166.564,10 EUR   

AMORTIZACIJA ………………………………………………………..28.271,68 EUR 

DRUGI STROŠKI…………………………………………………………...671,36 EUR   

FINANČNI ODHODKI ………………………………………………….........4,14 EUR   

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI……………………...2.915,28 EUR   

 

SKUPAJ ODHODKI ………………………………………………. 4.176.763,73 EUR 

 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI ………………………..22.153,57EUR   

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB………………………………...0,00 EUR 

  

PRESEŽEK ODHODKOV Z UPOŠTEVANJEM 

DAVKA OD DOHODKA………………………………………………..22.153,57 EUR 

 

PRESEŽEK PRIHODKOV IZ PRETEKLIH LET, NAMENJEN POKRIVANJU 

STROŠKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA…………………………28.284,37 EUR 

 

SKUPAJ REZULTAT……………….…………………………………...6.130,80 EUR 
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Bilanca stanja 

na dan 31.12.2018 

     
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 
 

001 6.010.438 6.271.659 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

002 4.091 4.091 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 

003 4.030 3.948 

02 NEPREMIČNINE 004 8.528.249 8.528.249 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 2.603.273 2.368.322 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

006 1.585.022 1.553.944 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

007 1.511.604 1.451.637 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 11.983 9.282 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 
UPRAVLJANJE 

011 0 0 

  B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG 
IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

012 743.780 703.134 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 
UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 

013 0 59 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH 
FINANČNIH USTANOVAH 

014 360.371 283.647 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 123.151 116.586 
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13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

017 243.701 289.124 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 15.299 12.185 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 1.258 1.533 

  C) ZALOGE 
 

023 4.404 6.083 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 4.404 6.083 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 
EMBALAŽE 

026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ 
 

032 6.758.622 6.980.876 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 

  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE) 

034 541.644 477.961 
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20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE 
PREDUJME IN VARŠČINE 

035 0 221 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 216.656 218.539 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 

037 104.541 123.912 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
POSLOVANJA 

038 43.945 43.637 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

039 6.476 3.711 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV 

040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 170.026 87.941 

  E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 

044 6.216.978 6.502.915 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

047 1.396 2.094 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 
SKLADIH 

049 0 0 

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

050 0 0 

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

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

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

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA 
IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

056 6.113.763 6.376.848 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE 
NALOŽBE 

057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 101.819 123.973 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ 
 

060 6.758.622 6.980.876 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 

 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 

od 01.01.2018 - 31.12.2018 

    

v EUR (brez 
centov) 

Členitev 
podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

1 2 3 4 5 
  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

 
860 4.150.802 4.029.492 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 4.150.201 4.028.110 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

862 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 601 1.382 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 347 1.224 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 1.114 1.641 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
 

867 2.347 3.075 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 
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del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 2.347 3.075 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
 

870 4.154.610 4.035.432 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
 

871 978.337 1.065.074 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 531.141 587.386 

461 STROŠKI STORITEV 874 447.196 477.688 

  F) STROŠKI DELA 
 

875 3.166.564 3.006.239 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 2.477.486 2.381.969 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 381.494 368.213 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 307.584 256.057 

462 G) AMORTIZACIJA 879 28.272 36.563 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 671 767 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 4 47 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
 

884 2.915 7.530 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 2.915 7.530 

  N) CELOTNI ODHODKI 
 

887 4.176.763 4.116.220 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
  

888 0 0 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
  

889 22.153 80.788 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 
od dohodka 
  

891 0 0 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 
od dohodka 
(  

892 22.153 80.788 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

893 28.284 80.788 

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

894 165 163 
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  Število mesecev poslovanja 895 12 12 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

od 01.01.2018 - 31.12.2018 

    
v EUR (brez centov) 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
  I. SKUPAJ PRIHODKI 

 
401 4.303.297 4.044.436 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
 

402 4.092.678 3.767.189 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
 

403 2.938.496 2.635.758 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
 

404 203.157 171.611 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 
porabo 

405 203.157 171.611 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
 

407 2.735.339 2.464.147 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo 
porabo 

408 2.704.468 2.432.779 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 30.871 31.368 

  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja 
 

410 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
tekočo porabo 

411 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
investicije 

412 0 0 

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
 

413 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 

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

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 

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

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

418 0 0 

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

419 0 0 
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  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne 
službe 
 

420 1.154.182 1.131.431 

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

421 4.767 3.053 

del 7102 Prejete obresti 422 338 1.221 

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

423 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 1.149.009 1.125.457 

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 68 1.700 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 
 

431 210.619 277.247 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 209.174 275.540 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 

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

434 1.445 1.707 

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

435 0 0 

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

436 0 0 

  II. SKUPAJ ODHODKI 
 

437 4.471.985 4.133.169 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
 

438 4.306.732 3.899.169 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
 

439 2.886.923 2.548.814 

del 4000 Plače in dodatki 440 2.464.973 2.177.853 

del 4001 Regres za letni dopust 441 150.945 137.797 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 233.962 202.662 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 7.241 4.838 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 
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del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 29.802 25.664 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
 

447 468.775 379.579 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 223.538 197.542 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 178.026 157.283 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.965 1.581 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 2.496 2.204 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 

452 62.750 20.969 

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 
službe 
 

453 867.155 859.811 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 395.338 382.687 

del 4021 Posebni material in storitve 455 65.093 78.780 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 194.462 178.644 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 7.702 5.959 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 4.833 3.392 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 114.455 157.526 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 32.260 10.100 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 53.012 42.723 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

  J. Investicijski odhodki 
 

470 83.879 110.965 

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

4202 Nakup opreme 473 40.322 67.049 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 10.480 1.147 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 33.077 42.769 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 

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

479 0 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU) 

481 165.253 234.000 

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

482 50.218 63.171 

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

483 8.154 9.407 

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

484 106.881 161.422 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
 

485 0 0 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
 

486 168.688 88.733 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

od 01.01.2018 - 31.12.2018 

     

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 

 
660 3.985.262 165.540 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 

661 3.985.262 164.939 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

662 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

663 0 0 
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761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
MATERIALA 

664 0 601 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 347 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 1.114 0 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 
 

667 2.347 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

668 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

669 2.347 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
 

670 3.989.070 165.540 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 
 

671 871.881 106.456 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 

672 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 438.859 92.282 

461 STROŠKI STORITEV 674 433.022 14.174 

  F) STROŠKI DELA 
 

675 3.112.424 54.140 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 2.434.382 43.104 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

677 374.987 6.507 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 303.055 4.529 

462 G) AMORTIZACIJA 679 27.375 897 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 671 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 4 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 
 

684 2.915 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

685 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

686 2.915 0 

  N) CELOTNI ODHODKI 
 

687 4.015.270 161.493 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
 

688 0 4.047 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
 

689 26.200 0 
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del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
 

691 0 4.047 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
 

692 26.200 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

693 28.284 0 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

od 01.01.2018 - 31.12.2018 

     
Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

 
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 
 

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 



 

65 

Letno poročilo za leto 2018 

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 
 

524 0 0 

  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
 

525 0 0 

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

od 01.01.2018 - 31.12.2018 

    

v EUR (brez centov) 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
50 VII. ZADOLŽEVANJE 

 
550 0 0 

500 Domače zadolževanje 
 

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 
 

560 0 0 

550 Odplačila domačega dolga 
 

561 0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 
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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 570 0 0 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 571 0 0 

  X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 572 0 0 

  X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 573 168.688 88.733 
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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 

Zmanjšanj
e popravka 
vrednosti Amortizacija 

 
Neodpisana 

vrednost 
(31.12.) 

 
Prevrednotenje 

zaradi 
okrepitve  

Prevrednotenje 
zaradi 

oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
I. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 
upravljanju 

700 10.086.284 3.823.907 59.786 0 28.709 28.709 323.708 5.998.455 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske 
pravice 

702 4.091 3.948 0 0 0 0 82 61 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 704 40.515 0 0 0 0 0 0 40.515 0 0 

E. Zgradbe 705 8.487.734 2.368.322 0 0 0 0 234.951 5.884.461 0 0 
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F. Oprema 706 1.553.944 1.451.637 59.786 0 28.709 28.709 88.675 73.418 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 

lasti 
 

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 

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 
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III. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 

finančnem najemu 
 

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 

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

 

 

 

           

v EUR (brez 
centov) 
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Naziv 

Oznak
a 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 10 11 12 
I. Dolgoročne finančne naložbe 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Naložbe v delnice 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 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 
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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 

 

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 

A. Dolgoročno dana posojila 
(821+822+823+824+825+826+827+82

8) 

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 
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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 
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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 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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