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VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA -
EPEI ASILO »MAVRICA« ISOLA
Ulica Osvobodilne fronte 15
6310 Izola - Isola

Datum: 12.3.2020
Številka: 410-9/2020/1

OBČINA IZOLA
Urad za družbene dejavnosti
Sončno nabrežje 8
6310 IZOLA

ZADEVA: Letno poroěilo za leto 2019

Pošiljamo vam Letno poročilo za leto 2019 s prilogami, ki ga je obravnaval in potrdil Svet
vrtca na svoji 4. redni seji dne 10.3.2020.

Lepo pozdravljeni.
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Letno poročilo 2019 predloženo:
-Ajpes
-Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport



ZAPISNIK
4 . redne, SEJE SVETA VRTCA MAVRICA IZOLA v Š . I . 2019/2020,

z dne 10. 3. 2020

Prisotni člani Sveta zavoda VIZ Vrtec Mavrica Izola - ЕРЕI Asilo »Mavrica« Isola (v nadaljevanju:
Sveta zavoda): Fikra Delić, Svetlana Dobrila, Saša Glavaš, Sendy Goja, Katica Gužič, Vanja Pirih Žigon,
Nataša Počkaj.

Odsotnost opravičili : Dolores Jelušič Benčič, Željka Zaić, Petra Lazar.

Seje se ni udeležil: Davorin Vuga.

Seji so prisostvovali: Suzana Božič - ravnateljica vrtca in Jožica Vatovec - računovodkinjavrtca .

Ker se predsednica Sveta zavoda, gospa Dolores Jelušič Benčič ni mogla udeležiti seje, je sejo vodila
njena namestnica, gospa Fikra Delić.

Gospa Fikra je predlagala naslednji:

DNEVNIRED:

1. Pregled in potrditev zapisnikov prejšnjih sej Sveta zavoda v šolskem letu 2019/2020: 1. (redne)
2. (korespondenčne) in 3. (korespondenčne),

2. Obravnava in sprejem predloga letnega poročila VIZ Vrtca Mavrica Izola, za leto 2019
3. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice, za leto 2019.
4. Razno

Vsi člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli predlagani dnevni red.

Članom Sveta zavoda je bilo vabilo in vse gradivo za to sejo poslano po elektronski pošti.

K tě. 1)

V zvezi z zapisniki 1. (redne) seje Sveta zavoda v šolskem letu 2019/2020, zapisnikom 2.
(korespondenčne) in 3. (korespondenčne) seje Sveta zavoda v šolskem letu 2019/2020 člani Sveta
zavoda niso imeli vprašanja ali pripombe in so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP Št. 1-4/2019-2020:
Potrdijo se zapisniki 1. (redne) seje Sveta zavoda v šolskem letu 2019/2020, 2. (korespondenčne)
seje Sveta zavoda v šolskem letu 2019/2020 In 3. ( korespondenčne) seje Sveta zavoda v šolskem
Ietu 2019/2020.

K tč. 2)

Ker so tudi letno poročilo VIZ Vrtca Mavrica Izola za leto 2019 (v nadaljevanju: poročilo) člani sveta
prejeli ob vabiiu na sejo, je gospa Fikra Delić kar odprla razpravo v zvezi s poročilom. Vprašanj,
pripomb ali predlogov v zvezi s poročilom ni bilo.

Člani Sveta zavoda so seznanjeni, da presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 znaša
6.983,45 EUR. Presežek bo ostal nerazporejen za zagotavljanje likvidnosti vrtca ali za nepredviden
nakup opreme, drobnega inventarja, investicijska vzdrževanja.
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Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli

SKLEP št. 2-4/2019-2020:
Sprejme se letno poročilo vlz Vrtca Mavrica Izola - EPEI Asilo »Mavrica« Isola za leto 2019.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 v višini 6.983,45 EUR, bo ostal nerazporejen za
zagotavljanje likvidnosti vrtca ali za nepredviden nakup opreme, drobnega inventarja,
investicijska vzdrževanja.

K tč. 3)

Člani Sveta zavoda so seznanjeni s tem, da je postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnateljev
s področja vzgoje in izobraževanja, za leto 2019, potrebno izvesti v skladu s Pravilnikom o merilih za
ugotavljanje deiovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (Uradni list RS, št. 81/06, 22/08,
39/08-popr., 104/09, 4/10 in 6/12), ter ob upoštevanju Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev
v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08 in 113/09), v skladu s katero morajo biti tudi javni
uslužbenci plačne skupine B seznanjeni z uspešnostjo svojega dela oziroma oceno delovne
uspešnosti, ker so tako dobljene ocene pomembne pri določanju plače po prenehanju mandata in
tudi pri določanju števila dni letnega dopusta.

O delovni uspešnosti ravnateljice vrtca Božič Suzane za leto 2019, so člani Sveta zavoda glasovali
javno po vseh točkah obrazca »Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja«.

Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli

SKLEP št. 3-4/2019-2020:
Svet zavoda na podlagi glasovanja ugotavlja, da je v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje
delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva, ravnateljica Suzana Božič dosegla 100%
vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plaěe za delovno uspešnost za leto 2019.

K tč. 4)

Gospod Saša Glavaš se je zahvalil za CD-je, ki jih je vrtec poslal članom Sveta zavoda. Vsebina CD-ja
je kratek film, s katerim so otroci skupine »Muca« iz enote Livade, predstavili Izolo, kot je bila nekoč.
Pohvalil je tovrstno aktivnost vrtca in izrazil upanje, da bi vrtec imel možnost in pogoje za uspešno
izpeljavo še kakšnega od podobnih projektov.

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

. .ü. - ·· I
4. ~•· *Ļ

Zabeležila Namestnica predsednice Sveta zavoda
Irena Fabijanec Fijgla Delić
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Priloge zapisnika:
- fotokopije zapisnikov 1. (redne), 2. (korespondenčne) in 3. (korespondenčne) seje Sveta zavoda v

šolskem letu 2019/2020,
- fotokopija predloga letnega poročila VIZ Vrtca Mavrica Izola za leto 2019,
- fotokopija okrožnice MIZŠ 0 ugotavljanju delovne uspešnosti ravnateljev za leto 2019.
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LETNO POROČILO

VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA
EPEI ASILO "MAVRICA" ISOLA

ZA LETO 2019

RAVNATELJICA: SUZANA BOŽIČ

POSLOVNO POROČILO PRIPRAVILA: SUZANA BOŽIČ

RAČUNOVODSKO POROČILO PRIPRAVILA: JOŽICA VATOVEC

Izola, februar 2020



POSLOVNO POROČILO VIZ vrtca Mavrica Izola - splošni del

1 . 1 . Poročilo ravnatelja in kratka predstavitev VIZVrtec Mavrica Izola

VIZ vrtec Mavrica Izola je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Izola
(Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola-uradno
prečiščeno besedilo: Uradne objave Občine Izola št. 08/1997, 10/2005 in 23/2007, 14/2009,
5/2010, 6/2017 in 10/2017).
Javni zavod je ustanovljen za pomoč staršem pri celoviti oskrbi za otroke, izboljšanja kvalitete
življenja družin in otrok, ustvarjanja pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih
sposobnosti.
Vrtec izvaja dejavnost vzgoje in varstva predšolskih otrok v oddelkih dnevnega varstva, pripravo
toplih obrokov hrane za otroke vključene v zavod, *uge _oblike varstva in izobraževanja
predšolskih otrok, katerih izvajanje je v javnem interesu.
V vrtec so vključeni otroci od enajstega meseca do šestega leta starosti. Izvajajo se dnevni
programi za otroke prvega starostnega obdobja (od 1 do 3 leta), dnevni programi za otroke
drugega starostnega obdobja (od 3 do 6 leta), ter dnevni in poldnevni programi v dislociranih
oddelkih v Kortah. Osnovni program dela je predpisan z zakonom. Vrtec vodi ravnateljica, ki je
pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji pomagajo: pomočnica ravnateljice in
organizacijski vodji enot, ki opravljajo naloge, ki jim jih določi ravnateljica, in ki so opisane v
Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mavrica Izola.
Vrtec ima tri enote: Livade, Livade 2 in Školjko ter dislocirane oddelke v Kortah, ena vzgojiteljica
je zaposlena v bolnišničnem oddelku Splošne bolnice Izola.
Za starejše otroke, ki imajo za neko dejavnost več zanimanj, na določenem področju več
sposobnosti in veselja za sodelovanje, organiziramo interesne dejavnosti. Vodijo jih strokovne
delavke v okviru rednih dejavnosti. V letu 2019 so bili otroci vključeni v dejavnosti:

Ciciban planinec (Školjka)
Bralni polžek (Školjka, Korte)
EKO bralni krožek (Livade)
Gibalne urice (Korte)
Angleške urice (Korte)
Pravljični krožek (Korte)
Mali ustvarjalci (Korte)
Pravljične urice (Školjka)
Hocus e Lotus (Školjka)
Zabavni eksperimenti (Školjka)
Pevski zborček (Livade)
Plesno-dramski krožek (Livade)

• Angleščina skozi gibanje (Livade)
Plesno-gibalne urice (Livade 2)

KRATKA PREDSTAVITEV:
NAZIV: Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Mavrica Izola

Ente publico di educazione Asilo »Mavrica« Isola
SKRAJŠANO IME: VIZ Vrtec Mavrica Izola
SEDEŽ: OF 15, Izola
Matična številka: 5049733000
Številka proračunskega uporabnika: 63525
Identifikacijska številka za DDV: SI 80676731
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2 +38656418513 Ě +38656418540
E-pošta: vrtec.mavrica@quest.arnes.si
Internetni naslov: vrtecmavrica-izola.si

ENOTA: ENOTA LIVADE
SEDEŽ: OF 15
2 +3865 6418513

041 338 848
E-pošta: enota.livade@qmail.com

Število oddelkov: 7
Poslovni čas: 6.30 -16.30

ENOTA: ENOTA ŠKOLJKA
SEDEŽ: Okt. rev. 11 a
2 +3865 6400318

041 712 426
Število oddelkov: 17
Poslovni čas: 6.00 - 16.30
E-pošta: enota.skolika@qmail.com

DISLOCIRANI ODDELEK KORTE
SEDEŽ: Korte 14c
2 +38641 633381
E-pošta: vrtec.korte@qmail.com
Število oddelkov: З
Poslovni čas: 6.00-16.30

ENOTA: LIVADE 2
SEDEŽ: LIVADE 5
2 +38631 729 442
E-pošta: livade2@qmail.com
Število oddelkov: 2
Poslovni čas: 6.30-16.30

BOLNIŠNIČNI ODDELEK SB IZOLA
2 +38656606117

NEKAJ AKTIVNOSTI IN DOSEŽKOV V LETU 2019

Otroci so se pod vodstvom strokovnih delavk udeležili regijskih, državnih in mednarodnih
projektov, sodelovali so na različnih likovnih natečajih, v aktivnostih v posameznih skupinah:

• Naš vrtec sodeluje kot implementacijski vrtec v slovenskem projektu OBJEM (Ozaveščanje
Branje Jezik Evalvacija Modeli), ki poteka v sodelovanju z Zavodom za šolstvo, Filozofsko
fakulteto v Ljubljani, Fakulteto za računalništvo in informatiko, Pedagoško fakulteto v
Ljubljani in Mariboru in Pedagoškim inštitutom. Sodeluje 19 razvojnih in 40 implementacijskih
vzgojno izobraževalnih zavodov (VIZ) na nivoju cele Slovenije. Kot implementacijski VIZ
preizkušamo didaktične pristope in strategije za razvoj bralne pismenosti in razvoj
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slovenščine, ki jih razvijajo razvojni VIZ in konzorcijski partnerji. Oblikovali smo projektni tim,
ki šteje 13 članic. Do sedaj smo naredili analizo stanja v vrtcu na področju bralne pismenosti.
Na podlagi ugotovitev ter navodil, ki smo jih dobili, smo izvedli 3 medsebojne hospitacije.
V okviru Mreže za spreminjanje kakovosti , v katero smo vključeni v sodelovanju s
Pedagoškim inštitutom, program KZK, poglabljamo pedagoško področje kakovosti ISSA št.
6: Spodbudno učno okolje. Poglabljamo se v kazalnike kakovosti , s katerimi zagotavljamo
spodbudno učno okolje, s poudarkom na zagotavljanju spodbudnega učnega okolja za
spodbujanje komunikacije in govorno-jezikovnega razvoja. Pozorni smo tudi na to, kako
pristopati ranljivim skupinam otrok (OPP, priseljenci,...). V sodelovanju z OŠ Vojke Šmuc izvajamo projekt » Popestrimo šolo 2016-2021 «. Učiteljica
tedensko izvaja delavnice za učenje slovenskega jezika za otroke, ki prihajajo iz tujih
jezikovnih okolij. Delavnice za učenje jezika ponudimo tudi staršem.. FILMSKA VZGOJA - projekt, ki poteka v sodelovanju z VIZO in Art _kino mrežo Slovenije ,
ima za cilj vzgojiti kritičnega in ustvarjalnega gledalca, ki film razume in je sposoben svoje
razumevanje filma izraziti z besedami ali kako drugače. V okviru področja dejavnosti
Umetnost, ki vključuje različne umetnostne zvrsti - tudi film - se izvajajo različni primeri
dejavnosti v okviru avdiovizualne in medijske dejavnosti: delavnice z optičnimi igračami,
ogled kino predstave, pogovor o filmu, refleksija/podoživljanje. V sodelovanju s Centrom za
kulturo, šport in prireditve Izola izvajamo projekt spoznavanja ozadja filma. Otroci pred
vstopom v šolo (5-6 letniki) enkrat mesečno v dopoldanskem času obiskujejo Art kino Odeon
Izola. Na vsakem srečanju se obravnava določena vsebina.
SKUPAJ V GIBANJU 2019 - projekt v okviru Meseca športa . V okviru projekta so potekale
številne aktivnosti: pohodi s starši in starimi starši, tradicionalni Pohod okoli naše Izole, igre
brez meja - športni popoldan s starši, kolesarjenje, rolanje, športne in gibalne igre na igrišču.
V okviru projekta Simbioza giba smo odprli vrata našega vrtca medgeneracijskemu
sodelovanju S starimi starši, upokojenimi sodelavci ipd.
MEDNARODNI PROJEKT FIT - v vrtcu ga izvajamo od leta 2006/07 . Cilj projekta je
ponuditi otrokom in njihovim staršem različne spodbude s področja gibanja, ki jih
vzpodbujajo h življenju v sožitju z naravo in h prenašanju te dobre navade iz vrtca kot del
osebnosti v nadaljnjih obdobjih življenja. V okviru FIT projekta smo izvajali: tedenske
vadbene ure, od tega vsaj 1 x mesečno po FIT standardih kakovosti in vsebinah,
medsebojne hospitacije, FIT aktivne sprehode v povezavi z vadbeno uro (enkrat na dva
meseca), praznovanje pomembnih dni v povezavi s FIT projektom Učimo za življenje.
EKO vrtec - kot vrtec, ki si je pridobil EKO zastavo smo nadaljevali z izvajanjem
dejavnosti za ohranitev le-te. Poglabljali smo spoznanja o zdravem okolju, navajali otroke
na zdrav način življenja z uživanjem zdrave vode in hrane, ter gibanjem. Navajali smo
otroke na skrb za ohranjanje čistega okolja in jih vzgajali k okoljski odgovornosti.
Nadaljevali smo z lanskimi temami: skrb za svojo ožjo okolico, spremljanje spremembe v
naravi skozi letne čase, sodelovali smo v EKO-bralna znački, EKO-kvizu (v sodelovanju z
Marino Izola), pomagali so nam EKO-frajeri,... V EKO-točki smo navajali otroke na ločeno
zbiranje odpadkov in jih ozaveščali o pomenu reciklaže le-teh. Odpadne materiale smo
uporabljali tudi pri vzgojnem delu in ustvarjanju.. Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV - MALI TURISTI : projekt smo izvajali v
sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije in s Turistično zvezo Slovenije. Rdeča nit
letošnjega projekta je bila TURISTIČNI SPOMINEK MOJEGA KRAJA, osnovni cilj projekta :
spoznavanje, da se ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo. Naslov projekta na
nivoju vrtca , ki smo ga načrtno izvajali skozi celo šolsko leto je bil IZOLA-MOJE MESTO
NEKOČ IN DANES. Z načrtovanimi dejavnostmi smo utrjevali znanje o domačem kraju in
njegovih prebivalcih. Otrokom smo privzgajali spoštljiv in odgovoren odnos do svojega kraja.
Ob otvoritvi razstave v preddverju Kulturnega doma smo izvedli kulturno prireditev.

4



UNICEF-ovi projekti : UNICEF-ovi projekti : Punčka iz cunj in Potovanje k sebi in okrog
sveta. Otroci so preko projekta v sodelovanju z UNICEF Slovenije pridobivali znanje o
življenju v državah v razvoju, spoznavali pripadnike drugih ljudstev in razlike med njimi.
Sodelovalo je 18 skupin, izdelali so 22 punčk iz cunj, kar je temeljilo na kreativnosti in
prostovoljnem delu otrok, strokovnih delavcev in staršev
ZDRAVJE V VRTCU - projekt , ki poteka pod okriljem Nacionalnega instituta za javno
zdravje (OE Koper) ima za cilj otrokom, staršem in tudi strokovnim delavcem vrtca približati
zdrav način življenja na vseh področjih, ki vplivajo na kvaliteto življenja: gibanje, prehrana,
medsebojni odnosi, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. V okviru projekta Zdravje v
vrtcu smo se pridružili projektu v organizaciji Zavoda za zdravstveno varstvo Celje VARNO
S SONCEM, ki ima za cilj ozaveščanje dejstva o škodljivosti sončnih žarkov in pomena
preventivnih ukrepov.
MALI SONČEK - program Zavoda za šport RS Planica , v katerega so bili vključeni vsi otroci
od 2. do 6. leta starosti. Program spodbuja naravne oblike gibanja skozi različne naloge,
primerne starosti otrok. Potekal je na štirih nivojih: modri- starost 2-3 let (8 nalog), zeleni-
starost 3-4 let (8 nalog), oranžni - starost 4-5 let (8 nalog), rumeni - starost 5-6 let (11 nalog).
V okviru projekta smo spodbujali sodelovanje s starši pri izvajanju posameznih nalog.
Sodelovalo je 418 otrok, od tega 91 otrok starih 2-3 let, 107 otrok starih 3-4 let, 100 otrok
starih 4-5 let, 120 otrok starih 5-6 let.
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA - CICIOLIMPIADA - 23 . tradicionalna športno-zabavna
prireditev, s katero smo sklenili še eno šolsko leto in obeležili Svetovni dan športa;
namenjena je otrokom in staršem ter gostom - izvedli smo jo v soboto, 18. maja v
telovadnici ob OŠ Livade. Vsebina zaključne prireditve se je navezovala na vsebine projekta
Mali turisti in predstavlja tudi zaključek projekta , letošnji slogan je bil : » Najlepši spominki so
otroški utrinki «. Igre in rekvizite so pripravili strokovni delavci vrtca v sodelovanju s starši .

PROJEKTI IN DEJAVNOSTI NA NIVOJU ODDELKOV, TIMOV:

• Pomahajmo v svet - sodelovanje z izbranim vrtcem v Italiji (Sovodenj ob Soči) -
izmenjava primerov dobre prakse preko elektronske pošte in v direktni povezavi preko
Skype
Otrok vodi gibalne minute
Joga telovadba

• Živim zdravo - pomen gibanja in zdrave prehrane
• Živim zdravo-šola sobivanja
• Dan v naravi - vse načrtovane dejavnosti se izvajajo na zunanjih površinah, v naravi
• Kahlica, moja prijateljica
• Naše posvojeno drevo, zelena greda - naš vrtiček
• Skrb za naše živali
• Knjižni nahrbtnik, Potujoča knjižnica, Pravljična torba, Malček bralček, Vikend torbica,

Bralni projekt, Jaz in knjiga, Matematični nahrbtnik, Maskota na obisku pri družinah,
Knjiga družin, Knjigo prinesem - knjigo odnesem

. Ura pravljic, Bralni projekt, lutka oddelka
• Filmska vzgoja
• Igramo se gledališče, igrica »kaj je v nogavički?«
• Raziskovanje mojega mesta v okviru projekta Mali turisti, v sodelovanju s člani foto

krožka Univerze za tretje življenjsko obdobje
• Božiček za en dan, Punčka iz cunj
• Hocus in Lotus - spoznavanje osnov italijanskega jezika, Giocando imparo,
• Znajdi se - spodbujanje medsebojne komunikacije in iskanja rešitev za nastale probleme
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• Zamenjajmo vzgojiteljico
• Skupaj v nov letni čas - praznovanje letnih časov, skupna druženja in praznovanje

pomembnih dni, Jesenski teden
• Oživimo hodnike
• Oživimo Kosovo ulico

Z roko v roki
• Kdo so otroci pod dežnikom?

Različni jeziki, različne kulture
• Pustno rajanje
• Množični tek otrok »Začni mlad, tekmuj pošteno« (AZS)
• Igralni dan, Moja najljubša igrača, Igralni dopoldnevi

Otrok tedna
Knjiga družin
Mali grafiki (Barbara Motoh Bračanov)

• Znani glasbeni gostje - Livade 2
Rdeči noski - bolnišnični oddelek (vsak prvi ponedeljek v mesecu)

• Prostovoljni projekt »Dobra vila Danica«: pripovedovanje pravljic, zgodbic in pesmi za
otroke (slavistka Nevenka Pohinar) - bolnišnični oddelek

• Projekt »bolnica je zacvetela«.

NATEČAJI

- NIVEA - »Podarimo modro srce«

1 . 2 Poročilo predsednika Sveta zavoda

Svet zavoda , ki je štel 11 članov (od tega 3 člani predstavniki ustanovitelja , 3 predstavniki sveta
staršev in 5 članov predstavnikov kolektiva), se je v letu 2018 sestal deset krat.
Vsebine srečanj so bile:

• sprejem sklepa o načinu uskladitve knjižnega stanja sredstev in virov sredstev z
dejanskim stanjem

• obravnava poročila volilne komisije o volitvah delavcev VIZ Vrtca Mavrica Izola v Svet
zavoda

• obravnava sklepa Občinskega sveta Občine Izola in obvestila Sveta staršev o
imenovanju članov v Svet zavoda

• sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju Sveta zavoda
• volitve predsednika Sveta zavoda in namestnika predsednika Sveta zavoda
• potrditev poslovnika o delu Sveta zavoda VIZ Vrtca Mavrica Izola
• obravnava in sprejem Letnega poročila za I. 2018
• ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2018
• imenovanje članov Komisije za sprejem otrok v vrtec
• sprejem finančnega načrta VIZ Vrtca Mavrica Izola za leto 2019
• izpeljava postopka za imenovanje ravnatelja/ice VIZ Vrtca Mavrica Izola
• podaja predloga nove uvrstitve ravnateljice vrtca v plačni razred Županu Občine Izola
• obravnava in potrditev poročila o popisu
• obravnava in sprejem poročila LDN za šol. leto 2018/2019
• obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2019/2020
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• obravnava in sprejem predloga publikacije za šol. leto 2019/2020.

Poročilo pripravila predsednica Sveta VIZ Vrtca Mavrica Izola: Dolores Benčič Jelušič

1 . 3 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb

Organiziranost
• Svet zavoda, šteje 11 članov,
• Svet staršev, šteje 29 članov
• vzgojiteljski zbor, šteje 68 strokovnih delavcev

strokovni aktivi, vključujejo 69 strokovnih delavcev

Predstavitev odgovornih oseb
Ravnateljica: Suzana Božič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Pomočnica ravnateljice: Sanda Mesić Jurin, univ. dipl. psih.
Računovodja: Jožica Vatovec, dipl. ekonomist
Organizacijska vodja Enote Livade: Marija Juričič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Organizacijska vodja Enote Školjka: Vanja Pirih Žigon, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Predsednica Sveta zavoda: Dolores Benčič Jelušič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok

1 .4 Finančno poslovanje

Pogoje za delo zavoda zagotavljata Občina Izola in starši vključenih otrok.
VIZ Vrtec Mavrica Izola pridobiva sredstva za delo:

- iz javnih sredstev (Občina Izola in občine iz katerih so otroci vključeni v naš vrtec,
državni proračun)

- prispevkov staršev
- sredstev od prodaje storitev in najemnin
- donacij, prispevkov sponzorjev ter
- iz drugih virov.

Leta 2019 je VIZ Vrtec Mavrica Izola posloval gospodarno in skrbel za ravnovesje med prihodki
in odhodki.

Preglednica 1: Pregled poslovanja leta 2019 in primerjava z letom 2018

2018 2019 Indeks
Prihodki 2.494.624,04 2.598.582,46 104,2
Odhodki 2.467.013,91 2.591.599,01 105,1
Razlika 27.610,13 6.983,45

Iz preglednice 1 je razvidno , da so se v letu 2019 povečali prihodki za 4 , 2 % in
odhodki za 5,1 %, razlika prihodkov nad odhodki pa je 6.983,45 EUR. Presežek
prihodkov izhaja iz tržne in javne dejavnosti in gospodarnega ravnanja.
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