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Vransko-Tabor, oddelka Vrtec Vransko za leto 2020, Nadzomi odbor Obdine Vransko podaja

naslednj i:
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zakljuinega raiuna osnovne iole vransko-Tabor, oddelkn vrtec vransko za leto 2020
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1 UVOD

l.l Pobuda za nad,zor

Dne 21. 4. 2021je NO Obdine Vraasko na svoji 28. redni seji sprejel odloditev o uvedbi postopka
nadzora Zakljudnega raduna (odslej ZR) Osnovne Sole Vransko-Tabor in sicer oddelka Vrtec
Vransko. Ustrezni sklep o uvedbi postopka nadzoraje bil pristojnim organom Obdine in njihovim
strokovnim sluZbam predloZen dne 2 I . 4. 2021 .

1.2 Namen in cilji nadzora

Namen in cilji nadzora v skladu s 7. dlenom Pravilnika o obveznih sestavinah porodila
nadzomega odbora obdine so:

o preveriti skladnost frnandnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter
transparentnost poslovanja,

o preveriti skladnost finandnega poslovanja s proradunom otgana za leto, za katero se

opravlja nadzor,

o preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
o ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
o porodati o ugotovljenih nepravilnostih,
o sprejeti ustrezne sklepe ter podati priporodila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

1.3 Nadzorovana oseba

Nadzorovana osebaje Osnovna Sola Vransko-Tabor, oddelek Vrtec Vransko (v nadaljevanju tudi:
Vrtec Vransko), s sedeZem na naslolu Vransko 23, 1305 Vransko, ki ga zastopa ravnateljica
Majda Pikl, univ. dipl. pedag. Odgovoma oseba za vodenje radunovodstva Vrtca Vransko je
gospa Martina KriZnik.

Z izrazi >Yrtec Vransko< ali >odgovoma-e oseba-e< je poimenovana ravnateljica Osnovne Sole

Vransko-Tabor, gospa Majda Pikl, ki je Zc po samem zakonu odgovoma za celotno poslovanje
Sole in vrtca. Pomodnica ravnateljice vrtca Vransko je gospa Mojca Brglez. Z iu.azi
>radunovodstvo, raEunovodja, odgovorna oseba za vodenje radunovodstva( je mi5ljena gospa
Martina KriZnik.

1.4 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Or gani in or gani zir ano s t

Organi Osnovne Sole Vransko-Tabor in s tem tudi neposredno organi vrtca Vransko so:
- Svet Sole,
- ravnateljic4
- strokovni organi in
- svet starsev.

1.4. I
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Organizira n o st Vrtca Vr o ns ko :

Ravnatelj je pedagoski vodja in poslovodni organ, ki orgaaizira in vodi delo, ga predstavlja in
zastopa, terje odgovoren za zakonilost dela Sole in vrtca.

solo in vrtec pa upravlja svet Sole, ki ga predstavrjajo predstavniki ustanovitelja, predstayniki
delavcev Sole in vrtca ter predstavniki star5ev.

1.4.2 Stevilo zaposlenih v Osnovni Soli Vranska-Tabor, oddelku Vrtec Vranska

V pregledovanem obdobju oziroma natandneje konec leta 202A je bilo v Osnovni Soli Vransko-
Tabor zaposlenih I 13 oseb, od tega v oddelku vrtca vransko povpredno 26, l 5 oseb.

1.5 Nadzorni odbor (v nadaljevanju tudi: NO) Obiine Vransko

1.5.1 Clani NO

Postopek tega nadzora zope, odgovomo osebo za izvajarrje finandnega poslovanja so izvedli dlani
Nadzomega odbora:

o Janez Lencl - predsednik
o Simona Kropiv5ek - dliLnica
o Karmen Dolar - dlanica

1.5.2 Pobuda za nadzor

Na podlagi 10. dlena Poslovnika Nadzomega odbora Obdine Vransko in na podlagi neformalnih
pobud krajanov obdine Vransko, je No sprejel sklep o nadzoru Zakljudnega raduna javnega
zavoda Vrtec Vransko.

1.5.3 Obdobje in potek nadzora

Nadzor se nanaSa na pravilnosl sestave ZR Osnol,ne Sole Vransko-Tabor, oddelka Vrtec Vransko.
Postopck pregleda in izdelav: osnutka Porodila o opravljenem nadzoru je bil nadrtovan za
obdobje od 01 .05.2021 do 30.06.2021 . Pregled se je izvajal v prostorih obdine vransko.

1.5.4 Tehnika pregledovanja

Nadzorniki smo pregledali dokumente v ztezi z ZR osnovne sole-vransko, oddelka Vrtec
Vransko, ki nam jih je posredovalo radunovodstvo vrtca Vransko na podlagi pisnih zahtev No
(navedenih v zapisnikih sej NO). v ZR osnovnc sole vransko-Tabor, oddelka vrtec vransko za
pregledovano leto so pregledzrne njegove obvezne sestavine, razen v primerih, ko so bile te
predmet podrobnej Sega pregleda.

Izbor pregledovanih poslovnih dogodkov in listin je bil opravljen nakljudno. Tako izbrani vzorci
so bili pregledani po principu vzordenja. Zahteve za predloZitev kon-kretne dokumentacije smo
postavili v Sklepu o izvedbi narizora za leto 2020, dodatno pa se v posameznih zapisnikih sej No.
V osnutek porodila smo vkljudili odgovore Vrtca Vransko.
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3 PRBGLED posrAvK zAKl.ruiNnca na.cuNa

NO pri nadzoru ni prcgledal celotnega ZR, ampak se je osredotodil predvsem na strolke dela in

strolke materiala ter izraduna oziroma oblikovanje ekonomske cene programa pred5olske vzgoje.

3.1 Izraiun oziroma oblikovanje ekonomske cene programov pred5olske vzgoje za f . in

2. starostno obdobje

Osnovna Sola Vransko-Tabor je dne 20. 1.2021 podala predlog za spremembo ekonomske cene

vrtca Vransko, ki naj bi zadel veljati s 1. l.202L Kot podlago za povi5anje ekonomske cene

Vrtca Vransko navaja naslednje elemente:

- Sprernemba - povi5anje pladnih razredov javnih usluZbencev s 1.1.2019 Aneks h

kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in tzobrahevanja Uradni list RS, St. 80/18- v

skladu s to zakonsko spremembo se upo5teva zaposlenim, ki so bili uvr5deni 7.12'2018 do

26 PR en pladni razred ved, ter zaposlenim, ki so bili uvr5deni nad 26 PR za dva piadna

razreda ved oziroma tri tistim zaposlenim, ki imajo naziv svetovalec ali svetnik in sicer

postopoma 1.1"2019 prvi pladni razred, 1.11.2019 drugi pladni raaed s l'9.2020 a se

vsem javnim usluZbencem, ki so pridobili naz.iv svetovalec svetnik doda 5e en pladni

razred.

- Napredovanje v pladne razrede in vi5je naziye v letu 2019 in 2020 - pravica do izpladila

je nastopila v mesecu decembru 2019 in nato 5e v mesecu decembru 2020.

- Sprememba - povi5anje pri dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju javnih

usluZbencev s 1.1 .2021.

- Sprememba - povi5anje minimalne plade L1.2020 940,58 elr, sprememba 2021 5e ni

upoitevana, ker 5e podatek ni znan.

- Spremembe pravilnika o izpladilu delovne uspelnosti od 1.7 .202A dalje.

- Sprememba - povi5anje vi5ine powadil malice 1.7.20219 in zadnja sprememba 1.7.2021

cela malice znaia 4,10 eur na dan.

- Regres zaletni dopust zaleto 2020 v vi5ini 940,58 eur, vsem zaposlenim, ki so uvr5deni v

nizji pladilni razred od 22 se obraduna regres v viSini 1 .050,00 eur.

- Materialni stroSki in stro5ki storitev brez stro5kov Zivil so predvideni v vi5ini stro5kov

pred pretcklega leta s predvidenim spremembami, saj v preteklem letu 2020 delovanje

vrtca ni bilo obidajno zaradi epidemiolo5kih razmer'

- Stro$ki Zivil so predvideni v vi5ini realiziranih stroSkov pred preteklega leta preradunani

na Stevilo kori$denih obrokov in stro5kov Zivil, ki nastajajo pri pripravi obrokov, saj v letu

2020 delovanje ni bilo obidajno zatadi epidemiolo5kih razmer.

Skladno s 4. dlenom Pravilnika o metodolo glji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo

javno sluZbo, se kot elementi za oblikovanje cen programov upo5tevajo:

- stro3ki dela
- sho5ki materiala in storitev,
- stroiki Livil za otroke.
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NO je preverjal ali so se pri oblikovanju ekonomske cene vrtca Vransko upo5tevali zgolj elementi

za oblikovanje csn programov v skladu z 4.,5.,6.,7., in 8. dlenom ter ali se je upo5tevala

metodologija izraduna cene programaiz f. in 10. dlena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje

cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluZbo.

Mnenje glede pravilnosti pregledovanih elementov v zvezi s povi5anjem pladnih razredov,

napredovanje v pladne razre<le in viSje nazive, povi5anjem minimalne plade, spremembo cene

malice in ostale spremembe v zvezi s pladami, ki vplivajo na sprernembo ekonomske cene, je

podal v naslednjem poglavju.

Ker je dvig ekonomske cene vrtca perede vpra5anje je NO dne 9. 6.2021, v zapisniku 35. redne

seje, Obdini Vransko postavi, naslednje vpra5anja: >Glede rLarazne informacije (tudi medijske),

da nekatere obdine v izogib trremenitve starsev, povi5anja ekonomske cene vrtcev reiujejo tako,

da namenijo doloden znesek, ki ga namesto star5ev poravna obdina. NO zanima ali je v
preteklosti Obdina Vransko nrorda iz,tajalapodobno prakso oziroma ali razmi5lja, da bi podobne

resitve iskala v prihodnje? Prosimo Obdino Vransko za odgovor do naslednje seje<.

S strani Obdine Vransko smo dne rc.6.2021prejeli slededi odgovor:

>Zagotavljanje sredstev vrtcem je opredeljeno v 28.,28. ain28. b dlenu Zakona o vrtcih (Uradni

list RS, 51. 100/05 - uradno predi5deno besedilo,25/08,9$/09 - Z[UZCK,36/10, 6?lLA *
ZUPJS, 94 I 10 - ZIIJ, 401 12 - Z\JJF, W5 - ZWJFO, 55 I 17 in I 812 l)'

V 31. dlenu istega zakona je opredeljeno, da cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluZbo,

predlaga vrtec, skupaj s prerllogom finandnega nadrta, pripravljenega v skladu z izhodi5di, ki

veljajo za obdinski proradun. Cena rrytca je dolodena na podlagi Pravilnika o metodologiji za

oblikovanje cen programcv v vrtcih, ki izvqajo javno sluZbo (Uradni list RS,

3t.97/03,77/A5,120/05,93/1i in 59ilg). Ceno programa dolodi pristojni

organ obdine ustanovitelj ice.

Zadnji Sklep o doloditvi cen llrogramov predSolske vzgoje, dodatnih znihanjihpladil in po0itni5ki

rezervaciji v vrtcih na obmc,dju obbine Vransko je sprejel Obdinski svet Obdine Vransko na 13.

redni seji 16. 2.2021. V r{em je opredeljena tudi poditni5ka rezervacija zaradi poditniSke

odsotnosti otroka, za katelo star5i pladajo 30 % od njihovega, z odlodbo dolodenega

dohodkovnega razreda in pa dodatni popust za das otrokove odsotnosti zarali upravidenih

razlogov, v primeru bolezni ali po5kodbe otroka. Da bi 5e bolj poenostavili koriidenje poiitni5kih

rezervacij, bo Obdinski svet Obdine Vransko na 16. redni seji odlodal o spremembi navedenega

sklepa, ki uvaja kori5denje poditri5kih rezervacij po dnevih, vendar najmanj petnajst

neprekinjenih delovnih dni in najved dva meseca v dasu od l. 7. do 30. 9.

Vsako dodatno ali drugadno financiranje ali sofinanciranje dejavnosti otroBkega varstva pa je v

neskladju z veljavno zakonoctajo. Iz letnega in radunovodskega porodila Osnovne Sole Vrarisko -
Tabor je razvidno da lokalne: skupnosti - obdine pokrivajo cca 68 o/o vseh stroSkov dejavnosti
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otroskega varstva, starsi 28% in pristojno ministrstvo 4vo (za isrod.asno vkljudenega drugega
otroka).

Pred doloditvijo cene prograrna v Vrtcu vransko je predlog cene vedno obravnaval odbor za
negospodarslvo in javne sluZbe druZbenih dejavnosti.

Res pa je, da se vodstvo nasega zavoda v prizadevanjih, ila opravidi nesorazmemo in
neprimerljivo visoko ekonomsko ceno v vrtcu vransko v primerjavi z ekonomsko ceno v drugih
wcih nase doline, vedno izgova{a na neka domnevno dodatna oziroma vzporedna financiranja
dejavnosti otroSkega varstva v drugih okoljih.<

Ugotovitve:

No je mnenja, da je sam izradun ekonomske cenc programov v vrtcu Vransko pripravrjen v
skladu s Pravilnikom o merodologiji za oblikovanje cen programov v 

'rtcih, 
ki izvajajo javno

sluZbo, saj obsegajo strolke del4 stro5ke materiala in storitev ter stroske Zivil za otroke, kot je
dolodeno v 5,, 6. in 7. dlenu predmetnega pravilnika.

No je preverjal cene vrtcev v okolisu (zalec, Braslovde, polzela, prebold, velenje,...) in
ugotovil, da kljub temu, da so iste spremembe poviiarla pladnih razredov, napredovanja,
minimalne plade, sprememba regresa, doletele tudi druge zgoraj naveden javne zavode, nobena
izmed na5tctih ustanov. od leta 2019 dalje 5e ni spremenila ekonomske cene vrtoa. Tako izhaja.
da je za l. starostno obdobje najnizja cena v vrtcu na polzeli, medtem ko je za 2. starostno
obdobje najnizja cena v vrtcu v Preboldu. porprelje za l. starostno obdobje v okolidu znaia
47937 e, medtem, ko znaia za 2. starostno obdobje 374,23 €.

Iz spletne strani Direktorata za prediolsko vzgojo in osnovno solstvo prav tako izhaja, da je
porpredna cena javnih vrtec v Sloveniji na dan 1.9.2020 za l. starostno obdobje znasala 493,53
€ in zaL. starostno obdobj e 372,43 €.

NO je poiskal kar nekaj cen vrtcev v savinjski regiji, saj nas je zanimalo kateri vrtci so v letu
2021 Ze spremenili cene. Naili smo Ie enega in sicer vrtec v Sentjurju. V tem \.rtcu so spremenili
ekonomsko ceno s Sklepom o dolodiwi cen programov v javnem vzgojno-izobraievalnem
zavodu Sentjur zdne23.3.2o2l, ki paje zadela veljati od l.4.2021dalje. Iz tega izhaja, daje
cena l. starostnega obdobja primerljiva z nasim vrlcem in sicer znasa 503,17 €. znaho nhja pa je
cena za 2. starostno oMobje, ki znasa 364,44 €., kar je kar za go,2g € maaj kot pa je nasa cena
vrtca za2. starostno obdobje.

Na podlagi zupanovega odgovora glede dodatne moZnosti financiranja vrtca, je No ugotovil, da
25. dlen Zakona o vrtcih (ZVrt) doloda, da se programi predsolske vzgoje financirajo iz
naslednjih virov:

- javnih sredstev,

- sredstevustanovitelja,
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pladil star5ev ter
donacij in drugih virov

Zato bi No zelei izpostaviti, da financiranja na podlagi zadnje alineie 25. Elena ZVrt se ni
zasledil, da bi bila realizirana pri zagotavljanju financ javnega zavoda vrtca Vransko.
Domnevamo, da ta moZnost 5e obstaja.

3.2 Strolki dela po strolkovnem mestu/oddelku za enoto Vrtec Vransko

NO je preverjal ali so stro5ki dela v skladu s spodaj veljavno zakonodajo.

SRS 13.3 pojasnjuje, da so stc,Ski dela:

a) plade, ki pripadajo zaposlenim, v bruto znesku;

b) nadomestila plad, ki skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi
pripadajo zaposlenim za obdobje, ko ne delajo, v bruto znesku, ki bremeni organizacijo;

c) dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlenim ter zanje pladani ali njim povrqieni zneski,
ki niso v neposredni zve-zi s poslovanjem;

d) odpravnine, ki pripadaj o zaposlenim, ko nehajo delati v organizaciji; in drugi dohodki, ki
pripadajo z.aposlenim skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi v
bruto znesku;

d) dajatve, ki se dodatno obradunavajo od postavk od a) do d) in bremeniio izpladevalca.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen progmmov v vrtcih, ki izvajajo javno sluzbo pa v 5
dlenu doloda, da se za namen i;raduna ekonomske cene vrtca vransko upostevajo sledede:

>strolki dela se obradunajo za Stevilo zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s

predpisanimi normativi, ki jih dolodajo zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi
in za Stevilo zaposlenih, ki jih v skladu s predpisi o ugodnejSih normativih odobri obdina. Stroski
dela vkljudujejo plade, obvezre prispevke delodajalca in druge stroske del4 kot so dodatno
kolektivno pokojninsko zavanrvanje, regres za letni dopust, povradila stroskov prehrane med
delom, povra6ila stroskov prev,)za na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi,
solidamostne pomodi, sredslva za dclo sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni, kolektivno
pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti pred5olske vzgoje.

Pri ugotavljanju Stevila zaposlenih iz prej5njega odstavka se upo5teva tudi optimalna organizacija
dela, ki vkljuduje zdruzevanje oddelkov na zadetku in na koncu obratovalnega dasa vrtca.

Stro5kom dela iz prvega in prej Snjega odstavka tega dlena se priltej ejo tudi sredstva za
nadomeSdanje odsotnih delavcov iz ruzloga nezmoZnosti dela zxadi bolezni ali po3kodbe do 30
delovnih dni v vi5ini, ki je opredeljena v finandnem nadrtu vrtca, na katerega je obdina
ustanovitelj ica podala soglasje.
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Stroski dela za delavce, vkljudene v javna dela, ne morejo biti vkljudeni v ceno programov.

Strolki dela za delavce, za katere je del teh stroskov zagotovljen iz drugih virov financiranja so

vkljudeni v cenc programov samo v delu, ki niso financirani iz drugih virov'

Stroski dela se izradunajo po izhodiSdih za nadrtovanje obdinskih proradunov, ki jih dolodi

ministrstvo, pristojno za fi nance.<

Kot je No navedel Ze v uvodu predmetnega porodila, pri stroskih dela ni pregledoval vseh

posameznih postavk in obradunov, temved se je pregledovanja lotil vzordno. Zato je pregledal

predvsem postavke, za katere NO meni, da so najvedji vzrok za povedanje ekonomske cene vrtca.

Glede na to, da plaee predstavljajo glavnino pri izradunu ekonomske cene programa vrtca

Vransko, je NO iskal vzrok visokih stro5kov dela. Ker iz prejete dokumentacije o bruto pladah

zaposlenih v vrtcu vransko ni razvidnih nepravilnosti ozirorna le-teh ne morem odkriti, saj nismo

pregledovali samih izradunov plad, temved smo iskali samo vzroke za visoke stroske dela. Tako

smo dne 10. 6.2021 Vrtec Vransko prosili za pojasnilo in sicer koliko zaposlenih v vrtcu

Vransko in na katerih delovnih mestih so napredovali za 1 pladni razted v letu 2018, 2019 in

2020 aliv nazivih? Prosili smo tudi za podatek koliko zaposlenih v Vrtcu Vransko in na katerih

delovnih mestih so napredovali za 2 pladna tazteda v letu 201 8, 2019 in 2020 ali v nazivih?

prav tako pa smo ieleli tu<li podatek koliko zaposlenih in na katerih delo\,nih mestih so bili

ocenjeni z 1,2,3,4,5 v zgoraj navedenih letih.

S strani Vrtca Vransko smo dne 14. 6.2021 (DOK. Opr. 5t. 450-22112021) prejeli spodaj

prikazane podatke o nagrajevanjih v pladne razrede in o napredovanjih v nazive. Prejeli pa smo

tudi prikaz podatkov o ocenjevanju zaposienih v letih 2018, 2019 in 2020, ki jih prav tako

prikazujemo spodaj (od Tabela 1 do Tabela 7).

Tabela 1: Ocene zaposlenih v letih 2018, 2019 in 2020:

2018 2019 2020

st. lenih 100%) 21 2l 2l
6 8 l0

SKUPAJ 27 29 3t

ocena 5 22 24

ocena 4 5 5 7

ocena 3 0 0 0

ocena 2 0 0 o
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DELO\TNO MES'I'O
DE'I,EL
ZAPOSLITVE
na Yrtcu

napreduje zal ali 2
pl.r.

PLAdNIRAZRED PO

napredovanju

KNJIGOVOD.]A 60,00%

l00,00%

I 29

KIIH. POMOCNIK I 23

KUHARIV 29,00% 1 26

CISTILKA 100,00% 2 l4
KUI]ARIV 24

KUH. POMOCNIK 2 21

POM. VZG. 2 23

VZGOJITELJ 2 36

POM. VZG. I 22

YZGOJITELJ 2 34

Tabela 2: NAPREDOVANJE V PL. RAZREDEv letu 2018 (upoiteva se zdnem l-12-
2018)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Tabela 3: NAPREDOVANJII V PL. RAZREDE v letu 2019 (uposteva se z drcm 1-12-2O19)

DELE,2
ZAPOSLITVE
na vrtcu

28,80%

100,00%

100,00%

100,00%

r 00,00%

100.00%

r00,00%

100,00%

Tabela 4: NAPREDOVANJE V PL. RAZRIIDE v letu 2O2O (uposteva se z dnem I -12-2020)

100,00%

63,00%

PLACNI RAZRED po
napredovanju

napreduje za I ali 2
pl.r.

DELOVNO
MESI'O

5t2
SVETOVALNO
DELOV\RTCU

262POM. VZG.
382VZGOJITELJ
282POM. VZG.
382VZGOJITELJ
271POM. VZG
291POM. VZC
l62POM. VZG.

DELOVNIO MESTO
DELE,Z
ZAPOSLITVE
na vrtcu

napreduje zal ali 2 Pl.r.
PLAENI RAZRED PO

napredovanju

VZGOJITELJ 2 36

ADMINISTRATOR 2 24

VZGOJITELJ 1 40100,00%
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DELOVNO MESTO
DELET,
ZAPOSLITVE
na vrtou

napreduje v naziv
PLACM RAZRED PO

napredovanju

VZGOJITELJ 100,00% SVETOVALEC 38

VZGOJITELJ 100,00% SVETOVAI-EC 38

Tabela 5: NAPREDOVANJE V r.\AZIV v letu20l8 {uposteva se z dn€m l-12-2018)

Tabela 6: NAPREDOVANJE V NAZIV v letu 2019 (upoiteva se z dnem 7-12-2019)

Tabela 7: NAPREDOVANJE V NAZIV v letu 2020 (uposteva se z dnem 1-12-2O2O)

DELOVNO
MESTO

DET.EZ
ZAPOSLITVE
na vrtcu

napreduje v naziv
PLAaNI RAZRED po

napredovanju

VZGOJITELJ 100,00% SVETNIK 44

VZGOJITEI-J 100,00% SVE NIK 44

Vit: Dokumenlacija, zahtevana na podlagi zapisnika j6. redne seje NO, ptiprdvliena s strani Vrtca Vransko

Iz zgomjih tabel izha)U daje vedina zaposlenih v Vrtcu Vransko ocenj ena s 5 ali s 4, nihEe pa ni

ocenJen z man].

Uredba o napredovanju javnih usluZbencev v pladne raaede v 4. todki 2. dlena navaja, da odliina

ocena delovne uspeSnosti pomeni odlidno opravljeno delo, to je visoko nad prilakovanji glede

na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju. 5. todka 2. dlena

navaja, da zelo dobra ocena delovne uspelnosti pomeni zelo dobro opravljeno delo. to je nad

priiakovanji gledc na kiterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju. 6.

todka 2. dlena uredbe doloda, da dobra ocena delovne uspe5nosti pomeni dobro opravljeno delo,

to je v skladu s pridakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem ozironta

napredovalnem obdobju. 7. todka 2. dlena uredbe doloda, da zadovoljiva ocena delovne

uspesnosti pomeni zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod pridakovanji glede na kriterije

ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalncm oMobju. 8. todka 2. Llena uredbe doloda,

da nezadovoljiva ocena delovne uspe5nosti pomeni nezadovoljivo opravljeno delo, to je v celoti

pod pddakovanji glede na kriterijc oceqjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem

obdobju.

lr

DELO\TNO
MESTO

DF-LEL
ZAPOSI,ITVE
na vrtcu

napreduje v naziv
PLACNI RAZRED po

napredovanju

VZGOJITELJ 100,00% SVETOVALEC 3'7

VZGOJITELJ 100.00% MENTOR .t4



Ugotovitvc:

Iz posredovanih podatkov Vrlca Vransko o napredovanjih v pladne razrede in o napredovanjih v

nazive ter ocenah zaposlenih, izhaja, da je vedina delavcev v vrtcu ocenjena z oceno odlidno oz.

zelo dobro, kar ima za posledico, da vedji del zaposlenih v napredovalnem obdobju napreduje za

2 pladna razreda. Kar pa v praksi predstavlja dvig plade za cca. 8 oz. Pri iz-radunu ekonomske

cene za vrtec vransko je najvedja postavka ravno strosek dela in iz predhodno navedenega se

jasno nakazuje, da se strosek dela poveduje predvsem zaradi bliskovitega oz. hitrega

napredovanja zaposlenih v vrtcu. Glede na kiterije ocenjevanja po Uredbi izhaja, da vsi delavci

delajo nad povpredno oz. visoko nad pridakovanji. Iz taksnih ocen izhaja, da bi moral vrtec

Vransko dosegati vrhunske r€'zultate tako na strokovnem kot tudi na ekonomskem podrodju, kot

npr. priznanja na drZavnem p,odrodju, inovativne metode, inovativni pristopi, doseganje po ISO

standardih, vrtec prijazen stariiem, ...).

Ker so vsa delovna mesta zasedena v skladu s sistematizacijo, ob upoStevanju normativov, se

NO-ju postavlja vpraSanje, na osnovi katerih kriterijev so vedina zaposlenih prejeli oceno 4 ali 5,

kar pomeni nad pridakovanji oz. visoko nad pridakovanju. Ali so bilc te ocene pridobljene iz

obsega dela, kvalitete dela ali z izjemnimi rezultati?

NO ugotavlja, da so spremr:m be v zvezi s povi5anjem minimalne plade' povi5anjem viSine

powadil malice, poviSanje re€fesa za letni dopust upravidene'

3.3 Stro5ki materiala po strolkovnem mestu/oddelku za enoto Vrtec Vransko

Za oblikovanje ekonomske rtene vrtca, 6. dlen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen

programov v vrtcih, ki izvajaio javno sluzbo navaja, da so stroski materiala in stodtev vsi stroski

za nabavljeni material in za opravljene storitve, kot so:

l. Funkcionalni stro5ki obj:ktov za:

ogrevanjc (kurjava, dimnikarske storitve),

elektriko,
plin,
vodo,

komunalne storilve,

nadomcstilo za uporabo stavbnega zemlji3da,

di5denj e prostorov,

tekode vzdrZevanje prostorov in opreme,

zavarovalne premije,

varovanje objektov,

uporabo in vzdrZevanle vozil za prevoz hrane.

Funkcionalni stroSki osrrovne dejavnosti za:

didaklidna sredstva in igrade,

stalno strokovno spo!'olnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo,

2
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- obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu,
- hiSno perilo,
- pisami5ko poslovanje (pisamiski material, stroiki pladilnega prometa, dasopisi, revije,

telefonske storitve in podobno),
- drobni inventar-

3. Drugi specifidni namenski stroSki.

Ker je strosek mater.iala kljuden element za oblikovanje ekonomske cene vrtca, je No
raiunovodstvo vrtca Vransko prosil za pojasnilo ali pri narodanju materiala in storitev pridobijo
vsaj tri ponudbe oziroma na podlagi desa izbirajo ponudnike/dobavitelje, po kvaliteti ali ceni?

S strani vrtca vransko je No prejel naslednji odgovor: >v skladu z dolodbami Zakona o javnem
narodanju izvajamo postopke javnega narodanja. Javna narodila, za katera glede na ocenjeno
wednost ni potrebno izvesti postopka javnega narodanja, pa izvajamo po postopku evidendnih
narodil (narodila male vrednosti). Z dobavitelji sklenemo pogodbo, pred sklenitvijo pa preverimo
cene tudi pri ostalih ponudnikih.

Ponudnike izberemo na podlagi razlidnih kiterijev. pri nakupu papirne galanterije je pomembna
cen4 pri nakupu distil kvaliteta (zaradi neudinkovitosi delovanja), pri posameznih zdruZimo
kvaliteto in ceno. za lckatera vzdrievanja pomivalnega stroj4 distilnega stroj4... moramo
uporabiti distila, ki nam jih zaradi prepredevanja okvar ali neupostevanja reklamacije zagotavlja
dobavitelj. Kot kriterij upostevamo tudi pravodasno dostavo, urejenost dokumentacije in
brezpladno izobraZevanje za tehnidni kader.

Obdasno nabavo blaga in storitev uredimo preko narodilnice pri razlidnih ponudnikih. V vseh
primerih gre za manjSe zneske. Tudi tu se cene preverijo.

Glede na priporodila, da naj sc z dobavitelji sklepajo kratkorodne pogodbe, jih vsako leto
obnavljamo oziroma sklenemo na novo, glede na kriterije (preveritev ponudb, primerjava cen,
kvalitete...).<

Na podlagi prejetega pojasnila je NO pregledal oddana javna narodila in odtlana evidendna
narodila na portalu eNarodanje. No je s strani radunovodstva vrtca vransko prejel tudi
posamezne konto kartice dobaviteljev, katere je yzordno izbral. Ti dobavitelji so bili naslednji:
Brglez d.o.o., Pitus d.o.o., KZ Lasko z.o.o. Za vsakega dobavitelja smo zahtevali tudi 5 najvedjih
prejetih radunov, ki smo jih prekontrolirali s konto karticami. prav tako je No pregledal tudi
prejete pogodbe.
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NO ugotavlja, da je Vrtec Vransko pri narodanju materiala vedjih kot tudi manjSih vrednosti

upolteval 21. dlen Zakon o javnem narodanju in s tem tudi nadela gospodarnosti, ueinkovitosti in
transparentnosti .

Pri pregledu prejetih radunov clobaviteljev s konto kartico, NO ni zaznal pornanjklj ivosti.

4 POYZETEKUGOToVITEV

NO ugotavlja, da je ekonomska cena za l. in 2. starostno obdobje Vrtca Vransko v
primerjavi z ostalimi vrtci v Savinjski dolini nad povpredjem. Predvsem izstopa cerra za2,

starostno obdobje,

NO ugotavlj4 da se stro5ek dela poveduje predvsem zaradi bliskovitega oz. hitrega

napredovanja zaposlemh v vrtcu, saj so vsi zaposleni ocenjeni s 4 ali 5, kar pomeni da

delajo nad povpredno cz. visoko nad pridakovanji. Iz tak5nih ocen izhaja" da bi moral

Vrtec Vransko dosegati whunske rezultate tako na strokovnem kot tudi na ekonomskem

podrodju, kot npr. priznanja na drZavnem podrodju, inovatinvne metode, inovativni
pristopi, doseganje po ISO standardih, vrtec prijazen sta$em, ...). In de dodamo 5e

splo5ni dvig pladilnih razredov za vse javne usluZbence v preteklem obdobju (dvig

regresa..) se to odraZa na visoki ekonomski ceni,

NO ugotavlja, da so stroiki deta, ki izhajajo iz spremembe v zvezl s povi5anjem

minimalne plade, poviiianjem vi5ine powadil malice, povi5aaje regresa za letni dopust

upravidene,

NO meni, da Vrtec Vransko pri narodanju materiala upoSteva nadela gospodamosti,

udinkovitosti in transpa:entnosti.

5 PRIPOROdILA III PREDLOGI NADZORNEGA ODBORA OBdINE
VRANSKO

Dne 7.7.2021 je NO s strani nadzorovane osebe prej el Odzivno porodilo na osnutek porodila o

opravljenem nadzoru opr. it. 4.50-25812021. V predmetnem odzivnem porodilu je nadzorovana

oseba izrazila pridakovanje od NO, da se v dokondno porodilo doda sledcde: >da so bila vsa

napredovanja izvrSena v skladu z veljavninri predpisi in pravilniki oziroma v skladu z
zakonodajo.< V nadaljevanju je nadzorovana oseba pojasnila postopek ocenjevanja letnih

delovnih ocen zaposlenih v V rtcu Vransko. Pojasnili so, da je skupna letna ocena za delavca

oblikovana iz petih naslednjih elementov: rezultati dela, samostojnost, ustvarjalnost in
natandnost, zanesljivost, kval:teta sodelovanja in organizacija dela ter druge sposobnosti.

Prepridani so, da so s tem pojisnilom odgovorili na vpra5anje NO v osnutku porodila, ki se je

glasilo: >ali so bila ocene pridobljene iz obsega dela, kvalitete dela ali z izjemnimi rezultati. ))

NOje proudil odzivno poroeilo in njegovo prilogo ter zavzel naslednje stali5de:

l4
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pri izvajanju nadzora je No preveril pravilnost oblikovanja ekonomske cene vrtca
vransko' Pri tem smo ugotov i, da pri obrikovanju ekonomske cene vrtec vransko
uposteva vso zakonodajo. v nadalj evanju smo raziskovari kaj je najvedji vpliv na visino
cene vrtca vransko in ugotov i, da so to stroiki dela. Kot smo pojasnili Ze v samem
porodi.lu ima vrtec vransko v primerjavi z okoriskimi 

'rtci 
eno izled najvisjih cen. No

ugotavlia, da pri samem oblikovanju ekonomske cene vrtca Vransko, le-ta upolteva vse
predpise in veljavno zakonodajo. prav tako se tudi drZi sistematizacije in stevila
zaposlenih. Pri preverjanju visine stroskov dera smo ugotovili, da je vedina deravcev v
vrtcu vransko ocenjena z oceno odlidno oz. zero dobro, kar pa ima za posledico, da vetji
del zaposlenih v napredovalnem obdobju napreduj e za| plalna razteda;
sama izobraievanja, katerih se uderezujejo zaposreni v vrtcu vransko zaradi svojega
rednega dela, ne morejo biti razlog za visoke ocene odridno in prav dobro. Tudi druge
dejavnosti, kot so npr. zdravniki (zdravniske licence), inspektorji, instruktorji artosole,
davdni svetovalci, pravniki, .... se morajo za opravljanje svoje redne dejavnosti nenehno
letno ali vedletno izobralcvati in obnavljati licence, kar pa vse sodi v redno delo in zaradi
tega, se ti dosezki ne Stejejo kot odlidno opravljanje del4 torej visoko nad pridakovanj i.
Sama udeleZba na raznih izobraievarjih, projektih Ministrstva za izobrainvanje, znanost
in Sport 5e niso podlaga za prav dobre in odlidne ocene, kot v prilogi odzivnega porodila
navaja nadzorovana oseba. Kved.iemu bi lahko bili podlaga za odlidno oceno izjemni
doseZki na teh izobraZevanjih in dejavnostih;
v prilogah odzivnega porodila so bili posredovani podatki o izobraZevanjih in projektih, ki
so se jih zaposleni udclezevali v letih 2010, 2011,2015,2016... kar ni rclevantno za
odlidne ocene v letih 2018, 2019 in 2020, ka:ti napredovalno obdobje je 3 letno in
sestavljeno iz zadnjih 3 ocen;

v prilogi odzivnega porodila so bili posredovani podatki o izobrazevanjih in aktivnostih za
vodstveni kader in vzgojitelje. Medtem, ko za ostali kader (distilke, kuhar, hisnik...), kije
pra' tako ocenjen z odlidno oceno, ni posebnih pojasnil na osnovi desa je oblikovana
odlidna ocena.

kotje opredeljeno v Uredbi, pomeni odlirna ocena delovne uspelnosti odlidno opravljeno
delo, to je visoko nad priiakovanji gledc na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem
oziroma napredovalnem obdobju, zelo dobra ocena delovne uspesnosti pa pomeni zelo
dobro opravljeno delo, 1o je nad priiakovanji glede na kriterije ocenjevanja. Iz
odzivnega porodila vrtca vransko in njihovih pojasnir pa ne izhaj4 da so bili pri
oblikovanju ocen za 4 in 5 upo5tevani kriteriji, kot jih navaja Uredba.
pojasnila, ki jih navajajo, da je skupna lelna occna za delavca oblikovana iz petih
naslednjih elementov: rezultati dela, samostojnost, ustvarjalnost in natandnost,
zanesljivost, kvaliteta sodelovanja in organizacija dela ter druge sposobnosti, bi po Uredbi
lahko bila ocenjena najved z oceno 3, saj so to normalni pridakovani delovni rezultati, ne
pa nad pridakovanji oz. visoko nad priC.akovanji.

No smatra, da je najvedji faktor za visoke stroske dela in posledidno oblikovanje visoke
cene vrtca prav v napredovanjih zaposlenih. Ugotovili pa smo, da, vedina okoliskih vrtcev
5e ni uskladila ekonomske cene vrtca, kar pa Vrtec Vransko opravlja sprotno.
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Na podlagi opravljenega Zal<ljudnega raduna Osnovne Sole Vransko-Tabor, oddelka Vrtec

Vransko za leto 2020 NO ni ugotovil posebnih nepravilnosti in nedoslednosti. Vrtcu Vransko pa

priporoda, da kriterije ocenjevrrnja zaposlenih glede na dosedanjo prakso uskladi z Uredbo in' da

so kiterij i za oc€no odlidno irL prav dobro upostevani res satno izjemni in nadpovpredni delovni

rezultati. Hkrati s tem nadzor,rvani osebi priporodamo, da sprejme interni akt o ocenjevanju in

napredovanju zaposlenih, kjer so za vsako delovno mesto posebej opredeljeni delovni rezultati, ki

morajo biti opravljeni za redno delo in tisti kriteriji, ki morajo biti dosezeni za oceno odlidno ali

prav dobro. Kot je splosno zrano se v druzbi med drugim razporejajo ocene tudi po Gaussovi

krivulji. Ta kriterij je v Solstw zelo dobro poznan, kajti po tem kriteriju se oblikujejo tudi kriteriji

in ocene za udence, kjerje le nekaj odlidnih in prav dobrih.

6 PRA\rI{I POUK

To zakljudno porodilo velia kct dokondno.

v skladu s 24. dlenom poslovnika nadzomega odboraje nadzorovana oseba dolZna No v roku 45

dni od prejema zakljudnega poroeila porodati o izvajanju priporodil in predlogov nadzomega

odbora in o morebitnem neizvajanju ter razlogih zaqe.
I

Vroditi:
- Zupan Franc Su5nik (po eleklronski po5ti)

- Osnovna Sola Vransko-Tabor (po elektronski po5ti)

.lanez Lenc

predsednik NO Obdine Vransko
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