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V letnem poročilu za poslovno leto  predstavljamo izvajanje javno veljavnega kurikula in prizadevanja 

vrtca za doseganje kakovostnih rezultatov dela na strukturni, procesni in posredni ravni. Skozi vso 

poslovno leto smo bili finančno likvidni, kar gre pripisati racionalnemu poslovanju in tudi rednemu 

nakazovanju sredstev s strani Mestne občine Celje. Porabo sredstev smo realizirali v skladu s finančnim 

načrtom za leto 2020. Ocenjujemo, da smo izvajali kakovosten vzgojno-izobraževalni program za 

predšolske otroke v času, ko je vrtec posloval. V času zaprtja vrtca, zaradi neugodne epidemiološke 

slike v državi RS, se izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa ni izvajalo, organizirali pa smo različne 

oblike sodelovanja s starši in otroki na daljavo. Vseskozi smo racionalno in premišljeno razporejali 

finančna sredstva za izvedbo javne službe. 

 
Vodenje vrtca je bilo usmerjeno k doseganju zastavljenih ciljev na pedagoškem in poslovnem področju.  

Nepričakovane razmere v letu 2020, ki so nastale zaradi razglašene epidemije COVID-19  in posledično 

omejeno poslovanje vrtca ter številna prilagajanja dela nastali situaciji, so vplivale na to, da nismo mogli 

realizirati vseh zastavljenih ciljev. 

 

1. Osebna izkaznica in predstavitev vrtca 

 

1. Osebna izkaznica in kratka predstavitev vrtca 

 

Naziv vrtca: Vrtec Tončke Čečeve  

Sedež vrtca: Mariborska cesta 43, 3000 Celje 

Telefon: + 386 3 425 70 30                                          

Fax: + 386 425 70 40 

Elektronski naslov: vrtec.toncke.ceceve@siol.net   

Davčna številka: 74474146 

Matična številka vrtca: 5050863000 

Šifra dejavnosti: 85.100 

Zakoniti zastopnik vrtca: Irena Hren, ravnateljica 

 

Vrtec Tončke Čečeve Celje je eden izmed treh celjskih javnih vrtcev, ki deluje v Mestni občini Celje že 

od 8. marca 1946, ko je bil ustanovljen kot mladinski dom Tončke Čečeve. V sedanji obliki pa je pričel 

z delovanjem 18. novembra 1997. Organiziran je kot javni vzgojno-izobraževalni zavod v skladu z 

Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007 in spremembe), 

I. UVOD 

 II. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

mailto:vrtec.toncke.ceceve@siol.net
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Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005 in spremembe) ter Odlokom o ustanovitvi javnih vrtcev MO 

Celje (Ur. l. RS, št. 75/1997 in spremembe). Vrtec izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce 

(1999), ki je namenjen predšolskim otrokom od prvega do šestega leta starosti. V vrtcu poteka dnevni, 

6 do 9 urni program v dopoldanskem in popoldanskem času, ki se izvaja na petih enotah vrtca. 

Ustanovitelj je Mestna občina Celje.  

 

2. Organiziranost vrtca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzgojno-izobraževalno dejavnost izvajamo na petih enotah vrtca, ki se nahajajo na naslednjih lokacijah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA

VRTCA TONČKE ČEČEVE 

PEDAGOŠKI DEL:
- vodji enote,
- svetovalna delavka,

- - vzgojiteljica za DSP,
- vzgojiteljice,
- vzg. - pomočnice vzgojiteljic,
- spremljevalec otroku s PP.

ADMINISTRATIVNO -

FINANČNI DEL:
- poslovna sekretarka,
- računovodkinja,
- knjigovodkinja.

TEHNIČNI DEL:
- organizatorka prehrane,
- organizatorka ZHR,
- kuhinjski delavci,
- perica,
- čistilke,
- hišniki.

VODSTVO VRTCA:

- ravnateljica,
- pomočnici ravnateljice.

SVET VRTCA:
- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 3 predstavniki staršev,
- 5 predstavnikov zaposlenih.

 

Enota Gaberje, kjer je tudi uprava vrtca, se nahaja na Mariborski 

cesti 43, Celje. Posluje v dveh stavbah (vila in rumena hiša). V 

obeh hišah skupaj je bilo od 1. 1. do 31. 1. 2020 oblikovanih 13 

oddelkov. Od 1. 2. 2020 pa se je število zvišalo na 14 oddelkov. S 

14 oddelki smo psolovali do 31. 8. 2020. Z novim šolskim letom 

pa se je število oddelkov zopet znižalo na 13. V oddelkih se izvaja 

dnevni- 6 do 9 urni program. Poslovni čas je v dopoldanskem času 

od 5:30 do 16:30. Na enoti delujeta dva izmenična oddelka, ki sta 

v popoldanskem času odprta od 11:30 do 20:30 ure. Na tej enoti 

se nahaja tudi centralna kuhinja vrtca, od koder se vrši razvoz 

hrane na ostale enote vrtca. 

 



 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrtec vodi in zastopa ravnateljica Irena Hren. Naloge pomočnice ravnateljice opravljata Darinka Belak 

in Marina Železnik, ki je tudi zadolžena za organizacijo zdravstveno-higienskega režima. Obe pomočnici 

 

Enota Hudinja se nahaja na lokaciji Ul. Frankolovskih žrtev 38, 

Celje. Na enoti je oblikovani 9 oddelkov. Na enoti se nahaja tudi 

centralna pralnica, od koder se vrši razvoz perila po ostalih 

enotah vrtca. Na enoti se izvaja dnevni – 6 do 9 urni program v 

dopoldanskem času od 5:30 do 16:30.  

 

 

Enota Center se nahaja na lokaciji Kocenova ulica 10, Celje. Na 

enoti je bilo v obdobju od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2020 oblikovanih 

5 oddelkov. S 1. 3. 2020 smo, zaradi potreb staršev po mestih v 

vrtcih za njihove predšolske otroke, oblikovali še en oddelek 1. 

st. obd. S takšnim številom oddelkov je enota poslovala le do 

31. 8. 2020 saj se je s 1. 9. 2020 število vpisanih otrok znižalo do 

te mere, da smo lahko oblikovali le 5 oddelkov. Na enoti se 

izvaja dnevni - 6 do 9 urni program v dopoldanskem času od 

6:00 do 16:30. 

 

Enota Ljubečna se nahaja na lokaciji Kocbekova cesta 40a, v 

prostorih OŠ Ljubečna. Na enoti so oblikovani 4 oddelki, ki 

izvajajo dnevni – 6 do 9 urni program v dopoldanskem času od 

5:45 do 16:30.  

 

 

Enota Aljažev hrib, ki se nahaja na naslovu Celestinova 1a, 

posluje v 3 oddelkih. Na enoti se izvaja dnevni – 6 do 9 urni 

program v dopoldanskem času od 6:15 do 16:15.  
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ravnateljice opravljata tudi organizacijsko vodenje enot in določeno število ur dela z otroki. Na enoti 

Ljubečna in Center, za organizacijo dela skrbita vodji enote. 

 

3. Organi zavoda 

 

3.1  Svet vrtca 

 

Svet vrtca je nadzorni organ, ki ga v skladu z ZOVFI (Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe) sestavlja 

enajst članov, in sicer trije člani MO Celje, trije člani predstavnikov staršev in pet predstavnikov, ki so 

zaposleni v Vrtcu Tončke Čečeve.  

 

3.1.1 Poročilo predsednice sveta vrtca 

 

Svet vrtca je nadzorni organ, ki ga v skladu z ZOVFI (Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe) sestavlja 

enajst članov, in sicer trije predstavniki MO Celje, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov, ki so 

zaposleni v Vrtcu Tončke Čečeve. V letu 2020 je potekel mandat dotedanjim članom sveta vrtca, zato 

so bili za nov mandat predlagani in potrjeni nekateri novi oz. dotedanji predstavniki ustanovitelja in 

zaposlenih. Sestava sveta vrtca v poslovnem letu 2020 je bila naslednja: 

- Predstavniki ustanovitelja: Ksenija Podpečan, Martina Strniša, Matjaž Železnik. 

- Predstavniki zaposlenih: Zvezdana Šljivar, Nataša Šibanc, Sabina Žavski, Urška Dežan in 

Bernarda Rajniš. 

- Predstavniki staršev: Rok Batinica – za enoto Center, Jurček Tomažič za enoto Hudinja in Lea 

Okorn za enoto Gaberje. 

Mandat predstavnikov staršev v svetu vrtca je vezan na vključenost otroka v vrtec, zato je prišlo s 1. 9. 

2020 do spremembe  med predstavniki staršev v svetu zavoda. Za predstavnika enote Gaberje je bila 

izbrana Ana Šumak. 

 
Svet Vrtca Tončke Čečeve se je v letu 2020 sestal na 1. redni in 3. korespondenčnih sejah. Vse seje so 

bile sklepčne, sama prisotnost pa je bila 81,8%. Na sejah so bili, poleg članov sveta vrtca, prisotni tudi 

ostali vabljeni, in sicer: ravnateljica, računovodkinja, predsednica sindikata in poslovna sekretarka. Vsa 

gradiva (vabila, obrazložitve posameznih točk dnevnega reda, zapisnike in ostala poročila) je pripravila 

in posredovala preko elektronske pošte poslovna sekretarka, ga. Blanka Godnik Andrejaš. 

Svet vrtca je na rednih in korespondenčnih sejah v letu 2020 opravil naslednje pomembnejše naloge: 

 obravnaval in potrdil odpis drobnega inventarja v višini 1238,97 eur, 
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 obravnaval in potrdil odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v vrednosti  do 500 eur 

po enotah Vrtca Tončke Čečeve za leto 2019 v nabavni in odpisani vrednosti 5541,69eur, 

 obravnaval in potrdil program dela s finančnim in kadrovskim načrtom Vrtca Tončke Čečeve za 

poslovno leto 2020, 

 obravnaval in izdal soglasje oblikovanja oddelka otrok za 1. st. obd. v Vrtcu Tončke Čečeve v 

enoti Gaberje, za čas od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 z že pridobljenim soglasjem MOC – Oddelka 

za družbene dejavnosti, 

 obravnaval in potrdil razpis volitev v svet Vrtca Tončke Čečeve in imenoval volilno komisijo, 

 obravnaval in potrdil poročilo o rezultatu volitev  petih predstavnikov v svet vrtca z dne, 28. 2. 

2020, 

 obravnaval in potrdil mandate novoizvoljenim predstavnikov v Svet Vrtca Tončke Čečeve z dne 

3. 4. 2020, 

 obravnaval  predlog in izvolil predsednika sveta in namestnika sveta Vrtca Tončke Čečeve. 

 pridobil informacije o vpisu za šolsko leto 2020/2021, 

 izvedel postopek imenovanja predstavnika ustanovitelja in predstavnika staršev v Komisijo za 

sprejem otrok novincev v vrtec, 

 obravnaval in potrdil Letno poročilo o poslovanju Vrtca Tončke Čečeve za leto 2019, ki vsebuje 

poslovno in računovodsko poročilo o finančnem poslovanju, 

 obravnaval in potrdil predlog o porabi presežka prihodkov nad odhodki za leto 2019, 

 obravnaval in potrdil ceno obroka za zaposlene med delom v Vrtcu Tončke Čečeve in ceno 

obroka – kosil za zunanje odjemalce v Vrtcu Tončke Čečeve, 

 izvedel postopek ocenjevanja delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2019, 

 obravnaval in potrdil program dela s finančnim in kadrovskim načrtom Vrtca Tončke Čečeve za 

poslovno leto 2019, 

 obravnaval in potrdil poročilo o poslovanju sklada Vrtca, 

 pridobil informacijo o organizaciji dela organizacijskih enot Vrtca Tončke Čečeve v času 

poletnih mesecev, 

 potrdil mandat trem predstavnikom sveta staršev v svet vrtca za šolsko leto 2020/2021, 

 obravnaval in sprejel Poročilo o uresničevanju LDN za šolsko leto 2019/2020 s 

samoevalvacijskim poročilom, 

 obravnaval in sprejel Letni delovni načrt Vrtca Tončke Čečeve  za leto 2020/2021, 

  obravnaval in sprejel izvedbo programa plavalnega tečaja za šolsko leto 2020/2021 kot del 

obogatitvenih dejavnosti vrtca. 

Napisala: Zvezdana Šljivar, predsednica sveta vrtca, l. r. 
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3.2 Svet staršev 

 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev je bil oblikovan svet staršev. Svet staršev je organiziran 

v skladu s 66. členom ZOFVI-ja (Ur.- l- RS, št. 16/2007 in spremembe). Sestavljajo ga starši, ki so bili 

izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku kot predstavniki oddelka v svetu staršev.  

 
Svet staršev Vrtca Tončke Čečeve je v obdobju od 1. do 30. januarja 2020 štel 34 članov. Z odprtjem 

novih oddelkov  s 1. februarjem in 1. marcem 2020 pa se je število povečalo na 36 predstavnikov. Z 

novim šolskim se je število predstavnikov staršev zopet znižalo na 34 članov, ker je bilo od 1. 9.  

2020 zopet oblikovanih 34 oddelkov. 

 
V letu 2020 se je svet staršev sestal na 2 rednih sejah, na katerih je obravnaval naslednje vsebine:  

 

Preglednica številka 1 : Srečanja sveta staršev letu 2020 in prisotnost 

Datum srečanja Obravnavane vsebine Prisotnost 

(%) 

16. junij 2020 - Seznanitev z okvirnim poročilom o uresničevanju LDN za 

2019/2020. 

- Poletna organizacija dela. 

- Protokol ravnanj za preprečevanje širitve morebitnih okužb 

s COVID-19. 

- Delovanje sklada vrtca v šolskem letu 2018/2019. 

- Informacija o vpisu za šolsko leto 2020/2021. 

 

 

        58 % 

 

12. november 2020 

(na daljavo) 

- Konstituiranje sveta staršev 2020/2021. 

- Izvolitev predstavnikov staršev v svet vrtca. 

- Izvolitev predstavnikov v UO sklada vrtca. 

- Predstavitev  predloga Letnega delovnega načrta 2020/21. 

- Aktualnosti. 

 

 

       80 % 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

Predstavniki staršev v svetu staršev so na srečanjih konstruktivno sodelovali pri obravnavi vsebin. 

Pohvalili so kakovost dela v vrtcu in njihovo skrb za dobro počutje otrok. Nezadovoljstvo pa so izražali 

glede določenih poostrenih ukrepov, zaradi preprečevanja možnosti širitve okužb s COVID-19, ki so 

vplivali na obseg izvedbe in vsebine, ki smo jih vključevali v izvedbeni kurikul oddelka.  

 

3.3  Ravnatelj 

 

Ravnateljica je v letu 2020 opravljala vse predpisane naloge na poslovnem in pedagoškem področju v 

skladu s pristojnostmi, ki jih nalaga ZOFVI (Ur. L. RS, št. 16/2007 in spremembe) in sicer: 

- organizirala, načrtovala in vodila delo vrtca,  
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- pripravila program razvoja vrtca, pripravila predlog letnega delovnega načrta in skrbela za 

izvajanje le tega,  

- skrbela za uresničevanje pravic otrok, vodila delo vzgojiteljskega zbora, oblikovala predlog 

nadstandardnih programov,  

- spodbujala strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,  

- organizirala mentorstvo za pripravnike, 

- spremljala vzgojno-izobraževanje delo strokovnih delavcev,  

- predlagala napredovanje strokovnih delavcev v nazive,  

- odločala o napredovanju delavcev v plačilne razrede,  

- spremljala delo svetovalne službe,  

- skrbela za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike 

sodelovanja),  

- obveščala starše o delu vrtca,   

- zagotavljala izvrševanje odločb državnih organov, 

- zastopala in predstavlja vrtec in skrbela za zakonitost dela,   

- določala sistemizacijo delovnih mest, 

- odločala o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,  

- skrbela za sodelovanje vrtca z okoljem,  

- zagotavljala in ugotavljala kakovost s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o 

samo-evalvaciji vrtca ter  

- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 

 
V vrtcu imamo oblikovan tudi vodstveni tim, ki deluje kot posvetovalni organ ravnatelja. Članice so 

ravnateljica, pomočnici ravnateljice in vodji enote Ljubečna ter Center. Vodstveni tim je na svoje seje 

občasno povabil še druge delavce vrtca, glede na tematiko, ki jo je obravnaval na svojih srečanjih. 

Ravnateljica je prisotne redno seznanjala z zakonskimi novostmi, skupaj pa smo načrtovale tudi 

potrebna vzdrževalna dela, kadrovsko organizacijo ter  razpravljale o vzrokih za pritožbe staršev. 

Zapisniki vodstvenih timov so bili objavljeni na oglasnih deskah za zaposlene in so se  po objavi arhivirali 

na upravi vrtca.  

 
V letu 2020 je bilo poleg zgoraj omenjenih nalog, delo ravnatelja in ostalih članov vodstvenega tima 

povezano predvsem z zagotavljanjem pogojev za izvajanje dela v poostrenih razmerah in z 

zagotavljanjem zdravstveno-higienskih ukrepov za preprečevanje možnosti širitve okužb s COVID-19. 

Ob pojavih okužb med zaposlenimi in otroci pa smo vse moči usmerili v zajezitev širjenja okužb z 

različnimi ukrepi in vzpostavljanjem protokolov. 
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Kljub omejenemu obsegu delovanja vrtca v letu 2020 smo si prizadevali izvajati kakovostni izvedbeni 

kurikul. Strokovne delavce smo spodbujali k izvajanju kvalitetnega kurikula s pomočjo izdajanjem 

številnih  okrožnic, v katerih so bile zapisane smernice za delo v izrednih razmerah. Z individualnimi 

obiski v oddelkih smo vodstveni delavci spremljala izvajanje kurikula po enotah vrtca.  

 
V času zaprtja vrtca je bila vloga ravnateljice v obveščanju zaposlenih o aktualnih dogodkih povezanimi 

z delovanjem vrtca in možnostmi koriščenja različnih statusov zaposlenih. Ravnateljica je bila vseskozi 

dosegljiva tudi za vprašanja staršev in delavcev po elektronski pošti. V tem času smo sodelovali z 

zunanjimi inštitucijami pri organizaciji različnih postopkov, povezanimi z epidemijo in delovanjem vrtca 

ter nudenjem podpore v okolju. Sodelovanje je potekalo z Mestno občino Celje, civilno zaščito, ter 

ravnatelji drugih vrtcev in šol. V Vrtcu Tončke Čečeve smo, v skladu s sklepom župana, v drugem valu 

epidemije organizirali nujno varstvo za vse tri celjske javne vrtce. Potekalo je tudi obsežno medijsko 

sodelovanje, v katerem je ravnateljica odgovarjala na vprašanja različnih novinarjev o delovanju vrtca 

v izrednih razmerah.  

 

3.4  Strokovni organi vrtca 
 
 

Strokovni organi, ki delujejo v vrtcu so vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi. Na strokovnih srečanjih smo 

člani obravnavali in vrednotili vsebine povezane z zagotavljanjem izboljšanja organizacije in  kakovosti 

vzgojno-izobraževalnega dela. Srečanja strokovni organov vrtca so bila v letu 2020 zelo okrnjena, saj je 

bilo, zaradi razglašene epidemije, združevanje večjega števila oseb na enem mestu prepovedano. Poleg 

tega je bil vrtec v letu 2020 popolnoma zaprt 4 mesece, zato se strokovni organi niso srečevali, kot je 

bilo načrtovano v LDN.  

 

Preglednica številka 2: Vsebine, obravnavane na srečanjih vzgojiteljskega zbora 

Datum srečanja Obravnavane vsebine 

 

 

22. in 24. junij 2020 

- Pregled izvedenih nalog po LDN za šolsko leto 2019/2020. 

- Protokol ravnanj za preprečevanje možnosti širitve okužb s COVID-19. 

- Poletna organizacija dela. 

- Glasovanje o mnenjih za napredovanje v naziv. 

- Razno (GDPR, načrt integritete, vpis za 2020/2021, uvedba e-asistenta). 

31. avgust ter 1., 2. in 3. 

september 2020 

(izvedba po enotah vrtca) 

- Delovanje vrtca pod zaostrenimi zdravstveno-higienskimi ukrepi. 

 

7. oktober 2020 

- Obravnava predloga LDN za šolsko leto 2020/2021. 

- Glasovanje o napredovanju v naziv. 
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Strokovni aktivi, katerih izvedbo smo imeli načrtovano v mesecu marcu in aprilu 2020, niso bili 

izvedeni. V okviru strokovnih aktivov imamo v vrtcu oblikovano še kurikularno skupino in strokovne 

time. Kurikularno skupino sestavljajo vodje strokovnih timov in vodstveni tim. Strokovne time pa 

sestavljajo strokovni delavci (vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev), ki delajo v enakih starostnih 

skupinah otrok.  Člani kurikularne skupine in strokovnih timov so se v letu 2020 sestali trikrat. Na 

srečanjih so obravnavali naslednje strokovne teme: 

- spodbujanje bralne pismenosti v simbolni igri, 

- spodbujanje ustvarjalnosti otrok na področju umetnosti, 

- vključevanje vsebin s področja družbe v izvedbeni kurikul. 

 
Strokovne teme, ki sta jih pripravljali ravnateljica in pomočnica ravnateljice, so bile izhodišče za 

strokovne razprave v okviru načrtovalnih timov ter za izmenjavo primerov dobre prakse med 

strokovnimi delavci. 

 

 

 

 

4. Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti in projektov 

 

4. 1 Vizija in poslanstvo 
 

»Smo vrtec odprtih src, dlani in oči, bivališče igre in učenja, medsebojnega zaupanja in skupne 

uspešnosti.« 

 
Naše delo temelji na vrednotah, ki so definirane v dokumentih o otrokovih pravicah in na vrednotah 

Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcih (1996). Glavni dokument, ki nas spremlja pri določanju ciljev in 

oblikovanju programov, je nacionalni dokument za področje predšolske vzgoje, Kurikulum za vrtce 

(1999).  

 
Vizija vrtca temelji na prizadevanju vseh zaposlenih: 

 da kot javna vzgojno-izobraževalna institucija zadovoljujemo potrebe otrok in staršev,  

 da otrokom zagotavljamo spodbudno učno okolje z ustvarjanjem enakovrednih pogojev za 

njihov optimalen razvoj ob upoštevanju individualnih razlik med njimi,  

 da v strokovno delo vnašamo sodobne znanstvenih poglede na učenje in razvoj predšolskih 

otrok ter nenehno nadgrajujemo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, 

 III. POSEBNI DEL 
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 da gradimo dobre partnerske odnose s starši ter s svojim odgovornim in strokovnim pristopom 

k delu vzpostavljamo zaupanje staršev in otrok, 

 da v sodelovanju s kulturnimi in drugimi inštitucijami v okolju seznanjamo otroke z njegovimi 

značilnostmi ter njihovo vlogo v njem. 

 

4.2 Strukturni pokazatelji kakovosti 

 

4.2.1 Organizacija dela in življenja v vrtcu 

 
Poslovni čas enot vrtca smo prilagodili potrebam staršev. Vse enote so večina leta poslovale najmanj 

10 ur dnevno. Enota Gaberje, kjer se poleg dnevnega, dopoldanskega programa izvaja še dnevni, 

izmenični program, posluje 15 ur dnevno. Enote vrtca so razpršene po MO Celje in vsaka ima svoje 

specifike, kar vpliva tudi na različno organizacijo  dela. Delovi čas enot vrtca smo, zaradi zagotavljanja 

ustrezne organizacije dela, ki so jo zahtevali zdravstveno-higienski ukrepi za preprečevanje možnosti 

širitve okužb s COVID-19, nekoliko skrajšali v mesecu maju in juniju, ko so se vrtci ponovno odprli po 

zajezitvi prvega vala epidemije. 

 
Vzgojno-izobraževalne dejavnosti smo izvajali v skladu z načeli in cilji Kurikuluma za vrtce (1999) ter 

prednostmi cilji, ki so bili opredeljeni v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2019/2020 in 

2020/2021.  

 
Glede na potrebe staršev, ki smo jih preverjali pri vpisu otrok v vrtec, smo izvajali dnevni program v 

naslednjih oblikah: 

- dnevni 6 – 9 urni dopoldanski program, 

- dnevni 6 – 9 urni izmenični (dopoldansko-popoldanski) program. 

 
Večina otrok je bila v vrtcu dnevno prisotna 9 ur. Nekateri otroci pa so imeli tudi daljši čas bivanja saj 

starši, zaradi oddaljenosti delovnih mest, niso uspeli vedno priti po njih znotraj časovnega obsega 

dnevnega programa. Prisotnost otrok je bila v letu 2020 nekoliko nižja, saj so bili starši, ki so otroke še 

obdržali doma po ponovnem odprtju vrtcev, upravičeni plačila vrtca. Iz tega razloga so starši v obdobju 

od 18- maja do konca meseca junija 2020, doma obdržali kar 10% otrok. 

 
Programe smo izvajali v  oddelkih prvega starostnega obdobja, kombiniranih oddelkih in v oddelkih 

drugega starostnega obdobja. Število vključenih otrok v oddelke je bilo usklajeno s Pravilnikom o 

normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/2014 in spremembe). V 

večini oddelkov smo imeli število vključenih otrok po fleksibilnem normativu. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141116
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V dnevni program vrtca, je bilo od 1. 1. do 31. 8. 2020, vključenih tudi 18 otrok s posebnimi potrebami, 

od 1. 9. do 31. 12. 2020 pa  22 otrok. Za te otroke smo izvajali individualni program z dodatno strokovno 

pomočjo v skladu z odločbo o usmeritvi oz. zapisnikom multidisciplinarnega tima za zgodnjo obravnavo 

otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP, Ur. l. RS, št. 41/2017). Dodatno strokovno pomoč otrokom nudi 

specialna in rehabilitacijska pedagoginja, ki je v našem vrtcu zaposlena na delovnem mestu vzgojitelja 

za dodatno strokovno pomoč. Ure logopedske pomoči izvaja Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana ter 

Center za sluh in govor Maribor. Eden od otrok je imel dodeljenega začasnega spremljevalca, v enem 

oddelku pa je bil, zaradi vključenosti otroka s posebnimi potrebami, znižan normativ števila otrok v 

oddelku. Na podlagi prejetih zahtevkov za poročila o funkcioniranju otroka in možnostih zagotavljanja 

pomoči v vrtcu, teče postopek za pridobivanje pomoči za 14 otrok. Pričakuje se, da se bo število otrok 

s posebnimi potrebami v naslednjem letu povečalo, prav tako tudi število ur dodatne strokovne 

pomoči.   

Otrokom v vrtcu zagotavljamo tri obroke (zajtrk, dopoldansko malico in kosilo), ki so vključeni v ceno 

programa ter sadni prigrizek v popoldanskem času. Transport hrane do oddelkov vršimo v termo 

posodah v skladu z zahtevami HACCP.  Živila nam dostavljajo dobavitelji, ki so bili izbrani v postopku 

javnega naročanja. Prizadevamo si, da v prehrano vključujemo tudi lokalno in ekološko pridelana živila. 

 
V poletnih mesecih je potekala generalna prenova centralne kuhinje vrtca. Velik del finančnih sredstev 

je bilo za sanacijo kuhinje zagotovljeno iz proračuna Mestne občine Celje, delno pa je stroške kril vrtec 

sam s sredstvi iz investicijskega transferja za leto 2019. V času prenove kuhinje, so se v vrtcu pripravljali 

le zajtrk in malica. Kosila pa je vrtec naročal na 1. OŠ Celje na osnovi medsebojne pogodbe. Poraba živil 

je bila, v primerjavi z letom 2019,  v letu 2020 precej nižja, zaradi dolgega zaprtja vrtca in nižjega števila 

prisotnih otrok.  

 
Prehranjevanje v času zajtrka in malice poteka na način, da ne prekinja dejavnosti vseh otrok, ampak 

se izvaja postopoma. Otroci imajo za ta dva obroka na razpolago daljši časovni razpon in se lahko 

znotraj tega časovnega okvirja sami odločijo, kdaj bodo pojedli zajtrk oz. malico. Strokovni delavci 

otroke spremljajo in so pozorni, da se pri obrokih zvrstijo vsi otroci. Pri prehranjevanju si prizadevamo, 

da otroke učimo kulturnega prehranjevanja in jih spodbujamo k uživanju pestre ter zdrave hrane, ki jo 

pri obrokih načrtujemo v skladu s Smernicami in priporočili za prehranjevanje otrok v vrtcu. Jedilnike 

oblikuje organizatorka prehrane, ki se pri vključevanju jedi na meni usklajuje z vodjo kuhinje. Ukrepi za 

preprečevanje možnosti širitve okužb s COVID-19 so posegli tudi na področje izvajanja dnevno-

rutinskih dejavnosti, zato otroci niso imeli možnosti samopostrežnega načina prehranjevanja, kot je 

bilo prehranjevanje v našem vrtcu organizirano v preteklosti.  
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Za izvajanje strokovnega dela v oddelku skrbijo vzgojiteljice in vzgojiteljice – pomočnice vzgojiteljice. 

Fluktuacije med strokovnimi delavkami v letu 2020 ni bilo. Kadrovske spremembe so prinesle le 

upokojitve večjega števila strokovnih delavk ob koncu šolskega leta 2019/2020, zato smo zaposlili nove 

sodelavce. Številne bolniške odsotnosti, ki so bile pogojene tudi z okužbami s COVID-19 in 

razporeditvami delavcev v karanteno, zaradi stika z okuženimi osebami, so vplivale na to, da smo morali 

organizacijo dela pogosto spreminjati in prilagajati nastalim razmeram. 

 
 

4.2.2 Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev 

 
Kvadratura prostorov, ki jih uporabljajo otroci, na vseh enotah vrtca zagotavlja predpisano kapaciteto 

na otroka. Poleg izvajanja dejavnosti v igralnicah, se v vrtcu poslužujemo tudi drugih prostorov, ki so 

primerni za vzgojno-izobraževalne dejavnosti kot so hodniki, garderobe, didaktični kabineti, itd. 

Ustrezna organizacijo prostora in pestra ponudbo materialov pa je pomembna tudi s pedagoškega 

vidika, saj otrokom zagotavlja spodbudno učno okolje za učenje in razvoj. 

 
V letu 2020 smo, zaradi zmanjšanega obsega poslovanja, nakupili nekoliko manj didaktičnega 

materiala, smo pa več finančnih sredstev namenili vzdrževanju. V času zaprtja vrtca v prvem valu 

epidemije, smo poskrbeli za izvedbo številnih vzdrževalnih del v igralnicah ter na otroških igriščih. V 

mesecu juliju in avgustu pa je potekala adaptacija centralne kuhinje vrtca. Povečalo se je tudi število 

okvar na strojni opremi, kar pripisujemo daljšemu mirovanju strojev v času zaprtja vrtca. V soglasju z 

MOC smo zato za vzdrževalna dela namenili tudi velik del sredstev iz investicijskega transferja za leto 

2019. 

 
Zaradi poostrenih zdravstveno-higienskih ukrepov, ki smo jih izvajali v vrtcu v času poslovanja, smo 

morali iz uporabe izločiti določene vrste igrač. Za igro smo otrokom v manjšem obsegu ponujali tudi 

nestrukturiran material. Posluževali smo se predvsem materialov in igrač, ki so dopuščali pogosto 

čiščenje in razkuževanje. Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela smo, kolikor so to dopuščale 

vremenske razmere, v večjem obsegu, kot v preteklih letih, prenesli na prosto. 

 
V letu 2020 smo zamenjali nekaj dotrajanega pohištva  ter strojev in drugih elementov v centralni 

kuhinji vrtca. Večja finančna naložba je bil nakup prenosnih računalnikov za strokovne delavce vrtca. 

Za nakup opreme je vrtec namenil sredstva iz investicijskega transferja za leto 2019. 
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4.3 Kakovost na procesni ravni 

 

4.3.1 Načrtovanje in izvajanje kurikula 

 

Na pedagoškem področju dela je leto 2020 prineslo številna presenečenja in nepoznane situacije, na 

katere smo se morali prilagajati. Vrtec je posloval le v času od 1. januarja do 13. marca 2020. Z 

razglasitvijo epidemije COVID-19 smo se vrtci s 16. marcem 2020 popolnoma zaprli in nismo poslovali 

vse do 18. maja 2020. Po ponovnem odprtju je izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela potekalo v 

okrnjeni obliki. Pri delu smo morali upoštevati odloke Vlade RS ter priporočila NIJZ-a, zato nismo mogli 

izvajati številnih oblik dela, ki smo jih običajno vključevali v izvedbeni kurikul vrtca. Izvedbeni kurikul je 

bil vezan na izvajanje vsebin le znotraj posameznega oddelka, v tako imenovanih »mehurčkih«, saj se 

skupine otrok ter strokovni delavci niso smeli mešati med seboj. Iz tega razloga je odpadla izvedba vseh 

načrtovanih oblik sodelovanja z okoljem, obogatitvenih dejavnosti in neformalnih oblik sodelovanja s 

starši. Okrnjena je bila tudi izvedba projektov, ki so jih načrtovale strokovne delavke v okviru 

izvedbenega kuruikula oddelka. Strokovni delavci tudi niso izvajali timskih oblik sodelovanja pri 

načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Pedagoško sodelovanje je bilo v praksi 

vezano le na vzgojiteljico in vzg. – pomočnico vzgojiteljice. Znotraj oddelka so strokovni delavci dajali 

velik poudarek vsebinam s področja skrbi za zdravje, gibalnim dejavnostim na prostem ter socialno-

čustvenim temam ter si prizadevali, da je okolje igralnice nudilo dovolj učnih in razvojnih spodbud za 

otroke.  

Novo šolsko leto smo začeli s 1. septembrom 2020 zelo optimistično, z mislijo, da bomo lahko vzgojno-

izobraževalno delo izvajali ob strogem upoštevanju vseh zdravstveno-higienskih ukrepov za zajezitev 

širitve okužb s COVID-19. Temu, žal ni bilo tako. Mesec september je potekal v znamenju postopnega 

uvajanja otrok novincev v mlajših oddelkih, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa so bile 

pedagoške vsebine namenjene predvsem socialno-čustvenim temam, saj so se številni otroci vrnili v 

vrtec po daljšem premoru, ki je nastal zaradi zaprtja vrtcev v prvem valu epidemije. Pedagoško delo in 

izvajanje načrtovanih vsebin za uresničevanje prednostno zastavljenih ciljev se je zopet ustavilo ob 

ponovnem zaprtju vrtcev v mesecu oktobru. Od takrat dalje in vse do konca koledarskega leta, se je v 

enoti našega vrtca izvajala dejavnost v zmanjšanem obsegu, le za otroke iz vseh treh celjskih javnih 

vrtcev, katerih starši so morali opravljali delo Prisotnost otrok v vrtcu je bila zadnje mesece leta 2020 

zato zelo nizka.  
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Preglednica številka 3: Realizacija izvedbenega kurikula Vrtca Tončke Čečeve v letu 2020 

Časovni 
okvir 

Osnovni cilji kurikula Važnejše  dejavnosti v izvedbenem kurikulu   

(vsaka tema je prilagojena razvojnim možnostim otrok) 

jan Spoznavanje časa. 
 

Doživljanje matematike v 
vsakdanjem življenju. 
 

Razvijanje matematičnega 
mišljenja in izražanja. 
 

Doživljanje in spoznavanje 
zimske narave. 

- Igralne dejavnosti s koledarji, števili. 
- Gibalne igre na prostem s poudarkom na matematiki: prvi- zadnji,  
  štetje, vstavljanje, dodaj -odvzemi, velikostni odnosi. 
- Matematične igre in dejavnosti: struktura, barve, oblike . . . 
- Eksperimentiranje v kotičku za  fizikalne igre (zvoki, čas, gibanje 
  predmetov, merjenje, tehtanje, …). 
- Uvajanje v tabelo in grafikon.  
- Zimske športne dejavnosti na igrišču: sankanje, dričanje z lopatko,  
 hoja po snegu. 

- Zimski pohod/izlet (obogatitvene dejavnosti). 
- Podoživljanje zime v likovni, besedni in plesni umetnosti. 

feb. Uživanje v plesni umetnosti. 
 

Uživanje v glasbeni 
umetnosti. 
 

Razvijanje estetskega 
zaznavanja in umetniške 
predstavljivosti. 
 

Razvijanje izražanja in 
komuniciranja z 
umetnostjo. 

- Učenje igranja z ritmičnimi in melodičnimi instrumenti. 
- Poslušanje raznih zvrsti glasbe (instrumentalne, vokalne) in petje. 
- Galerijska razstava v vrtcu: reprodukcije likovnih umetnikov. 
- Obiskovanje umetniško vrednih znamenitosti v bližini vrtca  (kipi,  
  skulpture, spomeniki, reliefi, freske …). 
- Sodelovanje s starši – umetniki pri vzgojnem delu.  
- Instrumentalni koncert v izvedbi vzgojiteljic. 
- Otroci otrokom: otroški nastopi s plesnega ali glasbenega področja. 
- Nastop pevskega zborčka za otroke. 
- Likovno, glasbeno in plesno ustvarjanje. 
- Lutkovna predstava (obogatitvena dejavnost). 

maj Razvijanje neverbalnih 
komunikacijskih spretnosti. 
 

Pridobivanje izkušenj z 
mediji in vzgoja za  kritično 
uporabo javnih medijev. 
 

Razvijanje spretnosti na 
področju tehnologije. 
 

Možnost seznanjanja z 
raznimi kulturami in 
tradicijami.  
 

Spoznavanje, da se ljudje in 
okolje, družba in kultura v 
času spreminjajo. 
 

Razvijanje ustvarjalnosti in 
umetniških sposobnosti. 

- Dejavnosti z odpadnim časopisom, papirjem.  
- AV zgodba (lahko izmišljena). 
- Simbolne igre: TV oddaja, novinar na obisku,  karaoke … 
- Igralno eksperimentiranje: snemanje s kamero, na magnetofonski trak, 
  fotografiranje – kaj od celote smo ujeli v zapis, na fotografijo v   
  kamero? Spreminjanje (brisanje). 
- Zbiranje novic v vrtcu: kaj je res in kaj ni res. 
- Tiskanje besed s črkami, oblikovanje iz časopisnih izrezkov. 
- Igre s črkami in besedami, oblikovanje in pisni zapis sporočila. 
- Didaktične igre na računalniku. 
- Umetniške dejavnosti: dopolnjevanje, simboliziranje,  grafična risba, 
   uporaba časopisa …s poudarkom na okolju vrtca in mesta Celja. 
- Obisk kulturne inštitucije (obogatitveni program). 

 

junij 
 
 

Spoznavanje varnega načina 
življenja. 
 

Spoznavanje zdravega 
načina življenja. 
 

Vzgoja za samostojno skrb 
zase in za pomoč drugim.  

- Učenje o zdravi prehrani in pitju vode. 
- Dejavnosti zdravstvene vzgoje: učenje varovanja pred 
  Škodljivimi vplivi sonca; učenje za samopomoč, učenje za varno  
  odzivanje v nevarnosti. 
- Spoznavanje poklicev, ki varujejo ljudi in premoženje (policisti, gasilci,  
  varnostniki, hišniki) in njihovih dejavnosti ter nujnih telefonskih številk. 
- Igralne dejavnosti na temo promet. 
- Zaključni izlet z avtobusom (obogatitvena dejavnost). 
- Obisk v bližnji  OŠ (z otroki, ki odhajajo v šolo). 
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julij in 
avgust 

Počitniški program 
Razvijanje osnovnih prvin 
športnih zvrsti. 
 

Doživljanje literarnih 
vsebin: pravljice na 
tematiko odnosov, 
tematiko poletja in 
dogodivščin, poezija. 
 

Razvijanje simbolne igre in 
simbolnega jezika. 
 

Spoznavanje pomena 
sodelovanja  ter 
spoštovanja in upoštevanja 
različnosti. 
Ustvarjanje iz naravnih 
poletnih materialov. 

- Gibalne igre, npr: Igre brez meja. Športno prvenstvo… 
- Spoznavanje drugačnih naravnih  in družbenih okolij: ob morju, 
   v planinah, na kmetih, v poletnem mestu … 
- Simbolne domišljijske igre: taborjenje, potovanje z avtom,  
  avtobusom, vlakom, na ladji ali letalu, … 
- Igralna dejavnost ob zemljevidu: Kam iz Celja? 
- Branje in drugo AV spremljanje drugih kultur.  
- Jezikovne dejavnosti; uganke, basni, pesmi, pravljice. 
- Likovne dejavnosti s poletno tematiko. 
- Igre s snovmi in naravnimi materiali: voda, mivka, školjke,  prod, 
   storži, listi ... 
- Ustvarjanje iz nestrukturiranega materiala. 

 

 

Neizvedene so ostale vsebine, ki so bile načrtovane za mesec april, maj, november in december 2020, 

in sicer: 

Časovni 
okvir 

Osnovni cilji kurikula Važnejše  dejavnosti v izvedbenem kurikulu   

(vsaka tema je prilagojena razvojnim možnostim otrok) 

mar. Spoznavanje svojega  telesa 
in življenjskega cikla.  
 

Pridobivanje zaupanja v telo 
in gibalne sposobnosti, 
usvajanje osnovnih gibalnih 
konceptov. 
 

Spoznavanje tehničnih 
predmetov in razvijanje 
tehnične ustvarjalnosti. 
Oblikovanje osnovnih 
življenjskih navad  in 
spoznavanje razlik med 
navadami naše in drugih 
kultur. 
 

Spoznavanje medkulturnih 
razlik in razvijanje 
občutljivosti za etično 
dimenzijo različnosti. 
Preseganje stereotipnosti 
glede moških in ženskih 
vlog v (naši) družbi. 
 

- Gibalne igre in igre s prsti.  
- Plazenje, plezanje, hoja po stopnicah, plazenje, hoja, tek, skoki. 
- Simbolne igre v kotičkih za igro vlog na temo družinskega življenja z  
  aktivno vlogo vzgojiteljev.  
- Spoznavanje poklicev  (brez delitve na spol) v sodobni družbi. 
- Simbolne igre različnih poklicev (brez delitve na spol) s poudarkom na 
  uporabi tehničnih predmetov (simbolnih in pravih) in tehnični 
  ustvarjalnosti. 
- Informiranje o življenjskem ciklu človeka: od spočetja do smrti 
  (dojenček, otrok, odrasli v zreli dobi in starostnik). 
- Vključevanje staršev  in starih staršev v vzgojno delo: obisk mamice z  
   dojenčkom, noseče mame, očeta, babice, dedka . . . 
- Seznanjanje z drugimi ljudstvi (Azija, Afrika, J. Amerika): preko 
  ilustracij, posnetega DVD, pogovorov, glasbe, plesa, miselnega  
  vzorca, sodelovanja staršev ali znanca pri predstavitvi druge kulture. 
- Uporaba IKT tehnologije. 
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apr. 
 

Razvijanje matematičnega 
mišljenja in spretnosti. 
 

Razvijanje naklonjenega, 
spoštljivega in odgovornega 
odnosa do žive in nežive 
narave. 
 

Razvijanje jezikovnih 
zmožnosti  (besedila, 
besednjak) v zvezi s 
pomladnim  naravoslovjem.  

- Igre izštevanja, štetja. 
- Raziskovalne naravoslovne igre v naravnem okolju vrtca. 
- Eksperimentalni kotički narave v oddelku. 
- Opazovanje in spremljanje rasti in razvoja rastlin in živali. 
- Naravoslovne dejavnosti na prostem (greda). 
- Naravoslovni miselni vzorci, tabele. 
- Sprehodi v naravo (kjer je to mogoče) in varovanje narave.  
- Pogovor ob fotografijah iz narave (povečave, tudi na  projektorju). 
- Lutkovna predstava (obogatitvena dejavnost). 

nov. Omogočanje otrokom, da 
spoznavajo svoje gibalne 
sposobnosti. 
 

Doživljanje in 
spoznavanje literarnih 
del. 
 

Spodbujanje jezikovne in 
predpisne ustvarjalnosti 
ter simbolov pisnega 
jezika. 
 

Spoznavanje dramske in 
AV umetnosti ter 
ustvarjanje. 

- Hoja in tek ter elementarne gibalne igre na prostem. 
- Lutkovna predstava (obogatitveni program). 
- Ponavljanje in širjenje otrokove izreke (verbalizacija). 
- Pripovedovanje in branje pravljic, zgodb ter poezije. 
- Dramska igra (od posnemanja do iger z vlogami). 
- Besedno, glasbeno, plesno in likovno ustvarjanje (po literarnih  
   vsebinah). 
- Ponavljajoče se dejavnosti v vrtčevski knjižnici. 
- AV dejavnosti za spodbujanje poimenovanja, oblikovanja zgodb 
in 
  drugega besednega ustvarjanja. 
- Simbolne dejavnosti: igra in igralne dejavnosti zapisovanja, 
miselnih  
   vzorcev, dejavnosti s črkami. 
- Likovno ustvarjanje na temo pravljičnih junakov. 

dec. Razvijanje gibalnih 
spretnosti roke in 
koordinacije. 
 

Zavedanje obstoja 
različnih jezikov in 
doživljanje statusa 
slovenskega jezika kot 
državnega jezika. 
 

Spoznavanje 
umetnostnih zvrsti: 
ljudska in obrtna 
umetnost. 
 

Spoznavanje 
medkulturnih in drugih 
razlik. 
 

- Praznične delavnice za otroke. 
- Praznična pekarna: žemlje, suhi keksi. 
- Dejavnosti s področja jezika: poslušanje poezije, kratkega branja 
v 
  različnih jezikih, poslušanje državne himne. 
- Spoznavanje značilnosti Slovenije.  
- Miklavževanje. 
- ljudske pesmi in otroške ljudske deklamacije.  
- Pisno sporočanje želja z voščilnico. 
- Učenje družabnosti: praznična čajanka za otroke in starše. 
- Poslušanje božične instrumentalne klasične glasbe.  
- Predstava za otroke: lutkovna igra (obogatitvena dejavnost). 
- Obdarovanje. 

 

 

Dnevno rutinske dejavnosti so tiste dejavnosti, ki se v vrtcu pojavljajo vsak dan v nekem časovnem 

zaporedju. V vrtcu se trudimo, da so te dejavnosti prilagojene potrebam otrok ter dopuščajo 

fleksibilnost in individualnost v času, prostoru in pri vzpostavljanju socialnih stikov. 

Pri dnevno rutinskih dejavnostih bomo spremljali, kako strokovni delavci upoštevajo načela kurikula 

(možnost izbire, spoštovanje zasebnosti in intimnosti, uravnoteženosti, itd.) pri izvajanju le-teh. 
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Prehrana 

V okviru cene za dnevni 6 do 9 urni program pripadajo otrokom trije obroki hrane (zajtrk, malica, 

kosilo). Sestava jedilnikov za vse tri obroke hrane je narejena v skladu s smernicami zdravega 

prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V jedilnike vnašamo ekološko in lokalno pridelano 

hrano.  

Poleg treh obrokov hrane, vrtec nudi otrokom še prigrizek v času po 15. uri, ki je sestavljen iz 

pekovskega peciva in sezonskega sadja. Otrokom je v jedilnih kotičkih skozi cel dan na voljo tudi napitek 

(nesladkan čaj in voda).  
 

Sproti spremljamo ješčost otrok in spodbujamo kulturno prehranjevanje. Zagotavljamo tudi zdravniško 

predpisano dietno prehrano za otroke in zaposlene. 
 

Zunanji nadzor nad ustreznostjo obrokov in nad zagotavljanjem higienskih standardov v kuhinji za vrtec 

izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.  

 

Zobozdravstvena preventiva 

V izvedbeni kurikul oddelkov vzgojiteljice vključujejo tudi dejavnosti, s katerimi pri otrocih spodbujajo 

skrb za higieno zob. V mlajših oddelkih otroke spodbujajo k spiranju zob po prehranjevanju. V starejših 

oddelki pa je zobozdravstvena preventiva povezana z učenjem pravilnega umivanja zob. Vrtec pri tej 

nalogi sodeluje tudi z zobozdravstveno ambulanto. V letu 2020 se umivanje zob v vrtcu ni vršilo, saj 

smo ocenili, da dejavnost ni primerna za čas, ko obstaja velika možnost okužb s COVID-19. 

 

Zdravstveno-higienski režim 

Skrb za lastno zdravje in varnost je ena od vsebin, ki jo vnašamo v izvedbeni kurikul vrtca. Otroke učimo, 

kako lahko poskrbijo za svoje zdravje s pravilno prehrano in gibanjem ter se varujejo pred nesrečami 

in poškodbami. Zgled jim dajemo z lastnim ravnanjem pri delu. Posebno pozornost smo namenili skrbi 

za spoštovanje zdravstveno-higienskih ukrepov za preprečevanje možnosti širitve okužb.  

 
Zaposleni bomo skrbeli tudi za zagotavljanje visokega higienskega standarda pripomočkov za igro in 

bivalnih prostorov, varnega okolja za igro in učenje otrok ter delovnih pogojev za zaposlene. 

Starše in zaposlene smo sproti pisno seznanjali o aktualnih dogodkih (pojavih okužb) in možnih 

preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni. 

 

Obogatitvene dejavnosti v izvedbenem kurikulu 
 
Obogatitvene dejavnosti predstavljajo obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela z vsebinsko 

drugačnimi dejavnostmi in so sestavni del izvedbenega kurikula vrtca. Potekajo skozi celotno šolsko 

leto ter so skladne s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Vsebine obogatitvenih dejavnosti so sprejete na 

svetu staršev in svetu vrtca. Izvedba obogatitvenih dejavnosti poteka v skladu s protokolom, ki ga ima 

v ta namen oblikovanega vrtec. 
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Za organizacijo in izvedbo večina obogatitvenih dejavnosti so odgovorni strokovni delavci vrtca, ki so 

jih v letu 2020 izvajali samo v okviru svojega oddelka. Oblike in načini izvedbe dejavnosti so bili 

prilagojeni ukrepom, zato smo jih izvedli v zmanjšanem obsegu. 

 

Preglednica številka 4: Načrtovane in izvedene dejavnosti 

Izvedene obogatitvene dejavnosti  Neizvedene obogatitvene dejavnosti 

- lutkovne predstave za otroke – interna 
  izvedba po oddelkih, 

- obisk kulturne inštitucije (gledališče), 

- zimski izlet z avtobusom, 
- spomladanski izlet z avtobusom,  
- plavalni tečaj, 

- Individualno božično – novoletno darilo, ki so ga 
otroci odnesli domov. 

- album s fotografijami otroka pri dejavnosti, ki 
  ga odnesejo domov. 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 
 
Projekti v izvedbenem kurikulu 

 

Strokovni delavci vključujejo projekte v izvedbeni kurikul oddelka zato, da z njimi obogatijo ponudbo 

izvedbenega kurikula in otrokom približajo zanimive vsebine iz okolja. Dejavnosti, ki so se izvajale v 

okviru projektov, so strokovni delavci vsebinsko prilagajali načrtovanemu izvedbenemu kurikulu 

oddelka in zdravstveno-higienskim ukrepom. Projekti so se v oddelku izvajali brez vključevanja zunanjih 

inštitucij.  

 
 

Preglednica številka 5: Vsebina izvedenih projektov 

Naslov projekta in namen 

Znamenitost mojega kraja 
Otroke bomo spodbudili k raziskovanju znamenitosti v okolici našega vrtca in  jih seznanili z 
njihovimi značilnostmi. Na ta način bomo pri otrocih razvijali veselje do raziskovanja okolja in 
obiskovanja kulturnih ter drugih znamenitosti v neposredni okolici vrtca. 

Varno v vrtec in šolo 
Otroke želimo seznaniti z varnim ravnanjem v prometu in jih učiti varnega vključevanja v promet. 
K varnemu ravnanju v prometu bomo spodbujali tudi starše. 

Z gibanjem do zdravja 
Otroke bomo spodbujali, da razmišljajo o tem, kaj lahko storijo za svoje dobro počutje in zdravje 
(pijejo, ko so žejni, se umijejo in preoblečejo, ko so preznojeni …). Seznanjali jih bomo z 
osnovnimi načeli osebne higiene in poskrbeli, da jih bodo dosledno izvajali. Trudili se bomo, da 
bodo otroci začutili gibanje kot vir ugodja in ga sprejemali kot način življenja. 

Varno s soncem 
Otrokom želimo približati pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in 
jim privzgojiti samozaščitna ravnanja, kot so: uporaba zaščitnih sredstev (kapa, očala, kreme …), 
uporaba pravila sence in izogibanje bivanju na prostem v opoldanskih urah v poletnih mesecih. 
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Varujmo svoje okolje 
Namen projekta je ozavestiti otroke, da  se  skrb za okolje  tiče vseh ljudi. Učili jih bomo, kako 
lahko s spremembami svojega načina življenja vplivamo na to, v kakšnem okolju bomo živeli v 
prihodnje. Razmislili bomo, kako bi lahko tudi mi prispevali k manjši onesnaženosti zraka ter 
ugotavljali,  kako lahko nekatere  odpadke uporabimo v nove, koristne namene. 

Bralček 
Otrokom bomo približati knjigo kot vir ugodja in vir informacij ter z zanimivimi dejavnostmi pri 
otrocih spodbujali razvoj bralne pismenosti. Hkrati želimo, da spoznajo knjižnico in jo začutijo kot 
prijeten prostor druženja. 

Igriva arhitektura v vrtcu 
Spodbuditi želimo zavedanje otrok o vplivu prostora in arhitekture na naše življenje, zdravje, 
počutje, varnost in zadovoljstvo. Želimo jih spodbuditi k razmišljanju o osnovnih prostorskih in 
arhitekturnih zakonitostih, do katerih bodo prišli z lastno aktivnostjo. 

Turizem v vrtcu 
Otroke bomo spodbudili k raziskovanju znamenitosti v okolici našega vrtca in jih seznanili z 
njihovimi značilnostmi. Na ta način bomo otrokom razvijali veselje do raziskovanja okolja in 
obiskovanja kulturnih ter drugih znamenitosti v neposredni okolici vrtca. 

Razigrani gozd 
Otrokom bomo z različnimi dejavnostmi v naravnem okolju  približali gozd, saj menimo, da 
predstavlja bogato učno okolje, ki omogoča otrokom nove izzive in ima pozitiven učinek na 
celosten razvoj otrok.  

Spoznavanje integritete v vrtcu 
Otroci se bodo z vzgojiteljico, ob prebiranju slikanice in pri izvajanju drugih  dejavnostih, 
pogovarjali o negativnih posledicah neetičnega ravnanja ter o tem, kaj je prav in kaj narobe. 
Otroci bodo svoja razmišljanja in izkušnje podoživljali z različnimi izraznimi sredstvi. 

OBJEM (Bralna pismenost) 
V sodelovanju z  ZRSŠ bomo, kot implementacijski vrtec, pri otrocih spodbujali razvoj bralne 
pismenosti. Ob preizkušanju didaktičnih pristopov in strategij z nalogami, ki nam jih bodo 
posredovali razvojni vrtci, bomo v izvedbenem kurikulu izvajali vse gradnike bralne pismenosti 
in z oblikami formativnega spremljanja opazovali razvojni napredek otrok na govornem 
področju. 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
 
 
 

Dodatne dejavnosti 

Dodatne dejavnosti v drugi polovici šolskega leta 2019/2020 nismo izvajali. Na željo staršev pa smo z 

izvedbo dodatne dejavnosti »Žogaria« začeli z novim šolskim letom na enoti Hudinja in Center. Tudi 

izvedba dodatnih dejavnosti je potekala v skladu z vsemi zdravstveno-higienskimi ukrepi za zajezitev 

možnosti širitve okužb s COCID-19 in le s hkratno  prisotnostjo otrok, ki so prihajali iz enega oddelka. 

Dejavnost je potekala v času, ko se je v večini zaključil redni program vrtca. Stroške nadstandardnih 

dejavnosti plačajo starši neposredno zunanjemu izvajalcu.  
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4.4 Kakovost na posredni ravni  

 

4.4.1 Sodelovanje s starši 

 

Načrtovali smo vse zahtevane formalne oblike ter številne neformalne oblike sodelovanja s starši, 

vendar jih zaradi predpisanih zdravstveno-higienskih ukrepov, nismo izvedli. 

Nastale razmere so od zaposlenih v vrtcu terjale iskanje drugih kanalov, s pomočjo katerih smo lahko 

dosegli čim širši krog staršev. V začetku koledarskega leta smo v vrtcu vzpostavili aplikacijo eAsistent, 

s pomočjo katere smo obveščali starše v času zaprtja vrtca. S pomočjo elektronskih medijem smo 

predstavnikom v svetu staršem posredovali vse informacije, ki smo jih prejeli s strani MIZŠ o ponovnem 

odpiranju vrtcev.  

 
Dolga odsotnost otrok iz vrtca nas je spodbudila k iskanju načinov, da smo občasno prihajali v stik s 

starši in otroci. Trudili smo se doseči vse otroke in starše, zato smo se, poleg elektronskega 

komuniciranja, posluževali še vzpostavljanje stika po navadni pošti in s telefonskimi klici. V času zaprtja 

vrtca smo bili za starše vseskozi dosegljivi po elektronski pošti in telefonski številki. Strokovni delavci 

so za otroke pripravljali različne didaktične igre, ki so jih posredovali staršem v obliki pisma po 

elektronski pošti in z navadno pošto ter z objavami na spletni strani vrtca. Na pisma strokovnih 

delavcev so se odzivali tudi starši skupaj z otroki, ki so sporočali, kaj vse otroci počnejo doma in kaj 

pogrešajo, ker ne morejo v vrtec. Vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč je vzpostavila sodelovanje 

na daljavo tudi s starši otrok s posebnimi potrebami. Večina staršev se je aktivno odzvala in bila 

hvaležne za predloge o tem, kako izvajati dejavnosti z otroki za spodbujanje njihovih razvojnih 

primanjkljajev. 

 
Izvajanje različnih oblik sodelovanja strokovnih delavcev s starši na daljavo tudi s pomočjo navadne 

pošte in telefonske komunikacije, so povzročila nekoliko višje stroške poštnih in telefonskih storitev v 

letu 2020, v primerjavi z letom 2019. 

 

Preglednica številka 6: Izvedeni roditeljski sestanki v letu 2020 

Oblika 
sodelovanja s 
starši 

Okvirna vsebina Izvajalec Kraj in rok 
izvedbe 

Roditeljski 
sestanek za 
starše otrok 
novincev – na 
daljavo 

 

- Predstavitev zavoda in posameznega vrtca z 
ogledom prostorov. 

- Predstavitev programov in hišni red. 

- Smernice za uvajanje novincev in blaženje 

 težav prilagajanja v uvajalnem obdobju. 

pomočnica ravnateljice, 
sodelujejo vodje enot in 
vzgojiteljice 

 

 

enote vrtca 

avgust 2020 
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1. roditeljski 
sestanek 

 

- Predstavitev izvedbenega kurikula 

   oddelka. 

- Predlogi staršev k LDN oddelka. 

- Izvolitev predstavnika v svet staršev. 

- Dogovor o terminu izvajanja pogovornih ur za 
starše. 

- Informacije o načinu obveščanja staršev,  

  oblikah sodelovanja s starši, praznovanju 

  rojstnih dni otrok v vrtcu, fotografiranju 

  otrok in druge informacije, povezane z  

  bivanjem otrok v vrtcu. 

 

priprava gradiva: 
ravnateljica 

 

izvedba: skupina 
vzgojiteljic v sodelovanju 
s pomočnicami 
vzgojiteljic 

 

v vsakem 
oddelku 

 

sep. - okt. 

2020 

Strokovna 
predavanja za 
starše 

 

      Strokovna tema: »Izzivalec ulice« 

 

Zunanji izvajalec 

 

29. januar 
2020 

 

Načrtovani dogodki za otroke v dopoldanskem času, ki se jih lahko udeležijo tudi starši ter druge neformalne 

oblik sodelovanja s starši pa niso bile izvedene, ker to niso dopuščali zdravstveno-higienski ukrepi za 

preprečevanje možnosti širitve okužb s COVID-19.  

 

 

Preglednica številka 7: Neizvedene oblike sodelovanja s starši 

Predviden rok 
izvedbe 

Vsebina Vrsta dejavnosti 

januar 2020 - zimski izlet v naravo Zimske igre na igriščih vrtca oz. na zimskem izletu. 

 
februar/marec 
2020 

- pustovanje, 
- glasbeni koncerti, 
- lutkovne predstave, 
- galerija v vrtcu 

Pustno rajanje in povorka. 
Likovno, glasbeno in plesno ustvarjanje ter nastopi. 
Priprava razstave likovnih izdelkov otrok. 

 
maj - junij 2020 

- športno dopoldne, 
- spomladanski izlet, 
- interne razstave 

Delavnice na temo gibalnih iger na igriščih enot 
vrtca. 
Opazovanje in spoznavanje spomladanski dogajanj v 
naravi.  

 
marec 2020 

 
»Marčevski dan za starše« 

Vsi otroci v svojem oddelku: kratek nastop za starše 
oz. skupna igra pod vodstvom vzgojiteljice (rajalne 
igre, ples, dramatizacija, petje …). 

 
od aprila do maja 
2020 

Razstava in prireditve ob zaključku 
projektov in delavnic 

Oddelki otrok drugega starostnega obdobja bodo 
predstavili potek projektov in interesnih dejavnosti. 

maj/junij 2020 Javna prireditev vrtca :  
»Mozaik petja in plesa« 

Nastop glasbenih, pevskih in plesnih skupin otrok z 
vseh enot vrtca. 

 
junij 2020 

Skupno popoldne otrok in staršev 
s predstavitvijo dejavnosti, ki so 
potekale v izvedbenem kurikulu na 
temo porajajoče se pismenosti v 
povezavi z gibanjem 

Vsi oddelki na vseh enotah vrtca. 
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Pogovorne ure so potekale 1 x mesečno, v skladu z časovnim dogovorom, ki so ga sprejeli starši skupaj 

z vzgojiteljico na 1. roditeljskem sestanku. Na nivoju vrtca smo se dogovorili za protokol izvedbe 

pogovornih ur, ki ga morajo strokovne delavke upoštevati pri izvajanju le teh. Pogovorne ure so v času 

razglašene epidemije, ko so vrtci še bili odprti, izvajale na daljavo. V času zaprtja vrtca pa smo stike s 

starši ohranjali po elektronski pošti in s pomočjo telefonskih pogovorov. 

 

4.4.2 Sodelovanje z okoljem 

 
Zaradi zdravstveno-higienskih ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19, ki so se izvajali večino 

leta 2020, v vrtcu nismo realizirali številnih načrtovanih oblik sodelovanja z okoljem. Izvajali smo le tiste 

oblike, ki so lahko potekale v vrtcu, brez prisotnosti zunanjih izvajalcev.  

 
Okrnjeno sodelovanje z okoljem ni bilo vezano samo na pedagoško delo z otroki, ampak tudi na 

strokovno sodelovanje strokovnih delavcev z drugimi vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami. Izvajali 

smo le tiste oblike, ki smo jih lahko izpeljali na daljavo, v obliki video-konferenc. 

 
Sodelovanje vrtca z okoljem je v letu 2020 potekalo z naslednjimi ustanovami:  

 
Preglednica številka 8: Sodelovanje z okoljem 

Institucija v okolju Oblika sodelovanja 

 

 

MO Celje 

- seje s predstavnico Oddelka za družbene dejavnosti, 

- sodelovanje pri investicijskem vzdrževanju in nakupu opreme,  

- sodelovanje pri izdaji soglasij , 

- sodelovanje vrtca v projektih Mestne občine Celje in pri čistilni 

akciji,  

Javni vrtci v MO Celje - usklajevali dejavnosti na srečanjih Odbora za povezovanje 

- celjskih javnih vrtcev v MOC, 

- zagotavljanje dodatne strokovne pomoči, 

OŠ v MO Celje - na ravni vzgojiteljic v oddelkih pred vstopom v šolo in z 

učiteljicami prvih razredov ter med svetovalnimi delavkami obeh 

institucij,  

 
 
 
 
 
 

Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in 

šport ter druga ministrstva 

- Poročanje vrtca o številu oddelkov, o normativih in 
strukturi na portal MIZŠ. 

- Mesečno sporočanje na portal o številu prostih mest v 
posameznih  oddelkih in enotah vrtca (zakonska obveza). 

- Mesečno sporočanje na portal o otrocih, ki so kot drugi otroci v 
družini upravičeni do subvencije v skladu z zakonom. 

- Vnašanje podatkov o vključenih otrocih v vrtec v spletni portal 
ministrstva. 

- Pridobivanje informacij in strokovnih pojasnil: z okrožnicami 
ministrstva, v individualnih pogovorih in podobno. 
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- Ravnateljica,  po potrebi pa tudi od nje pooblaščene osebe, se 
udeležujejo posvetov in drugih srečanj, ki jih organizirajo 
ministrstva. 

- Poročanje na portal o številu okužb s COVID-19 v vrtcu. 
Zavod RS za šolstvo - regijski aktivi ravnateljev, 

- - sodelovanje v okviru projekta OBJEM 

Skupnost vrtcev Slovenije 

(SVS) 

- strokovna srečanja, 

- priprava gradiv za ministrstva, 

- priprava predlogov zakonskih sprememb, 

- pretok informacij o izvajanju ukrepov v povezavi z epidemijo 

COVID-19. 

Združenje ravnateljev 

Slovenije 

- - Udeležba ravnateljice na skupščinah in izobraževanjih. 

Simbio - pri zbiranju starega papirja in ločevanju odpadkov, 

Društvo za pomoč osebam 

z motnjami v razvoju 

»Vesele nogice« 

- zbiranje zamaškov v dobrodelne namene, 

Zdravstveni dom Celje - zobozdravstvena preventiva, 

 

NLZOH in NIJZ - odvzem brisov na snažnost in vzorcev živil, deratizacija in 

dezinsekcija, 

- odvzem vzorcev vode za testiranje na prisotnost bakterij 

Legionella pneumophila v vodovodnem omrežju, 

- razkuževanje prostorov vrtca 

- posvetovanje z epidemiologi ob pojavu okužb s COVID-19 v vrtcu. 

 

Zavod za zaposlovanje - razpisi za objavo prostih delovnih mest, 

- - sodelovanje v programu usposabljanja na delovnem mestu, 

Center za socialno delo - medsebojno obveščanje in sodelovanje pri obravnavi različnih 

- primerov v povezavi z otroki, vključenimi v vrtec, 

- - izdaja odločb za znižano plačilo vrtca, 

Gimnazija Celje Center - udeležba strokovnih delavk na izobraževanjih v okviru projekta 

- MUNERA 3, 

- - opravljanje praktičnega dela dijakov v vrtcu, 

Pedagoške fakultete - opravljanje praktičnega dela študentov v vrtcu, 

 

Ljudske univerze - opravljanje praktičnega dela odraslih v vrtcu, 

 

Dispanzer za psihohigieno 

otrok 

- strokovno sodelovanje pri razreševanju razvojnih težav, ki se 

kažejo pri posameznih otrocih, vključenih v vrtec, 

Zavod za gluhe in naglušne 

Ljubljana 

- dodatna strokovna pomoč otrokom s PP v vrtcu, 

Novi tednik in radio Celje - predstavitev vrtca v časopisu in na radiu, 
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Humanitarno društvo 

Enostavno pomagam 

- sodelovanje pri dobrodelnem projektu, 

METRO SR, zavod za 

prostor Savinjske regije 

- sodelovanje otrok na delavnicah v okviru projekta »Majhni 

arhitekti v 

- velikem mestu«, 

KPK - sodelovanje pri projektu »Spoznavanje integritete v vrtcu«, 

 

 

4.4.3 Poklicni razvoj zaposlenih 

 

Delavci v javnih vrtcih imamo v skladu s 53. členom Kolektivne pogodbe (Ur. l. RS, št. 52/94 in 

spremembe) pravico do stalnega strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. V vrtcu 

dajemo velik poudarek skrbi za strokovni razvoj in izobraževanje zaposlenih. Tudi v  letu 2020 smo 

izobraževanja izvajali v obliki internih in eksternih strokovnih izpopolnjevanj, vendar v okrnjeni obliki, 

saj izvedba v živo večji del leta ni bila mogoča. Večina izobraževanj je bila vezana na izvedbo na daljavo, 

v obliki videokonferenc.  

 
Izvedli smo le nekatera načrtovana izobraževanja, ko je to še bilo mogoče izvesti v živo. Večina ostalih 

izobraževanjih pa smo ponujali sproti. Zaposlenim smo ponujali predvsem izobraževanja, ki jih je izvajal 

ZRSŠ in so bila brezplačna. Delavce smo spodbujali, da se z raziskovanjem spletnih ponudb, na daljavo 

udeležujejo strokovno primernih izobraževanj, ki so jih ponujale različne inštitucije (Arnes, fakultete, 

ZRSŠ, itd.). Stroški kotizacij in ostali stroški, povezani z udeležbo na izobraževanjih (dnevnice, potni 

stroški), so bili zato v primerjavi z letom 2019, v letu 2020 precej nižji. 

 
Spodbujali smo tudi samoizobraževanje zaposlenih s pomočjo strokovne literature, ki je bila 

zaposlenim na razpolago v strokovni knjižnici oz. smo jim strokovno gradivo posredovali v elektronski 

obliki. 

 

Preglednica številka 9:  Vsebine predvidenih strokovnih izpopolnjevanj za zaposlene 

Načrtovani seminarji za leto 2020 

Strokovni posvet dobrih praks na temo: VRTEC - družbeno okolje enakih možnosti 

Strokovno srečanje za pomočnice vzgojiteljice 

Letno poročanje za določene in druge uporabnike EKN 

Glasba v vrtcu 

Izobraževanja v organizaciji Gimnazije Celje - Center 

Izobraževanja v okviru projekta OBJEM 

Obnova znanja z osnov prve pomoči (izvedba v dveh skupinah) 

Medsebojni odnosi 
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Preglednica števila 10: Izvedena izobraževanja  

Naslov izobraževanja 
Datum 
izvedbe Kraj izvedbe Izvajalec Trajanje 

Število 
udeležencev 

Letno poročanje za 
določene in druge 
uporabnike EKN 

9. 1. 2020 
  

 Maribor 

Zveza računovodij, 
finančnikov in 
revizorjev Slovenije 

  
4 ure 

  
1 

Strokovno predavanje: 
»Izzivalec ulice« 29. 1. 2020 Celje Zavod 7   

Delo s predšolskimi otroci 
z avtizmom 

31. 1. in 1. 2. 
2020 Ljubljana Center Motus d.o.o. 16 ur 1 

Usposabljanje in izpit iz 
prve pomoči 

17. in 18. 2. 
2020 Celje 

RKS – Območna enota 
Celje 8 ur 22 

Strukturno učenje kot 
uspešna metoda pri 
otrocih z avtistično 
motnjo 

4. in 5. 3. 
2020 Ljubljana ZGN Ljubljana 16 ur 1 

Preventivno delo ob 
prehodu otroka v OŠ 19. 12. 2020 Na daljavo 

LOGOs; martina Ozbič 
s.p. 8 ur 1 

Delovna razmerja 9. 1. 2020 Kranj Dr. Marija Hladin 2 ure 1 

Strokovni posvet dobrih 
praks na temo: VRTEC - 
družbeno okolje enakih 
možnosti 28. 1. 2020 Ljubljana Supra d.o.o. 8 ur 5 

Delo s predšolskimi otroki 
z Avtizmom 

31. 1. in 1. 2. 
2020 Ljubljana Center Motus d.o.o. 16 ur 1 

Izzivalec ulice 29.1.2020 Celje Zavod7 2 uri 35 

Strukturirano učenje kot 
uspešna metoda… 

4. in 5. 3. 
2020 Ljubljana ZGN Ljubljana 16 ur 1 

Trajnostna mobilnost 
4. in 5. 3. 
2020 Ljubljana Društvo FOCUS 8 ur 1 

Komunikacija vzgojiteljice 
pri otroški igri Marec - maj Na daljavo ZRSŠ 8 ur 11 

Pomen vrtca za družino Marec-maj Na daljavo ZRSŠ 8 ur 5 

Sodelujoči vrtec Marec-maj Na daljavo ZRSŠ 8 ur 4 

Ustvarjalni pristopi 
zgodnjega učenja Marec-maj Na daljavo ZRSŠ 8 ur 2 

Svetovalni delavci vrtcev 
za otroke ranljivih skupin Marec-maj Na daljavo ZRSŠ 8 ur 1 

Kompetence za vodenje v 
spremenjenih razmerah 

12. in 13. 10. 
2020 Na daljavo Šola za ravnatelje 16 ur 1 

Slovenski dnevi 
sanitarnega inženirstva 

22. in 23. 10. 
2020 Na daljavo 

Inštitut za sanitarno 
inženirstvo 16 ur 1 

Izkustvene delavnice v 
vrtcu 

Sept. – okt. 
2020 Na daljavo GCC 50 ur 2 

 
Vodstveni in svetovalni delavci smo se povezovali v okviru regije in države. Sodelovanje je potekalo z 

udeleževanjem na strokovnih regijskih aktivih, v okviru Združenja ravnateljev Slovenije, Skupnosti 

vrtcev Slovenije ter na aktivih ravnateljev, ki jih sklicuje Zavod RS za šolstvo. Srečanja so potekala na 

daljavo. 
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V vrtcu smo si naredili načrt za leto 2020, da bomo strokovni in profesionalni razvoj zaposlenih 

spodbujali tudi z raziskovanjem lastne prakse ter izmenjavo primerov dobre prakse med seboj. Oblike 

in metode dela, ki smo jih načrtovali so bile medsebojne hospitacije, raziskovanje prakse s pomočjo 

vprašalnikov, spremljanje lastne prakse s pomočjo zapisov o opažanjih in podobno. Do realizacije teh 

vsebin ni prišlo, ker razmere takšnih oblik dela niso dopuščale. Nerealizirane so ostale tudi načrtovane 

hospitacije in posvetovalni razgovori ravnatelja s strokovnimi delavci s področja neposrednega 

pedagoškega dela. V času delovanja vrtca so bili izvedeni le nenačrtovani občasni hospitacijski obiski 

strokovnih delavcev in drugi zaposlenih, na katerih se je spremljalo predvsem izvajanje zdravstveno-

higienskih predpisov in ukrepov za omejitev širjenja okužb s COVID-19.  

 
Leto 2020 je bilo zahtevno tudi za ravnatelje, saj smo se pri delu srečevali z nenehnimi novostmi v času 

razglašene epidemije. Iz tega razloga je bilo potrebno sproti spremljati vse zakonodajne spremembe, 

da smo lahko zagotavljali nemotene kadrovske procese in zakonito delovanje vrtca. 

 

5. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
 

5.1 Zakonske in druge pravne podlage za delovanje vrtca 

 

Pri svojem delovanju se Vrtec Tončke Čečeve opira na področno in drugo zakonodajo, in sicer:  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, UPB 5 (Ur. l. RS, št. 16/2007 in 

spremembe),  

- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/1999), 

- Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 

23/2006 in spremembe), 

- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske  vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/2014 in 

spremembe), 

- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. l. RS, št. 54/2002 in 

spremembe), 

- Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Ur. l. RS, št. 7/2014 in spremembe), 

- Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 

(Ur. l. RS, št. 64/2004 in spremembe), 

- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005 in spremembe), 

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev (Ur. l. RS, 

73/2000 in spremembe), 



 
30 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, 

97/2003 in spremembe), 

- Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu (Ur. l. RS, št. 61/2012), 

- Pravilnik o publikaciji vrtca (Ur. l . RS, št. 64/1996), 

- Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil 

staršev (Ur. l. RS, št. 76/2008 in spremembe), 

- Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami ( 

Ur. l. RS, št. 88/2013), 

- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 

80/2004), 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP - Ur. l. RS, št. 58/2011 in spremembe), 

- Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. št. 54/2003 in spremembe), 

- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili  (Ur. l. RS, 52/2000 

in spremembe), 

- Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu prihajajo v stik z 

živili (Ur. l. RS, št. 82/2003 in spremembe), 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011), 

- Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. RS, št. 87/2002 in spremembe), 

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS, št. 

89/99 in spremembe), 

- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/1998 in spremembe), 

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št. 101/2004 in spremembe), 

- Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013 in spremembe), 

- Zakon o javnih uslužbencih, UPB 3,  (Ur. l. RS, št. 63/2007 in spremembe), 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, (Ur. l. RS, št. 108/2009 in spremembe), 

- Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (Ur. l. RS,  

št. 28/2014 in spremembe), 

- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. RS, št.  

85/2010 in 173/2020), 

- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 23/2004 in spremembe), 

- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/2008 in spremembe), 

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (Ur. l. 81/2006 

in spremembe), 

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 68/2017 in spremembe), 
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- Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno 

osnovo (Ur. l. RS, št. 142/2006 in spremembe), 

- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/1991 in spremembe), 

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011 in spremembe), 

- Pravilnik o usmeritvah za  usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, 

št. 72/02), 

- Zakon o računovodstvu  (Ur. l. RS, št. 23/1999 in spremembe), 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 in spremembe), 

- Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za 

predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Ur. l. 

RS, št. 92/2012 in spremembe), 

- KP za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 18/1991 in spremembe), 

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. l. RS, št. 52/1994 in spremembe), 

- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/2008 in spremembe), 

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021  

(ZUPPJS21 - Ur. l. RS, št. 75/2019 in 139/2020) ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS 2021), 

- Zakon o javnem naročanju (ZJN – 3, Ur. l. RS, št. 91/2015 in spremembe), 

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 in spremembe), 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/2006 in spremembe), 

- Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov (EU/2016 – GDPR), 

- Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 – ZIUPDU (Ur. l. RS; št. 98/2020, 

- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID- 19 – ZIUOOPE (ur. 

l. RS, št. 80/2020, 152/2020 – ZZUOOP, 175/2020 – ZIUOPDVE, 203/2020-ZIUPOPDVE), 

- Odredba o razglasitvi epidemije nalezljivih bolezni SARS – COV – 2 na območju RS (Ur. l. RS, št. 

19/2020), 

- Odlok o preklicu epidemije nalezljivih bolezni SARS-COV-2 (Ur. l. RS, št. 68/2020), 

- Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 

samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 19/2020), 

- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 

državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP (Ur. l. RS, št. 49/2020, 61/2020, 152/2020 – ZZUOOP, 

175/2020 – ZIUOPDVE), 

- Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah 

in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 152/2020 in 181/2020), 

- Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 

7872020 in 86/2020), 
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- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID- 19 (Ur. l. RS, št. 

152/2020 in 175/2020 – ZIUOPDVE), 

- še vse ostale zakone ter predpise, ki zadevajo naše področje. 

 

5.2 Dolgoročni in kratkoročni cilji vrtca 

 
Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so: 

-       razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 

-       razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah, 

-       razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja, 

-       negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega 

mišljenja, 

-       spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja 

in pisanja, 

-       spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, 

-       posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja, 

-       spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in 

-       razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

 
Na osnovnih ciljih predšolske vzgoje temeljijo dolgoročni cilji vrtca, ki izhajajo iz programa dela in 

razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov in so opredeljeni v razvojnem načrtu 

vrtca za 2017 - 2022.  

Razvojni načrt vrtca za naslednji pet letni mandat temelji na dolgoročnih ciljih, ki so usmerjeni v 

- zagotavljanje spodbudnega okolja (učno, delovno, socialno, itd.), 

- razvijanje kakovostnega, odzivnega in vključujočega socialnega dialoga z različnimi deležniki, 

- vključevanje okoljskih vidikov. 

 
Kratkoročni cilji, ki izhajajo iz dolgoročnih, so načrtovani v okviru Letnega delovnega načrta vrtca in so 

vezani na šolsko leto. V poslovnem letu 2020 smo uresničevali cilje iz Letnega delovnega načrta vrtca 

za šolsko leto 2019/20 in iz Letnega delovnega načrta vrtca za šolsko leto 2020/21. 

 
Glede na ugotovitve, do katerih je vrtec prišel v procesih samoevalvacije in na podlagi rezultatov 

ankete, ki smo jo izvedli med starši v preteklem šolskem letu, smo uresničevali naslednje prednostne 

cilje:  

- nadgraditi komunikacijo in interakcije v vzgojno-izobraževalnem procesu, 

- zagotavljati kakovostne vzgojno-izobraževalne procese z vidika aktivnega učenja (prednostno pri 

       razvijanju jezikovnih zmožnosti otrok), 



 
33 

- spremljati in ugotavljati kakovost procesov dela v dnevno rutinskih dejavnostih ter izvajanje 

aktivnosti za izboljšanje le-teh, 

- izvajati aktivnosti za zagotavljanje elementov varne in spodbudne organizacijske kulture vrtca. 

 

Za uresničevanje prednostno ciljev smo si naredili načrt, s katerimi dejavnostmi bomo sledili 

zastavljenim ciljem in merila, ki nam bodo služila kot izhodišče za ugotavljanje uspešnosti pri realizaciji 

ciljev. 

 

V času, ko je vrtec deloval, smo cilje uresničevali z dejavnostmi in z izvedbo ukrepov na različnih 

področjih dela: 

- spremljali in evalvirali smo komunikacijske procese na vseh ravneh delovanja vrtca, 

- nadgrajevali smo komunikacijske procese in pretok informacij med enotami vrtca tudi v 

- elektronski obliki, 

- spodbujali  smo socialne veščine pri otrocih in zaposlenih za vzpostavljanje kakovostnih 

- interakcij, 

- prizadevali smo si za kakovosten prenos informacij staršem ( o otroku, o dejavnostih v 

- oddelku, itd.), 

- evalvirali smo pridobljene ugotovitve in načrtovali dejavnosti za razvoj vsakega 

              posameznega otroka na govornem področju, 

- pridobivali smo strokovno znanje za spodbujanje govornega razvoja otrok, 

- spodbujali smo aktivno vlogo otrok v procesih načrtovanja dejavnosti in spremljanju dosežkov, 

- prizadevali smo si za varčno uporabo razpoložljivih virov pri vseh delovnih postopkih, 

- spremljali in evalvirali smo delovne postopke ter vnašali izboljšave, 

- spodbujali in organizirali smo medsebojno pomoč pri delu na in med enotami vrtca, 

- posodobili smo IKT tehnologijo, 

- spodbujali smo aktivnosti za varovanje zdravja na delovnem mestu, 

- načrtno smo spodbujali gibalne aktivnosti za otroke v izvedbenem kurikulu. 

 

 

5.2.1  Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 

 
V izvedbenem kurikulu smo zagotavljali spodbudno učno okolje za razvoj porajajoče se pismenosti pri 

otrocih. Omenjeni cilj je bil prioritetna naloga strokovnih delavk, ki so bile vključene v projekt OBJEM 

ter vseh ostalih strokovnih delavcev, ki so čez celo šolsko leto vnašali v izvedbeni kurikul vsebine na 

temo porajajoče se pismenosti in z njimi spodbujali razvoj otrok na vseh področjih razvoja.   

 
Vodstveni delavci smo, poleg strokovnega dela, spremljali tudi kakovost izvajanja na ostalih področjih 

dela v vrtcu (delovanje kuhinj, čiščenje, hišniška opravila, itd.). Skupaj z organizatorko prehrane in 

OZHR smo na podlagi opažanj sprejemali odločitve za izboljšave tudi na teh segmentih dela. Spremljali 
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smo sestavo jedilnikov in ponudbo živil iz ekološke in lokalne pridelave. Skrb smo posvečali tudi dietni 

prehrani. 

 
Pri hišniških opravil smo večjo pozornost namenili vzdrževanju igrišč, še posebej pri tistih enotah vrtca, 

kjer še ni bila zamenjana zemljina (zatravitev golih površin, pokrivanje golih površin za preprečevanje 

prašenja, itd.) ter manjšim vzdrževalnim delom. Pogoje dela smo izboljšali tudi z nakupom določene 

opreme (npr. robotska kosilnica za enoto Aljažev hrib), ki je hišnikom v pomoč pri opravljanju del. 

 
Mesto v vrtcu smo zagotovili vsem otrokom, za katere so starši potrebovali vrtec. Med letom se je na 

listo čakajočih uvrstilo toliko otrok, da smo v sodelovanju z MOC, med šolskim letom odprli dva 

oddelka, v katerih smo zagotovili mesto za otroke prvega starostnega obdobja. 

 
V vrtcu smo se uspešno prilagodili razmeram, ki so močno vplivale na izvajanje vzgojno-

izobraževalnega dela. Pripravili smo premišljene protokole ravnanj za preprečevanje možnosti širitve 

okužb s CVID-19 v vrtcu. Ob pojavu posameznih okužb smo uspešno zajezili nadaljnje širjenje z 

doslednim izvajanjem poostrenih zdravstveno-higienskih ukrepov. 

 
Načrtovanih ciljev nismo mogli izpolniti v celoti, smo se pa uspešno prilagodili nastalim razmeram in 

znotraj danih možnosti izvajali javno službo na ustrezni strokovni ravni. Obstoječe razmere so vplivale 

na to, da smo si v času delovanja vrtca zastavili nove cilje, ki so se nanašali predvsem na zagotavljanje 

varnega okolja za otroke in zaposlene. V skladu s finančnim načrtom je potekalo tudi poslovanje vrtca.  

 
Ocenjujemo, da smo izvajanje javne službe, tako na pedagoškem kot tudi na poslovnem področju, 

izvedli na ustrezni kakovostni ravni, čeprav je bila izvedena v zmanjšanem obsegu. 

 

5.3  Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 
 

 

Članice vodstvenega tima in finančno-administrativna služba vrtca smo sproti spremljali izvajanje 

prilagojenega programa ter sproti odpravljali tiste pomanjkljivosti, na katere smo imeli vpliv. 

 
Nedopustnih posledic pri izvajanju programa v letu 2020 nismo zaznali, so pa nastale nepričakovane 

posledice, zaradi razglašene epidemije COVID-19. Zdravstveno-higienski ukrepi in omejitve, ki smo jih 

morali upoštevati pri vzgojno-izobraževalnem delu, niso dopuščale, da bi lahko izvedli dejavnosti in 

uresničili načrtovane cilje s pedagoškega področja.  

 
V času delovanja vrtca smo se zato morali prilagoditi nastali situaciji. Pri Izvedbi vzgojno-

izobraževalnega dela smo dajali poudarek vsebinam, ki smo jih lahko izvajali znotraj posameznega 
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oddelka in aktualnim dogodkom v okolju. Večji del izvedbenega kurikula je bil namenjen skrbi za lastno 

zdravje in upoštevanju ukrepov za preprečevanje možnosti širitve okužb. Vsem spremembam smo 

prilagajali tudi organizacijo dela in poslovalni čas enot vrtca. Veliko časa so zahtevali tudi postopki, ki 

smo jih morali izvesti ob pojavu okužbe s COVID-19 med zaposlenimi oz. otroci v vrtcu. 

 
V času prvega zaprtja vrtca, od marca do maja,  smo ugotovili, da vrtec ne razpolaga z zadosti 

računalniške opreme, da bi lahko vzpostavljali sodelovanje s starši in med zaposlenimi na daljavo. Iz 

tega razloga smo v dogovoru z MOC pristopili k izvedbi evidenčnega postopka za nakup računalniške 

opreme. To je pripomoglo k temu, da smo lahko v drugem valu epidemije, ko so bili vrtci zopet zaprti, 

sodelovanje s starši in otroci izvajali na daljavo.  

 
Nepričakovane posledice so nastale tudi pri tržne dejavnosti, saj jo nismo mogli izvajati večji del leta 

2020, zaradi predpisanih ukrepov. Iz tega razloga smo iz naslova dohodka tržne dejavnosti pridobili 

40% manj finančnih sredstev, kot preteklo leto. 

 
Zaradi upoštevanja vseh ukrepov, smo v času delovanja vrtca soočali s pomanjkanjem kadra. Delovanje 

oddelkov je moralo potekati v tako imenovanem »mehurčku«, ki sta ga kadrovsko pokrivali dve 

strokovni delavki. V primeru bolniške odsotnosti ene izmed njih, ni bilo mogoče zagotavljali ustrezne 

organizacije dela s strokovnimi delavki iz sosednjih oddelkov. Iz tega razloga smo se v letu 2020 

posluževali pomoči študentov v večjem obsegu, kar je vplivalo na večji odhodek sredstev iz tega 

naslova, v primerjavi s predhodnimi leti. 

 
V vrtcu smo poslovno leto 2020 uspešno zaključili, čeprav smo se v tem obdobju srečevali z nekaterimi 

tveganji na finančno računovodskem in kadrovskem področju. 

 
 
 

5.4  Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ter ukrepi za izboljšanje kakovosti  
 

 

Zmanjšan obseg delovanja vrtca v letu 2020 in skrb za gospodarno ravnanje, je vplivalo na zmanjšanje 

obratovalnih stroškov. V primerjavi s preteklim letom,  so se zato znižali stroški vode, električne 

energije in ogrevanja. Nižja je bila tudi poraba goriva, materiala za nego in pisarniškega materiala.  

 
V letu 2020 smo v živo izvedli precej manj izobraževanj, zato so se stroški za namen kotizacij, dnevnic 

in potnih stroškov znižali za 42% v primerjavi s preteklim letom. Kljub temu smo zaposlenim omogočali, 

da so se udeleževali izobraževanj na daljavo in jih spodbujali, da so pridobljeno znanje delili med druge 

delavce. 
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Za izvajanje nekaterih dejavnosti smo se, zaradi daljšega obdobja zaprtja vrtca, posluževali drugih 

kanalov, s katerimi smo dostopali do otrok in staršev. Velik del komunikacije je potekal po elektronski 

poti oz. telefonu, posluževali smo se tudi prenosa informacij po navadni pošti. Iz tega razloga so v letu 

2020 narasli stroški pošte za 21%, v primerjavi s preteklim letom. 

 
V vrtcu smo iskali učinkovite pristope za zagotavljanja kakovostnega dela tako na pedagoškem kot na 

finančnem področju, v okviru finančnih sredstev po Pogodbi o sofinanciranju za leto 2020, ki jo ima 

vrtec sklenjeno z Mestno občino Celje. Za obvladovanje poslovnih tveganj smo dosledno upoštevali v 

ta namen sprejete interne pravilnike. Sprotno smo spremljali porabo sredstev in nakupe vršili 

premišljeno, v okviru finančnih zmožnosti. 

 
V letu 2020 smo za zagotavljanje varnega in zdravega okolja za otroke in zaposlene izvedli vse zakonsko 

predpisane meritve in preglede opreme. V lastni izvedbi (hišniki, čistilke) smo opravili veliko manjših 

vzdrževalnih del in tako pripomogli k racionalnemu poslovanju.  

 
Dobava živil za potrebe vrtčevske kuhinje je potekala v skladu z izvedenim javni naročilom. Redno smo 

spremljali kvaliteto dobavljenih živil in pri dobaviteljih ukrepali v primerih, da dobavljena živila niso 

dosegala zahtevane kvalitete. V prehrano otrok smo v skladu z zakonodajo vnašali tudi lokalno 

pridelana živila in bio izdelke. Na osnovi veljavne zakonodaje in pogodbe o poslovnem sodelovanju z 

Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, oddelek za okolje in zdravje Celje, je vrtec 

opravljal tudi interno kontrolo higienskega režima z odvzemom brisov na snažnost in vzorcev živil za 

mikrobiološko preiskavo v centralni ter vseh razdelilnih kuhinjah vrtca. 

  
V vrtcu smo dosledno izvajali evidenčna naročila, kar je prispevalo k racionalnem ravnanju s finančnimi 

sredstvi pri nakupu opreme oz. naročanju storitev. Na zavarovalnici smo dosledno uveljavljali zahtevke 

za povračilu škode z naslova odškodninskega zavarovanja.  

 
H kakovosti poslovanja je pripomogel tudi elektronski sistem beleženja prisotnosti zaposlenih na delu, 

ki smo ga vzpostavili v letu 2020 ter vzpostavitev eAsistenta, s pomočjo katerega smo omogočili 

hitrejšo in dostopnejšo komunikacijo med starši in vrtcem. 

 

Pritok dodatnih finančnih sredstva, ki smo jih v preteklem letu pridobivali s tržno dejavnostjo in s 

pridobivanjem donatorskih sredstev v sklad vrtca, je bil v letu 2020 precej omejen. Tržna dejavnost, ki 

se nanaša predvsem na odprodajo kosil zunanjem odjemnikom ter pripravo toplega obroka za 

zaposlene, se velik del leta 2020 ni izvajala v običajnem obsegu.  
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V Vrtcu Tončke Čečeve deluje sklad vrtca, ki je bil ustanovljen 3. 11. 2009 v skladu z veljavno 

zakonodajo (ZOFVI, Ur. l. RS, št. 16/2007 in spremembe). Sklad vodi upravni odbor, ki ga sestavlja 7 

članov: 4 predstavniki vrtca in 3 predstavniki staršev.  

 
Zbrana sredstva v sklad vrtca namenjamo za plačilo stroškov, ki nastanejo pri izvajanju obogatitvenih 

dejavnosti in pri izvajanju aktivnosti sklada. V letu 2020 so bile aktivnosti sklada za pridobivanje 

sredstev precej omejene, zato se je na računu sklada zbralo zelo malo sredstev. V primerjavi z letom 

2019, jih je bilo manj za 76%. Znižan odstotek sredstev na računu sklada vrtca ni imel posledic na 

izvajanje obogatitvenih dejavnosti, saj jih večina nismo mogli izvesti v danih razmerah. 

 

Preglednica številka 11: Prihodki in odhodki sklada vrtca  

Prihodki Znesek EUR Odhodki Znesek EUR 

 
Zbrana sredstva od papirja 

 
72,40 

 
Darila za otroke 

 
2.546,15 

Donatorska sredstva iz programa 
»Naložbe 0,5 %« 

 
1.815,36 

 
Stroški storitev  

 
2,45 

Planinsko društvo 100,00 

Zbrana sredstva od srečelova, ponudbe 
izdelkov ter donacij staršev 

 
700,00 

Prenos sredstev iz leta 2019 80,78 

 
SKUPAJ PRIHODKI  (31.12.2020) 
 

 
2.768,54 

 
SKUPAJ ODHODKI 

 
2.548,60 

PRENOS V LETO 2021 219,94   
 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

V letu 2020 je nadzor z rednim inšpekcijskim pregledom enot vrtca izvedla Zdravstvena inšpekcija. 

Inšpekcijska služba, ki je preverjala spoštovanje ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni in 

izvajanje sanitarno-zdravstvenih standardov,  ni ugotovila nobenih odstopanj od zakonsko predpisanih 

normativov.  

 
Poleg zdravstvene inšpekcije je pregled opravila tudi inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 

rastlin, ki je zajemal pregled prostorov centralne kuhinje vrtca. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je 

kuhinja že dotrajana in je potrebna večje obnove. Izdano je bilo opozorilo, da moramo odpraviti vse 

ugotovljene nepravilnosti, ki se nanašajo na obnovo kuhinje v celoti. Prenova kuhinje je bila izvršena v 

času poletnih počitnic, zato je inšpekcijska služba izdala sklep o ustavitvi postopka. 

 

 

 

 

 

 



 
38 

5.5 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

 

Na osnovi zakonskih izhodišč ima vrtec oblikovanih vrsto internih pravil, ki določajo postopke in 

odgovornost zaposlenih. Med pomembnejše interne pravilnike spadajo: 

- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev MO Celje, 

- Pravila Vrtca Tončke Čečeve, 

- Poslovnik o delu sveta zavoda,  

- Poslovnik o konstituiranju in delovanju sveta staršev, 

- Poslovnik o delu vzgojiteljskega zbora,  

- Poslovnik o delu vodstvenega tima,  

- Poslovnik o konstituiranju in delovanju sklada vrtca, 

Pravilnik o postopku sprejema otrok v javne vrtce MO Celje, 

- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s prilogami, 

- Interni kodeks ravnanja javnih uslužbencev v Vrtcu Tončke Čečeve, 

- Pravilnik o varovanju zdravja in varnosti pri delu, sprejet na osnovi ocene tveganja in izjave o 

varnosti, 

- Pravilnik o ukrepih za zaščito pred trpinčenjem, nadlegovanjem in spolnimi zlorabami,  

- Pravilnik o izvajanju postopkov oddaje javnih naročil minorne in male vrednosti, 

- Pravilnik o računovodstvu, 

- Pravilnik o popisu,  

- Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času, 

- Pravila o zbiranju in shranjevanju ter varovanju gradiva v arhivu Vrtca Tončke Čečeve, 

- Pravilnik o varnosti otrok, 

- Pravila notranjega nadzora nad vzdrževanjem in čiščenjem prostorov, pripadajočih igrišč in 

vzdrževanjem opreme, 

- Pravila o kriterijih in merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti, 

- Pravila o postopku in merilih za ugotavljanje povečanega obsega dela, 

- Pravila za vzdrževanje zaprtih igrišč in varnost na igriščih vrtca, 

- Pravila o evidentiranju prisotnosti otrok,  

- Pravila za upravljanje s tveganji v vrtcu, 

- Pravila ravnanja glede postopkov za strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev vrtca, 

- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, 

- Ocena tveganja varnosti in zdravja pri delu in izjava o varnosti, 

- Požarni red, 

- Ocena poslovnega tveganja, 
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- Navodila za pregled otroških igral na igriščih vrtca s tehnično-varnostnih vidikov, 

- Pravila o nadzoru kurilnic oz. kurilnih podpostaj, 

- Navodila za ravnanje v primeru okvar napeljav ali opreme, 

- Pravila ravnanja v Vrtcu Tončke Čečeve v primeru neporavnanih obveznosti staršev, 

- Protokol ravnanj za preprečevanje možnosti širitve okužb v vrtcu Tončke Čečeve, 

- Katalog informacij javnega značaja. 

 
Vrtec ima vzpostavljeno delovanje notranjih kontrol z namenom zagotavljanja zakonite, gospodarne in 

strokovno utemeljene porabe javnih sredstev. Pooblaščeni delavci vodijo zahtevano dokumentacijo, ki 

zagotavlja sledljivost in preverljivost strokovnih ter poslovnih dogodkov. S tem je v veliki meri 

izključeno tveganje za nepravilno in nesmotrno poslovanje ter nenamenska uporaba javnih sredstev.  

 
V zvezi z notranjim finančnim nadzorom smo opravljali naslednje aktivnosti: 

- sprotno smo preverjali usklajenost dobavnic in prejetih računov ter dostavljenega blaga, 

- izvajali smo evidenčne postopke za naročilo blaga in storitev, 

- spremljali smo zasedenost oddelkov in na prosta mesta vključevali otroke s čakalnega seznama, 

- spremljali smo prihodke plačil staršev in povzemali različne ukrepe za zmanjševanje dolga  (redno  

  izstavljanje opominov, osebna komunikacija s starši dolžniki, sodne izterjave, obračunavanje obresti) 

  itd.); 

- izvajali smo sprotno kontrolo nad delovno opremo in prostori ter sproti odpravljali pomanjkljivosti, ki  

  bi lahko povzročile še večje okvare, 

- spremljali smo sprejemanje proti-koronskih ukrepov in pri pristojnih inštitucijah uveljavljali pravice,  

   ki so nam pripadale v skladu s sprejetimi zakoni. 

 

 

5.6 Ocena učinkov poslovanja vrtca na okolje 
 

 
V vrtcu smo se znali fleksibilno prilagajat potrebam staršev pri zagotavljanju ustreznega poslovnega 

časa enot vrtca, ki smo ga prilagajali delovnim časom staršev, kljub spremenjenim pogojem, ki so 

vplivali na delovanje vrtca. 

 
Odzivni smo na socialne in druge težave, s katerimi se soočajo starši, ki imajo otroke vključene v naš 

vrtec. Le te razrešujemo v korist otrok v sodelovanju z različnimi zunanjimi inštitucijami (CSD, Policija, 

RK, Društvo prijateljev mladine, itd.). Sodelujemo v različnih humanitarnih projektih ter v to 

pritegnemo tudi otroke in starše. Nekaj zadnjih let tako sodelujemo pri zbiranju PVC zamaškov. 

Zaposleni so sodelovali v krvodajalskih akcijah.  
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Tudi v tem letu smo uspešno sodelovali z Gimnazijo Celje Center in pedagoškimi fakultetami. Dijakom 

in študentom smo omogočali opravljanje praktičnega usposabljanja v vrtcu in jih s pomočjo mentorjev 

seznanjali z vzgojnim delom. Sodelovali smo tudi v številnih anketah in na takšen način pomagali 

študentom pri pripravi diplomske naloge. 

 
V sodelovanju z zdravstvenimi ustanovami in z izvajanjem številnih dejavnosti za varovanje zdravja, 

smo soustvarjali pogoje za zdrav razvoj otrok in krepili zdravje zaposlenih. Sodelujemo z lokalnimi 

ponudniki živil, ki nam dobavljajo lokalno pridelano hrano, ki jo uvrščamo na jedilnike. V sodelovanju s 

podjetjem Simbio d.o.o, že vrsto let izvajamo akcijo zbiranja starega papirja, v kateri sodelujemo 

zaposleni, otroci in starši. Redno in skrbno urejamo okolice enot vrtca in igrišča. Dosledno upoštevamo 

vse predpise, ki so povezani z ločevanjem odpadkov. 

 
V času popolnega zaprtja vrtca, so bili strokovni delavci pripravljeni priskočiti na pomoč staršem pri 

varstvu otrok kot prostovoljci. Vrtec je s svojimi kapacitetami skrbel pri razvozu kosil, ki so jih šole 

zagotavljale učencem, kateri so se šolali od doma. 

 
V času epidemije je potekalo konstruktivno sodelovanje z ustanoviteljem in ravnateljicami javnih vrtcev 

pri sprejemanju odločitev v novih situacijah, ki so jih prinašale razmere v letu 2020. Skupno sprejete 

odločitve so pripomogle k poenotenem izvajanju javne službe v vseh treh javnih vrtcih v MOC.  

 
 

5.7 Kadrovanje 
 

 

Zakonsko podlago za sistemizacijo delovnih mest v vrtcih predstavlja Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 

100/2005 in spremembe), ki določa število otrok v oddelku ter štiri, pet in šest urno sočasno prisotnost 

v 9-urnem poslovnem času vsakega oddelka ter zahtevano izobrazbo vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljev, obveznosti dela z otroki vzgojiteljev (30 ur tedensko) in pomočnikov vzgojiteljev (35 ur 

tedensko), Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 

27/2014 in spremembe), Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih 

delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s 

posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 92/2012 in spremembe) ter Kolektivno pogodbo (varstvo starejših 

delavcev) in vso zakonodajo, ki se nanaša na javne uslužbence v javnem zavodu.  

 
Na dan 31. 12. 2020 je imel Vrtec Tončke Čečeve 34 oddelkov, skupno število vseh zaposlenih je bilo 

109 delavcev. Od tega je bilo 96 delavcev zaposlenih za nedoločen in 13 za določen  čas.  

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141116
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Preglednica številka 12: Število vseh zaposlenih v letu 2019 (stanje na dan 31. 12.2020) 

Zaposlitev, glede na 
čas trajanja pogodbe 

Število 
zaposlenih 

Druge posebnosti 

 

Nedoločen čas 

96 - 4 invalidi III. kategorije (od tega 2 osebe opravljajo 
delo krajši - 4 urni delovni čas); 

- 1 invalid II. kategorije  

 

Določen čas 

        13 - 7 oseb nadomešča odsotne delavce; 
- 5 osebe opravljajo delo za določen čas, zaradi 

začasno povečanega obsega dela; 
- 1 oseba opravlja delo spremljevalca za določen čas 

do izstopa oz. izpisa otroka iz vrtca 
 

 

Preglednica številka 13: Sistemizirana delovna mesta (stanje na 31. 12. 2020) 

Delovno mesto Sistemizirana delovna mesta po številu ur dela 

Vzgojiteljica                                                          34,5 

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice                                                  36 

Spremljevalka otroku s PP 0,88 

Svetovalna delavka 1 

Vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč 1 

Organizatorka prehrane 0,5 

Organizatorka ZHR 0 (delo opravlja pomočnica ravnateljice) 

Računovodkinja 1 

Knjigovodkinja 1 

Poslovna sekretarka 1 

Kuharica 3 

Dietna kuharica 1 

Kuhinjska pomočnica 7,5 (od tega 1 oseba za tržno dejavnost) 

Perica II. 1,5 

Čistilka  II. 7,5 

Hišnik  II. 2 

Pomočnica ravnateljice 2 

Ravnateljica 1 

 
SKUPAJ 

 
102,38 po številu ur dela 

 

 

Napredovanje zaposlenih v plačne razrede in nazive 

V plačne razrede je napredovalo 5 zaposlenih, ki so pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim 

razredom s 1. decembrom 2020 (ZSPJS-V, Ur. l. RS, št. 84/2018). Višji naziv je pridobilo 9 delavcev. 

 
Na dan 31. 12. 2020 so imeli  zaposleni strokovni delavci, ki v skladu z zakonodajo lahko napredujejo v 

naziv, pridobljene naslednje nazive:  

 
Preglednica številka 14: Pridobljeni nazivi strokovnih delavcev vrtca 

Brez naziva Mentor Svetovalec Svetnik 

2 10 21 7 
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Izplačilo jubilejnih nagrad 

Jubilejne nagrade za doseženo določeno delovno dobo pri delodajalcu v javnem sektorju je v letu 2020 

prejelo: 

- 5 delavcev za  10. let delovne dobe, 

- 3 delavci za 40 let delovne dobe. 

 

Prenehanje delovnega razmerja zaradi upokojitve 

V letu 2020 so se upokojile 4 vzgojiteljice, 1 vzg. – pomočnica vzgojiteljica,  2 kuharske pomočnice in 1 

čistilka.  

 

Nove zaposlitve 

V vrtcu se je v letu 2020 na novo zaposlilo 7 delavcev na delovnem mestu vzg. – pomočnika vzgojitelja, 

1 spremljevalec otroku s PP, 3 kuharski pomočniki in 2 čistilki. 

 

Starostna struktura zaposlenih 

Starostna  struktura zaposlenih delavcev v letu 2020 je bila sledeča: 

 
Preglednica številka 15: Starostne struktura zaposlenih (stanje 31. 12. 2020) 
 

Starost zaposlenih delavcev Število delavcev 

Manj kot 30 let 12 

Od 30 do 39 let 34 

Od 40 do 49 let 16 

Od 50 do 59 let 44 

60 in več 3 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 
V vrtcu prevladujejo delavci v starosti od 50 do 59 let, ki predstavljajo 40 % vseh zaposlenih. Prav zaradi 

starostne strukture so pri delavcih pogoste bolniške odsotnosti zaradi težav z obolenji hrbtenice, zato 

posledično delavci koristijo tudi bolniško odsotnost zaradi fizioterapij, ki jim jih predpišejo osebni 

zdravniki. Ostale kratkotrajne bolniške odsotnosti so povezane predvsem z virusnimi obolenji, katerim 

so še posebej izpostavljeni strokovni delavci pri delu z otroki, saj le-ti  pogosto zbolevajo zaradi 

tovrstnih obolenj v določenih obdobjih leta. 

 
Izobrazbena struktura zaposlenih 
Izobrazbena struktura delavcev v letu 2020 je bila sledeča: 
 
Preglednica številka 16: Izobrazbena stopnja zaposlenih (stanje 31. 12. 2020) 

Stopnja izobrazbe Število delavcev 

IV in nižjo stopnjo izobrazbe 16 
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V. stopnja  40 

VI/1 8 

VI/2 35 

VII 10 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

Glede na pridobljeno izobrazbo v vrtcu prevladujejo zaposleni s peto stopnjo izobrazbe (33,3 % 

delavcev), katerim sledijo  delavci s VI/2 stopnjo izobrazbe (31,5%).  

 

Varovanje zdravja na delovnem mestu  

Varstvo pri delu in požarno varnost ima vrtec organizirano v skladu z oceno tveganja. Ocena je bila 

dopolnjena v skladu z veljavnimi zdravstveno-higienskimi ukrepi, ki so bili sprejeti za preprečevanje 

možnosti širitve okužb.  

 
Izvajanje rednih zdravniških pregledov smo v letu 2020 prilagajali ukrepom, ki so bili odvisni od 

epidemiološke slike v državi. Določen del leta je bilo izvajanje omejeno, zato se nismo mogli v 

popolnosti držati načrta in rokov za izvedbo pregledov.  

 

Vrtec izvaja v skladu z zakonskimi zahtevami tudi vse predpisane meritve ter preglede delovnega okolja 

in opreme. Zaposleni skrbimo, da v okviru svojih del in nalog uporabljamo delovne pripomočke v skladu 

z navodili ter skrbimo za njihovo urejenost. 

 

Usposabljanje na delovnem mestu 

Vrtec se je prijavil v evropski projekt v okviru programa usposabljanja na delovnem mestu, ki poteka v 

okviru Evropskega socialnega sklada. V letu 2020 se je v vrtcu, na delovnem mestu vzg. – pomočnika 

vzgojitelja, usposabljalo 5 kandidatk, ter ena oseba na delovnem mestu spremljevalca otroku s PP. 

 

Praktično usposabljanje z delom za dijake in študente 

Vrtec je v sodelovanju z Gimnazijo Celje Center (GCC), Pedagoškimi fakultetami in Ljudskimi 

univerzami, ki izvajajo program predšolske vzgoje, načrtoval izvajanje praktičnega usposabljanja z 

delom za dijake, študente in odrasle, vključene v program predšolske  vzgoje, ki ga izvajajo ljudske 

univerze.  

Zaradi razglašene epidemije in zaprtja vrtca ter  poostrenih zdravstveno-higienskih ukrepov, ni bil 

izveden večji del načrtovanega praktičnega usposabljanja. 

Praktično usposabljanje je v letu 2020 v vrtcu opravila le 1 dijakinja 4. letnika GCC, 2 študentki PF, 1 

udeleženka programa Predšolske vzgoje na LU Celje ter 1 kandidatka vključena v program Pomočnik 

kuharja na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje. 
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5.8 Investicijska vlaganja, oprema in redno vzdrževanje 
 

 
Vrtec izvaja redna vzdrževalna dela iz cene programa oz. dodeljenih namenskih sredstev. Obdobje 

zaprtja vrtca smo izkoristili za izvedbo vzdrževalnih del na igriščih in igralnicah. Vzdrževalna dela so 

opravljali zunanji izvajalci, s katerimi ima vrtec sklenjeno pogodbo oziroma jih je izbral v okviru 

evidenčnih postopkov javnega naročanja.  

 
V skladu z zakonskimi predpisi smo naročali servisne in funkcionalne preglede na aktivni požarni zaščiti, 

varnostni razsvetljavi, gasilnih aparatih in hidrantih, dvigalih ter napravah za odkrivanje in javljanje 

prisotnosti gorljivih plinov v zraku.  

 

Preglednica številka 17: Opravljena večja vzdrževalna dela  

Zap. 

št. 

Opravljena pomembnejša vzdrževalna dela na objektih in opremi 

 

Enota 

1. Obnovitvena dela na igralih Ljubečna, Hudinja in Gaberje 

 Zamenjava dotrajanih gugalnih elementov na gugalnicah Gaberje in Center 

2. Odprava okvare na vodovodnem omrežju Center 

3. Zamenjava dotrajanih talnih oblog v igralnicah Center in Gaberje 

4. Zamenjava dotrajanih luči  Gaberje 

5. Odprave okvar na pomivalnih strojih v razdelilnih in centralni 

kuhinji 

Gaberje, Center in Hudinja 

 Dezinfekcije prostorov po potrjeni okužbi s COVID-19 Gaberje, Hudinja in Center 

 Namestitve usmerjevalnikov signala in nastavitve WI-FI točk Gaberje, Hudinja in Center 

 Zamenjava dotrajanih grelnikov vode Gaberje 

 Zamenjava dotrajanih mešalnih ventilov za vodo Gaberje, Aljažev hrib, Center 

 Beljenje igralnic  Center in Gaberje 

 Montaža senzorjev za javljanje požara Gaberje in Hudinja 

 Spomladansko gnojenje travne ruše Hudinja, Aljažev hrib in 

Ljubečna 

 Zamenjava dotrajanih panojev in vogalnih letev Vse enote vrtca 

 Nadgradnja za krmiljenje zračne lopute Hudinja 

 Čiščenje grelnih teles v kotlovnicah Gaberje, Hudinja in Aljažev 

hrib 

 Črpanje in čiščenje maščobolovilcev Gaberje, Center in Aljažev hrib 

 Storitev projektiranja za prenovo centralne kuhinje vrtca in 

nadzor nad izvedbo del  

Gaberje 

 Prenova centralne kuhinje  Gaberje 

 Odprava zamakanja na strehi Ljubečna 

 Zamenjava dotrajanih svetil za kuhinjske nape Gaberje 

 Montaža aluminijastih ojačitev za pregradne stene v sanitarijah Hudinja 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
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Iz dodeljenih sredstev za opremo, smo v letu 2020 opravili naslednje večje nakupe: 

 
Preglednica številka 18: Nakupi večjih kosov opreme 
 
 

Zap. 

št. 

Nakupi večjih kosov opreme  
 

Enota vrtca 
Opis Število  

 Mehčalci vode (zaradi prenehanja delovanja 

starih) 

3 Ljubečna, Gaberje, 

 Pomivalni stroj 1 Ljubečna 

 Mehčalec vode za konvektomat 1 Gaberje 

 Pohištvo (omare) za registratorje 6 Gaberje 

 Kuhinjski INOX elementi 5  Gaberje 

 Robotska kosilnica 1 Aljažev hrib 

 LCD projektorji z montažo 2 Center, Gaberje (RH) 

 Prenosni računalniki 36 Vse enote vrtca 

 Sesalec za mokro in suho sesanje 3 Center, Hudinja, Gaberje 

 Motorna kosa na laks 1 Gaberje 

 Termo kovčki za transport hrane  2 Gaberje 

 Vložne posode za termo kovčke s tesnilnimi 

pokrovi 

36 Za vse enote vrtca 

 Električni kotel 1 Gaberje – centralna kuhinja 

 Plinski štedilnik 1 Gaberje – centralna kuhinja 

 Kovinski regali 2 kompl. Ljubečna 

 Omare za opremo prostora za izvajanje DSP 1 kompl. Hudinja 

 Otroški leseni stoli (zamenjava dotrajanih) 180 kom Gaberje, Aljažev hrib, Center, 

Ljubečna 

 Konferenčni stoli 100  Gaberje, Center, Ljubečna 

 Rezalnik papirja 1 Gaberje 

 Plastifikator 1 Gaberje 

 Uničevalnik dokumentov 1 Gaberje 

   Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
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V skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu morajo določeni uporabniki do zadnjega dne v  

februarju za preteklo leto predložiti letno poročilo svojim pristojnim organom, Ajpes-u ter 

ustanovitelju oziroma županu. Sestavljeno je iz poslovnega poročila in računovodskega poročila. 

Vrtec Tončke Čečeve je pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2020 upošteval predpise o sestavljanju 

in predlaganju letnih poročil določenih uporabnikov  enotnega  kontnega načrta:   

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 

14/07, 64/08, 109/08, 49/09, 38/10,11/11, 110/11, 46/13, 101/13, 55/15, 13/18, 195/20) in 

spremembe, 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253 in 114/06). 

- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih ter posrednih uporabnikov 

proračuna  (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10). 

- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov 

- 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, popr. 

60/10, 104/10, 104/11, 97/12, 86/16 in 80/19); odslej pravilnik o sestavljanju letnih poročil. 

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

sredstev  (Uradni list  RS,  št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 

100/15). 

- Pravilnik o EKN za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list  

RS,  št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 94/12, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16, 75/17, 

82/18, 79/19 ). 

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

računovodstvu  (Uradni list  RS,  št.  108/13). 

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

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 

75/17, 82/18). 

- Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS. 

- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 – ZIPRS2021-A (Uradni list RS, št.71/17, 

13/18, 83/18 in 133/20). 

 IV. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2020 
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- Zakon za uravnoteženje javnih financ - ZUJF. 

- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) (Uradni list RS 

152/20). 

- Druge predpise in interne pravilnike.   

 
Vsebino letnega poročila določa 21. člen Zakona o računovodstvu in Pravilnik o sestavljanju letnih 

poročil, ter navodilo o pripravi zaključnega računa. Letno poročilo sestavljata poslovno in 

računovodsko poročilo.  

Računovodsko poročilo je sestavljeno iz: 

1. BILANCE STANJA 

2. IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV  DOLOČENIH UPORABNIKOV 

3. POJASNIL K IZKAZOM: 

    - stanje in gibanje neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 

    - stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil, 

    - 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. 

 
4. DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 

5. IZRAČUNA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA JAVNE ZAVODE 

 

 

1. IZHODIŠČA POSLOVANJA 
 

Vrtec Tončke Čečeve Celje je po Zakonu o javnih financah posredni proračunski uporabnik, uvrščen je 

med določene uporabnike enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju EKN) in pretežno opravlja javno 

službo in stransko dejavnost, kot tržno dejavnost. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov 

obračunskega obdobja upoštevamo načelo nastanka poslovnega dogodka. Poleg tega moramo 

izkazovati podatke za vse prihodke in odhodke po načelu denarnega toka (plačani realizaciji). 

Računovodsko poročilo  za  poslovno leto 2020  vsebuje  podatke za Vrtec Tončke Čečeve. 

a) Zaposleni 

Na podlagi  ur v breme delodajalca je bilo v letu 2020 zaposlenih 100  delavcev, kar je 3,5 %  manj kot  

v letu 2019.  
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Preglednica številka 19: Prisotnost/odsotnost zaposlenih z dela v letu 2020 glede na število ur 

Število 
opravljenih ur 
rednega dela 

Bolniška odsotnost v 
breme delodajalca, 

čakanje na delo, varstvo 
otroka, karantena 

Redno delo 

Bolniška odsotnost v 
breme delodajalca, 

čakanje na delo, varstvo 
otroka, karantena 

Število 
zaposlenih 

skupaj 

150.417                         59.201 71,76 28,24 100 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

Grafikon št. 1: Prisotnost/odsotnost zaposlenih z dela  glede na število ur 

 Vir: 

Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

Preglednica številka 20: Odsotnost zaposlenih z dela zaradi epidemije covid-19 v letu 2020  

 

Mesec 
Karantena 

100% 
Karantena 

80%  
Karantena 

50% 
Izolacija 

Poškodba 
pri delu 
Covid 

Varstvo 
otrok 

Čakanje 
na delo 

Januar 0 0 0 0 0 0 0 

Februar 0 0 0 0 0 0 0 

Marec 0 0 0 0 0 0 2945 

April 0 0 0 0 0 0 14918 

Maj 0 0 0 0 0 0 6662 

Junij 0 0 0 0 0 0 0 

Julij 152 0 40 108 0 0 0 

Avgust 48 0 0 168 0 0 0 

September 120 0 0 0 0 0 0 

Oktober 264 168 0 96 240 0 0 

November 72 152 0 432 0 1432 10437 

December 0 0 0 72 0 1672 11557 

Skupaj 656 320 40 876 240 3104 46519 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celj 

Redno delo

Bolniška odsotnost v breme
delodajalca, čakanje, varstvo
otroka, karantena

28,24

71,76
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Grafikon št. 2: Odsotnosti z dela zaradi covid-19 

 

      Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

Preglednica številka 21: Redno delo in odsotnosti z dela  v letu 2020  

Mesec 
Redno 

delo (LD, 
ID, P, ŠD) 

Boleznina v 
breme 

delodajalca 

Čakanje na 
delo, 

karantena, 
varstvo 
otrok 

Krvodajalstvo Nega Spremstvo 

Ostala 
bolniška 

odsotnost 
ZZZS 

Porodniška 

Januar 16925 924 0 8 256 36 1056 184 

Februar 14697 1184 0 8 259 32 612 280 

Marec 14297 568 2945 0 152 8 588 312 

April 3204 0 14918 0 0 0 220 432 

Maj 10044 0 6662 0 72 23 526 504 

Junij 17025 1167 0 0 176 18 24 536 

Julij 17601 621 300 0 48 3 340 768 

Avgust 16297 418 216 0 0 4 336 840 

September 16590 952 120 0 136 36 168 920 

Oktober 14971 1028 768 8 56 15 384 1056 

November 3702 524 12525 8 0 0 872 1008 

December 5064 52 13301 0 0 0 420 1104 

Skupaj 150417 7438 51755 32 1155 175 5546 7944 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
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Grafikon št. 3: Bolniške odsotnosti v letu 2020 

 

                         Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

b) Število vključenih otrok  

V vzgojno-izobraževalno dejavnost vrtca je bilo v poslovnem letu 2020 povprečno mesečno vključenih 

635 otrok, od tega  584 otrok  s  stalnim  bivališčem  v  MO Celje in  51 otrok iz  drugih  občin.  

Tabela prikazuje število vključenih otrok v dnevne programe vrtca brez upoštevanja poletnih izpisov. 

Preglednica številka 22: Število vključenih otrok v letu 2020 

Povprečno  mesečno  vključeni  otroci  s stalnim 

bivališčem v  MO Celje 

Povprečno  mesečno  vključeni  otroci s stalnim 

bivališčem izven MO Celje 

132  otrok v odd. prvega  starostnega obdobja    19  otrok v odd. prvega starostnega obdobja 

281   otrok v odd. drugega  starostnega  obdobja    20  otrok v odd. drugega starostnega obdobja 

171   otrok v kombiniranih oddelkih     12  otrok v kombiniranih  oddelkih 

SKUPAJ: 584         SKUPAJ: 51     

VSI SKUPAJ: 635 OTROK 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

 

 

 

Boleznina v breme delodajalca

Krvodajalstvo

Nega

Spremstvo

Ostala bolniška odsotnost ZZZS

Porodniška

7438

32

1155

175

5546

7944

Bolniške odsotnosti v letu 2020
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c) Določene cene programov 

Vrtec je posloval s cenami 6 – 9 urnih različnih dnevnih programov, ki jih je potrdil svet MO Celje. Od  

1. 1. 2020  do 31. 12. 2020 smo poslovali s cenami, ki  so bile potrjene   od  1. 5. 2019 dalje (Ur. l. RS, 

štev. 26/2019). 

Preglednica številka 23: Cene dnevnega 6 – 9 urnega programa 

Potrjena cena od 1. 5. 2019 dalje 

za prvo starostno obdobje:                                                           479,85 EUR 

za drugo starostno obdobje:                                                         346,39 EUR 

kombinirani oddelek in odd. od 3. do 4. leta:                            379,63 EUR 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

Veljavna cena od  1. 5. 2019 se staršem otrok, za katere je MO Celje po veljavni zakonodaji dolžna kriti 

del cene programov, dodatno zniža v oddelku prvega starostnega obdobja za 6,80 %, v oddelku 

drugega starostnega obdobja za 3,46 % in v starostno kombiniranem oddelku za 3,27 %. 

Poleg navedenih popustov priznava MO Celje staršem otrok, za katere je dolžna kriti del cene programa 

še zdravstvene odsotnosti  neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni, vendar ne več kot 40 koledarskih 

dni, razen v primerih, zaradi katerih otrok ni zmožen obiskovati vrtca dlje, starši uveljavljajo s pisno 

vlogo nad 40 dni in rezervacije za počitniške odsotnosti v času od 1. junija do 30. septembra za največ 

dva meseca. 

Preglednica številka 24: Popusti in olajšave MO Celje v letu 2020 

Mesec 
Doplačilo 

programa popust 
MOC 

Znesek 
počitniške 
rezervacije 

Zdravstvena 
odsotnost 

Skupaj mesec 

Januar 2.363,50 0,00 607,68 2.971,18 

Februar 2.435,90 0,00 1.140,87 3.576,77 

Marec 1.141,61 0,00 87,68 1.229,29 

April 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maj 573,25 0,00 0,00 573,25 

Junij 1.746,90 0,00 0,00 1.746,90 

Julij 1.949,93 6.297,70 0,00 8.247,63 

Avgust 1.731,27 8.603,97 0,00 10.335,24 

September 2.309,01 206,77 0,00 2.515,78 

Oktober 1.824,99 0,00 96,41 1.921,40 

November 161,67 0,00 0,00 161,67 

December 167,71 0,00 0,00 167,71 

SKUPAJ 16.405,74 15.108,44 1.932,64 33.446,82 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve  
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Grafikon št. 4: Delež popustov in olajšav, ki jih je nudila MOC v letu 2020 

 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

Za čas zaprtja vrtcev so bili starši oproščeni plačila, razen staršev, ki so otroka pripeljali v vrtec v času, 

ko je le-ta deloval v zmanjšanem obsegu oziroma je zagotavljal le nujno varstvo.  

 

Preglednica številka 25: Izpad plačila staršev  v letu 2020 

Mesec 
Izpad plačila 
staršev MOC 

Izpad plačila 
staršev druge 

občine 

Skupaj izpad 
plačila staršev 

Januar 0,00 0,00 0,00 

Februar 0,00 0,00 0,00 

Marec 32.908,06 3.334,55 36.242,61 

April 59.868,19 5.512,15 65.380,34 

Maj 45.225,77 4.346,80 49.572,57 

Junij 18.163,87 2.263,75 20.427,62 

Julij 1.091,56 271,59 1.363,15 

Avgust 275,61 141,38 416,99 

September 0,00 0,00 0,00 

Oktober 12.061,99 1.196,68 13.258,67 

November 50.010,31 4.335,52 54.345,83 

December 50.283,22 4.457,95 54.741,17 

SKUPAJ 269.888,58 25.860,37 295.748,95 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

16.405,74

15.108,44

1.932,64

Doplačilo programa popust MOC

Znesek počitniške rezervacije

Zdravstvena odsotnost

Popusti in olajšave MOC v letu 2020
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Grafikon št. 5: Izpad plačila staršev v letu 2020 

 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

 

č) Načini financiranja  

Programi predšolske vzgoje se v skladu s predpisi financirajo iz: 

- sredstev ustanovitelja,  

- drugih javnih sredstev,  

- plačil staršev,  

- drugih virov in 

- tržne dejavnosti. 

 
 

1.1 Sredstva ustanovitelja in način financiranja s strani ustanovitelja MO Celje  

 
Vrtec Tončke Čečeve in MO Celje skleneta Pogodbo o sofinanciranju, s katero določita namen in obseg 

sredstev financiranja dejavnosti. Vrtec poleg pogodbe upošteva še pisna izhodišča.  

Mestna občina Celje je na podlagi tretjega odstavka 3. člena državnega Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS. št. 97/20003) sprejela  sklep in 

dne, 8. 6. 2004, podala Vrtcu Tončke Čečeve pisna izhodišča za sistem financiranja, ki se izvaja od 1. 9. 

2004 dalje in temelji na podlagi mesečnih zahtevkov po posameznih namenih, ki predstavljajo 

posamezne vrste stroškov, kateri so določeni v metodologiji. Tako je bil vrtec financiran tudi v 

poslovnem letu 2020. 

Mesečno je MOC nakazovala sredstva po  skupinah stroškov, in sicer: 

269.888,58

25.860,37

Izpad plačila staršev MOC Izpad plačila staršev druge občine

Izpad plačila staršev  zaradi covid-19 v letu 2020
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a) Stalni materialni stroški: splošna dotacija na število otrok, zmanjšana za 35 % od prispevka staršev 

in MIZŠ,  permanentno izobraževanje na oddelek, sredstva za material za čiščenje na m² in tekoče 

vzdrževanje na m² = -3.746,44 EUR (skupaj stalni mat. stroški 182.558,45 – 186.304,89 (35% od 

prispevka staršev in MIZŠ) =  -3.746,44 EUR. 

 
Preglednica številka 26: Financiranje vrtca  s strani ustanovitelja MOC: stalni materialni stroški 2020 

Vsebina Merilo Od MOC določen znesek v EUR za 
merila 

Skupaj sredstva 
(prispevek MOC) 

Splošna dotacija  Mesečno število otrok krat določen 

znesek po merilu, od tega zneska   

odštet znesek v višini 35 % od  

prispevka staršev in 35 % od MIZŠ 

Določen znesek: 

-      od 1. 9. 2012: 27,31 

 

145.510,69 

Permanentno 

izobraževanje  

Število oddelkov Določen znesek: 

-      od 1. 9. 2012: 18,52 

7.796,92 

Material za čiščenje 

in pomivalna 

sredstva 

 

Število m² 

Določen znesek: 

-       od 1. 9. 2012:  0,15 

9.538,32 

Tekoče vzdrževanje Število m² Določen znesek: 

-     od 1. 9. 2012: 0,31 

19.712,52 

Skupaj:                   Skupaj stalni materialni  stroški  182.558,45 

        – 186.304,89 (35 % od prispevka staršev,  MIZŠ in 

izpad plačil staršev)  

 

b) Stroški po računih: 

 - funkcionalni stroški objektov,  funkcionalni stroški  osnovne dejavnosti  in stroški servisnih storitev:   

   = 154.535,07 EUR, 

 

Preglednica številka 27: Financiranje vrtca s strani ustanovitelja MOC: stroški po računih 

Vsebina Merilo Sredstva po 
merilu 

Skupaj sredstva 
(prispevek MOC) 

Funkcionalni stroški 
objektov 

Računi za: 
- ogrevanje in dimnikarske storitve  
- elektriko, 
- plin, 
- vodo,  
- odvoz odpadkov in fekalij, 
- nadomestilo za uporabo stavbnega 

zemljišča, 
- varovanje objektov, požarno varnost 

in varstvo pri delu. 

 
 
 
 
  
   Po računu        

 
 
 
 
 

           114.484,75 

Funkcionalni stroški  
osnovne dejavnosti 

Računi za: 
- obvezne zdravstvene preglede, 
- dezinfekcija  prostorov 
- sodne stroške, pravna pomoč GDPR. 

 
   Po računu 
 

 
 

            6.129,64 

Stroški servisnih storitev 
 

Računi za: 
- študentski servis,  
- vzdrževanje račun. programov, 
- stroški zakonsko določene preglede 
- dodatni stroški obrokov. 

 
 

Po računu 

 
 

33.920,68 

Skupaj:      154.535,07 EUR 
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c) Stroški dela: sredstva za bruto-bruto plače, ki bremenijo vrtec (zmanjšana za 65 % od prispevka 

staršev in MIZŠ ter 100 % prispevka drugih občin), stroški prevozov delavcev na in z dela, stroški 

prehrane med delom, premije za DPZ, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, regres za letni 

dopust, solidarnostne pomoči:   

= 1.817.262,31 EUR  in sredstva za obračun dela sindikalnega zaupnika = 864,94 EUR 

 
č) Sredstva za didaktični material in igrače: izhodišče za pripadajočo višino sredstev za didaktična 

sredstva in igrače v letu 2020 je bilo povprečno število otrok v predhodnem letu 645,  pomnoženo z 

vrednostjo 25,04 EUR = 16.150,80 EUR. 

 
d) Sredstva za tekoče vzdrževanje zunanjih površin: izhodišče za pripadajočo višino sredstev za tekoče 

vzdrževanje zunanjih površin v letu 2020 je bilo število 12634 m2,  pomnoženo z vrednostjo 0,28 EUR   

= 3.537,52  EUR. 

 

e) Sredstva za  vzdrževanje:  

- za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov za leto 2020  v znesku = 4.400,00 EUR. 

F) dodatna sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje v znesku 32.940,47 EUR 

 

Skupaj sredstva MOC, s katerimi se financira dejavnost Vrtca Tončke Čečeve: = 2.025.944,67  EUR   

in sredstva MOC za prehrano dijakov na praksi  v višini = 435,00  EUR za tržno dejavnost.   

 
 

1.2 Druga javna sredstva 

 
a) Financiranje s strani drugih občin, ki imajo otroke v Vrtcu Tončke Čečeve: Od 1. 1. 2020  do 31. 12. 

2020  je  vrtec izstavljal drugim občinam račun za razliko med ceno programov in plačilom staršev za 

izvajane programe, v katere so vključeni otroci iz posameznih občin. Osnova za plačilo staršev je cena 

programa, v katerega je otrok vključen. Višino plačila staršev določi Center za socialno delo na podlagi 

lestvice v državnem pravilniku, ki razvršča starše v plačilne razrede. To je  osnova za določitev prispevka 

staršev k ceni programa.  Skupaj je bilo teh sredstev  153.172,77 EUR .  

 
b) Financiranje s strani  MIZŠ: MIZŠ zagotavlja sredstva iz državnega proračuna v skladu z zakonom od 

1. 9. 2008  dalje  z  namenom, da sofinancira plačila staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot 

enega otroka. V tem primeru so starši oproščeni plačila za mlajšega otroka v višini plačila, ki jim je 

določen z odločbo. V skladu  z 222. členom ZUJF se  uveljavi  novost od  1. 6. 2012, ki določa, da starši 

plačajo za mlajšega otroka 30 % določenega plačila. Skupaj sredstev MIZŠ je bilo  97.624,28 EUR. 
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c) Sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije: Zakon o interventnih ukrepih za omilitev 

posledic epidemije Covid-19 določa obseg in postopek uveljavljanja sredstev iz državnega proračuna.  

- Starši so za čas zaprtja vrtcev plačila oproščeni, razen staršev, ki so otroka pripeljali v vrtec, ko je 

deloval v zmanjšanem obsegu. Znesek  za kritje oprostitve plačil staršev je 121.235,38 EUR. 

- Sredstva za dodatke zaposlenim v obdobju razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v višini 

95.535,59 EUR. 

- Sredstva iz Zavoda RS za zaposlovanje: povračilo izplačanega nadomestila plače delavcem, ki ne 

morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene in zaradi  višje sile, ki je posledica varstva otrok – v 

višini 16.557,31 EUR . 

- Financiranje zaščitne opreme za zaposlene in dezinfekcijo prostorov  v višini 1.826,54 EUR. 

- Sredstva v višini 3.878,13 EUR za nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo – COVID-19 

v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obdobje, ki sicer bremeni delodajalca.  

 
Preglednica številka 28: Sofinanciranje s strani MIZŠ v letu 2020 

  
Število vključenih 

otrok 

Število vključenih otrok, 
financiranih s strani staršev in 

MIZŠ 

Januar 634 92 

Februar 651 97 

Marec 660 102 

April 658 101 

Maj 651 101 

Junij 636 99 

Julij 598 94 

Avgust 552 87 

September 603 100 

Oktober 609 103 

November 609 103 

December 608 103 

SKUPAJ 7.469 1.182 

POVPREČJE 622 99 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
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Grafikon št. 6: Sofinanciranje s strani MIZŠ v letu 2020 

 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

Grafikon št. 7: Sofinanciranje s strani MIZŠ – primerjava po letih 
 

 
 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
 
 
 
 

1.3 Plačila staršev 

 

Pravna podlaga za izstavitev računa oz. položnice staršem za njihov prispevek k ceni programa je 

odločba Centra za socialno delo (CSD) stalnega bivališča. Poslovanje vrtca je občasno oteženo zaradi 

dolgov staršev. V primeru nastalega dolga se staršu izroči opomin. Če starši po prejemu opomina ne 

poravnajo dolga, jim predlagamo pisni dogovor in plačilo na obroke. V primeru, da se starši ne odzivajo, 
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se dolžnika preda v tožbo preko COVL-a brez posredovanja odvetnika. Tako nastanejo nižji sodni stroški 

za zavod in posledično tudi za starše. Zaradi slabega socialnega položaja staršev, je na plačilo dolgov 

potrebno čakati tudi več let, kljub temu, da sodne zahtevke vlagamo ažurno.  

Starši so za čas zaprtja vrtcev zaradi epidemije covid-19 oproščeni plačila. 

Prispevek staršev je v letu 2020 znašal  434.675,38 EUR. 

 

 
Preglednica številka 29: Prispevek staršev po dohodkovni lestvici 2020  (na dan 31.12.) 

 

Odstotek plačila  Število otrok 

0% 19 

10% 135 

20% 75 

30% 60 

35% 110 

43% 101 

53% 68 

66% 22 

77% 18 

Skupaj število otrok:  608 

Povprečen odstotek plačila:       31,72% (30%) 
 

 

Grafikon št. 8: Število otrok glede na % plačila 

 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
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Preglednica številka 30: Prispevek staršev po dohodkovni lestvici 2017-2020  (na dan 31.12.) 
 

  

1. doh. 
razred  
(0 %) 

2. 
doh. 

razred 
(10 %) 

3. 
doh. 

razred 
(20 %) 

4. 
doh. 

razred 
(30 %) 

5. 
doh. 

razred 
(35 %) 

6. doh. 
razred 
(43 %) 

7. doh. 
razred 
(53 %) 

8. doh. 
razred 
(66 %) 
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Grafikon št. 9: Število otrok glede na odstotek plačila- primerjava po letih 

 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
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1.4 Drugi viri – ostali prihodki 

 
Vrtec je pridobil manjši del sredstev tudi iz drugih virov: prispevkov staršev za sklad vrtca. S temi 

sredstvi smo financirali  dejavnosti iz obogatitvenega programa vrtca, ki ga je sprejel upravni odbor 

sklada vrtca in potrdil svet zavoda. Ostali viri: refundacija plačila prispevka za poškodbe pri delu dijakov 

GCC, zavarovalniške odškodnine, povrnjena sredstva za usposabljanje delavcev na delovnem mestu, 

povrnjena sredstva za strošek živil, obresti, projekt OBJEM. V letu 2020 je bilo teh sredstev  13.741,05 

EUR. 

 

1.5 Tržna dejavnost 

 
Od prodaje obrokov hrane  je vrtec v letu 2020 pridobil  53.381,12 EUR sredstev. 

 
Preglednica številka 31: Struktura prihodkov (realizacija 2020)    
      

Vrsta prihodka % Zneski v eurih s centi 

Prihodki  MO  Celje    67,1 2.025.944,67 

Prihodki od ostalih občin 5,1 153.172,77 

Prispevek  MIZŠ  k  ceni  programov 3,2 97.624,28 

Prisp. državni proračun COVID-19 7,9 239.032,95 

Prispevek   staršev  k  ceni  programov   14,4 434.675,38 

Ostali prihodki 0,5 13.741,05 

Prihodki tržne dejavnosti – prodaja 
obrokov hrane  

1,8 53.381,12 

Skupaj  100,0    % 3.017.572,22 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

Grafikon št. 10: Struktura prihodkov v odstotkih v letu 2020 
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2. PRIHODKI  IN ODHODKI  

 
Kot  določen  uporabnik enotnega kontnega načrta se izkazujejo prihodki in odhodki, ugotovljeni v 

skladu z zakonom o računovodstvu in na osnovi uporabe pravil, ki jih vsebujejo podzakonski predpisi. 

Pomembna je predvsem določba prvega odstavka 16. člena odredbe o razčlenjevanju in merjenju 

prihodkov ter odhodkov, ki pravi, da določeni uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke ter 

odhodke v skladu z zakonom o računovodstvu in slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za 

nepridobitne organizacije. Ta določba pomeni, da velja za njihovo priznavanje načelo nastanka 

poslovnega dogodka, to je fakturirana realizacija.  
 

2.1 Prihodki 

a) Realizirani  prihodki v letu 2020 
 

Upoštevani so prihodki, ki se nanašajo na poslovno leto 2020. Po slovenskem računovodskem 

standardu 18 (v nadaljevanj SRS) se prihodki razčlenjujejo na: poslovne, finančne, druge in 

prevrednotevalne prihodke. Med poslovne prihodke sodijo prihodki iz prodaje proizvodov in storitev. 

Finančni  prihodki  zajemajo  obračunane  obresti in obresti od sredstev na  podračunu  EZR  pri UJP. 

Izredne in prevrednotevalne prihodke sestavljajo neobičajne postavke, zato se ne pojavljajo redno. 

 

 

Preglednica številka 32: Prihodki 2020                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                            

ELEMENTI 

REALIZACIJA 

31. 12. 2020  

Zneski v eurih s centi 

I.  PRIHODKI  

Prihodki iz proračuna MO Celje:  - prispevek po posameznih namenih,             

                                           - sredstva za didaktična sredstva in igrače,  

                                                           - sredstva za  tekoče vzdrževanje zunanjih površin, 

                                                           - sredstva za tekoče vzdrževanje,  

                                                           - sredstva za sindikalnega zaupnika,    

                                                             sredstva za investicijski transfer                                                          

       1.968.050,94                 

16.150,80 

3.537,52 

4.400,00 

864,94 

32.940,47 

SKUPAJ 2.025.944,67                    

Prihodki od  proračunov drugih občin - prispevek po zakonu za otroke po programih  153.172,77 

Prihodki od staršev - prispevek k ceni programov 434.675,38 

Prihodki od  MIZŠ – prispevek k ceni programov 97.624,28 

Prihodki proračun RS COVID-19 239.032,95 

Skupaj  za  izvedbo rednih programov javne službe: 2.950.450,05 

Ostali prihodki javne službe: donatorska  sredstva za sklad vrtca, obresti,  povrnjene 

odškodnine od zavarovalnice,  povračilo stroškov za usposabljanje delavcev na 

delovnem  mestu (ZZRS), prehrana in refundacija prispevka za poškodbe dijakov GCC 

 

13.741,05 

Tržna dejavnost: prodaja obrokov hrane in povrnitev stroškov za prevoz hrane. odp. 53.381,12 
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SKUPAJ  PRIHODKI  3.017.572,22 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

Indeks celotnih prihodkov v primerjavi z letom 2019 je 98. 

 

2.2  Odhodki 

 
Odhodki obračunskega obdobja so tisti znesek stroškov, nastalih v obračunskem obdobju, ki v skladu s 

sprejetimi računovodskimi pravili o vštevanju stroškov v odhodke obračunskega obdobja vplivajo na 

poslovni izid tega obdobja. V stroške obračunskega obdobja se vštevajo le tisti stroški, ki se nanašajo 

na to obdobje, pri čemer ni pomembno, ali so bili plačani ali pa smo zanje le prejeli račune.  

Med  odhodke  so  všteti: 

- stroški  materiala (vrednosti porabljenih živil, vzgojnega materiala, energije, vode, materiala za 

nego in čiščenje, materiala za vzdrževanje, pisarniškega materiala, izdatki za nakup strokovne 

literature, material za varstvo pri delu …). Nabava materiala se iz leta v leto spreminja, glede na 

potrebe in finančna sredstva. 

- stroški storitev (stroški prevoznih, telefonskih in  poštnih  storitev, stroški tekočega vzdrževanja, 

komunalnih storitev, ogrevanja, strokovnega izobraževanja, zdravstvenih storitev, vzdrževanja 

računalniške in programske opreme, varovanja poslovnih objektov, študentskega servisa in 

drugi,... 

- stroški amortizacije - cena obroka vsebuje  tudi strošek amortizacije v višini 2.876,60 EUR. 

- stroški  dela zajemajo: 

- bruto plače, ki pripadajo zaposlenim, 

- nadomestila plač, ki skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi pripadajo 

zaposlenim za obdobje, ko ne delajo in bremenijo izplačevalca, 

- prispevki za socialno varnost na bruto plače, 

- premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, 

- regres za letni dopust, 

- jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči,  

- odpravnine ob upokojitvi in  zaposlitvi za določen čas, 

- povračilo stroškov za  prevoz na delo in z dela, regres za prehrano med delom … .  

 
Višina posameznih vrst odhodkov ter primerjava z letom  2019  je razvidna iz tabele, ki je priložena 

poročilu (Finančna primerjava realizacije poslovanja za leto 2020).  

 

Indeks celotnih odhodkov v primerjavi z letom 2019 je 98. 

Stroški dela so izplačani v skladu z veljavno zakonodajo, skupaj znašajo 2.569.660,14 EUR in so se  glede 

na leto 2019 povečali za 1 %. Osnova za obračun plač in drugih prejemkov zaposlenih so kadrovski 
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normativi in veljavna  zakonodaja. Pri prispevkih delodajalca za socialno varnost smo upoštevali 16,10 

% od bruto plač. Od 1. 1. 2020 se usklajuje tudi znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Znesek  za leto 2020 znaša 30,53 EUR (za 2019 je 

znašala 29,27 EUR). Zneski usklajene premije in skupne premije se začnejo uporabljati z obračunom in 

plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2020 

(Ur. l. RS št. 80/2019).  

Preglednica številka 33:  Struktura  odhodkov (realizacija 2020)     
                                                                                                                                          Zneski v eurih s centi 

 

Struktura odhodkov 

 

Leto  2020 

 

Leto  2020 

Stroški  dela  (bruto plače s prispevki, davki, regres za 
LD,  jubilejne nagrade, regres za prehrano, prevoz na 
delo, solidarnostna pomoč) 

 
85,2  % 

 
2.569.660,14 

Stroški  materiala               10,4  % 312.819,27 

Stroški storitev in drugi stroški    4,4   % 133.784,98 

 
Skupaj                                                          

 
100 % 

 
3.016.264,39 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 
 
 
Grafikon št. 11: Struktura odhodkov – izražena v odstotkih za leto 2020 
 

 

                         Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
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2.3  Pokrivanje stroškov amortizacije 

 
V skladu z 8. členom državnega Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 

izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št 97/2003), v ceni programa ne sme biti sredstev za investicijsko 

vzdrževanje stavb in investicije. Amortizacija je bila obračunana na podlagi Pravilnika o načinu in 

stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 

100/2015). Vrtec uporablja posamično enakomerno časovno amortiziranje z uporabo veljavnih 

amortizacijskih stopenj za vsa dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, razen zemljišč. Predmet 

obračunavanja amortizacije so vsa amortizacijska sredstva, ki še imajo sedanjo vrednost. Amortizacijo 

knjižimo kot povečanje popravka vrednosti. 

Zakon o računovodstvu dopušča, da v kolikor ne  dobimo namenskih sredstev za amortizacijo, česar v 

našem primeru cena programa ne vsebuje, zavod ne pokriva stroška amortizacije, kot je obračunano 

po računovodskem zakonu, ampak zmanjša  strošek  obračunane  amortizacije v breme obveznosti za 

sredstva,  prejeta v  upravljanje, v znesku  194.748,72  EUR in sredstva, prejeta v upravljanje MIZŠ v 

višini 1.100,00 EUR. Amortizacija je bila obračunana. 

Del stroškov amortizacije osnovnih sredstev, ki so bili pridobljeni iz odstopljenih prispevkov za 

spodbujanje zaposlovanja invalidov, se prenese v breme ustreznih virov. V  našem  primeru  znaša  ta 

strošek amortizacije 10.146,21  EUR. 

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje in presežek prihodkov za investicije smo povečali za 

32.824,05 EUR, ker smo jih namensko prejeli od MO Celje za obnovo obrabljene opreme, pohištva in 

delovnih naprav. 

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje in vrednost osnovnih sredstev za prenovo kuhinje v enoti 

Gaberje, smo  povečali v višini 336.459,99 EUR. 

 

Presežek prihodkov za investicije smo povečali za 4.824,74 EUR, ker smo v skladu s soglasjem MOC 

namenili presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu za leto 2019  za obnovo obrabljene 

opreme, pohištva in delovnih naprav. 

 

Presežek prihodkov za investicije smo povečali za razliko med  nabavo osnovnih sredstev in 

namenskimi  sredstvi v letu 2020  višini 23.694,95 EUR. 

Sredstva amortizacije, ki so  pridobljena iz tržne dejavnosti, se prenesejo na presežek prihodkov za 

investicije v višini 2.876,60 EUR.  

Stopnje rednega odpisa  neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev so določene s 

Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.  
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2.4 Bruto plače in drugi prejemki delavcev 

 

Plače v letu 2020 so bile izplačane v skladu z: 

- Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo; 

13/10; 59/10; 85/10; 107/10; 35/11 in spremembe); 

- Kolektivno pogodbo  za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08 in spremembe); 

- Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. l. RS, št. 52/94  in 

spremembe); 

- Aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. l. RS, št. 60/08, 

79/11,  40/12,46/13, 106/15, 46/17, 80/18); 

- Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v RS ( Ur. list RS, št. 18/91 in spremembe);  

- Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. l. RS, št. 54/02, 

123/08, 44/09, 18/10, 113/20);   

- Pravilnikom o  merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (Ur. l. 

RS, št. 81/06, 22/08, 39/08, 104/09, 4/10 in 6/12); 

- Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS, št.68/17, 4/18 in 30/18); 

- Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev  v plačne razrede (Ur.list štev. 51/08, 91/08 , 

113/09  in 22/19 ); 

- Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. l. 

RS, št. 53/08, 89/08, 175/20); 

- Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS, št. 97/09 in  

41/12); 

- Uredbo o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. RS, št. 

85/10, 173/20); 

- Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur. l. 

RS,  št. 14/2009 in spremembe); 

- Zakonom o interventnih ukrepih - ZIU (Ur. l. RS, št. 94/2010 in 110/2011-ZDIU12 in 40/12-

ZUJF); 

- Zakonom o uravnoteženju javnih  financ - ZUJF (Ur. l. RS, št. 40/2012 in spremembe); 

- Pravilnikom o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačil in 

število zaposlenih v javnem sektorju (Ur.l.RS,št.28/14, 52/14 in 88/16); 

- Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 

2019 (Ur. l. RS, št. 71/17, 13/18-ZJF-H,83/18 in 19/19); 
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- Zakonom  o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (Ur. l. RS, št. 75/19, 61/20; 

ZDLGPE 133/20 in 174/20 – ZIPRS 2122); 

- Kolektivno pogodbo o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in 

nazivov v plačne razrede (KPSM) ( Ur.l.RS, štev. 57/2008); 

- Dogovorom  o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju   

(Ur.l.RS, štev. 88/16);  

- Dogovorom  o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju  za leto 

2018 (Ur.l.št. RS 80/18); 

- Zakonom o minimalni plači (ZM in P) Ur. l. RS, št. 13/10,92/15, 83/18,); 

- Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19  in omilitev njenih posledic 

za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Ur.l.št. RS 49/20, 61/20); 

- Proti Korona paketi za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu za omilitev posledic epidemije 
COVID-9. 
 

Osnova za izplačilo plač je plačna lestvica, ki je bila objavljena Ur. l. RS, št. 90/2015, in velja od 1. 

septembra 2016 dalje. Vsi dodatki so bili izplačani v skladu z določili Kolektivne pogodbe za dejavnost 

vzgoje in izobraževanje v RS. 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v vrtcu v letu 2020 je znašala 1.620,96 EUR. Regres za 

letni dopust je bil izplačan  glede na uvrstitev v plačni razred (PR) v mesecu pred izplačilom: od  0 – 20 

PR = 1.050,00  

EUR in od 21 PR  dalje v višini minimalne plače: 940,58 EUR. 

 

3. UGOTOVITEV REZULTATA POSLOVANJA 

 

3.1 Ugotovitve poslovanja 

 

Računovodsko poročilo je narejeno na osnovi fakturirane realizacije po načelu nastanka poslovnega 

dogodka.  

 

3.2 Rezultat poslovanja 

 

Rezultat poslovanja je razlika med doseženimi prihodki in odhodki v obračunskem obdobju. 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid.  Prihodki  so presegali  odhodke v letu 

2020 za znesek v višini  1.307,83 EUR, pred obračunom DDPO. Ugotovljen presežek prihodkov nad 

odhodki pa zmanjšuje obveznost za plačilo DDPO v višini 548,54 EUR. Pozitiven poslovni izid v višini 

759,29 EUR tekočega leta izhaja iz: 

- delovanja javne službe, v višini                   759,29 EUR in 
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- delovanja tržne dejavnosti, v višini                 0,00 EUR 

 

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 v višini 759,29 EUR se prenese v skupino 98 na presežek 

prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja. Presežek, ugotovljen 

v obravnavanem poslovnem letu se izkaže kumulativno, kar pomeni, da se prejšnji pozitivni presežki 

prihodkov povečajo s presežki prihodkov, ugotovljenimi v obravnavanem poslovnem letu. 

 

4. POPIS SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI 

 

Centralna komisija za popis premoženja, terjatev in obveznosti je predložila skupno poročilo o popisu 

na dan  31. 12. 2020.  Za odpis in izločitev iz uporabe je predlagala dotrajana in amortizirana osnovna 

sredstva ter dotrajan drobni inventar. Po stanju 31. 12. 2020 je bila na podlagi predloga popisnih 

komisij za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev in na podlagi sklepa 3.  korespondenčne seje 

Sveta Vrtca Tončke Čečeve, Celje,  ki je potekala v času od 28. 1. 2021 do 1. 2. 2021, iz knjigovodskih 

evidenc izločena oprema in druga opredmetena osnovna sredstva.  

 
 Iz zapisnika je razvidna višina odpisov, in sicer: 

-   oprema v nabavni in odpisani vrednosti v višini  19.987,79 EUR, 

-   drobni inventar do 500 EUR v nabavni in odpisani vrednosti v višini 4.723,99 EUR, 

 -  drobni inventar  v nabavni in odpisani vrednosti v višini  119,01 EUR.  

 
Osnovna  sredstva, drobni inventar in DI do 500 EUR, ki so bili odpisani na enotah Gaberje, Hudinja,  

Ljubečna, Aljažev hrib in Center, so že amortizirani, brez sedanje vrednosti in so izločeni iz uporabe. 

Pristojne komisije so opravile tudi popis materiala, terjatev, denarnih sredstev v blagajni in podračunu 

ter popis obveznosti. Komisije so ugotovile, da ni bilo razlik med dejanskim stanjem in stanjem v 

poslovnih knjigah. 

 

5. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI V SKLADU Z ZAKONOM O FISKALNEM  

    PRAVILU  ZA  LETO 2020 

 

Zakon o fiskalnem pravilu (UR. l. RS, št. 55/15) v 5. členu določa porabo presežkov proračunov za 

presežek, izračunan po 77. členu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021. V izkazu 

prihodkov  in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je vrtec ugotovil presežek 

odhodkov nad prihodki. Če javni zavod izračuna presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku, 

ne izračunava presežka po fiskalnem pravilu. 
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6. POJASNILA  K RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM  ZA  LETO 2020 

 

6.1 Bilanca stanja 

 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih 

virov na dan 31. 12. 2020 in podatke za predhodno leto. 

 

Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva smo ob nabavi evidentirali po 

dejanski nabavni ceni posameznega sredstva. Postavke sredstev so ovrednotene po nabavni vrednosti, 

pri čemer so upoštevani tudi predpisi o davku na dodano vrednost. Za leto 2020 je bila višina odbitnega 

deleža 2 %. Višino sredstev smo knjižili kot povečanje opredmetenih OS in neopredmetenih sredstev.  

 

Odpis (amortizacijo) osnovnih sredstev smo opravili v skladu z Navodilom o načinu in stopnjah rednega 

odpisa osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 120/2007, 48/09,12/09 in 58/10), razen za zemljišča se 

amortizacija ne opravlja. Odpis je bil opravljen posamično z uporabo proporcionalne metode za vsa 

osnovna sredstva, ki so imela osnovo za obračun rednega odpisa. Odpis osnovnih sredstev izkazujemo 

kot popravek vrednosti osnovnih sredstev. 

 

V skladu s 33. čl. Zakona o računovodstvu smo med drobni inventar evidentirali opredmetena osnovna 

sredstva, katerih nabavna vrednost ne presega tolarske protivrednosti 500 EUR in imajo dobo 

koristnosti daljšo od enega leta. Takšen drobni inventar smo po določilih 45. čl. Zakona o 

računovodstvu odpisali enkratno v celoti ob nabavi. 

 

Denarna sredstva vodimo preko blagajne in na podračunu EZR pri Upravi za javna plačila Žalec. Denarna 

sredstva na račun prejemamo od proračunov občin, iz katerih imamo vključene otroke, državnega 

proračuna, MIZŠ, od plačil prispevkov staršev in drugo. Iz računa poravnavamo obveznosti do 

dobaviteljev, obveznosti za DDV, plače in druge prejemke delavcem, davke in prispevke od plač ter 

drugo. Obveznosti smo  poravnavali v plačilnih rokih. 

 

Izkazujemo terjatve do kupcev, ki so sestavljene iz terjatev do staršev za vzgojno-izobraževalne  

programe, kupcev za prehrano in ostalo. V bilanci stanja so terjatve prikazane v neto vrednosti, kar 

pomeni, da so zmanjšane za popravek vrednosti (samo pri varovancih). Za terjatve, ki niso poravnane 

po opominu, pripravljamo izterjave preko sodišča. 

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so terjatve do občin, ki pokrivajo 

razliko do ekonomske cene glede na plačilni razred starša - vlagatelja, MIZŠ in druge terjatve. Terjatve 

do občin,  MIZŠ  in druge se konec leta usklajujejo z IOP obrazci. 
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Aktivne časovne razmejitve izkazujejo sredstva za povračilo nadomestila plače delavcem zaradi 

karantene in višje sile - ZZRS . 

 

Analitične evidence zalog materiala ne vodimo. Nabave  knjižimo na stroške materiala sproti.  

 

Kot obveznosti izkazujemo obveznosti do dobaviteljev za nabavljen material in opravljene storitve, ki 

zapadejo v plačilo v enem letu ali prej. Obveznosti do dobaviteljev se konec leta usklajujejo - IOP 

obrazci. 

Med   obveznosti  do zaposlenih  uvrščamo obveznosti do zaposlenih  za plače, nadomestila  in druge 

prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke ter obveznosti za plačilo DDV. 

 

Znesek v višini 219,94 EUR knjižimo na razmejitve – sklad  vrtca za stroške v letu 2021. 

 

Med dolgoročne pasivne časovne razmejitve uvrščamo odstopljene prispevke in nagrade za 

spodbujanje zaposlovanja invalidov nad kvoto. Odstopljene prispevke za zaposlovanje invalidov (konto 

9201) smo zmanjšali za znesek 10.146,21 EUR - nabava in amortizacija opreme 2020. 

 

Ekonomska cena na otroka v vrtcu ne vsebuje stroška amortizacije kot enega od elementov cene, zato 

smo zmanjšali obveznosti za sredstva v upravljanju. 

Znesek neporabljenih sredstev za OS smo izkazali na kontu 9853 v višini 108.860,13 EUR.  

  

Na podlagi 37. člena Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02), Pravilnika o načinu in rokih 

usklajevanja terjatev in obveznosti (Ur. l. RS, št. 108/2013) ter Pravilnika o popisu sredstev in 

obveznosti do virov sredstev Mestne občine Celje, smo opravili uskladitev stanja sredstev v upravljanju. 

 
Preglednica številka 34: Uskladitev stanja sredstev v upravljanju                                                    Zneski v EUR 

Opis  Nabavna   vrednost                 odpisana vrednost   

1.  Stanje sredstev v upravljanju    na dan  1. 1. 2020                 3.459.521,23  

2. Spremembe  med letom  

    a) povečanje:  osnovnih sredstev-zgradbe 

6.583.727,59 

286.813,13 

3.262.329,00 

      nova nabava  osnovnih  sredstev  43.890,47 0,00 

      nova nabava - drobni inventar 6.108,38 6.108,38 

      nova nabava - drobni inventar do 500 EUR 11.653,71 11.653,71 

      amortizacija  180.963,23 

   Skupaj   povečanje 348.465,69 198.725,32 

   b) zmanjšanje   

         odpis osnovnih  sredstev                          19.987,79 19.987,79 

         odpis – drobni  inventar do 500 EUR 4.723,99 4.723,99 
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         odpis – drobni inventar 119,01 119,01 

  Skupaj  zmanjšanje 24.830,79 24.830,79 

3. STANJE   31. 12. 2020 6.907.362,49 3.436.223,53 

  Presežek prihodkov za investicije 2021 108.860,13  

  Presežek prihodkov nad odhodki    53.716,75  

3. STANJE   31. 12. 2020 - skupaj 7.069.939,37 3.436.223,53 

 STANJE   SREDSTEV   V    UPRAVLJANJU  31. 12. 2020                                      = 3.633.715,84 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

6.2 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in  opredmetenih osnovnih sredstev 

 

6.3 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb 

 

Omenjena obrazca sta obvezna priloga k Bilanci stanja. V  njih so izkazani podatki o osnovnih sredstvih 

po posameznih kategorijah posebej za nabavne vrednosti, za popravke vrednosti in posebej za 

neodpisane vrednosti. Povečanje nabavne vrednosti je nabava novih sredstev, zmanjšanje pa odpisi in 

amortizacija. Neodpisana vrednost 31. 12. 2020 je sedanja vrednost vseh osnovnih sredstev v 

upravljanju in je usklajena s podatki v bilanci stanja. 

 
Preglednica številka 35: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih OS za leto 2020                 

Zneski v EUR 

NAZIV Nabavna 

vrednost 

(1.1.) 

Popravek 

vrednosti 

(1.1.) 

Povečanje 

nabavne 

vrednosti 

Povečanje 

popravka 

vrednosti 

Zmanjšanje 

nabavne 

vrednosti 

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti 

 

Amorti- 

zacija 

Neodpisana 

sedanja 

vrednost 

Dolgoročne 

pr. pravice 

 

2.717 

 

2.717 

      

Zemljišča 337.751       337.751 

Zgradbe 5.238.586 2.345.580 286.813    152.923 3.026.896 

Oprema 1.078.219 967.666 68.151 21.739 24.831 24.831 34.210 122.755 

SKUPAJ 6.657.273 3.315.963 354.964 21.739 24.831 24.831 187.133 3.487.402 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve 

 

6.4 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
 

6.5 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
 

Kot določen uporabnik enotnega kontnega načrta v vrtcu ugotavljamo in razčlenjujemo prihodke in 

odhodke v skladu z računovodskimi standardi, zato velja za njihovo priznavanje načelo nastanka 

poslovnega dogodka - fakturirana realizacija. V izkazu po vrstah dejavnosti smo ločeno prikazali 
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prihodke in odhodke za dejavnost javne službe in tržne dejavnosti. Ker nimamo ustreznih sodil 

resornega ministrstva o tem, kaj sodi v javno službo in kaj v tržno dejavnost, smo kot sodilo za 

razmejevanje uporabili razmerje med dejanskimi prihodki, doseženimi z opravljanjem javne službe, in 

prihodki od tržne dejavnosti. To razmerje smo uporabili za delitev odhodkov na odhodke javne službe 

in na odhodke  tržne dejavnosti.  

 
Razlika med prihodki in odhodki se zmanjšuje za obračun obveznost DDPO in izkazuje presežek 

prihodkov nad odhodki v višini  759,29 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za obračunsko obdobje 

se prenese na presežek  prihodkov iz prejšnjih  let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega 

obdobja.  

Preglednica številka 36: Izkaz prihodkov in po vrstah dejavnosti za leto 2020                                          Zneski v EUR 

ELEMENT SKUPAJ JAVNA SLUŽBA TRŽNA 
DEJAVNOST 

Skupaj prihodki 3.017.572 2.964.191 53.381 

Skupaj odhodki 

stroški dela 

stroški materiala, storitev in drugi 

3.016.264 

2.569.660 

446.604 

2.962.883 

2.553.947 

408.936 

53.381 

15.713 

37.668 

Presežek prihodkov na odhodki 1.308 1.308  

Obveznost DDPO 549 549  

Finančni rezultat 759 759  

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
 
 

6.6 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  
 

 
Vrtec mora voditi tudi evidenčno izkazovanje podatkov o prihodkih in odhodkih, ki jih ugotavlja v skladu 

s pravili, katera veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta, zaradi sestavljanja bilanc 

javnofinančnih prihodkov in odhodkov na ravni občine. Upoštevali smo pravila glede opredelitve in 

priznavanja posameznih vrst prihodkov ter odhodkov po načelu denarnega toka - plačana realizacija. 

Prihodek oziroma odhodek se prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja - da je  poslovni dogodek nastal in 

da so denarna sredstva prejeta oziroma izplačana.  Za razmejevanje prihodkov in odhodkov na javno 

službo in tržno dejavnost po načelu denarnega toka  smo uporabili enak način, kot pri obrazcu prihodki 

in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnostih.  

 

6.7 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

 
V poslovnih knjigah ne izkazujemo terjatev ali obveznosti za posojila.    
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6.8 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
 

V ta obrazec smo vpisali  znesek  zmanjšanja  sredstev na računih, kot razliko  med  presežkom 

odhodkov  nad prihodki  iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka. Podatki se ne obravnavajo kot  prihodki in odhodki, temveč kot povečanja sredstev na računih - 

prejemki in zmanjšanja sredstev na računih - izdatki. 

 

6.9 Davek od dohodka pravnih oseb 

 

Vrtec je na podlagi bilančnih podatkov ugotovil davčno osnovo. Na podlagi davčnih olajšav, ki nam jih zakon 

dovoljuje, smo davčno  osnovo  zmanjšali  največ v višini 63 %. Davčno osnovo smo zmanjšali z uveljavitvijo olajšav 

za zaposlovanje invalidov. Višina obračuna obveznosti za plačilo  davka od dohodkov pravnih oseb po stopnji 19 

% je  548,54 EUR, kar zmanjšuje ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki. 

 
ZAKLJUČNI DEL 

 

Pedagoško in poslovno delovanje Vrtca Tončke Čečeve Celje smo v letu 2020 izpeljali v skladu s 

finančnim načrtom.  

Trudili smo se, da smo z javnimi sredstvi ravnali gospodarno in skladno z njimi zagotavljali ustrezno 

kakovost dela na vseh ravneh delovanja vrtca. Vrtec je realiziral načrtovane cilje in za poslovno leto 

2020 izkazuje pozitiven izid poslovanja v višini 759,29 EUR.  

Letno poročilo za poslovno leto 2020 bo obravnaval svet vrtca na redni seji v mesecu marcu 2021. 

 

Računovodsko poročilo pripravila:                                                                          
Marjana Lisec, računovodkinja                                                                                                         Ravnateljica: Irena Hren 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge:  
- Razčlenitev prihodkov  in  odhodkov  po elementih za poslovno leto 2020. 

- Bilanca stanja. 

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

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov. 

- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. 

- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 

- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

- Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov. 

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. 
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PRILOGA: 
FINANČNA PRIMERJAVA REALIZACIJE POSLOVANJA 

VRTCA  TONČKE  ČEČEVE ZA  OBDOBJE   JANUAR  -  DECEMBER  2020   
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        Zneski v eurih s centi 

 

ELEMENTI 

REALIZACIJA 

31.12.2019 

REALIZACIJA 

31.12.2020 

 

INDEKS 

I.  PRIHODKI    

Prihodki od proračuna MO Celje 2.022.268,40 2.025.944,67 100 

Prihodki  od  proračuna - druge občine 128.970,56 153.172,77 119 

Prihodki  od staršev 725.055,13 434.675,38 60 

Prihodki od MIZŠ  – sofinanciranje plačil staršev  95.613,67 97.624,28 102 

Prihodki prorač. izpad plačil staršev, dodatki, zašč. oprema, ZZRS - 239.032,95  

Skupaj   2.971.907,76 2.950.450,05 99 

Ostali prihodki: obresti, odškodnine  zavaroval., dotacije za 

usposabljanje, pov. stroškov  GCC,sredstva za slovenski  zajtrk,…  

10.164,25 11.083,47 109 

Donatorska  sredstva za sklad vrtca 10.461,48 2.548,60  

Prihodki projekta  OBJEM 391,90 108,98  

Skupaj   2.992.925,39 2.964.191,10 99 

Prihodki od prodaje obrokov hrane-tržna dejavnost 89.411,20 53.381,12 60 

SKUPAJ  PRIHODKI 3.082.336,59 3.017.572,22 98 

II.  ODHODKI    

Živila in dnevni obrok I. OŠ Celje 223.671,32 164.859,15 74 

Material za vzgojo in izobraževanje, knjige slikanice    12.944,70 11.379,47 88 

Material za čiščenje, pomivalna sredstva in zaščitna oprema  29.338,54 27.630,67 94 

Material za nego  12.775,93 6.931,26 54 

Zaščitna oblačila in obutev 2.828,70 2.484,31 88 

Porabljena voda 20.422,95 19.595,41 96 

Električna energija 43.670,69 39.537,12 91 

Energija – plin  32.582,39 26.239,34 81 

Gorivo za službena prevozna sredstva, kosilnico… 3.036,50 2.089,00 69 

Material za vzdrževanje in potrošni material 6.824,84 6.121,68 90 

Za potrebe izobraževanja, časopisi, revije; članarine 2.567,92 2.531,29 99 

Pisarniški material 1.156,65 874,42 76 

Sklad vrtca - stroški materiala 3.755,51 2.546,15 68 

Skupaj stroški materiala 395.576,64 312.819,27 79 

Tekoča popravila, vzdrž. opreme, prostorov in poslovnih objektov  45.267,99 21.466,35 47 

Vzdrževanje opreme, prostorov in objektov_dod. sred.MOC  32.940,47  
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Storitve: poštne, telefonske, elektronska  pošta, internet., 10.629,61 12.922,58 122 

Vzdrževanje računalniške in programske opreme, obračun plač 6.141,51 6.017,96 98 

Vzdrževanje računalniške in programske opreme eAsistent  4.124,24  

Komunalne storitev - odvoz odpadkov,  fekalij… 13.021,27 9.246,67 71 

Dimnikarske storitve 668,60 669,18 100 

Ogrevanje  6.455,08 5.611,56 87 

Varovanje  in zaklepanje objektov  5.006,60 4.805,45 96 

Prispevek za stavbno zemljišče  4.966,16 4.966,16 100 

Stroški - študentski servis za nadomeščanje   9.721,10 11.161,25 115 

Zdravstvene storitve, deratizacija 4.695,72 3.906,18 83 

Ostale sto. VPD, VPP, plač.prom. foto, reg. vozil, prevozi otrok, dezinfek. 

upor. tiskalnika, str.GDPR. reprod. avt. del, sklad vrtca, poračun DDV 

13.554,73 9.823,91 72 

Stroški projekta OBJEM 391,90 108,98  

Amortizacija zgradb,opreme, DI do 500€ 4.937,60 2.876,60  

Stroški za izobraževanje - kotizacija, dnevnice,nočitev, prevozni stroški, 

posl.pot.str., prehrana na službeni poti 

7.310,76 3.137,44  

Skupaj stroški storitev, zemljiški prispevek in amortizacija  132.768,63 133.784,98 101 

Regres za prehrano delavcev 83.439,58 59.986,14 72 

Stroški prevoza na delo 73.951,41 43.645,22 59 

Prispevki na bruto plače, nad uredbo 309.094,33 316.933,22 103 

Bruto plače  in nadomestila plač 1.896.541,03 1.945.147,13 103 

Regres za LD, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, odpravnina ob 

upokojitvi in zaposl. za določen čas. 

139.321,78 157.459,98 113 

Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 46.818,45 46.488,45 99 

 Skupaj stroški dela  2.549.166,58 2.569.660,14 101 

SKUPAJ   ODHODKI 3.077.511,85 3.016.264,39 98 

PRESEŽEK  ODHODKOV   NAD  PRIHODKI    

PRESEŽEK  PRIHODKOV  NAD ODHODKI pred obračunom DDPO 4.824,74 1.307,83  

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb   548,54  

III.  FINANČNI  REZULTAT 4.824,74 759,29  

Vir: Vr 
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