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I. UVOD 

 

Letno poročilo vrtca je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002 in spremembe) in 

zajema poslovno ter računovodsko poročilo za leto 2021. 

 

Vsebina poslovnega poročila se nanaša na poslovanje vrtca in izvajanje vzgojno-izobraževalnega 

programa predšolske vzgoje za leto 2021. Dokument zajema tudi poročilo o doseženih ciljih in 

rezultatih, ki smo jih v vrtcu dosegli pri izvajanju dejavnosti ter o izvajanju nadzora nad javnimi 

financami. Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k 

obema računovodskima izkazoma. 

 

Izhodišče za pripravo splošnega poslovnega dela letnega poročila so izvedene naloge v šolskem letu 

2020/2021 ter delna realizacija nalog iz Letnega delovnega načrta Vrtca Tončke Čečeve za šolsko leto 

2021/2022. 

 

1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

 

1.1. Poročilo ravnatelja 
 

Tudi v letu 2021 je bilo vzgojno-izobraževalno delo in poslovanje vrtca podrejeno epidemiološkim 

razmeram v državi. Vrtec je od 1. do 15. januarja ter v obdobju od 1. do 11. aprila 2021 posloval v 

zmanjšanem obsegu. Ostali del leta je poslovanje potekalo vse delovne dni v tednu. Izvajanje 

programa so omejevale številne karantene ter bolniške odsotnosti zaposlenih ter otrok, zaradi 

okužbe s COVID – 19. Takšne razmere so od strokovnih delavcev zahtevale veliko fleksibilnosti pri 

delu ter prilagajanje delovnega časa dani situaciji. Poostreni ukrepi, ki so bili predlagani s strani NIJZ-

a, so omejevali sodelovanje med oddelki, izvajanje timskega vzgojno-izobraževalnega dela, 

sodelovanje z okoljem in starši. Kljub temu smo si na pedagoškem področju prizadevali, da je 

sodelovanje strokovnih delavcev pri načrtovanja in evalvaciji pedagoškega dela potekalo na daljavo. 

V skupnih strokovnih razpravah smo spodbujali strokovne delavce, da v pedagoško delo, ki je 

potekalo znotraj »mehurčkov« v posameznem oddelku, vnašajo čim več zanimivih vsebin in 

dejavnosti, s katerimi so nadomeščali vzgojno-izobraževalne vsebine, ki niso bile izvedene na 

področju sodelovanja z okoljem in starši. Strokovni delavci so te spodbude upoštevali in v teh 

poostrenih razmerah pokazali veliko kreativnosti v iskanju novih oblik za izvajanje programa in 

sodelovanja s starši na daljavo.  

 

Vpliv epidemije in z njo povezanih različnih ukrepov ter zakonskih sprememb, pa ni posegel samo na 

pedagoško področje, ampak tudi na poslovanje vrta. Za ravnatelja in administrativno-finančno službo 

so razmere zahtevale ogromno dodatnega dela na področju obračunavanja stroškov plačil staršev in 

plač zaposlenih ter poročanj na MIZŠ in ustanovitelju. Zaznati je bilo tudi veliko več komunikacije z 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5618
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zaposlenimi in starši pri obveščanju ter razlagi določenih vsebin, povezanih z zgoraj omenjenimi 

področji. 

Skozi vso poslovno leto smo bili v vrtcu finančno likvidni, kar gre pripisati racionalnemu poslovanju in 

tudi rednemu nakazovanju sredstev s strani ustanovitelja, to je Mestne občine Celje ter drugih virov 

financiranja. Finančna sredstva smo racionalno in premišljeno razporejali za izvedbo javne službe. 

Porabo sredstev smo realizirali v skladu s finančnim načrtom in rebalansom finančnega načrta Vrtca 

Tončke Čečeve za leto 2021.  

 

Ocenjujemo, da smo, kljub številnim novim in nepredvidljivim situacijam, izvajali kakovosten vzgojno-

izobraževalni program za predšolske otroke, čeprav nismo v celoti realizirati vseh zastavljenih ciljev. 

Prizadevali smo si za doseganje kakovostnih rezultatov dela na strukturni, procesni in posredni ravni 

delovanja javnega zavoda. Pedagoško delo in poslovanje smo sproti uspešno prilagajali razmeram. 

 

1.2. Poročilo sveta zavoda 
 

Svet Vrtca Tončke Čečeve se je v letu 2021 sestal na 1. redni seji in 3. korespondenčnih sejah. Vse 

seje so bile sklepčne, sama prisotnost na redni seji pa je bila 54,5%. Na sejah so bili poleg članov 

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 

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

Andrejaš. 

 

Svet vrtca je na rednih in korespondenčnih sejah v letu 2021 opravil naslednje pomembnejše naloge: 

 obravnaval in potrdil odpis drobnega inventarja v višini 119,01 EUR, 

 obravnaval in potrdil odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v vrednosti  do 500 EUR 

po enotah Vrtca Tončke Čečeve za leto 2020 v nabavni in odpisani vrednosti 24.711,78 EUR, 

 obravnaval in potrdil Program dela s finančnim in kadrovskim načrtom Vrtca Tončke Čečeve 

za poslovno leto 2021, 

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

enoti Gaberje, za čas od 1. 3. do 31. 8. 2021, 

 izvedel postopek imenovanja predstavnika ustanovitelja in predstavnika staršev v Komisijo za 

sprejem otrok, 

 obravnaval in potrdil Letno poročilo o poslovanju Vrtca Tončke Čečeve za leto 2020, ki 

vsebuje poslovno in računovodsko poročilo o finančnem poslovanju, 

 obravnaval in potrdil poročilo o poslovanju sklada Vrtca Tončke Čečeve, 

 izvedel postopek ocenjevanja delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2020, 

 pridobil informacije o vpisu otrok za šolsko leto 2021/2022, 

 potrdil mandat trem predstavnikom sveta staršev v svet vrtca za šolsko leto 2021/2022, 

 obravnaval in sprejel Poročilo o uresničevanju LDN za šolsko leto 2020/2021 s 

samoevalvacijskim poročilom, 
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 obravnaval in sprejel Letni delovni načrt Vrtca Tončke Čečeve  za leto 2021/2022, 

 obravnaval in potrdil soglasje k sistematizaciji delovnih mest Vrtca Tončke Čečeve za šolsko 

leto 2021/2022, 

 obravnaval in potrdil II. rebalans Finančnega načrta Vrtca Tončke Čečeve za leto 2021, 

 pridobil informacijo o izvedbi opravljene redne revizije poslovanja v Vrtcu Tončke Čečeve za 

leto 2020, 

 pridobil informacije o sanaciji zemljine na igriščih v enoti Center in na savinjskem nabrežju. 

 

Celje, 7. 2. 2022                                            Napisala: Zvezdana Šljivar, predsednica sveta vrtca 

 

 

 

1.3. 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), 

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.  

 

1.4. Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 
 

Vrtec zastopa ravnateljica Irena Hren, ki opravlja naloge s področja poslovnega in pedagoškega 

vodenja zavoda. Naloge pomočnice ravnateljice sta do od 1. 1. do 31. 8. 2021 opravljali Darinka 

Belak, ki je  organizacijsko vodila enoto Gaberje ter Marina Železnik, ki je bila zadolžena za 

organizacijo dela na enoti Hudinja in Aljažev hrib ter za opravljanje nalog organizatorke zdravstveno 

mailto:vrtec.toncke.ceceve@siol.net
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higienskega režima. Za organizacijo dela na enoti Center in Ljubečna pa sta skrbeli vodji enote Sabina 

Žavski in Nataša Kalšek, ki sta opravljali tudi vse naloge vzgojiteljice – vodje oddelka. 

 

S šolskim letom 2021/2022 se je, zaradi znižanega števila oblikovanih oddelkov, spremenila tudi 

organizacija vodenja. Od 1. 9. do 31. 12. 2021 je naloge pomočnice ravnateljice opravljala le Darinka 

Belak, ki je skrbela za organizacijo dela na enoti Aljažev hrib in Gaberje. Kot vodja enote Center je bila 

imenovana vzgojiteljica Zvezdana Šljivar, Sabina Žavski pa je prevzela organizacijsko vodenje enote 

Hudinja. Organizacijsko vodenje kuhinjskih delavce je opravljala kuharica Simona Kuder, Poslovna 

sekretarka Blanka Godnik Andrejaš pa je skrbela za organizacijsko vodenje finančno-administrativne 

službe. 

 

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

lokacijah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28. 2. 2021 

oblikovanih 13 oddelkov. Od 1. 3. 2021 pa se je število zvišalo 

na 14 oddelkov. S 14 oddelki smo poslovali do 31. 8. 2021. Z 

novim šolskim letom se je število oddelkov, zaradi nižjega 

števila vpisanih otrok,  zmanjšalo na 12. 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, od koder se vrši razvoz 

hrane na ostale enote vrtca. 

 
 

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

Celje. Vzgojno-izobraževalno delo se izvaja v 9 oddelkih. Otroci 

so vključeni v dnevni – 6 do 9 urni program, ki se izvaja  v 

dopoldanskem času od 5:30 do 16:30. V prostorih enote se 

nahaja tudi centralna pralnica, od koder se vrši razvoz perila 

po ostalih enotah vrtca.  

 

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

enoti je delovalo 5 oddelkov. Otroci obiskujejo dnevni - 6 do 9 

urni program v dopoldanskem času od 6:00 do 16:30. 
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ORGANIZACIJSKA SHEMA

VRTCA TONČKE ČEČEVE 

PEDAGOŠKI DEL:
- vodje enot,
- 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigram vrtca 

 

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

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

katerih se izvaja 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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1.4.1. Organi zavoda 
 

Organe vrtca v skladu z ZOVFI (Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe) sestavljajo svet vrtca, 

ravnatelj, strokovni organi vrtca in svet staršev. 

 

Svet vrtca 
 

Svet vrtca je nadzorni organ, ki ga sestavlja enajst članov, in sicer: trije člani MO Celje, trije člani 

predstavnikov staršev in pet predstavnikov, ki so zaposleni v Vrtcu Tončke Čečeve. Mandat 

predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka.  

Sestava sveta vrtca v poslovnem letu 2021 je bila naslednja: 

 
Preglednica številka 1: Sestava sveta vrtca 

Predstavniki ustanovitelja Ksenija Podpečan, Martina Strniša, Matjaž Železnik 

Predstavniki staršev Rok Batinica, Jurček Tomažič, Lea Okorn (do 31. 8. 2021), Ana 

Šumak (od 1. 9. do 31. 12. 2021) 

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

Bernarda Rajniš. 

 

Ravnatelj 

Ravnateljica je v letu 2021 opravljala vse predpisane naloge na poslovnem in pedagoškem področju v 

skladu s pristojnostmi, ki jih nalaga 49. člen ZOFVI-ja (Ur. L. RS, št. 16/2007 in spremembe) in sicer: 

- organizirala, načrtovala in vodila delo vrtca,  

- 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,  
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- 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, pomočnica ravnateljice in vodje enot. 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 načrtovaie tudi potrebna 

vzdrževalna dela, kadrovsko organizacijo ter razpravljali 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.  

 
Tudi v letu 2021 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. 

Ukrepi so močno posegali na vsa področja dela v vrtcu. Zaradi nenehnih zakonodajnih sprememb, 

povezanih z epidemijo in številnimi okužbam med zaposlenimi, smo morali vsakodnevno prilagajati 

organizacijo dela. Razmere so od vseh vodstvenih delavce zahtevale nenehno spreminjanje načrtov, 

dnevno prilagajanje organizacije dela, urejanje statusov zaposlenih, pripravo podatkov za zunanje 

inštitucije, organizacijo samotestiranja zaposlenih, kontrolo izpolnjevanja PCT pogojev in vodenje 

različnih evidenc ter sporočanju podatkov na MIZŠ in NIJZ. 

 
V času zaprtja vrtca, od 1. 1 do 25. 1. 2021 ter od 1. do 11. 4. 2021, smo skrbeli za organizacijo 

vzgojno-izobraževalnega dela v omejenem obsegu. V skladu z navodili MIZŠ in NIJZ smo skozi celo 

leto izvajali obveščanje staršev o visokorizičnih stikih otrok z okuženimi osebami in jih seznanjali z 

nadaljnjimi navodili o napotitvah otrok v karanteno.  

 
Ravnateljica je sproti obveščala zaposlene o aktualnih dogodkih povezanimi z delovanjem vrtca v 

izrednih razmerah in uvajanjem vseh sprejetih ukrepov, ki so vplivali na delovanje vrtca ter izvajanje 

nalog na posameznih področjih dela. Bila je vseskozi dosegljiva tudi za vprašanja staršev in delavcev 

po elektronski pošti.  

 
Okoliščine, ki so vplivale na izvajanje pedagoške dela, so bile tudi omejitve medsebojnega 

sodelovanja, ki jih je prinesel Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi 

zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Zaradi tega se strokovni delavci nismo več srečevali v živo, 

ampak smo strokovna srečanja izvajali na daljavo s pomočjo aplikacije ZOOM. Spremenjeni način 

sodelovanja je od ravnatelja zahteval tudi tehtnejše premisleke o načrtovanju in sami izvedbi, da smo 

lahko ohranjali strokovna srečanja na zadovoljivi kakovostni ravni. Omejeno je bilo tudi izvajanje 

medsebojnih hospitacij, zato smo vodstveni delavci spremljali izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela 

z individualnimi obiski v oddelkih. 
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Strokovni organi 
 

Strokovni organi, katere sestavljajo strokovni delavci vrtca, 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. Tudi v letu 2021 je večina srečanj 

potekala na daljavo oziroma v manjših skupinah.  Izvedba srečanj v živo je bila zato prestavljena v 

spomladanski čas, ko smo uspeli izvesti dva srečanja strokovnega aktiva in dva vzgojiteljskega zbora. 

 

Preglednica številka 2: Vsebine, obravnavane na srečanjih vzgojiteljskega zbora 

Datum srečanja Obravnavane vsebine 

 

 

22. in 23. 6. 2021 

- Strokovna tema: »Otrok s selektivnim mutizmom v vrtcu« 

(v izvedbi svetovalne delavke in vzgojiteljice za dodatno strokovno 

pomoč). 

- Pregled izvedenih nalog po LDN za šolsko leto 2020/2021. 

- 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 2021/2022, registracija delovnega 

časa). 

30. in 31. 8. 2021 - Izhodišča za šolsko leto 2021/22. 

- Delovanje vrtca pod zaostrenimi zdravstveno-higienskimi ukrepi. 

- Aktualnosti. 

 

4. november 2021 – izvedba 

na daljavo 

- Obravnava predloga LDN za šolsko leto 2021/2022. 

- Strokovna tema »Kakovost pedagoškega dela« (v izvedbi ravnateljice). 

- Obravnavanje mnenja za napredovanje v naziv. 

- Aktualnosti. 

 

Preglednica številka 3: Vsebine, obravnavane na srečanjih strokovnih aktivov 

Datum srečanja Obravnavane vsebine 

 

 

Od 22. do 31. marca 2021 

- Razvoj zgodnje pismenosti (v izvedbi ravnateljice). 

- Delo v delavnicah: izmenjava primerov dobre prakse. 

- Razno. 

 

22. april 2021 

- Spodbudno učno okolje za razvoj otrok (v izvedbi ravnateljice). 

- Delo v delavnicah: Izmenjava primerov dobre prakse. 

- Razno. 

25. in 16. maja 2021 - Formativno spremljanje otrok in spodbujanje razvoja govora (v 

izvedbi ravnateljice). 

- Predstavitev primera iz prakse. 

- Delo v delavnicah: izmenjava izkušenj iz prakse. 

- Razno. 

 

Srečanja kurikularne skupine in načrtovalnih timov, ki delujejo v okviru strokovnega aktiva, so bila v 

večini primerov izvedena na daljavo. Teme, ki smo jih obravnavali, so se nanašale na aktualne 
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dogodke povezane z zdravstveno-higienskimi ukrepi in izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela v teh 

razmerah.  

Sodelovanje med strokovnimi delavci v času izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela ni bilo mogoče, 

zato so si primere iz prakse ter predloge izmenjavali na daljavo s predstavitvijo ob posnetkih oz. 

fotografijah iz prakse. Strokovni delavci so ugotavljali, da delo v tako imenovanih »mehurčkih« v 

veliki meri otežuje pestrost ponudbe sredstev in dejavnosti za igro otrok. Pri delu so se soočali tudi s 

številnimi kadrovskimi spremembami, ki so nastajale zaradi napotitev zaposlenih in otrok v karanteno 

ter samoizolacij, zato vzgojno-izobraževalno delo ni potekalo kontinuirano.  

 

Svet staršev 

Med organe vrtca sodi tudi svet staršev, ki skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev 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 28. februarja 2021 štel 34 članov. Z odprtjem 

novih oddelkov  s 1. marcem 2021 pa se je število povečalo na 35 predstavnikov. Z novim šolskim se 

je število predstavnikov staršev znižalo na 33 članov, saj je bilo s 1. 9. 2021 oblikovanih 33 oddelkov. 

Za predsednika sveta staršev za šolsko leto 2020/2021 in 2021/2022 je bil izvoljen Rok Batinica. 

 

V letu 2021 se je svet staršev sestal na 2 rednih sejah, na katerih je obravnaval naslednje vsebine:  

 
Preglednica številka 4 : Srečanja sveta staršev   

Datum srečanja Obravnavane vsebine Prisotnost (%) 

17. junij 2021 - Seznanitev z okvirnim poročilom o uresničevanju LDN za 

2020/2021. 

- Poletna organizacija dela. 

- Predstavitev zakonodajnih sprememb. 

- Informacija o vpisu za šolsko leto 2021/2022. 

- Informacija o zamenjavi zemljine na enoti Center. 

 

 

        43 % 

 

21. oktober 2021 

 

- Konstituiranje sveta staršev 2021/2022. 

- Izvolitev predstavnikov staršev v svet vrtca. 

- Izvolitev predstavnikov v UO sklada vrtca. 

- Predstavitev  predloga Letnega delovnega načrta 2021/22. 

- Aktualnosti. 

 

 

       72 % 

 

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

Pohvalili so kakovost dela v vrtcu in skrb zaposlenih za dobro počutje otrok. Največ dilem in 

pomislekov je bilo izraženo na temo Covid ukrepov in delovanju oddelkov v mehurčkih.  
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1.5. Vizija in poslanstvo 
 

Poslanstvo našega vrtca je vzgoja in učenje predšolskih otrok, razvijanje vseh otrokovih zmožnosti in 

pomoč staršem pri tej nalogi. Trudimo se, da so v vrtcu opaženi vsi otroci. Zanje ustvarjamo okolje, v 

katerem se počutijo varne in sprejete. Omogočamo jim, da si v druženju s sovrstniki ter vzgojitelji 

nabirajo nove izkušnje, raziskujejo, se učijo in si razvijajo svoje biološke potenciale. Zavedamo se, da 

je uspeh našega dela toliko večji, če znamo s starši vzpostaviti dober odnos, zato si prizadevamo za 

vzpostavljanje medsebojnega zaupanja in sodelovanja. 

 
Predšolsko obdobje je za otrokov razvoj bistvenega pomena, zato strokovni delavci nosimo veliko 

strokovno odgovornost pri delu z njimi. Naše vzgojno-izobraževalno 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).  

 

Naše poslanstvo smo zajeli v viziji, ki se glasi »Smo vrtec odprtih src, dlani in oči, bivališče igre in 

učenja, medsebojnega zaupanja in skupne uspešnosti,«  

 Vizija 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, 

 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. 

 

 

2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

 

2.1. Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti in projektov 

 

2.1.1 Strukturni pokazatelji kakovosti 

 

Poslovalni čas, programi in organizacija dela  
 

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

 
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. 

 
Organizacijo dela oddelkov ter delovne čase strokovnih delavcev smo po enotah vrtca prilagajali 

dnevni prisotnosti otrok v vrtcu ter njihovim prihodom in odhodom iz vrtca. Oddelki so večino 

dnevnega programa poslovali znotraj matične igralnice v tako imenovanih »mehurčkih«. S takšno 

organizacijo dela smo si v vrtcu prizadevali, da je v primeru pojava okužbe, v karanteno odhajalo čim 

manjše število otrok in zaposlenih. Otroci so se med oddelki združevali le, ko je število prisotnih otrok 

bilo največ do 10 otrok.  

 
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. 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.  

 
Vrtec je posloval v zmanjšanem obsegu do 25. 1. 2022 in od 1. do 11. 4. 2021 le v enoti Gaberje, kjer 

je bilo poskrbljeno za otroke iz vseh enot, za katere so starši nujno potrebovali vrtec. V ostalem 

obdobju pa je posloval vse delovne dni v tednu na vseh enotah vrtca. V času poletnih mesecev so bile 

za obdobje enega meseca zaprte enote Aljažev hrib, Ljubečna in Center. 

 
Glede na poslovanje vrtca se je spreminjala tudi prisotnost otrok v vrtcu. V mesecu januarju je bilo v 

vrtcu prisotnih le 20 % vključenih otrok. Nizka prisotnost (53%) je bila tudi v mesecu aprilu, ko je bilo 

poslovanje vrtca ponovno omejeno. V času poletnih mesece se je število prisotnih otrok znižalo v 

podobnem odstotku kot v preteklih letih, zaradi koriščenja letnih dopustov. Odstotek prisotnih otrok 

pa se je zopet znižal v prvi polovici šolskega leta 2021/2022 saj je bil v tem obdobju velik porast 

odsotnosti zaradi virusnih obolenj, COVID-a ter odrejenih karanten.  

 
Za izvajanje strokovnega dela v oddelku skrbijo vzgojiteljice in vzgojiteljice – pomočnice vzgojiteljice. 

Do kadrovskih sprememb je prišlo zaradi  upokojitev strokovnih delavk, zato smo zaposlili nove 

sodelavce. Nove sodelavce smo zaposlovali tudi za čas nadomeščanja daljših bolniških odsotnosti ter 

delavcev na materinskem in starševskem dopustu. 

 
Organizacija dela, ki je bila prilagojena ukrepom za preprečevanje možnosti širitve okužbe s COVID-

19, pa ni dopuščala, da bi lahko v vsakem oddelku zagotavljali sočasnost strokovnih delavk v okviru 

zakonsko določenega normativa. Spopadali smo se tudi s številnimi organizacijskimi težavami, saj je 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141116
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prihajalo do številčnejših odsotnosti strokovnih delavk, zaradi okužb s COVID-19 in razporeditvami v 

karanteno. V takšnih primerih smo si pomagali s prerazporeditvijo strokovnih delavcev med enotami 

vrtca in študentskim delom za pomoč v oddelku. 

 

Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev 
 

Ustrezna organizacijo prostora in pestra ponudbo materialov je pomembna s pedagoškega vidika, saj 

otrokom zagotavlja spodbudno učno okolje za učenje in razvoj. V preteklem koledarskem letu, ko je 

vrtec deloval v omejenem obsegu, smo za pedagoško delo potrebovali precej manj didaktičnega 

materiala, zato je bil vložek finančnih sredstev nizek v primerjavi z letom 2021, ko smo nakupu 

didaktičnega materiala za dejavnost vzgoje in izobraževanja namenili precej več finančnih sredstev.  

 
V skrbi za preprečevanje možnosti širitve z okužbo COVID-19, smo v vrtcu še toliko bolj skrbeli za 

dosledno izvrševanje zdravstveno-higienskih ukrepov ter zaščiti zaposlenih pred možnostjo okužbe. 

Ukrepe smo izvajali na vseh področjih dela, še posebno skrb pa smo temu posvečali pri izvajanju 

vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ter pri skrbi za zdravje otrok in zaposlenih. Iz tega razloga se je 

tudi povečala poraba sredstev za nakupe materiala za čiščenje in zaščitne opreme.  

Otrokom smo za igro ponujali predvsem materiale in igrač, ki so dopuščali pogosto čiščenje in 

razkuževanje. Pozornost smo posvečali tudi rednemu prezračevanju prostorov. Izvajanje vzgojno-

izobraževalnega dela smo, kolikor so to dopuščale vremenske razmere, (v večjem obsegu, kot v 

preteklih letih) prenesli na prosto. 

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

na otroka. V času poostrenih zdravstveno-higienskih ukrepov se nismo posluževali druženja otrok 

med oddelki. V manjšem obsegu smo dejavnosti izvajali v drugih prostorih vrtca. V primeru, da smo 

se posluževali te možnosti, smo poskrbeli, da se je prostor ustrezno pripravil pred prihodom druge 

skupine otrok. 

 
Za bivanje na prostem smo večino časa koristili površine otroških igrišč ob enotah vrtca. Skrbeli smo 

tudi za dnevne preglede igral in igralnih površin, ki so jih opravljale strokovne delavke ter obdobne in 

letne preglede, ki jih je opravljal hišnik in organizatorka zdravstveno higienskega režima. Sproti smo 

odpravljali vse okvare in pomanjkljivosti, da je bila zagotovljeno varno okolje za otroke pri bivanju na 

prostem. 

V času toplejših mesecev smo tudi izvajali program »Varno s soncem« in skrbeli za ustrezno 

osenčenje površin, kjer so se zadrževali otroci. 

 

2.1.2 Kakovost na procesni ravni 

 
Načrtovanje in izvajanje kurikula 
 

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 
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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 

nekaterih 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. 

 
Načrtovanje in evalviranje pedagoškega dela je med strokovnimi delavci potekalo na daljavo. V 

strokovnih razpravah smo dajali velik poudarek iskanju zanimivih vsebin in dejavnosti za otroke, ki 

smo jim jih ponujali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela. Znotraj oddelka so strokovni delavci 

dajali velik poudarek vsebinam s področja skrbi za zdravje, gibalnim dejavnostim na prostem, 

spodbujanju porajajoče se pismenosti ter socialno-čustvenim temam.  Prizadevali so si,  da je okolje 

igralnice nudilo dovolj učnih in razvojnih spodbud za otroke. 

 

Izvajanje dodatne strokovne pomoči 
 

V dnevnem programu vrtca smo izvajali individualni program za vključene otroke s posebnimi 

potrebami. V obdobju od januarja do junija 2021 se je na podlagi zapisnikov CZO in odločb o 

usmeritvi dodatna strokovna pomoč v vrtcu izvajala dvaindvajsetim otrokom (22). Do konca šolskega 

leta smo prejeli zapisnike še za sedem otrok (7), vendar se zanje dodatna strokovna pomoč ni 

izvajala, saj vrtec ni mogel zagotoviti kadrovskih pogojev. 

 
Dodatno strokovno pomoč v obsegu 33 ur na teden (28 ur - specialni pedagog in 5 ur logoped) so 

izvajale štiri izvajalke: specialna pedagoginja, zaposlena v Vrtcu Tončke Čečeve in tri zunanje izvajalke 

(CSG Maribor, ZgnLJ  in Vrtec Zarja Celje). En otrok je imel dodeljenega začasnega spremljevalca za 

nudenje fizične pomoči.  

Zaradi epidemioloških razmer je spremljanje izvajanja dodatne strokovne pomoči s člani strokovnih 

skupin in starši potekalo večinoma na individualni ravni (osebni pogovori, telefonski pogovori, e-

pošta). Zaključna evalvacija je bila opravljena na podlagi sestankov strokovnih skupin (za 9 otrok, ki 

so se všolali). Oddanih je bilo 13 poročil, ki so jih pripravile vzgojiteljice in izvajalke DSP. Za 4 otroke je 

bil podan predlog, da se zanje šolanje odloži za eno leto. 

 
V obdobju od septembra do decembra 2021 se je dodatna strokovna pomoč izvajala za triintrideset    

(33) otrok. Od tega je imelo 25 otrok zapisnik CZO ali odločbo o usmeritvi, 8 otrok je bilo v postopku 

pridobivanja zapisnika in se jim je pomoč zagotavlja v skladu s 16. čl. ZOPOPP.  

Dodatno strokovno pomoč v obsegu 58 ur na teden (50 ur - specialni pedagog in pedagog, 8 ur 

logoped) so izvajale štiri izvajalke: specialna pedagoginja in pedagoginja, obe zaposleni v Vrtcu 

Tončke Čečeve in dve zunanji izvajalki – logopedinji iz CSG Maribor in ZgnLJ.  Trije otroci so imeli 

dodeljenega  spremljevalca za nudenje fizične pomoči.  
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Z vzgojiteljicami in izvajalkami dodatne strokovne pomoči je v začetku šolskega leta opravila 

individualne uvodne pogovore svetovalna delavka. Predstavila jim je otroke in njegove posebne 

potrebe ter pripravila vso potrebno dokumentacije in obrazcev za vodenje evidenc.  

 
Zaradi izvajanja ukrepov za zmanjševanje širjenja okužb s korona virusom je sodelovanje med člani 

strokovne skupine za pripravo individualiziranih programov potekalo individualno (osebni pogovori, 

telefonski pogovori, e-pošta).  

Pri izvajanju dodatne strokovne pomoči smo se, zaradi epidemije, srečevali z določenimi posebnostmi 

in sicer: 

- V januarju in aprilu 2021 je bilo izvajanje dodatne strokovne pomoči zaradi zaprtja vrtcev 

delno prekinjeno. Sodelovanje s starši je potekalo na daljavo. 

- Z zunanjimi zdravstvenimi institucijami (Razvojna ambulanta, CDZOM ) je sodelovanje 

potekalo preko videokonferenc. Postopki pridobivanja novih zapisnikov so zaradi objektivnih 

okoliščin potekali upočasnjeno.  

 

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 smo vnašali 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).  
 

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 usklajuje z vodjo kuhinje.   

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. V skladu z zakonskimi predpisi 

vključujemo na jedilnik tudi ekološka živila in živila lokalnih ponudnikov. 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 
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starejših oddelki pa je zobozdravstvena preventiva povezana z učenjem pravilnega umivanja zob. 

Vrtec pri tej nalogi sodeluje tudi z zobozdravstveno ambulanto.  

 

Zdravstveno-higienski režim 
 

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, ki jih vključujemo v izvedbeni kurikul, 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. Oblike in načini izvedbe dejavnosti so bili prilagojeni epidemiološkim 

ukrepom. 

 

Preglednica številka 5: Izvedene in neizvedene obogatitvene dejavnosti 

Izvedene obogatitvene dejavnosti Neizvedene obogatitvene dejavnosti 

- lutkovne predstave za otroke – interna izvedba po oddelkih, 

- Individualno božično- novoletno darilo, ki so ga otroci 

odnesli domov, 

- album s fotografijami otroka pri dejavnosti, ki so 

ga odnesli domov ob koncu šolskega leta 

- zimski izlet z avtobusom, 

- obisk kulturne inštitucije, 

- spomladanski izlet z avtobusom. 

 

 

Projekti v izvedbenem kurikulu 
 

Vsebine projektov so strokovni delavci prepletali z ostalimi vsebinami, ki so jih vključevali v 

pedagoško delo pri uresničevanju prednostnih cilje. Njihovo izvedbo so prilagajali načrtovanemu 

izvedbenemu kurikulu oddelka in zdravstveno-higienskim ukrepom. Pri izvedbi le teh, so si 

prizadevali, da so obravnavane vsebine naredili privlačne za otroke.  

 
 

Preglednica številka 6: Vsebina izvedenih projektov 

Naslov projekta in namen 
 

»Beli zajček« (eksterni projekt) 

S projektom trajnostne mobilnosti »Beli zajček«, spodbujamo otroke in starše k razmišljanju o 

tem, kako lahko s svojimi ravnanji pripomorejo k varnejšemu in čistejšemu okolju s 

spreminjanjem potovalnih navad. V projekt vključujemo tudi različne vsebine in aktivnosti, ki 

potekajo v neposrednem okolju v okviru projekta »Evropski teden mobilnosti«. 
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Varno v vrtec in šolo (interni projekt) 

 

Otroke seznanjamo z varnim ravnanjem v prometu in jih učimo varnega vključevanja v promet. 

Z gibanjem do zdravja (interni projekt – izvedba v sodelovanju s športnimi klubi v okolju) 

 

Otroke spodbujamo, da razmišljajo o tem, kaj lahko storijo za svoje dobro počutje in zdravje 

(pijejo, ko so žejni, se umijejo in preoblečejo, ko so preznojeni …). Seznanjamo jih z osnovnimi 

načeli osebne higiene in skrbimo, da jih dosledno izvajajo.  
 

Varno s soncem (eksterni projekt – izvedba v sodelovanju z NIJZ) 
 

Namen projekta je otroke in starše ozaveščati o pomenu pravilne zaščite pred škodljivim 

delovanjem sončnih žarkov in jim privzgojiti ravnanja za samozaščito, kot je pravilo sence, 

uporaba zaščitnih sredstev in izogibanje bivanju na prostem v opoldanskih urah v najtoplejših 

mesecih. Tema projekta je postala že del vsakoletnega pedagoškega dela in je vključena v 

izvedbeni kurikul oddelkov vseh starostnih obdobij. Za uresničevanje cilja projekta so strokovne 

delavke izvajale različne pestre vsebine, ki so jih po zahtevnosti prilagajale razvojnim 

zmožnostim otrok. V aktivnosti so vključevale tudi starše. 
 

Varujmo svoje okolje (interni projekt) 

 

Namen projekta je ozavestiti otroke, da  je  skrb za okolje  odgovornost vseh ljudi. Učimo jih, 

kako lahko s spremembami svojega načina življenja vplivamo na to, v kakšnem okolju bomo 

živeli v prihodnje. Spodbujamo jih k razmišljanju o tem, kako bi lahko tudi sami prispevali k 

manjši onesnaženosti zraka ter ugotavljamo,  kako lahko nekatere  odpadke uporabimo v nove, 

koristne namene. 
 

Bralček (interni projekt – izvedba v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje) 

 

Otrokom skozi vsebine projekta približamo knjigo kot vir ugodja in informacij. Z zanimivimi 

dejavnostmi pri otrocih spodbujamo razvoj bralne pismenosti. Z obiski knjižnice v okolju in vrtcu 

otroke učimo, kako pridobivati, vrednotiti in uporabljati informacije.  
 

Igriva arhitektura v vrtcu (interni projekt – izvedba v sodelovanju z arhitekti) 
 

Namen projekta je spodbuditi zavedanje otrok o vplivu prostora in arhitekture na naše življenje, 

zdravje, počutje, varnost in zadovoljstvo. S pomočjo zanimivih vsebin in aktivnosti se otroci učijo 

o osnovnih prostorskih in arhitekturnih zakonitostih.) 
 

Turizem v vrtcu (eksterni projekt – izvedba v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije) 

 

Z igro do prvih turističnih korakov je turistični projekt, v okviru katerega najmlajši v vrtcu 

odkrivajo znamenitosti svojega kraja. Otroke spodbujamo k raziskovanju znamenitosti v okolici 

našega vrtca in jih seznanjamo z njihovimi značilnostmi. Na ta način pri otrocih razvijamo veselje 

do raziskovanja okolja in obiskovanja kulturnih ter drugih znamenitosti v neposredni okolici 

vrtca. V projekt vključujemo tudi vsebine, s katerimi pri otrocih spodbujamo skrb za čisto okolje. 
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Razigrani gozd (interni projekt) 

Otrokom z različnimi dejavnostmi v naravnem okolju  približamo gozd, saj menimo, da 

predstavlja bogato učno okolje, ki omogoča otrokom nove izzive. Z različnimi dejavnostmi v 

okolju gozda pri otrocih spodbujamo naklonjen odnos do narave, učimo jih doživljanja z vsemi 

čutili ter spodbujamo gibalni razvoj v naravnem okolju. V vrtcu pa jim omogočamo da doživetja 

v naravnem okolju podoživljajo na vseh področjih dejavnosti. 
 

Nogometni vrtec (interni program – izvedba v sodelovanju z Nogometno zvezo in Nogometnim klubom Celje) 

Namen je razvijanje gibalnih spretnosti predšolskih otrok z oblikami naravnega gibanja in 

spretnosti pri ravnanju z žogo. Strokovni delavci so, v sodelovanju s trenerji nogometnega kluba, 

za otroke tedensko pripravljali različne gibalne dejavnosti z uporabo različnih športnih rekvizitov 

za spodbujanje gibalnega razvoja. 
 

OBJEM (Bralna pismenost – eksterni projekt) 

V sodelovanju z  ZRSŠ smo, kot implementacijski vrtec, pri otrocih spodbujali razvoj bralne 

pismenosti. Ob preizkušanju didaktičnih pristopov in strategij smo v izvedbenem kurikulu izvajali 

vse gradnike bralne pismenosti in z oblikami formativnega spremljanja opazovali razvojni 

napredek otrok na govornem področju. V projektu sodeluje 11 strokovnih delavk, ki se 

udeležujejo različnih strokovnih izobraževanj na temo spodbujanje porajajoče se pismenosti in 

implementirajo pridobljeno znanje v praktično izvedbo. Svoje izkušnje in primere dobre prakse 

delijo tudi z ostalimi strokovnimi delavkami vrtca. Projekt koordinira pomočnica ravnateljice 

Darinka Belak. 

 

Dodatne dejavnosti 
 

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.  

Izvajali smo dodatno dejavnost »ŽogaRia«, ki je potekala na enoti Center in Hudinja 

 

 

2.1.3 Kakovost na posredni ravni  

 
Sodelovanje s starši 
 

Z vsebinami in aktivnostmi, ki jih vzgojitelji izvajajo v oddelku smo seznanjali starše na različne načine 

in sicer: 

- na oglasni deski, ki visi pred vsako igralnico, je poenoten list z imenom oddelka, imenom in 

priimkom vzgojiteljice ter pomočnice vzgojiteljice, vpisan delovni čas obeh strokovnih delavk in 

čas za individualne pogovore s starši, 

- vzgojiteljice sproti seznanjamo starše o poteku vzgojno-izobraževalne teme v oddelku s pomočjo 

fotografij otrok pri dejavnosti in zapisov, ki jih objavljajo na oglasni deski za starše, 
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- občasno se objavijo primeri dejavnosti na spletni strani vrtca, 

- staršem se na posameznih vhodih na interni oglasni deski predstavi tudi organizacijska shema 

enote in organizacija oddelkov za poletni čas; na skupnih oglasnih deskah na posamezni enoti se 

objavljajo tudi druge informacije, ki so povezane z delovanjem vrtca, s preventivnimi ukrepi, 

povezanimi s skrbjo za ohranjanje zdravja otrok in preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni ter 

druge informacije, ki so pomembne za starše. 

 
Sodelovanje s starši je bilo v letu 2021 omejeno zgolj na izvedbo formalnih oblik srečanj. 

Strokovni delavci so redno izvajali pogovorne ure, ki so se večji del leta izvajale na daljavo ali po 

telefonu. 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, ki so ga strokovne delavke upoštevale, če so jih izvajale v vrtcu. V živo je bil izveden en 

roditeljski sestanek v začetku šolskega leta 2021/22 ter srečanje otrok in staršev v mesecu juniju in 

oktobru.  

 
Vključevanje staršev v izvedbo vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v oddelku, zaradi Covid ukrepov ni 

bilo mogoče, zato so si strokovni delavci prizadevali, da so vzpostavljali drugačne oblike sodelovanja. 

Pogosteje so se izvajale oblike sodelovanje s pomočjo pisnih obvestil, s katerimi so starše obveščali o 

dogajanjih v oddelku. Zapisi o poteku vzgojno-izobraževalnega dela s fotografijami otrok pri 

dejavnosti so bili staršem dostopni na oglasnih deskah v vrtcu. Aktualna informacije o organizaciji 

dela in drugih ukrepih, ki so se izvajali v vrtcu, so se objavljale na spletni strani vrtca in bile 

posredovane staršem po eAsistentu. 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 mesecu marcu smo izvedli tudi vpis otrok novincev za šolsko leto 2021/22. Za starše, ki so otroke 

prvič vpisovali v vrtec, smo v mesecu avgustu izvedli informativne roditeljske sestanke. Pod 

ustreznimi zdravstveno-higienskimi ukrepi smo jim tudi omogočili, da so lahko postopno uvajali 

otroka v vrtec.  

 

Sodelovanje z okoljem 

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 2021 potekalo z naslednjimi ustanovami:  

 
Preglednica številka 7: Sodelovanje z okoljem 

Institucija v okolju Oblika sodelovanja 

 

 

- Sodelovanje na sejah s predstavnico Oddelka za družbene 

dejavnosti. 
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MO Celje - Sodelovanje pri investicijskem vzdrževanju in nakupu opreme.  

- Sodelovanje pri izdaji soglasij. 

- Sodelovanje vrtca v projektih Mestne občine Celje: izdelava 

lampijonov za praznično okrasitev Celja, udeležba otrok na 

dogodku »Parkirni dan«, ki je potekal v okviru evropskega tedna 

mobilnosti. 

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

       celjskih javnih vrtcev v MOC. 

- Sodelovanje pri zagotavljanju dodatne strokovne pomoči 

otrokom s PP. 

- Sodelovanje pri izvajanju nujnega varstva v času epidemije. 

OŠ v MO Celje - Sodelovanje vzgojiteljic 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 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. 

- 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. 

- Izvedba Tradicionalnega slovenskega zajtrka. 

Zavod RS za šolstvo - Sodelovanje na regijskih aktivih ravnateljev. 

- Sodelovanje v okviru projekta OBJEM. 

Skupnost vrtcev Slovenije 

(SVS) 

- Sodelovanje na strokovnih srečanjih. 

- Sodelovanje pri pripravi gradiv za ministrstva. 

- Sodelovanje pri pripravi predlogov zakonskih sprememb. 

- Sodelovanje pri izmenjavi informacij o izvajanju ukrepov v 

povezavi z epidemijo COVID-19. 

Združenje ravnateljev 

Slovenije 

- Udeležba ravnateljice na skupščinah in izobraževanjih. 

- Sodelovanje pri izmenjavi informacij o izvajanju ukrepov v 

povezavi z epidemijo COVID-19. 

Simbio - Sodelovanje pri zbiranju starega papirja in ločevanju odpadkov. 
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Društvo za pomoč osebam 

z motnjami v razvoju 

»Vesele nogice« 

- Sodelovanje pri zbiranju zamaškov v dobrodelne namene. 

Zdravstveni dom Celje - Sodelovanje pri izvajanju zobozdravstvene preventive pri 

otrocih. 

NLZOH  - Sodelovanju pri izvajanju internega nadzora nad snažnostjo z 

odvzemom brisov na snažnost in vzorcev živil, izvajanje 

deratizacija in dezinsekcije. 

- Sodelovanje pri izvajanju odvzema vzorcev vode za testiranje na 

prisotnost bakterij Legionella pneumophila v vodovodnem 

omrežju. 

- Sodelovanje pri izvajanju razkuževanje prostorov vrtca. 

NIJZ - Posvetovanje z epidemiologi ob pojavu okužb s COVID-19 v 

vrtcu. 

- Sporočanje podatkov o visokorizičnih stikih za izdajo 

karantenskih odločb v času epidemije. 

Zavod za zaposlovanje - Sodelovanje pri razpisih 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. 

- Sodelovaje pri opravljanju praktičnega dela dijakov v vrtcu. 

- Sodelovanje pri izvedbi gibalnih uric in naravoslovnih 

delavnicah, ki so jih za otroke pripravili dijaki. 

Pedagoške fakultete - Sodelovanje pri opravljanju praktičnega dela študentov v vrtcu. 

- Udeležba zaposlenih na strokovnih izobraževanjih, ki jih 

pripravljajo fakultete. 

Ljudske univerze - Sodelovanje pri izvajanju praktičnega dela odraslih v vrtcu. 

- Kuhanje kosil za udeležence počitniških programov, ki jih je 

izvajala LUC. 

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 

- Sodelovanje pri izvajanju dodatne strokovne pomoči otrokom s 

PP v vrtcu. 

Humanitarno društvo 

Enostavno pomagam 

- sodelovanje v projektu »Božičkova tovarna daril«, 

Atletska zveza Slovenije - izvedba množičnega teka otrok v vrtcu, 
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Zveza prijateljev mladine - sodelovanje v aktivnostih ob Tednu otroka z osrednjo temo 

»Razigran uživaj dan« 

HOFER - Sodelovanje otrok pri pripravi  prazničnih voščil za zaposlene. 

- Obdaritev otrok v božično- novoletnem času s simbolnimi darili. 

 

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.  

Zaposlenim smo ponujali predvsem izobraževanja, ki jih je izvajal ZRSŠ. 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.). Večina izobraževanj je bila brez kotizacije. 

Zaradi izvedbe na daljavo tudi ni bilo odhodkov za namen povračila poslovnih potnih stroškov in 

dnevnic. 

 
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. Izvajali smo tudi interna izobraževanja povezana s pedagoškim delom v okviru strokovnih 

aktivov in vzgojiteljskega zbora. 

 

Preglednica števila 8: Izvedena izobraževanja  

Naslov izobraževanja 

Datum 

izvedbe Kraj izvedbe Izvajalec Trajanje 

Število 

udeležencev 

Letno poročanje za 

določene in druge 

uporabnike EKN 

15. 1. 2021 

  

Digitalna 

izvedba 

Zveza računovodij, 

finančnikov in 

revizorjev Slovenije 

  

4 ure 

  

1 

Vodenje za danes in jutri 15. 1. 2021 

Digitalna 

izvedba Šola za ravnatelje 16 ur 1 

Posebnosti delovnih 

razmerij v času epidemije 

COVID-19 3. 2. 2021 

Digitalna 

izvedba 

Skupnost vrtcev 

Slovenije 2 uri 1 

Novosti na področju 

napredovanja javnih 

uslužbencev v 2021 24. 2. 2021 

Digitalna 

izvedba 

Akademija za 

management 4 ure 1 

Avtizem 8. 4. 2021 

Digitalna 

izvedba GCC 2 uri 19 

Razvijamo otrokove 

možgane 

2. in 9. 2. 

2021 

Digitalna 

izvedba GCC 3 ure 1 

Živeti raznoliko – 

vključevanje priseljencev.. 

od 7. do 15. 

5. 2021 

Digitalna 

izvedba MIZŠ 12 ur 6 

Spoštljiva komunikacija in 

reševanje konfliktov 

Od 21. do 29. 

5. 2021 

Digitalna 

izvedba MIZŠ 12 ur 2 
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Izzivi sodobne družbe 

Od 7. do 15. 

5. 2021 

Digitalna 

izvedba MIZŠ 12 ur 3 

Izkustveno učenje 

naravoslovja Maj 2021 Celje Munera3 - GCC 50 ur 1 

Gozdna pedagogika Maj 2021 Celje Munera3 - GCC 50 ur 1 

Spodbujanje radosti in 

razvijanje socialnih veščin 

skozi glasbo, gib in … 

3., 4. in 11. 

12. 2021 

Digitalna 

izvedba 

Filozofska fakulteta 

Ljubljana 24 ur 1 

Razvijanje socialnih veščin 

skozi GDI 

17. in 18. 12. 

2021 

Digitalna 

izvedba 

Filozofska fakulteta 

Ljubljana 16 ur 8 

Moderne sladice 

December 

2021 Šentjur Munera3 - ŠCŠ 50 ur 2 

Pedagoško vodenje za dvig 

kakovosti in učinkovitosti 25. 8. 2021 

Brdo pri 

Kranju ZRSŠ 8 ur 1 

Izobraževanje za 

spremljevalce otrokom s 

PP 

8. in 9. 10. 

2021 

Digitalna 

izvedba SVS 16 ur 2 

XXVII. srečanje ravnateljev 

vrtcev 

11. in 12. 10. 

2021 Portorož ZRSŠ, MIZŠ 16 ur 1 

Starševska skrb ob razhodu 

partnerjev 14. 10. 2021 

Digitalna 

izvedba Inštitut VIR 8 ur 1 

Mladostniki in motnje 

hranjenja 17. 11. 2021 

Digitalna 

izvedba NIJZ 4 ure 2 

Kako vzgojitelj krepi 

čustveno in socialno 

inteligenco otrok 

21. in 22. 10. 

2021 

Digitalna 

izvedba 

Inštitut za zaščito 

otrok 16 ur 1 

Izvajanje COVID ukrepov 3. 11. 2021 

Digitalna 

izvedba MIZŠ 2 uri 1 

Strategija za dvig kakovosti 

življenja 30. 8. 2021 Celje MOC 2 uri 10 

 

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. 

 
Leto 2021 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 in okrožnice MIZŠ, da smo lahko zagotavljali nemotene kadrovske procese in zakonito 

delovanje vrtca. 
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2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
 

 

2.2.1. 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), 

- 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. 167/2021), 

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

Ur. l. RS, št. 88/2013 in spremembe), 

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

80/2004), 

- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, 

št. 41/17) 

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

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2065
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- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS, št. 

89/99 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 spremembe), 

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list 

RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) 

- 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), 

- 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 varstvu osebnih podatkov (EU/2016 – GDPR), 

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

19/2020), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3812
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3100
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- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih 

uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni 

dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/21), 

- Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev 

na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti (Uradni list RS, št. 26/21, 51/21 – 

popr., 163/21 in 204/21), 

- Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in 

odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21), 

- Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov 

(Uradni list RS, št. 150/21), 

- Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov 

(Uradni list RS, št. 150/21), 

- Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v javnih zavodih na področju vzgoje in 

izobraževanja v šolskem letu 2021/2022 (Uradni list RS, št. 138/21), 

- Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 

(Uradni list RS, št. 43/21), 

- Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju 

na delo (Uradni list RS, št. 55/21), 

- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21, 112/21 – 

ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP), 

- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 

(Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – 

ZDUPŠOP), 

- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list 

RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US 

in 112/21 – ZIUPGT), 

- Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni 

list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21), 

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

 

2.2.2 Dolgoročni in kratkoročni cilji vrtca 

 
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 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 in spodbujanje trajnostnega razvoja. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0527
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-21-1039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-21-1039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3172
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4157
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2807
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0860
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1138
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2452
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1757
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2452
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0968
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1162
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2454
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-6105
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3515
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2223
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2461
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Dolgoročni razvojni cilji vrtca so: 

- v vzgojno-izobraževalno delo  vključevati vsebine, s pomočjo katerih bodo otroci pridobivali 

znanje in veščine s področja državljanske vzgoje, medgeneracijskega sodelovanja, etike in 

sobivanja z drugačnimi, 

- spodbujati otrokova močna področja ter jih učiti prevzemati odgovornost za dejanja in skrbi za 

lastno zdravje, 

- pri otrocih in zaposlenih spodbujati ustvarjalnost, 

- pri otrocih in zaposlenih spodbujati zavest o nujnosti odgovornega ravnanja z naravnimi viri 

(odnos do okolja), 

- spodbujati slovensko kulturno zavest in spoznavati druge kulture ter jih učiti socialnih veščin, 

potrebnih za kvalitetno sobivanje v kulturno raznolikem okolju,  

- spodbujati in razvijati različne oblike pismenosti (matematična, digitalna, itd.), 

- pri otrocih spodbujati kritično in ustvarjalno mišljenje ter samoiniciativnost (miselni izzivi za 

otroke, didaktični pogovori, participacija otrok pri izbiri vsebin, generalizacija pridobljenega 

znanja). 

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

vezani na šolsko leto. V poslovnem letu 2021 smo uresničevali cilje iz Letnega delovnega načrta vrtca 

za šolsko leto 2020/21 in iz Letnega delovnega načrta vrtca za šolsko leto 2021/22. 

 
Glede na ugotovitve, do katerih je vrtec prišel v procesih samoevalvacije smo uresničevali naslednje 

prednostne cilje:  
 

 Spodbujanje aktivnega življenjskega sloga z naravnimi oblikami gibanja pri otrocih, starši in zaposlenih. 

 Spodbujanje ravnotežnih spretnostih pri otrocih.  

 Bogatenje besednega zaklada otrok v dejavnostih skupnega branja. 

 Spodbujanje otrok k pripovedovanju zgodb/opisovanju/ z postavljanjem kakovostnih didaktičnih 

vprašanj. 

 Spodbujanje otrok, staršev in zaposlenih k odgovornemu in primernemu ravnanju do soljudi. 

 Učenje in spodbujanje otrok, staršev in zaposlenih k dobrodelnosti. 

 Spodbujanje otrok, staršev in zaposlenih k varčnemu ravnanju z energijo.  

 Spodbujanje otrok, staršev in zaposlenih k odgovornemu ravnanju do naravnega okolja. 

 
Cilje smo uresničevali z dejavnostmi in izvedbo ukrepov na različnih področjih dela: 

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

dosežkov, 

- v izvedbenem kurikulu smo dnevno načrtovali in izvajali gibalne aktivnosti,  

- otrokom smo omogočali aktivno vključevanje v vse segmente izvedbenega kurikula, 

- pri vzgojno-izobraževalnem delu smo dajali poudarek razvoju socialnih veščin in porajajoče se 

pismenosti z vključevanjem pestrih dejavnosti in vsebin, 

- strokovni delavci so si nadgrajevali strokovno znanje s področja govornega razvoja otrok z 

udeležbo na internih in eksternih izobraževanjih, 
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- posluževali smo se različnih oblik, s katerimi smo seznanjali starše o poteku vzgojno-

izobraževalnega dela v oddelkih in razvojnih napredkih otrok, 

- s starši smo vzpostavili oblike sodelovanja na daljavo v času, ko ni bilo omogočene 

sodelovanje v prostorih vrtca, 

- sodelovanje med strokovnimi delavci in izmenjavo primerov dobre prakse smo izvajali na 

daljavo s pomočjo fotografij in video-posnetkov, 

- spremljali in evalvirali smo postopke na vseh področjih dela ter vnašali izboljšave, 

- organizirali in izvajali smo medsebojno pomoč pri delu na in med enotami vrtca. 

 

2.2.3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
 

Glede na prostorske pogoje v vrtcu zagotavljamo maksimalno število mest za vključitev otrok prvega 

in drugega starostnega obdobja. Vpisne postopke izvajamo tudi med letom in zapolnjujejo morebitna 

nova nastala prosta mesta. Menimo, da z opravljanjem kakovostne javne službe, ki je prilagojena 

potrebam otrok in staršev pomembno prispevamo  h kakovosti bivanja družin v MOC. 

 
Konstruktivno sodelujemo z ustanoviteljem na področjih, ki so povezana s kakovostjo delovanja vrtca 

na sistemski ravni in pri zadovoljevanju potreb staršev ter skupaj z njimi iščemo optimalne rešitve. 

 
Izvajanje pedagoškega in ostalega dela sproti spremljamo, evalviramo opravljene naloge ter 

načrtujemo nadaljnje delo na podlagi izkušenj iz preteklih let. Sledimo trendom v družbi in 

globalizacijskim vlivom ter izvajanje dejavnosti usklajujemo z njimi v okviru zakonskih možnosti. 

Pedagoško delo smo uspešno prilagodi COVID razmeram in znotraj danih možnosti izvajali javno 

službo na ustrezni strokovni ravni. Pripravili smo premišljene protokole ravnanj za preprečevanje 

možnosti širitve okužb s COVID-19 v vrtcu in jih natančno izvajali. S tem smo precej omejili možnost 

prenosa okužb na širšo populacijo.  

 
Odzivali smo se na pobude staršev in njihove kritične poglede. V praksi smo preverjali utemeljenost 

le teh in vnašali izboljšave v delo na različnih področjih, če smo ugotovili, da so bile kritike 

utemeljene.  S takšnim pristopom smo tudi dvigovali kakovostno raven izvajanja storitev. 

 
Prednostno zastavljene cilje smo skoraj v celoti realizirali oziroma si postavili nove, ki so bili v dani 

situaciji izvedljivi. Kot uspešno delovanje ocenjujemo tudi to, da znamo kot kolektiv vrtca v 

nepredvidljivih situacijah poiskati nove rešitve in prilagoditi izvajanje javne službe na nove razmere. 

 
Ocenjujemo, da smo pri izvajanju dejavnosti uspešni, saj vsako leto na področjih delovanja zavoda 

izboljšujemo kvaliteto pedagoškega dela ter poslovanja. V skladu s finančnim načrtom je potekalo 

tudi poslovanje vrtca. 

 

 



 
31 

2.2.4.  Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju 

programa 
 

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa v letu 2021 nismo zaznali, so pa občasno nastale 

nepričakovane dogodki, katere pa smo dokaj uspešno obvladovali. 

 
Pozornost članice vodstvenega tima je bila usmerjena predvsem v nenehno prilagajanje organizacije 

dela, da smo lahko v času najštevilčnejših kadrovskih odsotnosti nemoteno izvajali vzgojno-

izobraževalni proces. Zdravstveno-higienski ukrepi in omejitve, ki smo jih morali upoštevati pri 

vzgojno-izobraževalnem delu, niso dopuščale, da bi lahko izvedli vse načrtovane dejavnosti in 

uresničili vse cilje s pedagoškega področja. Pedagoško delo smo zato prilagodili razmeram in 

poskrbeli, da se je kakovostni izvedbeni kurikul izvaja znotraj posameznega oddelka. 

V finančno-administrativni službi vrtca so natančno spremljali številne zakonodajne spremembe in 

poslovanje vrtca usklajevali z njimi. 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. 

 
Nepričakovane posledice so nastale pri tržne dejavnosti, saj jo nismo mogli izvajati skozi celo leto 

zaradi predpisanih ukrepov in bolniških odsotnosti zaposlenih v kuhinji. Iz tega razloga smo iz naslova 

dohodka tržne dejavnosti pridobili manj finančnih sredstev, kot pretekla leta. 

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

Delovanje V primeru bolniške odsotnosti ene izmed strokovnih delavk iz oddelka, ni bilo mogoče 

zagotavljali ustrezne organizacije dela s strokovnimi delavki iz sosednjih oddelkov. Iz tega razloga smo 

se v letu posluževali pomoči študentov, ki pa tudi pogosto niso bili dosegljivi. 

 
V vrtcu smo poslovno leto 2021 uspešno zaključili, čeprav smo se v tem obdobju srečevali z 

nekaterimi nepričakovanimi dogodki na finančno računovodskem in kadrovskem področju. 

 
 

2.2.5.  Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in  

merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo ter ukrepi za izboljšanje učinkov in 

kakovosti poslovanja 
 

 
Ocenjujemo, da v vrtcu poslujemo gospodarno in učinkovito ter se fleksibilno prilagajamo 

spremembam, ki vplivajo na delovanje vrtca. Pri delu upoštevamo vse zakonsko predpisane 

normative in standarde. Za obvladovanje poslovnih tveganj smo dosledno upoštevali v ta namen 

sprejete interne pravilnike.  

 
Oddelke oblikujemo v skladu s predpisanimi normativi. V večini oddelkov upoštevamo tudi sklep 

Mestne občine Celje o povečanem številu otrok za dva otroka v oddelku. Sproti spremljamo 
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zasedenost oddelkov in na nastala prosta mesta vključujemo otroke s centralnega čakalnega seznama 

oziroma evidenčno vpisane otroke. 

 
Delavce zaposlujemo v skladu s potrjeno sistemizacijo. V letu 2021 smo porabili precej manj sredstev 

na postavki stroškov dela, kot smo načrtovali v finančnem načrtu. S spremljanjem dnevne prisotnosti 

otrok in s prilagajanjem organizacije dela smo lahko večji del leta zagotavljali izvajanje vzgojno 

izobraževalnega dela brez dodatne študentske pomoči in zaposlitev za čas nadomeščanja, kljub 

bolniškim odsotnostim zaposlenih.  

 

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

finančnimi sredstvi pri nakupu opreme oz. naročanju storitev. Sprotno smo spremljali porabo 

sredstev in nakupe vršili premišljeno, s pridobivanjem konkurenčnih ponudb ter skrbeli za porabo 

sredstev v okviru finančnih zmožnosti. Na zavarovalnici smo dosledno uveljavljali zahtevke za 

povračilu škode z naslova odškodninskega zavarovanja.  

 
V letu 2021 smo zaznali, da so se v primerjavi z letom 2020 povečali nekateri prihodki, kot tudi 

odhodki. Povišani prihodki so bili predvsem na elementu prihodki MIZŠ zaradi sofinanciranja plačil 

staršev za drugega in nadaljnje otroke, saj je s 1. 9. 2021 začela veljati sprememba Zakona o vrtcih, ki 

staršem, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, omogoča brezplačni vrtec za mlajšega otroka. 

Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne 

glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini 

znižanega plačila se vrtcem zagotavlja iz državnega proračuna. Povišal se je tudi prispevek staršev. 

Visok porast je bil tudi pri elementu prihodki iz proračuna in izplačil za izpad plačil staršev. Vzrok za to 

so izplačila dodatkov za delo v rizičnih razmerah za zaposlene ter nadomestila za izpad plačil staršev 

zaradi odsotnosti otrok, ki so bili zaradi okužbe s COVID-19 v samoizolaciji oziroma so bili napoteni v 

karanteno, zato so bili starši oproščeni plačila vrtca za čas otrokove odsotnosti. 

 
Povišani odhodki pa so bili na elementih porabe vode, plina, goriva za službena vozila, s katerimi 

izvajamo prevoz obrokov hrane in perila med enotami vrtca ter komunalne storitve. Povišanju 

odhodkov na teh postavkah pripisujemo temu, da je dejavnost vrtca potekala večji del leta v polnem 

obsegu, v letu 2020 pa se dejavnost določen čas ni izvajala oziroma se je izvajala v zmanjšanem 

obsegu. 

 
Porast odhodkov je v letu 2021 opazen tudi pri stroških dela, še posebej pri regresu za prehrano, in 

stroških prevoza na delo, kar je tudi povezano s tem, da so bili delavci v letu 2020, ko vrtec ni 

posloval, razporejeni na čakanje na delo, zato jim pravica do regresa za prehrano in povračila 

stroškov prevoza na/z dela ni pripadala, v primerjavi z letom 2021, ko je vrtec posloval skoraj celo 

leto v polnem obsegu. Dvig stroškov dela iz naslova bruto plač in nadomestil, ki je v primerjavi z 

letom 2020 višji za 15%, pa je povezan tudi z izplačilom dodatka, ki so ga zaposleni prejeli za delo v 

rizičnih razmerah ter dvigom minimalne plače. 
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V letu 2021 smo izvedli nekaj večjih vzdrževalnih del. Zamenjali smo nekaj dotrajanih talnih oblog 

(5.954 EUR) in poskrbeli za beljenje prostorov (2.882 EUR), ki so bili tega posega najbolj nujno 

potrebni ter za vzdrževalna dela na igrišču enote Hudinja (1.910 EUR).  Večji del sredstev, ki smo jih 

porabili za vzdrževanje, je bilo namenjeno vzdrževanju na električni napeljavi po enotah vrtca (3.777 

EUR), vzdrževanju na kuhinjskih aparatih (6.875 EUR), popravilu strojev v pralnici (1.548 EUR), 

servisnemu vzdrževanju službenih vozil (2.076 EUR), vzdrževanju aklimatskih naprav in prezračevalnih 

sistemov (3.284 EUR),  ter dvigal (1.983 EUR). Manjša vzdrževalna dela po enotah vrtca sta opravila 

hišnika, zato smo za nakup drobnega materiala za vzdrževalna dela namenili 2.837,57 EUR. 

 
V letu 2021 smo v živo izvedli precej manj izobraževanj, zato so se stroški za namen kotizacij, dnevnic 

in potnih stroškov znižali v primerjavi s preteklim letom. Kljub temu smo zaposlenim omogočali, da so 

se udeleževali izobraževanj na daljavo.  

 
Velik del komunikacije  s starši je potekal po elektronski poti oz. telefonu, posluževali smo se tudi 

prenosa informacij po navadni pošti. Iz tega razloga so v primerjavi s preteklim letom narasli tudi 

stroški poštnih storitev.  

 
Za zagotavljanje varnega in zdravega okolja za otroke in zaposlene smo izvedli vse zakonsko 

predpisane meritve in preglede opreme.  

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 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.  

 
Dodatna finančnih sredstva pridobivamo s tržno dejavnostjo, ki se nanaša predvsem na odprodajo 

kosil zunanjem odjemnikom ter pripravo toplega obroka za zaposlene ter s pridobivanjem 

donatorskih sredstev v sklad vrtca.  

 
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 2021 so bile aktivnosti sklada za pridobivanje 

sredstev precej omejene, zato se je na računu sklada zbralo zelo malo sredstev. Znižan odstotek 

sredstev na računu sklada vrtca ni imel posledic na izvajanje obogatitvenih dejavnosti, saj jih večina 

nismo mogli izvesti. 
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Preglednica številka 9: Prihodki in odhodki sklada vrtca  

Prihodki Znesek EUR Odhodki Znesek EUR 

Zbrana sredstva od  prostovoljnih 

prispevkov staršev ter donacij  

3.711,97  

Darila za otroke 

 

2.778,50 

Prenos sredstev iz leta 2020 214,94  

Stroški storitev  

 

0 

SKUPAJ PRIHODKI  (31.12.2021) 3.931,91 SKUPAJ ODHODKI 2.778,50 

PRENOS V LETO 2022 1.153,41 
 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
 

V letu 2021 so delovanje vrtca preverjale številne inšpekcijske službe in sicer: 

- 2 obiska Zdravstvene inšpekcije,  

- 1 obisk Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,  

- 1 obisk Inšpektorata za infrastrukturo,  

- 3 obiske Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.   

Vse  inšpekcijske službe so opravljale nadzor po uradni dolžnosti z namenom preverjanja spoštovanja 

predpisov, ki urejajo področje nalezljivih bolezni. Namen inšpekcijskih pregledov je bil preverjanje 

izvajanja ukrepov za preprečevanje možnosti širitve okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, kot je 

nošenje mask, razkuževanje in spoštovanje pogoja PCT. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da v vrtcu 

upoštevamo vse predpisane ukrepe, zato ni bilo izdanega nobenega poziva za odpravo kršitev in so se 

vsi inšpekcijski postopki ustavili. 

 
Inšpektorat za infrastrukturo je izvedel tudi redni inšpekcijski nadzor na enoti Center z namenom, da 

se ugotovi dejansko stanje in preveri vzdrževanje nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistema 

zaščite pred delovanjem strele. Pri pregledu so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti, ki smo jih v 

vrtcu odpravili v predpisanem roku, zato je bil postopek v omenjeni inšpekcijski zadevi ustavljen. 
 

 

 

2.2.6. 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, 
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- 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 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, 

- 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, 
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- 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. 

 
Izvedena je bila tudi notranja revizija dela poslovanja Vrtca Tončke Čečeve. Revizijo je izvedla NRS 

KRESE, Simona Krese s.p. Notranje revidiranje je bilo omejeno na del poslovanja javnega zavoda, ki se 

nanaša na obračun in izplačilo stroškov dela in obsega oceno:  

- Organiziranosti revidiranega področja in vzpostavitve notranjih kontrol. 

- Obračuna in izplačila plač na vzorcu javnih uslužbencev (plačilni list 15 javnih uslužbencev in se 

določi nestatistično). 

- Povračil stroškov v zvezi s prehrano na delu in prevozom na in iz dela v skladu z zakonom in 

kolektivno pogodbo (za isti vzorec in mesečni obračun). 

- Obračuna in izplačila osebnih prejemkov v revidiranem letu. 

- Računovodskega evidentiranja revidiranih poslovnih dogodkov in vodenja evidenc 

 
Preveritve pri notranji reviziji izbranih področij so obsegale: 

- opis in definiranje revidiranih procesov, 

- ugotovitev odgovornosti in pristojnosti zaposlenih,  

- oceno ustreznosti vzpostavitve notranjih kontrol, 

- oceno skladnosti poslovanja s predpisi in navodili vodstva,  

- oceno delovanja notranjih kontrol, 

- oceno pravilnosti poslovanja, 

- svetovanje za izboljšanje notranjih kontrol in poslovanja. 

 

Ocena revizijskega stanja je bila sledeča: 

Na podlagi sprejetih internih aktov zavoda in drugih ukrepov vodstva je revizorka ocenila, da se 

vodstvo vrtca zaveda pomena sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj za urejeno, pravilno in 

smotrno poslovanje zavoda. Ocenjuje: 

- da je sistem poslovodenja in notranjih kontrol na ključnih delih revidiranih področij 

vzpostavljen in upošteva lastne organizacijske in tehnične pogoje ter rešitve in 

izpostavljenost tveganjem, 

- da je poslovanje vrtca na revidiranem področju pregledno, 

- da vzpostavljen sistem poslovodenja in notranjih kontrol na ključnih delih revidiranih 

področij deluje ustrezno.  

Pri poslovanju so bile predlagane še določene nadgradnje in izboljšave ter odprava ugotovljenih 

manjših odstopanj in pomanjkljivosti.  
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Revizorka je tudi ugotovila, da dosledno upoštevanje navedenih priporočil v skladu s sprejetimi 

ukrepi vodstva zavoda lahko zagotavlja obvladovanje tveganj na sprejemljivi ravni. Podala je še 

določena priporočila z namenom okrepitve sistema notranjih kontrol in izboljšanja poslovanja zavoda 

v prihodnje. 

 

Preglednica številka 10: Priporočila revizijske službe 
 

Priporočila Ukrepi, ki jih je izvedel vrtec 

Ob naslednji novelaciji pravilnika o 

računovodstvu in na njegovi podlagi sprejetih 

navodil o kroženju knjigovodskih listin naj 

vzpostavitev notranjih kontrol vezanih na 

posamezne knjigovodske listine uredi samo v 

enem dokumentu, npr. internem navodilu o 

krogotoku listin. S tem bi zagotovili večjo 

preglednost glede vseh internih pravil 

poslovanja in vzpostavitve notranjih kontrol ter 

v izogib morebitnega neusklajenega urejanja 

posameznih vsebin v različnih aktih. 

 

Stopnja tveganja: nizka 

 

 

Iz pravilnika o računovodstvu smo izvzeli 

vsebine, ki se nanašajo na krogotok 

knjigovodskih listin in jih vključili v Pravilnik o 

krogotoku listin. 

 

Ravnateljica naj vzpostavljen register tveganj ob 

naslednji novelaciji nadgradi z oceno stopnje 

obvladovanja tveganj, s čimer bodo tudi jasno 

ločeni navedeni ukrepi, ki jih je vodstvo zavoda 

že sprejelo in uvedlo ter tistimi, ki jih je še 

potrebno realizirati. 

 

Stopnja tveganja: nizka 

 

 

Pri nadaljnjih  novelacijah registra tveganj 

upoštevamo navedena priporočila. 

Ravnateljica naj za naslednje šolsko leto v 

prilogi k sistemizaciji določi vsa sistemizirana 

delovna mesta oz. njihovo število po šifrah in k 

tako pripravljeni sistemizaciji pridobi soglasje 

ustanoviteljice (108. člen ZOFVI) in sveta zavoda 

(10. člen Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev 

Mestne občine Celje). 

 

Stopnja tveganja: visoka 

 

Sistemizacijo za šolsko leto 2021/2022 smo 

pripravili v skladu s priporočili revizijske službe. 
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Vrtec naj evidenco o dejanski zasedenosti 

delovni mest še nadgradi na način, da bo iz 

evidence razvidno, katera so sistemizirana 

delovna mesta, javni uslužbenci, ki so nanje 

razporejeni, morebitna nadomeščanja in prosta 

delovna mesta. 

 

Stopnja tveganja: nizka 

 

 

Evidenco za šolsko leto 2021/2022 smo uredili v 

skladu s priporočili revizijske službe. 

V kolikor vrtcem ne bo zagotovljena 

računalniška podpora kadrovskemu področju s 

strani ministrstva (KPIS), naj ravnateljica 

razmisli glede nadgradnje vodenja kadrovskih 

evidenc z računalniško podporo, ki bi bila tudi 

neposredno povezana z obračunom plač ter 

vodena z namenom centralnega vodenja vseh 

kadrovskih podatkov o javnih uslužbencih. 

 

Stopnja tveganja: nizka 

 

Z ugotovitvijo smo seznanili ustanovitelja in 

zaprosili za soglasje k izvedbi evidenčnega 

postopka za pridobitev ponudnika za izvedbo 

računalniške podpore za vodenje evidenc na 

kadrovskem področju. 

Ravnateljica naj zunanjega izvajalca za obračun 

plač pozove za odpravo ugotovljenih 

pomanjkljivosti na plačilnih listah.  

 

Stopnja tveganja: nizka 

 

Zunanjega izvajalca za obračun plač smo 

seznanili z ugotovljeno pomanjkljivostjo. 

Izvajalec je izpis plačilnih list uskladil s 

priporočili. 

Ravnateljica naj zagotovi ustrezno opredelitev 

organizacijskih enot v vrtcu in na tej podlagi 

določitev njihovega vodenja ter pravico vodij do 

položajnega dodatka. 

 

Stopnja tveganja: nizka 

 

 

Ustanoviteljici je bila predlagana sprememba 

Odloka o ustanovitvi tako, da se v odlok dodajo 

organizacijske enote. 

 

 
 

2.2.7. Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, 

regionalni razvoj ipd. 
 

 

Ocenjujemo, da z izvajanjem javne službe na področju vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Celje 

ter odgovornim in strokovnim ravnanjem pozitivno učinkujemo na različne segmente v okolju in 

sicer: 
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- prilagajamo se potrebam staršev pri zagotavljanju ustreznega poslovnega časa enot vrtca,  

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

naš vrtec ter jih razrešujemo v korist otrok v sodelovanju z različnimi zunanjimi inštitucijami (CSD, 

Policija, RK, Društvo prijateljev mladine, itd.). 

- sodelujemo v različnih humanitarnih projektih ter v sodelovanje pritegnemo otroke in starše.  

- dijakom in študentom omogočamo opravljanje praktičnega usposabljanja v vrtcu in jih s pomočjo 

mentorjev uvajamo v vzgojno-izobraževalno delo. 

- sodelujemo s študenti pedagoških fakultet pri izpolnjevanju anket in jim na takšen način 

pomagamo pri pripravi diplomske naloge, 

- v sodelovanju z zdravstvenimi ustanovami in z izvajanjem številnih dejavnosti za varovanje 

zdravja, soustvarjamo pogoje za zdrav razvoj otrok,  

- sodelujemo z lokalnimi ponudniki živil, ki nam dobavljajo lokalno pridelano hrano, ki jo uvrščamo 

na jedilnike, 

- zaposlenim zagotavljamo tople malice z uravnoteženo in zdravo prehrano, 

- V sodelovanju s podjetjem Simbio d.o.o, že vrsto let izvajamo akcijo zbiranja starega papirja, v 

kateri sodelujemo zaposleni, otroci in starši.  

- dosledno upoštevamo vse predpise, ki so povezani z ločevanjem odpadkov. 

 

 

2.2.8. 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.  

 

V letu 2021 je bilo na kadrovskem področju veliko sprememb saj smo, zaradi upokojitev in daljših 

bolniških odsotnosti, zaposlovali nove sodelavce v skladu s sistemiziranimi mesti. 

 

Prenehanje delovnega razmerja zaradi upokojitve 

V letu 2021 so se upokojile 2 vzgojiteljice, 3 vzg. – pomočnice vzgojiteljice in računovodkinja. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141116
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Nove zaposlitve 

V vrtcu se je v letu 2021 na novo zaposlilo:  

- 13 delavcev na delovnem mestu vzg. – pomočnika vzgojitelja,  

- 1 delavec na delovnem mestu spremljevalec otroku s PP,  

- 1 delavec na delovnem mestu računovodje, 

- 1 delavec na delovnem mestu organizatorja zdravstveno higienskega režima 

- 1 delavec na delovnem mestu vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč. 

Nove delavce smo zaposlovali iz različnih razlogov: za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti, za 

nadomeščanje delavk na materinskem in starševskem dopustu ter, zaradi nastanka prostih delovnim 

mest, ker so delavci, ki so opravljali delo na sistemiziranih delovnih mestih, upokojili. 

 

Na dan 31. 12. 2021 je imel Vrtec Tončke Čečeve 33 oddelkov, skupno število vseh zaposlenih je bilo 

109 delavcev. Od tega je bilo 92 delavcev zaposlenih za nedoločen in 17 za določen  čas.  

 

Preglednica številka 11: Število vseh zaposlenih v letu 2021 (stanje na dan 31. 12.2021) 

Zaposlitev, glede na 

čas trajanja pogodbe 

Število 

zaposlenih 

Druge posebnosti 

 

Nedoločen čas 

92 - 3 invalidi III. kategorije (od tega 1 osebe opravlja delo 

krajši - 4 urni delovni čas); 

- 1 invalid II. kategorije  

 

Določen čas 

        17 - 6 oseb nadomešča odsotne delavce; 

- 8 oseb opravlja delo za določen čas, zaradi začasno 

povečanega obsega dela; 

- 3 osebe opravlja delo spremljevalca za določen čas do 

izstopa oz. izpisa otroka iz vrtca 

 

Preglednica številka 12: Sistemizirana delovna mesta (stanje na 31. 12. 2021) 

Delovno mesto Sistemizirana delovna mesta po številu ur dela 

Vzgojiteljica                                                          33,5 

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice                                                  35 

Spremljevalka otroku s PP 2,76 

Svetovalna delavka 1 

Vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč 2 

Organizatorka prehrane 0,5 

Organizatorka ZHR 0,5 

Računovodkinja 1 

Knjigovodkinja 1 

Poslovna sekretarka 1 

Kuharica 3 

Dietna kuharica 1 
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Redno delo in bolniške odsotnosti v letu 2021

Redno delo (LD, ID, P, ŠD) Boleznina v breme delodajalca Krvodajalstvo

Nega Spremstvo Ostala bolniška odsotnost ZZZS

Porodniška Očetovski dopust

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

Perica II. 1,5 

Čistilka  II. 7,5 

Hišnik  II. 2 

Pomočnica ravnateljice 1 

Ravnateljica 1 

SKUPAJ 102,76 

 

 

Bolniške in druge odsotnosti z dela 

 
Največ ur bolniške odsotnosti v breme delodajalca v mesecu februarju, oktobra in novembra. Ostala 

bolniška odsotnost ZZZS pa je bila najvišja v mesecu decembru. Od skupnih 7600 ur odsotnosti jih je 

bilo 1940 ur zaradi izolacije. Izstopajoči porast bolniških odsotnosti v omenjenem obdobju je bil 

zaradi okužb s COVID-19.  

 

Grafikon: Redno delo in vrste bolniških odsotnosti zaposlenih 

 

Odsotnosti zaposlenih z dela so bile vezane tudi zaradi različne situacije, ki so jih narekovale 

epidemiološke razmere. Teh odsotnosti je bilo skupaj 9647 ur. Največ odsotnosti je bilo zaradi 

napotitve delavcev na čakanje na delo doma v času omejenega poslovanja vrtca. Sledi ji odsotnost 

zaradi višje sile – varstva otroka, ki so ga koristili zaposleni, katerih otroci niso mogli obiskovati šole 

oz. vrtca, zaradi epidemioloških ukrepov ali odrejenih karanten, zato so delavci koristili možnost 

varstva otroka doma.  

Preglednica številka 14: Odsotnosti zaposlenih poveznih s  COVID-19 v delovnih urah 

Mesec 
Karantena 

100% 
Karantena 

80%  
Izolacija Varstvo otrok Čakanje na delo 

Januar 64 184 304 1071 2963 

Februar 96 8 0 80 0 

Marec 184 0 64 0 0 

April 168 0 104 488 1173 

Maj 64 24 24 0 0 

Junij 56 32 40 0 0 
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Julij 0 0 0 0 0 

Avgust 0 0 0 0 0 

September 0 112 136 72 0 

Oktober 208 64 128 56 0 

November 152 32 140 120 0 

December 100 40 1008 88 0 

Skupaj 1092 496 1948 1975 4136 

 

 

Starostna struktura zaposlenih 

Starostna  struktura zaposlenih delavcev v letu 2021 je bila sledeča: 

 
Preglednica številka 15: Starostne struktura zaposlenih (stanje 31. 12. 2021) 
 

Starost zaposlenih delavcev Število delavcev % 

Manj kot 30 let 13 11, 9 

Od 30 do 39 let 36 33 

Od 40 do 49 let 18 16,5 

Od 50 do 59 let 38 34,9 

60 in več 4 3,7 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 
V vrtcu prevladujejo delavci v starosti od 30 do 39 let, ki predstavljajo 44,5% zaposlenih. Na drugem 

mestu so delavci v starostnem razponu od 50 do 60 let, ki predstavljajo 39 % vseh zaposlenih.  

 

Izobrazbena struktura zaposlenih 

Izobrazbena struktura delavcev v letu 2021 je bila sledeča: 

 
Preglednica številka 16: Izobrazbena stopnja zaposlenih (stanje 31. 12. 2021) 

Stopnja izobrazbe Število delavcev % 

IV in nižjo stopnjo izobrazbe 15 13,8 

V. stopnja  40 36,7 

VI/1 8 7,3 

VI/2 36 33 

VII 10 9,2 

 
Glede na pridobljeno izobrazbo v vrtcu prevladujejo zaposleni s peto stopnjo izobrazbe (36,7% 

delavcev), katerim sledijo  delavci s VI/2 stopnjo izobrazbe (33%).  
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Napredovanje zaposlenih v plačne razrede in nazive 

V plačne razrede je napredovalo 20 zaposlenih, ki so pridobili pravico do plače v skladu z višjim 

plačnim razredom s 1. decembrom 2021 (ZSPJS-V, Ur. l. RS, št. 84/2018 in spremembe). Višji naziv so 

pridobili 3 delavci. 

 
Izplačilo jubilejnih nagrad 

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

2021 prejelo: 

Leta delovne dobe 10 let 20 let 30 let 40 let 

Število zaposlenih 5 2 1 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 in opravljena revizija ocene tveganja. 

 
Izvajanje rednih zdravniških pregledov smo v letu 2021 prilagajali ukrepom, ki so bili odvisni od 

epidemiološke slike v državi. Kljub posebnim razmeram nam je uspevalo, da je bila  večina 

zdravniških pregledov opravljena v skladu z oceno tveganja.  

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

okolja in opreme in sicer: servisne in periodične preglede dvigal, servisni pregled klimatskih naprav, 

dezinfekcije prostorov po pojavi okužbe s COVID-19, pregled sistema varnostne razsvetljave, 

detekcije plina in sistema za javljanje požara ter redni letni servis gasilnih aparatov in hidrantov. 
 

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 2021 so se v vrtcu, na delovnem mestu vzgojitelja – 

pomočnika vzgojitelja, usposabljale 4 kandidatke. Delovni preizkus pa so opravljale 3 kandidatke.  

 

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.  

 

Praktično usposabljanje je v vrtcu opravilo naslednje število dijakov iz Gimnazije Celje Center:  

Preglednica številka 17: Praktično usposabljanje dijakov 

 

 Letnik izobraževanja 

 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Število dijakov 4 12 6 6 
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Poleg dijakov je praktično usposabljanjem z delom opravilo še 5 udeležencev programa Predšolska 

vzgoja na Ljudski univerzi Celje ter 7 študentov. 

 

Mentorstvo drugim strokovnim delavcem za pripravo na strokovni izpit 

V skladu s Pravilnikom o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 

(Uradni list RS, št. 23/06 in spremembe) smo v vrtcu izvajali tudi mentorstvo drugim strokovnim 

delavcem, ki so se pripravljali na strokovni izpit. Kandidatom so bili v skladu s  pravilnikom dodeljeni 

mentorji, ki so spremljali njihovo delo in jim nudili ustrezno strokovno pomoč pri pripravi na 

strokovni izpit. V obdobju dveh mesecev, kolikor v skladu s pravilnikom traja mentorstvo, so drugi 

strokovni delavci opravili pek praktičnih nastopov, ki so med drugim pogoj, da lahko pristopijo k 

opravljanju strokovnega izpita. Na strokovni izpit se je pripravljalo 11 drugih strokovnih delavcev, ki 

so vsi uspešno opravili tudi strokovni izpit.  

 

2.2.9. Investicijska vlaganja, nakup opreme in vzdrževanje 

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

vzdrževalna dela so opravljali zunanji izvajalci, s katerimi ima vrtec sklenjeno pogodbo oziroma jih je 

izbral v okviru evidenčnih postopkov javnega naročanja. Manjša vzdrževanja in popravila pa sta 

izvajala hišnika. V poslovnem letu nismo zmogli opraviti vseh investicijskih vzdrževanj, ki smo jih 

načrtovali v Finančnem planu za leto 2021, saj smo morali del finančnih sredstev prerazporediti v 

nepredvideno servisno vzdrževanje kuhinjskih aparatov, službenih vozil, strojev v pralnici in druga 

manjša vzdrževalna dela na električni napeljavi po enotah vrtca. 

 

Preglednica številka 18: Opravljena večja vzdrževalna dela  

Zap. 

št. 

Opravljena pomembnejša vzdrževalna dela na objektih in opremi 

 

Enota 

1. Čiščenje in sanacija žlebov Gaberje 

2. Zagon hladilnega agregata z nastavitvijo regulacije klime in 

menjava filtrov 

Gaberje 

3. Prenovo spletne strani Vse enote 

4. Zamenjava dotrajanega plinskega ventila Gaberje 

5. Zamenjava dotrajanih zasilnih svetil Hudinja, Ljubečna 

6. Vzdrževalna dela na igrišču  Hudinja 

7. Večja servisna dela na službenem avtomobilu Vse enote 

8. Slikopleskarska opravila  Center, Ljubečna, Gaberje 

9. Zamenjava talnih oblog Aljažev hrib 

10. Servisno vzdrževalna dela z zamenjavo filtrov na aklimatu Hudinja 

Iz dodeljenih sredstev za opremo smo opravili naslednje večje nakupe: 

 

Preglednica številka 19: Nakupi večjih kosov opreme 

Zap. št. Opravljeni večji nakupi Enota 

1. Drobni inventar za kuhinjo Gaberje 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0901
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2. Otroške mize in stoli za zunanjo uporabo Vse enote 

3. MF naprava Center, Gaberje 

4. čistilne vozičke Center, Aljažev hrib, Hudinja 

5. Mehčalec vode Gaberje 

 

Načrtovani nakup opreme za leto 2021 ni bil v celoti realiziran. Delni vzrok je bil v tem, da se na enoti 

Center ni izvedla sanacije zemljine, zato v vrtcu nismo izvedli nakupa otroških igral, ki so bila 

predvidena za namestitev na otroško igrišče. Predvidena nakupe opreme za leto 2021 bomo izvršili v 

letu 2022. 
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2021 

 

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 2021 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-UPB4, 110/11, 46/13, 101/13, 55/15, 96/15 –ZIPRS 

1617, 13/18, 195/20) in spremembe, 

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

- 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 poslovnih subjektov 

(Uradni list RS, št. 86/16 in 76/17), 

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

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

60/10, 104/10, 104/11, 97/12, 86/16, 80/19 in 153/21); odslej pravilnik o sestavljanju letnih 

poročil, 

- Slovenske računovodske standarde (SRS 36 in druge), 

- 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, 20/21 in 203/21), 

- 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 2021 in 202211 – ZIPRS2021-A (Uradni list RS, št. 

174/20, 15/51 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 - ZDUPŠOP), 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ - ZUJF. 

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

152/20) in spremembe. 

- Druge predpise in interne pravilnike.   



 
47 

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 2021  vsebuje  podatke za Vrtec Tončke Čečeve. 

a) Zaposleni 

Na podlagi  ur v breme delodajalca je bilo v letu 2021 v povprečju zaposlenih 96  delavcev, kar je 4 %  

manj kot  v letu 2020.  

 

Tabela: Prisotnost/odsotnost zaposlenih z dela v letu 2021 glede na število ur 

     
Število 

opravljenih ur 
rednega dela 

Bolniška odsotnost v 
breme delodajalca 

Redno delo 
Bolniška odsotnost 

v breme 
delodajalca 

Število 
zaposlenih 

skupaj 

189.591 10.593 90,80 5,07 95,87 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
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Grafikon: Število zaposlenih v letu 2021 

 

Tabela: Redno delo in odsotnosti z dela  v letu 2021  

Mesec 
Redno 

delo (LD, 
ID, P, ŠD) 

Boleznina v 
breme 

delodajalca 
Krvodajalstvo Nega Spremstvo 

Ostala 
bolniška 

odsotnost 
ZZZS 

Porodniška 
Očetovski 

dopust 

Januar 11343 864 0 16 2 556 1008   

Februar 14566 1196 0 72 18 344 800   

Marec 17512 669 0 168 12 668 944   

April 15083 986 0 104 0 712 888   

Maj 16165 938 0 144 12 548 944   

Junij 17271 620 0 272 34 592 880 21 

Julij 17984 305 0 64 1 352 848 56 

Avgust 17569 586 8 40 15 504 528   

September 16200 770 0 160 4 504 488   

Oktober 14278 1709 0 384 12 488 336   

November 15481 1067 0 438 12 808 416   

December 16139 883 8 254 18 1524 552   

Skupaj 189591 10593 16 2116 140 7600 8632 77 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

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

 

  Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
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Grafikon: Odsotnosti z dela zaradi Covid-19 

 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

b) Število vključenih otrok  

V vzgojno-izobraževalno dejavnost vrtca je bilo v poslovnem letu 2021 povprečno mesečno 

vključenih 608 otrok, od tega  556 otrok  s  stalnim  bivališčem  v  MO Celje in  52 otrok iz  drugih  

občin.  

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

Tabela: Število vključenih otrok v letu 2021 

Povprečno  mesečno  vključeni  otroci  s stalnim 

bivališčem v  MO Celje 

Povprečno  mesečno  vključeni  otroci s stalnim 

bivališčem izven MO Celje 

127  otrok v odd. prvega  starostnega obdobja    17  otrok v odd. prvega starostnega obdobja 

333   otrok v odd. drugega  starostnega  obdobja    25  otrok v odd. drugega starostnega obdobja 

96   otrok v kombiniranih oddelkih     10  otrok v kombiniranih  oddelkih 

SKUPAJ: 556         SKUPAJ: 52    

VSI SKUPAJ: 608 OTROK 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
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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. 2021  do 31. 5.2021 smo poslovali s cenami, ki  so bile v veljavi   od  1. 5. 2019 dalje (Ur. l. RS, 

štev. 26/2019). 

Tabela: Cene dnevnega 6 – 9 urnega programa od 1.1.2021 do 31.5.2021 

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 

 

Od  1. 6. 2021  do 31. 12. 2021 smo poslovali s cenami, ki  so bile v veljavi   od  1. 6. 2021 dalje (Ur. l. 

RS, štev. 80/2021). 

 
Tabela: Cene dnevnega 6 – 9 urnega programa od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021 

Potrjena cena od 1. 6. 2021 dalje 

za prvo starostno obdobje:                                                           495,86  EUR 

za drugo starostno obdobje:                                                         361,46  EUR 

kombinirani oddelek in odd. od 3. do 4. leta:                            396,63  EUR 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 
 
Veljavna cena 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. 

 
Tabela: Popusti in olajšave MO Celje v letu 2021 

Mesec 
Doplačilo 

programa popust 
MOC 

Znesek 
počitniške 
rezervacije 

Zdravstvena 
odsotnost 

Skupaj mesec 

Januar 676,67 0,00 0,00 676,67 

Februar 2.256,68 0,00 641,11 2.897,79 

Marec 2.376,42 0,00 248,83 2.625,25 

April 1.681,45 0,00 101,26 1.782,71 

Maj 2.397,18 0,00 320,63 2.717,81 

Junij 2.432,80 355,09 198,78 2.986,67 
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Julij 1.973,07 5.522,18 817,65 8.312,90 

Avgust 1.902,35 6.658,43 295,60 8.856,38 

September 2.526,53 82,60 226,99 2.836,12 

Oktober 2.282,11 0,00 437,15 2.719,26 

November 2.233,92 0,00 533,14 2.767,06 

December 2.103,66 0,00 818,50 2.922,16 

SKUPAJ 24.842,84 12.618,30 4.639,64 42.100,78 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve  

  

Grafikon: Delež popustov in olajšav, ki jih je nudila MOC v letu 2021 

 

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.  

 
Tabela: Izpad plačila staršev  v letu 2021 

Mesec 
Izpad plačila 
staršev MOC 

Izpad plačila 
staršev druge 

občine 

Skupaj mesec 

Januar 37.869,21 3.563,84 37.869,21 

Februar 418,59 57,45 418,59 

Marec 763,13 39,92 803,05 

April 15.915,81 2.058,49 17.974,30 

Maj 314,34 19,21 333,55 

Junij 97,39 39,83 137,22 

Julij 0,00 0,00 0,00 

Avgust 0,00 0,00 0,00 
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September 937,02 128,91 1.065,93 

Oktober 1.410,48 74,41 1.484,89 

November 782,17 100,00 882,17 

December 1.835,43 193,85 2.029,28 

SKUPAJ 60.343,57 6.275,91 62.998,19 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

 

Grafikon: Izpad plačila staršev v letu 2021 

 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

Grafikon: Izpad plačila staršev v letu 2021 po mesecih 

 

 

č) Načini financiranja  

Programi predšolske vzgoje se v skladu s predpisi financirajo iz: 



 
53 

- 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. 97/2003 in spremembe) 

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 2021. 

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

 

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 = -48.701,94 EUR (skupaj stalni mat. stroški 219.029,28 – 267.731,22 (35% od 

prispevka staršev in MIZŠ)) =  -48.701,94 EUR. 

 
Tabela: Financiranje vrtca  s strani ustanovitelja MOC: stalni materialni stroški 2021 

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 

 

184.924,27 

Permanentno 

izobraževanje  

Število oddelkov Določen znesek: 

-      od 1. 9. 2012: 18,52 

7.593,20 

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  219.029,28 

        – 267.731,22 (35 % od prispevka staršev,  MIZŠ in 

izpad plačil staršev)  

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

b) Stroški po računih: 
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 - funkcionalni stroški objektov,  funkcionalni stroški  osnovne dejavnosti  in stroški servisnih storitev:   

   = 174.304,45 EUR, 

 

Tabela: Financiranje vrtca s strani ustanovitelja MOC: stroški po računih 2021 

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        

 
 
 
 
 

137.054,06 

Funkcionalni stroški  
osnovne dejavnosti 

Računi za: 
- obvezne zdravstvene preglede, 
- dezinfekcija  prostorov 
- sodne stroške, pravna pomoč 

GDPR. 

 
   Po računu 
 

 
 

4.545,53 

Stroški servisnih storitev 
 

Računi za: 
- študentski servis,  
- vzdrževanje račun. programov, 
- stroški zakonsko določene preglede 
 

 
 

Po računu 

 
 

32.704,86 

Skupaj: 
 

     174.304,45 EUR 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

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:   

= 1.875.996,21  in sredstva za obračun dela sindikalnega zaupnika = 868,40 EUR 

 

č) Sredstva za didaktični material in igrače: izhodišče za pripadajočo višino sredstev za didaktična 

sredstva in igrače v letu 2021 je bilo povprečno število otrok v predhodnem letu 635,  pomnoženo z 

vrednostjo 25,04 EUR = 15.900,40 EUR. 

 

d) Sredstva za tekoče vzdrževanje zunanjih površin: izhodišče za pripadajočo višino sredstev za 

tekoče vzdrževanje zunanjih površin v letu 2021 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 2021  v znesku = 4.400,00 EUR. 
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Skupaj sredstva MOC, s katerimi se financira dejavnost Vrtca Tončke Čečeve: 2.026.305,40  EUR   

in sredstva MOC za prehrano dijakov na praksi  v višini = 662,34  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. 2021  do 31. 

12. 2021  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  150.882,74 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  je uveljavila  novost od  1. 6. 2012, ki določa, da starši plačajo za 

mlajšega otroka 30 % določenega plačila. 

Od 1. 9. 2021 dalje so starši v skladu z 32. členom Zakona o vrtcih (ur. l. RS, št. 100/2005 in 

spremembe), ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši 

so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na 

to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila 

vrtcem zagotavlja državni proračun. 

Ne glede na določbo tega člena plačujejo starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, 

polno ceno programa v katerega je otrok vključen. 

Skupaj sredstev MIZŠ je bilo  129.992,60 EUR. 

 

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, napotitve otrok v karanteno in samo izolacijo, plačila oproščeni, razen 

staršev, ki so otroka pripeljali v vrtec, ko je deloval v zmanjšanem obsegu. Znesek  za kritje oprostitve 

plačil staršev je 62.450,80 EUR. 

- Sredstva za dodatke zaposlenim v obdobju razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v višini 

353.388,44 EUR. 

- Financiranje zaščitne opreme za zaposlene in dezinfekcijo prostorov  v višini 8.701,81 EUR.  

 
Tabela: Sofinanciranje s strani MIZŠ v letu 2021 
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Število vključenih 

otrok 

Število vključenih otrok, 
financiranih s strani staršev in 

MIZŠ 

Januar 610 104 

Februar 608 104 

Marec 627 106 

April 629 109 

Maj 629 109 

Junij 624 110 

Julij 568 104 

Avgust 538 94 

September 573 126 

Oktober 582 135 

November 584 137 

December 585 138 

SKUPAJ 7.157 1.376 

POVPREČJE 596 115 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
 

Grafikon: Sofinanciranje s strani MIZŠ v letu 2021 
 

 
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 
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odzivajo, 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.  

Prispevek staršev je v letu 2021 znašal  641.985,81 EUR. 

 

Grafikon: Število otrok glede na % plačila 

 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 
 

Tabela: Prispevek staršev po dohodkovni lestvici 2019-2021  (na dan 31.12.) 
 

Število otrok 
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 %) 

9. doh. 
razred 
(77 %) 

Leto 2019 8 144 67 84 141 92 71 13 15 

Leto 2020 19 135 75 60 110 101 68 22 18 

Leto 2021 11 117 64 65 116 82 80 22 28 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
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Grafikon: Število otrok glede na odstotek plačila- primerjava po letih 

Vir:Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

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. V letu 2021 je bilo teh sredstev  10.985,36 EUR. 

 
1.5 Tržna dejavnost 

 
Od prodaje obrokov hrane  je vrtec v letu 2021 pridobil  74.939,78 EUR sredstev. 

 
Tabela: Struktura prihodkov (realizacija 2021)    
 

Vrsta prihodka % Zneski v eurih s centi 

Prihodki  MO  Celje    58,6 2.026.305,04 

Prihodki od ostalih občin 4,4 150.882,74 

Prispevek  MIZŠ  k  ceni  programov 3,8 129.992,60 

Prisp. državni proračun COVID-19 12,3 424.541,05 

Prispevek   staršev  k  ceni  programov   18,6 641.985,81 

Ostali prihodki 0,3 10.985,36 

Prihodki tržne dejavnosti – prodaja obrokov 
hrane  

2,2 74.939,78 

Skupaj  100,00% 3.459.632,38 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
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Grafikon: Struktura prihodkov v odstotkih v letu 2021 
 

 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
 
 

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 2021 

 

Upoštevani so prihodki, ki se nanašajo na poslovno leto 2021. 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. 
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Prihodki  MO  Celje

Prihodki od ostalih občin
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Tabela: Prihodki 2021                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                            
ELEMENTI 

REALIZACIJA 
31. 12. 2021 

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,    

       2.001.599,08                 

15.900,04 

3.537,52 

4.400,00 

868,40 

SKUPAJ 2.026.305,04                    

Prihodki od  proračunov drugih občin - prispevek po zakonu za otroke po programih  150.882,74 

Prihodki od staršev - prispevek k ceni programov 641.985,81 

Prihodki od  MIZŠ – prispevek k ceni programov 129.992,60 

Prihodki proračun RS COVID-19 424.541,05 

Skupaj  za  izvedbo rednih programov javne službe: 3.373.707,24 

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 

 

10.985,36 

Tržna dejavnost: prodaja obrokov hrane in povrnitev stroškov za prevoz hrane. odp. 74.939,78 

SKUPAJ  PRIHODKI  3.459.632,38 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

Indeks celotnih prihodkov v primerjavi z letom 2020 je 115. 

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 zaščitna sredstva, 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 3.885,80 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, 
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- 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  2020 je razvidna iz tabele, ki je priložena 

poročilu (Finančna primerjava realizacije poslovanja za leto 2021).  
 

Indeks celotnih odhodkov v primerjavi z letom 2020 je 115. 

 

Stroški dela so izplačani v skladu z veljavno zakonodajo, skupaj znašajo 2.964.540 EUR in so se  glede 

na leto 2020 povečali za 15 %. Osnova za obračun plač in drugih prejemkov zaposlenih so kadrovski 

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 2021 znaša 32,18 EUR (za 2020 je 

znašala 30,53 EUR). Zneski usklajene premije in skupne premije uporabljajo uporabljati z obračunom 

in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2021 

(Ur. l. RS št. 204/2020).  

 
Tabela: Struktura  odhodkov (realizacija 2021)     

             Zneski v eurih s centi 

      

Struktura odhodkov Leto  2021-delež v % Leto  2021 

Stroški  dela  (bruto plače s prispevki, davki, regres za LD,  
jubilejne nagrade, regres za prehrano, prevoz na delo, 
solidarnostna pomoč) 

    

85,76% 2.964.540,00 

Stroški  materiala               10,63% 367.595,80 

Stroški storitev in drugi stroški 3,60% 124.545,35 

Skupaj                                                          100% 3.456.681,15 
Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
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Grafikon: Struktura odhodkov – izražena v odstotkih za leto 2021 
 

 
   Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

 

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  194.134,73  EUR in sredstva, prejeta v upravljanje MIZŠ v 

višini 293,29 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 5.983,84  EUR. 

 

Presežek prihodkov za investicije smo povečali za razliko med  nabavo osnovnih sredstev in 

namenskimi  sredstvi v letu 2021  višini 24.726,45. 

Sredstva amortizacije, ki so  pridobljena iz tržne dejavnosti, se prenesejo na presežek prihodkov za 

investicije v višini 3.885,80 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. 

85,76%

10,63%

3,60%
Stroški  dela  (bruto plače s
prispevki, davki, regres za LD,
jubilejne nagrade, regres za
prehrano, prevoz na delo,
solidarnostna pomoč)
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2.4 Bruto plače in drugi prejemki delavcev 

Plače v letu 2021 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, 27/12, 40/12, 46/13, 25/14, 50/14, 95/14, 82/15, 23/17, 

67/17, 84/18 in 204/21); 

- 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, 6/12 in 28/21); 

- Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21 in 

180/21); 

- Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev  v plačne razrede (Ur.l.RS, štev. 51/08, 91/08 , 

113/09, 22/19 in 121/21); 

- 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 in 121/21); 

- 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, 88/16 in 119/21); 

- Zakonom  o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (Ur. l. RS, št. 174/20, 15/21 – 

ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPR2223 in 206/21 – ZDUPŠOP); 
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Kolektivno pogodbo o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in 

nazivov v plačne razrede (KPSM) ( Ur.l.RS, št. 57/2008); 

- Dogovorom  o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju   

(Ur.l.RS, št. 88/16);  

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

2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Ur.l.št. RS 75/19 IN 139/20) 

- 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) in spremembe; 

- 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 2021 je znašala 1.951,22 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 2021 za znesek v višini  2.951,23 EUR, pred obračunom DDPO. Ugotovljen presežek prihodkov 

nad odhodki pa zmanjšuje obveznost za plačilo DDPO v višini 746,82 EUR. Pozitiven poslovni izid v 

višini 2.204,41 EUR tekočega leta izhaja iz: 

- delovanja javne službe, v višini                   2.204,41 EUR in 

- delovanja tržne dejavnosti, v višini                    0,00 EUR 

 
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 v višini 2.204,41 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 
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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. 2021.  Za odpis in izločitev iz uporabe je predlagala dotrajana in amortizirana osnovna 

sredstva ter dotrajan drobni inventar. Po stanju 31. 12. 2021 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 10. 2. 2022 do 13. 2. 2022, 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  14.846,42 EUR, 

-   drobni inventar do 500 EUR v nabavni in odpisani vrednosti v višini 10.294,81 EUR, 

 -  drobni inventar  v nabavni in odpisani vrednosti v višini  3.770,64 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 2021 

 

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 2021 in 2022. 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. 

 

6. POJASNILA  K RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM  ZA  LETO 2021 

 

6.1 Bilanca stanja 

 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih 

virov na dan 31. 12. 2021 in podatke za predhodno leto. 
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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 2021 je bila 

višina odbitnega deleža 3 %. Višino sredstev smo knjižili kot povečanje opredmetenih OS in 

neopredmetenih sredstev.  
 

Odpis (amortizacijo) osnovnih sredstev smo opravili v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah 

odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05, 138/06, 

120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 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. 

 

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 1.153,41 EUR knjižimo na razmejitve – sklad  vrtca za stroške v letu 2022. 
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Na razmejitve knjižimo tudi 80.000,00 EUR - investicijski transfer MOC za obnovo stavbnega pohištva 

in ureditev sanacije zemljine v letu 2022 ter znesek 21.231,84 EUR – sredstva Ministrstva za nabavo 

zaščitnih sredstev. 
 

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 5.983,84 EUR - nabava in amortizacija opreme 2021. 
 

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 133.586,58 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. 

 

Tabela: Uskladitev stanja sredstev v upravljanju                                                                                                     Zneski v EUR 

 nabavna   vrednost                 odpisana vrednost   

1.  Stanje sredstev v upravljanju na dan: 1. 1. 2021                                                      3.633.715,84  

2. Spremembe  med letom  
    a) povečanje:  

6.907.362,49 
 

3.436.223,53 

      nova nabava  osnovnih  sredstev, zgradbe 0 0,00 

      nova nabava  osnovnih  sredstev 10.252,30  

      nova nabava - drobni inventar 1.172,24 1.172,24 

      nova nabava - drobni invtar do 500EUR 503,14 503,14 

      amortizacija  179.565,62 

   Skupaj   povečanje 11.927,68 181.241,00 

   b) zmanjšanje   

         odpis osnovnih  sredstev                          14.846,42 14.846,42 

         odpis – drobni  inventar do 500 EUR 10.294,81 10.294,81 

         odpis – drobni inventar 3.770,64 3.770,64 

  Skupaj  zmanjšanje 28.911,87 28.911,87 

3. STANJE   31. 12. 2021 6.890.378,30 3.588.552,66 

  Presežek prihodkov za investicije 2022 133.586,58  

  Presežek prihodkov nad odhodki 55.921,16  

3. STANJE   31. 12. 2021- skupaj 7.079.886,04 3.588.552,66 

STANJE   SREDSTEV   V    UPRAVLJANJU  31. 12. 2021   = 3.491.333,38 

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 
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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. 2021 je sedanja vrednost vseh osnovnih sredstev 

v upravljanju in je usklajena s podatki v bilanci stanja. 

 
Tabela: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih OS za leto 2021                   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 5.525.399 2.498.503      160.095 2.686.802 

Oprema 1.121.538 998.784 12.737 5.596 28.912 28.912 41.718 88.178 

SKUPAJ 6.987.406 3.500.004 12.737 5.596 28.912 28.912 201.813 3.292.731 

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 

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  2.204,41 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za obračunsko 

obdobje se prenese na presežek  prihodkov iz prejšnjih  let, namenjen pokrivanju odhodkov 

obračunskega obdobja.  
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Tabela: Izkaz prihodkov in po vrstah dejavnosti za leto 2021                                                                 Zneski v EUR 

ELEMENT SKUPAJ JAVNA SLUŽBA TRŽNA DEJAVNOST 

Skupaj prihodki 3.459.632 3.384.693 74.939 

Skupaj odhodki 

stroški dela 

stroški materiala, storitev in drugi 

3.456.681 

2.964.540 

492.141 

3.381.742 

2.947.176 

434.566 

74.939 

17.364 

57.575 

Presežek prihodkov na odhodki 2.951 2.951  

Obveznost DDPO 747 747  

Finančni rezultat 2.204 2.204  

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.    
 

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 746,82 EUR, kar zmanjšuje ugotovljeni presežek prihodkov 

nad odhodki. 
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III. ZAKLJUČNI DEL 

 

Pedagoško in poslovno delovanje Vrtca Tončke Čečeve Celje smo v letu 2021 izpeljali v skladu s 

finančnim načrtom. K temu je pripomoglo predvsem preudarno načrtovanje in izvajanja javne službe.  

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 

2021 izkazuje pozitiven izid poslovanja v višini 2.204,41 EUR.  

Letno poročilo za poslovno leto 2021 bo obravnaval svet vrtca na redni seji v mesecu marcu 2022. 

 

 

Računovodsko poročilo pripravila:                                                        Ravnateljica: 
Aleksandra Lešek, računovodkinja                                                        Irena Hren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge:  
- Razčlenitev prihodkov  in  odhodkov  po elementih za poslovno leto 2021, 

- 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  2021  
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        Zneski v eurih s centi 

LEMENTI 
REALIZACIJA REALIZACIJA   

31.12.2020 31.12.2021 INDEKS 

I.  PRIHODKI       

Prihodki od proračuna MO Celje 2.025.944,67 2.026.305,04 100 

Prihodki  od  proračuna - druge občine 153.172,77 150.882,74 99 

Prihodki  od staršev 434.675,38 641.985,81 148 

Prihodki od MIZŠ  – sofinanciranje plačil staršev  97.624,28 129.992,60 133 

Prihodki prorač. izpad plačil staršev, dodatki, zašč. oprema, ZZRS 239.032,95 424.541,05 178 

Skupaj   2.950.450,05 3.373.707,24 114 

Ostali prihodki: obresti, odškodnine  zavaroval., dotacije za 
usposabljanje, pov. stroškov  GCC,sredstva za slovenski  zajtrk,…  

11.083,47 8.206,83 74 

Donatorska  sredstva za sklad vrtca 2.548,60 2.778,53 109 

Prihodki projekta  OBJEM 108,98 0   

Skupaj   2.964.191,10 3.384.692,60 114 

Prihodki od prodaje obrokov hrane-tržna dejavnost 53.381,12 74.939,78 140 

SKUPAJ  PRIHODKI 3.017.572,22 3.459.632,38 115 

II.  ODHODKI       

Živila  164.859,15 167.984,30 102 

Material za vzgojo in izobraževanje, knjige slikanice    11.379,47 29.809,90 262 

Material za čiščenje, pomivalna sredstva in zaščitna oprema  27.630,67 43.480,90 157 

Material za nego  6.931,26 9.572,25 138 

Zaščitna oblačila in obutev 2.484,31 121,94 5 

Porabljena voda 19.595,41 23.929,45 122 

Električna energija 39.537,12 38.347,64 97 

Energija – plin  26.239,34 40.498,19 154 

Gorivo za službena prevozna sredstva, kosilnico… 2.089,00 3.148,34 151 

Material za vzdrževanje in potrošni material 6.121,68 3.335,10 54 

Za potrebe izobraževanja, časopisi, revije; članarine 2.531,29 2.522,17 100 

Pisarniški material 874,42 2067,12 236 

Sklad vrtca - stroški materiala 2.546,15 2.778,50 109 

Skupaj stroški materiala 312.819,27 367.595,80 118 

Tekoča popravila, vzdrž. opreme, prostorov in poslovnih objektov  21.466,35 37.278,72 174 

Vzdrževanje opreme, prostorov in objektov-dod. sred.MOC 32.940,47 0,00 0 

Storitve: poštne, telefonske, elektronska  pošta, internet., 12.922,58 13.422,71 104 

Vzdrževanje računalniške in programske opreme, obračun plač 6.017,96 10.146,77 169 

Vzdrževanje računalniške in programske opreme eAsistent 4.124,24 5.156,96 125 

Komunalne storitev - odvoz odpadkov,  fekalij… 9.246,67 12.688,74 137 

Dimnikarske storitve 669,18 676,16 101 

Ogrevanje  5.611,56 6.009,19 107 

Varovanje  in zaklepanje objektov  4.805,45 4.817,72 100 
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Prispevek za stavbno zemljišče  4.966,16 4.966,16 100 

Stroški - študentski servis za nadomeščanje   11.161,25 9.975,07 89 

Zdravstvene storitve, deratizacija 3.906,18 5.895,19 151 

Ostale sto. VPD, VPP, plač.prom. foto, reg. vozil, prevozi otrok, 
dezinfek. upor. tiskalnika, str.GDPR. reprod. avt. del, sklad vrtca, 
poračun DDV 

9.823,91 8.438,24 86 

Stroški projekta OBJEM 108,98 0 0 

Amortizacija zgradb,opreme, DI do 500€ 2.876,60 3.885,80 135 

Stroški za izobraževanje - kotizacija, dnevnice,nočitev, prevozni 
stroški, posl.pot.str., prehrana na službeni poti 

3.137,44 1.187,92 38 

Skupaj stroški storitev, zemljiški prispevek in amortizacija  133.784,98 124.545,35 93 

Regres za prehrano delavcev 59.986,14 82.980,70 138 

Stroški prevoza na delo 43.645,22 59.280,29 136 

Prispevki na bruto plače, nad uredbo 316.933,22 364.289,76 115 

Bruto plače  in nadomestila plač 1.945.147,13 2.247.809,23 116 

Regres za LD, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, odpravnina 
ob upokojitvi in zaposl. za določen čas. 

157.459,98 162.170,70 103 

Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 46.488,45 48.009,32 103 

 Skupaj stroški dela  2.569.660,14 2.964.540,00 115 

SKUPAJ   ODHODKI 3.016.264,39 3.456.681,15 115 

PRESEŽEK  ODHODKOV   NAD  PRIHODKI       

PRESEŽEK  PRIHODKOV  NAD ODHODKI pred obračunom DDPO 1.307,83 2.951,23   

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb  548,54 746,82   

III.  FINANČNI  REZULTAT 759,29 2.204,41   

Vir: Vrtec Tončke Čečeve Celje 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


