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POROČILO JAVNEGA ZAVODA VRTEC TRBOVLJE 
 

O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH ZA LETO 2011 
 

1. IZHODIŠČA 
 
Občina Trbovlje  je s sklepom, 5. 5. 1997 sprejela ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA  
VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA z imenom  
 
VRTEC TRBOVLJE s sedežem na RUDARSKI CESTI 10/a. 
 
Sklep je bil objavljen v Zasavskem vestniku številka 7/1997 in je začel veljati  13. 5. 1997. 
 
VRTEC TRBOVLJE organizira  in izvaja dejavnost predšolske vzgoje, programe in projekte v 
skladu z zakonom in odlokom. Predšolska vzgoja je z zakonom določena kot javna služba. Trajno 
in nemoteno uresničevanje dejavnosti v javnem interesu zagotavlja Občina Trbovlje v okviru 
svojih funkcij.  
Pedagoška organiziranost in poslovodenje javnega zavoda VRTEC TRBOVLJE temelji  na 
veljavni zakonodaji in strokovnih izhodiščih za področje predšolske vzgoje, upošteva lastni 
doseženi razvoj, posebnosti okolja in prepoznavno izročilo kraja v kulturnem, družbenem in 
gospodarskem razvoju. 
 

1. 1.  Veljavna  zakonodaja 
♦ Zakon  o vrtcih – ZVrt (Ur.l. RS št. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10) 
♦ Zakon o zavodih Ur.l. RS 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000) 
♦ Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS št. 42/2002 103/07) 
♦ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ( Ur. l. RS 95/07, 17/08, 58/08,48/09, 91/09,13/10, 

29/10, 85/10)  
♦ Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št. 16/07, 

36/08,58/09, 65/9, 20/11) 
♦ Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur.l. RS št. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94, 

59/94, 87/97, 3/98, 39/99, 59/99, 67/2000, 72/03)  
♦ Kolektiva pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. L. št. 52/94, 49/95, 

34/96, 28/99, 39/2000, 56/01) 
♦ Pravilnik o plačilu staršev za programe v vrtcih (Ur l. št. 129/06, 79/08,119/08,102/09) 
♦ Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ( 

U.l. RS 75/05, 82/05, 76/08,77/09,102/09, 105/10) 
♦ Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. 

RS 73/2000, 75/05, 33/08, 126/08,47/10) 
♦ Splošni akti Vrtca Trbovlje 
♦ Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole (Ur.l. RS 22/98, 77/2000, 

62/01)  
♦ Sistematizacija s 12. 7. 2011, soglasje ustanovitelja s 20. 7. 2011 in drugi splošni akti Vrtca 

Trbovlje. 
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1. 2. Strokovna izhodišča 
 
© Družbena zasnova javnih vrtcev in programske usmeritve – BELA KNJIGA, MŠŠ 1/95 
© Načela sodobnega, drugačnega vrtca – po Strategiji razvoja vzgoje in izobraževanja v XXI.         

stoletju 
© Vsebinska prenova predšolske vzgoje v vrtcih, november 1996 
© Etični kodeks, 1996 - strokovni povzetki posvetov, usposabljanj na ravni republike in občine 
© Kurikulum za vrtce  - javnoveljavni program za predšolsko stopnjo – Sklep o programu     

predšolske vzgoje Ur.l. RS št. 33/99 in Sklep MŠZŠ o uvajanju Kurikuluma za vrtce dne, 10. 7. 
2000 

© sodelovanje s Pedagoškim inštitutom v mreži vrtcev, ki implementirajo metodologijo Korak za 
korakom – izvedbena raven kurikuluma, mreža vrtcev 

© sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo v mreži vrtcev, fakultetami 
 
Vse doseženo ima izhodišča v strokovnih kompetencah in zavzetosti zaposlenih, v njihovem 
pozitivnem odnosu do sprememb in odgovornosti do otrok, staršev, strokovnih sodelavcev z 
upoštevanjem  kulturnega razvoja in specifičnosti okolja, izročila kraja potreb, želja, interesov 
otrok in staršev v dogovoru z ustanoviteljico  oziroma financerjem – Občino Trbovlje. 
 
 

2. ORGANIZIRANOST, PREDSTAVITEV IN VODENJE  ZAVODA 
 
Javni zavod VRTEC Trbovlje organizira predšolsko vzgojo na petih lokacijah, poleg centralne 
enote še  v treh enotah in dveh dislociranih oddelkih: na pediatriji Bolnišnice Trbovlje in na 
Dobovcu. 
 

2.1. UPRAVA VRTCA TRBOVLJE ima sedež v centralni enoti Pikapolonica                   
telefon: 03 56 33 380, faks: 03 56 33 387 
spletna stran: http://www.vrtec.trbovlje.si 

                         elektronski naslov: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si 
ravnateljica: Gordana Vranešič                                             telefon: 03 56 33 381 
elektronski naslov: gordana.vranesic@guest.arnes.si 
pomočnica ravnateljice: Helena Dolanc                                                     telefon: 03 56 33 385 
elektronski naslov: helena.dolanc@guest.arnes.si 
svetovalna delavka: Cvetka Forte                                                                  telefon: 03 56 33 382 
elektronski naslov: cvetka.forte@guest.arnes.si 
vodja računovodstva: Natalija Jeršin                                                                telefon: 03 56 33 380 
elektronski naslov: natalija.jersin@guest.arnes.si 
 
 
2.2. PEDAGOŠKO-STROKOVNO PODROČJE predstavljajo enote in oddelki  
 

ENOTA  PIKAPOLONICA,  Rudarska cesta 10 a    telefon:    03 56 33 388 
elektronski naslov: pikapolonica.vvztrb@guest.arnes.si telefon:    03 56 33 389 
 Interna knjižnica Sovica Pika    telefon:    03 56 33 386 
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Oddelek na Pediatriji  BT, Rudarska cesta 2                    telefon:    03 56 52 500  
vodja enote Bojana Burja 

 
ENOTA CICIBAN, Trg revolucije 4 c   telefon:   03 56 33 393 
elektronski naslov: ciciban.vvztrb@guest.arnes.si       telefon:   03 56 33 394 
Oddelek METULJČEK, Dobovec 19               telefon:   03 56 33 358 
vodja enote Marjana Jere 

 
ENOTA  BARBARA, Vreskovo 6 a                          telefon:   03 56 33 390 

  elektronski naslov: barbara.vvztrb@guest.arnes.si    telefon:   03 56 33 391                                                                       
vodja enote Ksenija Škrbec 
 
ENOTA  MOJCA, Novi dom 51                            telefon:   03 56 33 392 
elektronski naslov: mojca.vvztrb5@guest.arnes.si 
vodja enote Liljana Sačić 

 
2.3. GOSPODARSKO - UPRAVNO  in  RAČUNOVODSKO PODROČJE pa vključuje 
spremljevalne SLUŽBE, ki imajo sedež  v CENTRALNI ENOTI PIKAPOLONICA, Rudarska  
cesta 10a  
 
• poslovodna, gospodarsko - upravna in kadrovska služba zavoda 
• računovodsko - finančna služba  
• tehnična in vzdrževalna služba z delavnico, garažo, s centralno pralnico in skladiščem 
• centralna kuhinja z nabavo,  shramba in razdeljevalne kuhinje v dislociranih enotah 
 
  2.4. KDO IN KAKO ODLOČA 
 
UPRAVNI ORGANI 
 
a) Vrtec upravlja SVET VRTCA, ki ga  sestavljajo: 

§ 3 predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet Občine Trbovlje. Predstavniki 
so Marija Juraja –namestnica predsednice sveta, Bajda Saša, Logar Darja  

§ 5 predstavnikov delavcev vrtca: predsednica Bregar Mateja, Nataša Levičar, Marina 
Odlazek, Saša Užmah, Cvetka Forte  

§ 3 predstavniki staršev, ki jih je izvolil svet staršev: predsednica Sveta staršev  Treven Eva 
in člani Maja Amigoni in David Jančič. Od septembra dalje je Majo Amigoni nadomestila  
Pišek Anja in Jančič Davida je zamenjal Kolar Branko.  

 
Člani imajo 4- letni mandat (do dvakrat), odločajo z večino glasov.  
 

♦ Šesta seja sveta je bila 3. 3. 2011. Obravnavali so poročilo popisnih komisij o opravljenem 
rednem letnem popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov; poročilo o doseženih ciljih 
in rezultatih za leto 2010; potrdili so finančni načrt za leto 2011 po sprejetju občinskega 
proračuna 14. 2. 2011 in ocenjevali delovno uspešnost ravnateljice. 

♦ 31. 3. 2011 je bila sedma seja, na kateri so obravnavali  in predlagali v sprejem občinskemu 
svetu: Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Trbovlje; odpis terjatev in se seznanitev s 
predvidenimi aktivnostmi do konca šolskega leta; vpis otrok za šolsko leto 2011/12; 
Aktivnosti ob 100 letnici Vrtca Trbovlje. 
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♦ 1. korespondenčna seja 20. 7. 2011, je bila namenjena potrditvi finančnega načrta Vrtca 
Trbovlje po sprejetju rebalansa finančnega načrta Občine Trbovlje, 20. 6. 2011. 

♦ Osma seja je bila 26. 10. 2011. Člani so potrdili Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 
2010/11 in Samoevalvacijsko poročilo. Obravnavali in potrdili so Letni delovni načrt za 
šolsko leto 2011/12; imenovali so člane popisnih komisij in odpisali dva kuhinjska kotla, ki 
sta bila zamenjana z novima. 

 
b) SVET STARŠEV sestavljajo predstavniki staršev vsake skupine in imajo 2-letni mandat. 

• 28. 3. 2011 je potekalo drugo srečanje, člani so prisluhnili poslovnemu poročilu za minulo 
leto, in bili seznanjeni z vpisom otrok. Obravnavali in sprejeli so Poslovnik sveta staršev ter 
obravnavali in oblikovali so tudi pripombe na Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Trbovlje 

• V jesenskem času, 19. 10. 2011 so člani obravnavali Poročilo o realizaciji LDN za šolsko 
leto 2010/11 in samoevalvacijsko poročilo, obravnavali in potrdili so LDN za šolsko leto 
2011/12. Izvolili so dva nova predstavnika v Svet  Vrtca Trbovlje. 

 
STROKOVNI ORGANI 
 
RAVNATELJICA je prvi pedagoški vodja in poslovodni organ. V njeni odsotnosti jo nadomešča 
pomočnica ravnateljice. 
 
Svetovalna delavka – pedagoginja opravlja svetovanje  in pomoč strokovnim delavkam, otrokom 
in staršem.  
 
a) VZGOJITELJSKI ZBOR sestavljajo vsi strokovni delavci vrtca in odločajo z večino glasov 
b) STROKOVNI TIM ENOTE sestavljajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v enoti 
c) STROKOVNI TANDEM sestavljata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice v skupini 
 
 
3. FINANČNO POSLOVANJE 
 
Za financiranje izvajanja javne službe ima Vrtec Trbovlje sklenjene naslednje pogodbe: 

§ O plačevanju storitev za program vrtca med starši in  vrtcem 
§ O sofinanciranju dejavnosti z Občino Trbovlje 
§ O plačilih storitev z občinami Zagorje, Trbovlje, Hrastnik – za bolnišnični oddelek 
§ O plačilu storitev z Ministrstvom za šolstvo in šport – za bolnišnični oddelek 
§ O plačilih storitev za 9- letko z Osnovno šolo Trbovlje – za kosila otrok na Dobovcu 
§ O sofinanciranju javnih del z Občino Trbovlje in Zavodom za zaposlovanje Republike 

Slovenije – v letu 2011 nismo izvajali programa javnih del 
§ Donacije  

 
V letu 2011 smo poslovali z vso odgovornostjo in skrbeli za ravnovesje med prihodki in odhodki.  
 

 2011 2010 Indeks 
Prihodki 2.362.627 2.220.096 1,06 
Odhodki 2.352.336 2.213.682 1,06 

        Razlika 10.291 6.414 1,60 
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♦ V letu, ko je Vrtec Trbovlje obeležil 100 letnico prvega vrtca v Trbovljah, je bilo 
prejetih tudi več donacij v višini 7.070.00€, ki smo jih v glavnem namenili za prireditve 
in aktivnosti ob praznovanju v spomladanskih mesecih. 

♦ V mesecu septembru je Lafarge cement d.o.o. praznovala 135 letnico delovanja. Ob tem 
jubileju so se odločili podariti Vrtcu Trbovlje 5.000 €. Sredstva smo namenili za nakup 
lesene hišice in igrala za igrišče pri enoti Ciciban.  

♦ V decembru smo prejeli donacijo trgovine SPAR v Trbovljah, ki nam je ob svojem 
šestem rojstnem dnevu podarila Wesco telovadno igračo in likovni material  v vrednosti 
500 €. Otroke v enoti Ciciban je obiskal tudi Sparky. 

♦ Lutkovna skupina Lučka je z brezplačno novoletno predstavo razveselila otroke v 
Barbari .  

 
 

3.1. PREVERJANJE DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 
 
Vrtec vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu, ter skladno z 
zakonodajo in notranjimi predpisi za izvedbo postopka za oddajo naročil malih in velikih  
vrednosti. Sistem vzpostavljenih notranjih kontrol je celovit in je opredeljen v Pravilniku o 
računovodstvu in se nanaša zgolj na računovodske kontrole. Vsebinsko pa so notranje kontrole 
opredeljene v Pravilniku o delovanju notranjih kontrol. 
Prejete račune se evidentira v tajništvu, preveri jih oseba, ki je blago ali storitev naročila, odobri 
ravnateljica, likvidira jih računovodski delavec in hkrati pregleda, da račun vsebuje vse zahtevane 
elemente. 
Sistem notranje kontrole je vzpostavljen: 

Ø s preverjanjem prejetih računov, 
Ø pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil male vrednosti, 
Ø s preverjanjem dobavnic in računov ob odobritvi izplačila; 
Ø s preverjanjem obračuna storitev in izdanih računov, ki jih je izstavil zavod, 
Ø s preverjanjem plačil obveznosti staršev, 
Ø s kontrolo obračuna potnih nalogov za službeno potovanje pred odobritvijo izplačila. 
 

 
4. DOLGOROČNI CILJI  PREDŠOLSKE DEJAVNOSTI V VRTCU TRBOVLJE NA 

OSNOVI NACIONALNEGA PROGRAMA – KURIKULUMA ZA VRTCE 
 
V Vrtcu Trbovlje širimo obseg in dvigamo kakovost predšolske vzgoje v skladu z načeli 
demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih 
možnosti za otroke in družine, pravice do izbire in drugačnosti ter ohranjanja ravnotežja med 
raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.  
 
Strokovna prizadevanja za uresničevanje vizije so v celovitem poslovanju in vodenju zavoda 
nanizana s konkretnimi nalogami: 
 
1.  S pedagoško organiziranostjo vrtca in s ponudbo časovno in vsebinsko različnih dnevnih 

programov, dejavnosti in projektov smo omogočili dostopnost predšolske vzgoje  večini  otrok  
in družin, ki so za to izkazali interes. V Trbovljah je vključenih do avgusta 2011 67 % in od 
septembra 2011 dalje 75% vseh rojenih otrok. 
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2.  V redne oddelke smo do junija integrirali osem otrok, od septembra dalje dvanajst otrok s 
posebnimi potrebami. Z otroki so poleg strokovnih delavk v skupini, delale še svetovalna 
delavka Cvetke Forte in zunanje sodelavke – defektologinje Mateja Šviga, Saša Pikl, Rosana 
Jošt, Nives Gros  ter logopedinja Nevenka Vidmar (do meseca junija). Od septembra dalje pa 
Nevenka Kos in Neva Izlakar. Individualno strokovno pomoč otrokom nudijo glede na odločbo. 
Otroci so vključeni  v vse aktivnosti oddelka, ne glede na to, da se z njimi izvajajo še dodatne 
aktivnosti v oddelku ali izven njega. Za gibalno oviranega fantka imamo z odločbo dodeljenega 
spremljevalca. Za tri otroke z različnimi težjimi motnjami (motnja avtizma in dva z odločbo v 
letu 2012 za razvojni oddelek), je občina kot nadstandard dodelila  dva spremljevalca. Tako je 
zagotovila bolj humano življenje vsem otrokom. 
Ker že kar nekaj časa opažamo povečano število otrok z odločbami, smo v letu 2010 že razpisali 
delovno mesto defektologa. Ker pa je to deficitaren poklic, ga nismo uspeli pridobiti,zato 
moramo še vedno sodelovati z zunanjimi sodelavci.   

 
3.  Nadaljevali smo s postopnim dopolnjevanjem didaktike, ki je prilagojena starostni in razvojni 

stopnji otrok. Poskrbeli smo za raznoliko opremo novih oddelkov. Vse strokovne delavke 
ugotavljajo, da imamo izredno kvalitetna in uporabna sredstva za igro in izkustveno učenje 
otrok. Pozorni smo, da izbiramo kvalitetne in zato tudi cenovno dražje igrače, kar se pokazalo 
kot dobra odločitev. Kupuje se didaktika, ki jo potrebujejo v enoti in jo lahko strokovne delavke 
v oddelkih menjajo, glede na razvojno stopnjo in potrebe posameznega otroka. 

 
4.   Sledili smo novostim na knjižnem trgu z otroško leposlovno in strokovno literaturo. Dopolnili 

smo knjižne kotičke igralnic in interne knjižnice. Glede na opremljenost oddelkov in knjižnic 
enot smo kupili: Ciciban 40 knjig, Pikapolonica 45 knjig, Mojca 40 knjig, Barbara 30 knjig, 
Metuljček 12 knjig in centralna knjižnica Sovice Pike 92 knjig. Tako smo kupili 259 otroških 
knjig. Zavedamo se, da starši nimajo vedno možnosti otroku kupiti kvalitetne knjige, zato smo 
pozorni, da se v vrtcu sreča z njo. 

     Pri strokovni literaturi smo pozorni, da s posameznimi knjigami opremimo strokovne knjižnice     
     enot, nekatere pa so le v centralni strokovni knjižnici. V minulem letu smo dopolnili strokovno 
     knjižnico s 14 novimi knjigami. 
   
5.  Posodabljamo procese dela na vseh področjih in informiranju zaposlenih, se računalniško 

opismenjujemo z uporabo dopolnjene računalniške tehnologije in interneta ter drugih sredstev 
za dnevno delo in praktično delo otrok. Vse oddelke smo za delo otrok (računalniško 
opismenjevanje) pod strokovnim vodstvom in  za  pripravo strokovnih delavk na delo opremili s 
prenosnimi računalniki. Enota Ciciban je opremljena z novim projektorjem, ki bo dopolnjeval 
računalniško opremo. 

 
6.  Kakovostno in normativno smo usklajevali in posodabljali načrtovanje jedilnikov, tehnologijo 

priprave obrokov ter bogatili ponudbo polnovredne prehrane s svežimi, neoporečnimi  živili. V 
naše jedilnike so vključena eko živila. Otrokom s posebnimi prehranskimi zahtevami smo 
zagotavljali ustrezno dietno prehrano. Opaziti je, da je vedno več otrok, ki imajo alergijo na 
posamezna živila. V centralni in razdelilnih kuhinjah smo izvajali notranji nadzor po HACCP 
načelih in izboljševali postopke v verigi prehrane in zagotavljali varnost živil. Dosledno smo 
preverjali dobavo neoporečnih živil in sredstev pri dobaviteljih. Zavedamo se pomena 
kakovostne in polnovredne prehrane otrok.  

 
7.  Z načrtovanim permanentnim, eksternim in internim izobraževanjem delavcev vseh struktur, 

smo spodbujali k raziskovanju in uresničevanju dobrih idej, k načrtovanju in izvajanju 
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inovativnih projektov, k sodelovanju z zunanjimi sodelavci strokovnih šol, zavodov, fakultet, 
drugih institucij in strokovnih služb. 

 
4.1. LETNI CILJI V NAŠEM VRTCU – DNEVNI, POLDNEVNI PROGRAMI, PROJEKTI, 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI – kakovost in obseg pedagoške organizacije zavoda 
 

1. Učno vzgojni cilji našega vrtca, so zapisani v strokovni publikaciji in so osnova viziji 
razvoja zavoda z  izhodišči po kurikulumu: »Vrtec z družino in širšo skupnostjo deli 
odgovornost za pripravo predšolskega otroka na zahteve in izzive življenja« 

 
 
 

CILJ VSEH ZAPOSLENIH V VRTCU TRBOVLJE JE 
 

ZAGOTOVITI OTROKOM 
 
                                                                                                                       
urejeno in  spodbudno učno okolje             strokovno in razumevajoče  
                                                                                                                               osebje 
 
                  razvojno primerno didaktiko                       dobro organiziran učno- vzgojni proces 
 
                                                                     
                                      družbo vrstnikov                    kakovostno prehrano 

 
s tem omogočamo razvoj sproščenega, vedoželjnega, komunikativnega  in avtonomnega otroka  

 
 SREČNEGA OTROKA, ki bo pripravljen za izzive življenja!! 

 
 

2. Glede na pedagoško poslanstvo in v pomoč pri vzgoji in učenju otrok vzgojiteljice omogočajo 
staršem: 
v Redne pogovore o otroku. Pogovore so vzgojiteljice izvajale v popoldanskem času, ob 

predhodni prijavi staršev – starši so si izbrali določeno uro, ki je bila zanje najugodnejša. 
Le posamezne starše so osebno vabile na razgovor. S sistemom vpisovanja želenega 
termina so zadovoljni tako starši, kot strokovne delavke.  

v Srečanja s starši – so vključevala predstavitev LDN oddelka, delo v delavnicah, zaključna 
srečanja v enoti, na izletu… Vsaka skupina je imela program srečanj dogovorjen s starši, 
vendar so se srečali vsaj 5 krat v šolskem letu. S strokovnimi delavkami je bilo 
dogovorjeno, da v  pomladanskem času predstavijo staršem način dela v dopoldanskem 
času. Starši so spoznavali  kako poteka učenje otrok preko igre, ob upoštevanju starosti in 
razvojne stopnje otrok. 

v Ker je Vrtec Trbovlje v mesecu maju praznoval sto letnico ustanovitve prvega vrtca v 
Trbovljah, smo zato pomladni mesec maj namenili različnim prireditvam za otroke, starše 
in krajane. Vse so bile dobro obiskane in praznovanje se je čutilo v celem mestu. 

 
 

4.2. GIBANJE ŠTEVILA VKLJUČENIH OTROK V VSE PROGRAME PREDŠOLSKE      
VZGOJE 
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• Razporeditev otrok v oddelke in skupine – primerjalno 

2003 - 2011 
  
  Gibanje števila vključenih otrok v vse programe predšolske vzgoje 
Šolsko 
leto 

Vsi skupaj Redni oddelki 
 

Dodatni 
programi 

CU,ISS 

Posebni program 

Število 
otrok 

Število 
odd./skup 

Število 
otrok 

Število 
oddel. 

Število 
skupin 

Število 
otrok 

Bolnišnični 
odd. 

Število 
otrok 

2003/04 367 18 21 312 17 3 
 

44 1 11 

2004/05 376 18 22 314 17 4 
 

52 1 10 

2005/06 
 

366 18 20 324 17 2 33 1 10 

2006/07 
 

368 19 21 328 18 2 30 1 10 

2007/08 374 19 21 334 18 +1 3 30 1 10 
 

2008/09 
 

432 23 24 392 22 2 30 1 10 

2009/10 
 

463 25 27 428 24 2 25 1 10 

2010/11 
 

485 26 28 460 25 2 25 1 10 

2011/2012 
 

557 29 31 522 28 2 25 1 10 
  

 
 

 

Obseg dejavnosti -  število vpisanih otrok  v šolskem letu 2010/11 je bilo ponovno povečano, saj 
je bilo v dopoldanskih oddelkih 460 otrok, v dodatnih krajših programih še 25, kar je skupaj 453. 
Starši so že v letu 2010 izkazovali potrebo po odprtju oddelka prve starosti v spomladanskem času 
leta 2011. Tako smo v februarju 2011 odprli oddelek za otroke prve starosti v enoti Ciciban. V 
jeseni smo v enoti Pikapolonica in enoti Mojca odprli oddelka, s tem odvzeli skupne prostore in 
tako v tem šolskem letu zapolnili vse možne prostorske kapacitete. V šolskem letu 2011/12 je 
vključenih v dnevne in poldnevne programe 520 otrok, v dodatne enkrat tedensko pa 25 otrok. 
Večina oddelkov je oblikovanih na zgornjem normativu z upoštevanjem fleksibilnega normativa 
plus dva otroka. Število vključenih otrok je večje kot samo za en oddelek, ker smo glede na starost 
otrok vključili po normativu več otrok.  
V jesenskem času se ni povečalo število otrok v dodatnem programu. Starejši otroci (od 4. leta 
dalje), so v večjem številu vključeni dopoldne. 
 
Ekonomska cena in plačila staršev -1. 5. 2009 je Občinski svet potrdil cene in sicer za otroke v 
oddelku: 

♦ I. starostna skupina (od 1. do 3. leta) je 474.48 € poldnevni program je 369,44 €. Glede na 
dohodkovni razred je cena za starše od 47,45 €  do 379,58 €, večina staršev pa je umeščena 
do 5. dohodkovnega razreda, to je do 237,24 €.  
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♦ II. starostna skupina (od 3. leta do vstopa v šolo) je cena dnevnega programa 370,18 € in 
poldnevnega 304,26 €. Glede na dohodkovni razred je cena za starše od 37,02 € do 
296,14€, večina staršev je vključena do petega razreda, kar pomeni plačilo do 185,09 €.  

 
Plačilo staršev po plačnih razredih: 
Decembra 2011 je 58 otrok oproščenih plačila vrtca in zanje vse stroške krije Občina Trbovlje. V 
decembru 2010 je bilo 45 otrok, za katere so bili starši oproščeni plačila. 
59 otrokom plačuje Ministrstvo za šolstvo in šport delež, ki bi ga sicer morali plačevati starši in 
je to njihov drugi vključeni otrok.  
 

1. Plačni razred: 99 otrok 
2. plačni razred: 77 otrok     449 otrok 
3. plačni razred: 78 otrok 
4. plačni razred: 76 otrok 
5. plačni razred: 61 otrok                                                
6. plačni razred: 34 otrok 
7. plačni razred: 20 otrok      73 otrok 
8. plačni razred: 19 otrok 
 
 

• Število otrok - letniki  od 2003 do 2011 – stanje v  septembru 2011 
 
Šol. leto Dnevni, 

poldnevni 
 
št. otrok,  odd 

Dodatni 1x tedensko 
pop. CU, ISS 
št.otrok        odd. 

Št  rojenih otrok 
v posameznem 
letu 

% vključenih 
otrok v vrtec 
v šolskem 
letu 

2003/04 312          18 38                     3 2003 / 118 57% 
2004/05 314          18 52                     4 2004 / 119 60% 
2005/06 324          18 33                     2 2005 / 121 59% 
2006/07 327          19 27                     2  2006 / 141 58,5% 
2007/08 334          19 40                     2 2007 / 153 58,2% 
2008/09 392          22 30                     2 2008 / 148 63,5% 
2009/10 428          25 25                     2 2009 / 162 65,5% 
2010/11 462          26 26                     2 2010 / 145 67% 
2011/12 522          28 25                     2 2011/  154 75% 
 
Tabela prikazuje število rojenih otrok v Trbovljah, kar pa ne pomeni, da vsi ti otroci še vedno 
živijo v Trbovljah. Ob tem velja omeniti, da je približno od 30 do 35 otrok še vključenih v vrtce v 
drugih občinah, v Vrtcu Trbovlje pa je 15 otrok s stalnim prebivališčem v drugih občinah. 
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• Število vključenih otrok v šolskem letu 2011/12 
 
 

letniki Število rojenih 
otrok 

Šol. leto 2007/08 
CU, ISS 

Šolsko leto 2009/10 
Dnevni, poldnevni 

Šol. 
     leto 

%     vključ. 
 v  TR      
RS 

 

 2005 121  9 ostali v šoli 2006/07 58,5%  
 2006 141  134  (7) 2007/08 58,2%  
 2007 153 3 143 (15) 2008/09 

392 
59,5% 

 
 

 2008 148 8 113 (35) 2009/10 
453 

65,5 %  

 2009 162 14 85 (63) 2010/11 67%  
 

2010 145  48 ( 97) + 1 2011 
2010/11 

482 
67% 

63,5% brez  
CU,ISS 

 

 
Skupaj 749 25 522 + 5 = 547 

2011/12 
547 

77% 
71% brez 
ISS,CU 

 

  
Iz drugih občin je v Vrtec Trbovlje vključenih 15 otrok,  od 30 do 35 otrok s stalnim 
prebivališčem v Trbovljah, pa je vključenih izven Trbovelj. Tako bi bil lahko izračun sledeči: 

§ Otroci do 3. leta  (2009 in 10 letnik) – 46% (34 % minulo leto) vključenost ( brez otrok v 
drugih občinah) 

§ Otroci od 3. leta dalje – 87 % (72% minulo leto) vključenost ( brez otrok v drugih 
občinah) 

§ Samo otroci leto pred vstopom v šolo – 95%  (85,5% minulo leto) vključenost  

 

 
Pri ogledu tabele je pomemben podatek, da je vključenih v Vrtec Trbovlje 134 otrok  letnika 2006, 
to je 95% otrok, ki bodo šli v jeseni v osnovno šolo. Otroci so leto dni pred vstopom v šolo 
večinoma vključeni v vrtec, čeprav obiskovanje vrtca ni obvezno, kot je bila nekoč mala šola. 
Starši so spoznali vlogo vrtca in pomen strokovnega dela z otrokom pred vstopom v osnovno šolo. 
V lanskem letu je bilo odloženo šolanje 9 otrokom. 
Pri  vpisu za šolsko leto 2011/12 je bilo večje zanimanje za vključitev mlajših otrok, zato smo tudi 
odprli nove oddelke za otroke prve starosti. 
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Primerjava vključenosti 1.9. 2010 in 1.9. 2011 
 

Vrtec Trbovlje 
1. 9. 2010 

Programi po enotah in starostnih oddelkih v 
predšolskem letu 2009/2010 

Število 
oddelkov 

Število 
otrok 

 
Enota Pikapolonica 
7 oddelkov 

125 otrok 
 
 
 
 2 skupini – 25 otrok 
 
 
Oddelek Čebelica 

      Dnevni programi  nad 6 ur  
§ I.  starost od 1. do 3. leta,  
§ v II. starost od 3. do 6. leta, v dva oddelka sta 

vključena dva otroka s PP  
   
 Skupaj 
   Krajši – posebni programi 
v Cicibanove urice za 3 do 5-letne otroke 
§ Igrajmo se skupaj – za 2,5 do 3-letne otroke s 

starši 
Posebni program za hospitalizirane otroke v    BT 
 

 
3 
 
4 
 
7 
 
 
 
 
1 
 
8 

 
42 
 
83 
 
125 
 
25 
 
 
10 
 
160 

Št. str. del. v PI+ BT 7+1 vzg.; 7,50 pom. vzg.  + 1 d. s programa JD 15,50 16,50 
 
Enota Ciciban 
8 oddelkov  

144 otrok 
 
 
Oddelek Metuljček 

11 

Dnevni programi nad 6 ur, poldnevni do 6 ur  
§ I.  starost od 1. do 3. leta 
§ II. starost od 3. do 6. leta, v treh oddelkih so 

vključeni otroci s PP   
Skupaj 
 
kombiniran oddelek  
 
SKUPAJ 

 
3 
5 
 
 
8 
 
1 
 
9 

 
 42 
102 
 
 
144 
 
11 
 
155 

Št. str. delavk CI+ME  8 vzg., 7 pom. vzg.   + 1 s programa JD 15 16 
 
Enota Barbara 
   6 oddelkov 

116otrok 
 

Dnevni programi nad 6 ur, poldnevni do 6 ur  
§ I. starost od 2. do 3. leta 
§ II. starost od 3. do 6. leta, v dveh oddelkih sta 

otroka s PP 
SKUPAJ 

 
 
1 
5 
 
6 

 
  
13 
103 
 
116 

Št. str. delavk 6 vzg.; 5,62 pom.vzg.    + 1 s programa JD 11,62 12,62 
 
Enota Mojca 
  3 oddelki 

64 otrok 

Dnevni programi nad 6 ur, poldnevni do 6 ur  
§ II. starost od 3. do 6. let, v enem oddelku je 

otrok s PP  
 
SKUPAJ 

 
3 
 
 
3 

 
64 
 
 
64 

Št. str. delavk 3 vzg.; 3 (2,62 )pom. vzg.            5,62 5,62 
Skupaj                                                                                        25   460 
 Bolnišnični                                                                                                  1                             
 CU in ISS                                                                                                    2 
Skupaj strokovnih delavk = 47,89 ( - 1 bol. odd) 46,89 + 4 delavke s 
programa javnih del 
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Vrtec Trbovlje 
1. 9. 2011 

Programi po enotah in starostnih oddelkih 
v predšolskem letu 2011/2012 

Število 
oddelkov 

Število 
otrok 

 
Enota Pikapolonica 
8 oddelkov 

148 otrok 
 
 
 
 2 skupini – 25 otrok 
 
 
Oddelek Čebelica 

      
 Dnevni programi  nad 6 ur  
§ I.  starost od 1. do 3. leta,  
§ II. starost od 3. do 6. leta, v en oddelek je 

vključen otrok s PP  
   Skupaj 
  Krajši – posebni programi v PI, BA 
v Cicibanove urice za 3 do 5-letne otroke 
§ Igrajmo se skupaj – za 2,5 do 3-letne otroke s 

starši 
Posebni program za hospitalizirane otroke v    BT 

 
3 
 
5 
 
8 
 
 
 
 
1 
 
8 

 
42 
 
106 
 
148 
 
25 
 
 
10 
 
183 

Št. str. del. v PI+ BT 8+1 vzg.; 9 pom. vzg.   18 18 
 
Enota Ciciban 
9 oddelkov  

166 otrok 
 
 
Oddelek Metuljček 

11 

Dnevni programi nad 6 ur, poldnevni do 6 ur  
§ I.  starost od 1. do 3. leta 
§ II. starost od 3. do 6. leta, v treh oddelkih so 

vključeni otroci s PP   
Skupaj 
 
kombiniran oddelek  
 
SKUPAJ 

 
3 
6 
 
 
 
1 
 
10 

 
 42 
124 
 
166 
 
11 
 
177 

Št. str. delavk CI+ME  9 vzg., 9 pom. vzg.  + 1 vzg. v Me  19 19 
 
Enota Barbara 
   6 oddelkov 

120 otrok 
 

Dnevni programi nad 6 ur, poldnevni do 6 ur  
§ I. starost od 2. do 3. leta 
§ II. starost od 3. do 6. leta, v enem oddelku je 

otrok s PP 
 
SKUPAJ 

 
1 
5 
 
 
6 

 
  14 
106 
 
 
120 

Št. str. delavk 6 vzg.; 6 pom.vzg.    + 1 sprem. otroku s PP 12 13 
 
Enota Mojca 
  4 oddelki 

76 otrok 

Dnevni programi nad 6 ur, poldnevni do 6 ur  
§  I. starost 2. do 3. leta 
§  II. starost od 3. do 6. let 
 
SKUPAJ 

 
1 
3 
 
4 

 
14 
62 
 
76 

Št. str. delavk 4 vzg.; 4 pom. vzg.            8 8 
Skupaj                                                                                        25 520 
   1  Bolnišnični                                                                                        1           
10                                         
   CU in ISS                                                                                                  2           
25 
Skupaj strokovnih delavk = 47,89 ( - 1 bol. odd) 46,89 + 4 
delavke s programa javnih del 

29                  560 
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Od 1. 1. 2005 dalje deluje na pediatričnem oddelku BT oddelek z dnevnim programom. Poleg vseh 
treh občin: Trbovlje, Zagorje, Hrastnik je sredstva (polovico stroškov) za vzgojiteljico prispevalo 
tudi Ministrstvo za šolstvo in šport. Pogodba je bila ponovno sklenjena od 1.1. 2011 do 31.12. 2011. 
Ministrstvo pogodbo obnavlja vsako leto na podlagi posredovanih podatkov o številu otrok, ki so 
dnevno  na pediatričnem oddelku. 
 
 

5. OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI, TER PRIREDITVE 
 
v Obogatitvene dejavnosti so potekale različno po enotah, v vseh pa so bile: 

a) Mali umetnik – ustvarjalni likovni kotički, kjer različno aktivno sodelujejo vključeni 
otroci. Svoja dela razstavljajo v enotah. 

b) Cicihribci – otroci starejših oddelkov, z dopoldanskimi daljšimi izleti in predvsem s 
ciljem Gibanje in sožitje z naravo. 

c) Eko vrtec – vključeni sta enoti Mojca in Barbara. Z dodatnim Eko načrtom so 
strokovne delavke poudarjeno spremljale eko vsebine in otrokom privzgajale pravilen 
odnos do okolja. Poudarek je bil tudi na druženju s starejšimi občani. 

d) Knjižnica Sovice Pike- posebnost v našem vrtcu je otroška in strokovna knjižnica v 
enoti Pikapolonica, kamor so prihajali otroci iz vseh enot. Otroci iz enote 
Pikapolonice so prihajali vsak dan v dopoldanskem času, posamezne skupine pa tudi v 
času po kosilu. Vse skupine so imele možnost izposoje otroške literature, saj jo redno 
dopolnjujemo z novimi knjigami. Knjižnica je opremljena tudi z različnimi lutkami 
(večje, prstne, človeške figure, živali), ki si jih skupine izposojajo. 
Utečeno in zelo prijetno, je obogateno sodelovanje s knjižničarko, ki vsak teden 
prihaja v enoto med otroke, jim prinaša knjige, prebira pravljice…. 

e) Telovadba v TVD Partizanu je potekala celo leto. Sodelujejo starejše skupine iz enote 
Pikapolonica, Barbara in Mojca.  

f) Tonček Knjigoljub  sodelovale so posamezne starejše skupine. 
g) Cici vesela šola poteka v sodelovanju z revijo Cicido. 
h)  Zlati sonček, športni program, kjer sodelujejo otroci od 4. leta dalje, le privajanje na  
     vodo izvajamo samo z otroki, ki gredo v jeseni v šolo. 
h) Športno plezanje, mali nogomet, mali rokomet in odbojka potekajo v  telovadnici                  

                        TVD Partizan. V  sodelovanju z Zavodom za šport se to izvaja že tretje leto in otroci  
                        ob teh aktivnostih zelo uživajo.            

. 
 

v Dodatna – plačljiva dejavnost v dopoldanskem času je potekala samo za prijavljene otroke: 
§ Lutkovni abonma so obiskovali vsi otroci od 3. leta dalje. Zelo zadovoljni so tudi                

najmlajši. Pomoč pri hoji do Delavskega doma so jim nudili starši, stari starši in delavci s 
programa javnih del.  

§ Plesna šola Taras – za vpisane otroke v popoldanskem času. 
v Občasna druženja in prireditve – otroci so imeli možnost spoznavati različna okolja, objekte, 

nove vsebine, ki jih sami doživljajo oziroma doživetja omogočijo drugim, zato so se udeležili: 
V mesecu maju smo imeli prireditev Dan druženja treh generacij v mestnem parku. Prireditev 
je potekala že tretjič, pridružilo se je veliko družin. Sicer pa je bil mesec maj namenjen 
otrokom, staršem in zaposlenim Vrtca Trbovlje, saj smo se družili na raznolikih, prijetnih in 
dobro obiskanih prireditvah ob stoletnici prvega vrtca v Trbovljah.  
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Otroci za………. koga – kaj, kdaj, kje? 
 
MOJCA 
• Povabili so mamice za praznik (materinski dan) 
• Nastopili v Domu starejših občanov F. 

Salamon 
• Otroci nastopajo za občinsko delegacijo 
• Izdelali so Mini igralnico na Občini Trbovlje 

ob 100 letnici Vrtca Trbovlje 
 
PI KAPOLONICA 
• Nastop otrok na otvoritvi ACV 
• Otroci nastopajo za občinsko delegacijo 
• Sodelovanje na Občinski reviji pevskih zborov 
 
BAARBARA 
• Otroci nastopajo za občinsko delegacijo 
• Izvedba programa v Lafarge Trbovlje za Dan 
žena 

• Sodelovanje otrok pod mentorstvom Janeza s 
plesom na svečani prireditvi ob 100 letnici 
Vrtca  Trbovlje 

• Otroci nastopajo v Domu F. Salamona ob 32. 
letnici doma 

• Sodelovanje na prireditvi ob 135 letnici 
Lafarga Trbovlje 

• Sodelovanju ob obletnici Spar 
• Radio Kum-snemanje  z novinarko Matejo –

pogovor z otroki 
 
CICIBAN 
• Otroci nastopajo za Dan žena na Rudniški 

upravi 
• Sodelovanje na Občinski reviji pevskih zborov 
• Izvedba programa ob otvoritvi likovne razstave 

ob 100 letnici Vrtca Trbovlje 
 
VSE ENOTE  
• Otroci so sodelovale  pri krasitvi izložb 
• Z likovnimi izdelki za razstavo ob 100 letnici 

Vrtca Trbovlje 
Otroci igrajo otrokom po enotah 

Dogodki za otroke – kaj, kdaj, kdo je izvajal? 
-Prikaz policistov in gasilcev v PI- za vse otroke 
-Kolesarčki v CI in PI – za starejše otroke iz vseh enot 
-ŽNNE – ponedeljkova, sredina, petkova srečanja 
Botra jesen, Veseli december, obisk Dedka mraza, 
Pust, Vrtec praznuje 100 let 
-Lutkovni abonma v DDT: Prijatelji strašila Capka 
(Lučka), Zelišča male čarovnice (LG Maribor), 
Jabolko (Frr-fru, LG Ljubljana), Fuj smrdi (Teater 
Jesenice),  
-DDT: Čebelica debelica (Kuc kuc-darilo ob 100 
letnici), Mineštralala (darilo Komunale Trbovlje), 
Mojca Pokrajculja, Biba gre na pot 
Likovna razstava ob 100 letnici 
-Dom svobode: Tonček knjigoljub:8Sodelovanje z 
GŠ Trbovlje: Sapramišja sreča: PI 
-DPM-glasbeno plesna predstava Mojca Pokrajculja 
MO 
-Obisk Muzeja Trbovlje – Razstava starih igrač  
-Šport špas- CI, BA, MO, ME,PI 
Čarobna ulica na Sallaumines: PI, BA, CI, MO, ME 
-Obisk gimnazije Trbovlje-BA 
 -Udeležba na Olimpijskem teku – PI, MO, CI, BA 
-Sajenje dreves na Pleskem (Lafarge): PI, CI, 
-Predstavitev pihalnega kvarteta vojaške godbe- BA, 
PI 
-Predstavitev bobnov: Sebastajan in Dessire: CI, PI 
--Plesna Šola Taras:MO, PI 
-Sparky v vrtcu: BA 
-Obisk porodnišnicePI 
-Obisk Miklavža: PI 
-Obisk botanika Josipa Otopala: BA 
-Obisk čebelarja Milana Veterška PI 
-Obisk čebelarja MO, BA, CI 
-Obisk zobne asistentke: PI, BA, CI,  
-Obisk župana in predstavnikov Občine Trbovlje 
 -KUC -KUC- igra za najmlajše-. Jelkin čudež PI 
-Žabja šola ( o pravilnem kašljanju) promocija 
Prospana: PI, BA, MO, PI 
-Sodelovanje z GŠ Trbovlje 7 
-MCT delavnica o zdravi prehrani BA,  
-MCT Predstava Bicikleta in delavnica o prometu MO 
-Društvo Sonček: Bobek in barčica 
-Dan brez avtomobila PI 
-Dom starejših občanov Trbovlje:MO, BA 
-Obisk filatelistične razstave in poštarja Pavlija-  
starejše skupine PI, BA, MO, CI 
-Zaključno srečanje BA- Lajnarjev cirkus 
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Zanimiva pa so bila tudi nekatera srečanja s starši, ki  so bogatila otrokova spoznanja in izkušnje, 
vsem pa ostala v prijetnem spominu. 
 
Namen vseh srečanj je: prijetna doživetja, dobro počutje otrok ob izvajanju ali samo sodelovanju 
pri različnih aktivnostih. Cilj je bil dosežen, saj so bile aktivnosti, ki so se jih otroci  udeležili 
prijetne in zanimive. 
 
v Vrata naše ustanove odpiramo dijakinjam, ki opravljajo obvezno prakso – Srednja 

vzgojiteljska šola Ljubljana, šole za izobraževanje odraslih –Šolski center Zreče Slovenske 
Konjice, ZLU, Gimnazija Celje,  PF  Koper.  

 Ime in priimek Šola Letnik Mentorica Enota Čas opravljanja 
p. 

1.  Gimnazija Celje 4.  Jere CI PO od 10. - 
5.mes.  

2.  Gimnazija Celje 4. Sačić MO PO od 10. - 
5.mes 

3.   Gimnazija Celje 4. Krajnc  B. ME PO od 10. - 
5.mes 

4.   Gimnazija Celje 2. Kršlin BA 11. – 22. 4. 

5.  Gimnazija Celje 1. Levičar CI 14. – 18.2. 
6. 
 

 Gimnazija Celje 1. Dolanc MO 14. – 18. 2. 

7.  Gimnazija Celje 1. Zupanek BA  14. - 18. 2. 
8.  Gimnazija Celje 1. Vodeb MO  14. – 18. 2. 
9.  Gimnazija Celje 1. Burja PI 14. – 18.2. 
10.  Srednja vzg. in gimn. 

Ljubljana 
3. Petelin CI 20. 12 – 24.12 

11.     » 1. Vodišek PI 30.5. – 3.6. 
12.  Srednja vzg. in gimn. 

Ljubljana 
3. Škrbec BA  20.12. - 24. 12 

13.  ZLU OD Potočin BA 28.2.- 25.3. 
14.  ZLU OD Poropatič BA 14.3.- 8.4. 
15.  ZLU OD Žnidaršič BA 14.3. – 8.4. 
16.  ZLU OD Zupanek BA 28.2. – 25.3. 
17.  ZLU OD Škrbec BA 28.2 - 25.3. 
18.  ZLU OD Bregar PI 1.3. -28. 3. 
19.  ZLU OD Burja PI 14.2. – 11.3 
20.  ZLU OD Mišvelj PI 28. 2.- 25. 3. 
21.  ZLU OD Vodišek PI  17.1. – 11. 2.  
22.  ZLU OD Sačić MO 1.2. – 28.2.  
23.  ZLU  OD Komlanc CI 17.1. – 11. 2. 
24.  ZLU OD Petelin CI 22.2. – 25.3. 
25.  ZLU OD Ritter CI 28.3. – 22.4. 
26.  ZLU OD Gošte PI  
27.  ZLU OD Logar CI  
28.  Zreče OD Vodeb MO 13.1. – 11.2. 
29.  PF Koper ŠT. Gošte, Sačić PI,MO 2.- 5.- 7.- 
                                                        PRAKSA V KUHINJI   
1. 
 
2. 
3. 

 Gostinska šola 
Zagorje 
      » 
      » 

2. 
 

4. 
3. 

Skrbinek 
 
Skrbinek 
Skrbinek 

PI 
 

PI 

228 ur od 16. 
maja dalje 
12.-24.12. 10 
684 ur 7.3. 

PROSTOVOLJNO DELO 
1.  Srednja zdravstvena   CI 24 ur 
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§ Ko sprejmemo dijakinjo na prakso, se zavedamo odgovornosti, ki jo sprejemamo zaposleni. 
Odnos do poklica, do dela, do otrok in odraslih se oblikuje tudi tako, da mlade ljudi 
vključimo v proces dela. Poleg dnevnega dela, za kar je odgovorna vzgojiteljica, imajo v 
višjih letnikih tudi praktične nastope, ki jih praviloma spremlja ravnatelj. Po končanem 
praktičnem nastopu se z dijakinjo pogovori tista oseba, ki je nastop spremljala, oziroma 
skupaj evalvirata postopke dela in pristope k otrokom. 

§ Težava pa je v tem, da je vedno več oseb, ki opravljajo prekvalifikacijo in pri nas opravijo 
20 dnevno prakso in obvezne tri nastope. Tako je ravnateljica opravila 35 ogledov nastopov 
dijakinjin in 11 vzornih nastopov zaposlenih, torej skupaj 46. Svetovalna delavka je 
spremljala 10 nastopov dijakinj in 8 vzornih nastopov zaposlenih. Ogled izvedbe 
strokovnega dela v skupini in pogovor s kandidatko in vzgojiteljico poteka minimalno eno 
uro. 

 
SPREMLJANJE IZPITNIH NASTOPOV DIJAKINJ 

 
NASTOPI  DIJAKINJ in PREKVALIFIKACIJE 

 Ime in priimek Enota Vsebina Datum in ura Spremljala 
1. 1.  CI Did.dr.igra Barvni cvet 11. 4. ob 10 Forte 
2.   Zajček v jamici g.i. 18.4. ob11 Forte 
3.   Priprava na kosilo 18.4. ob 12  Jere 
2.1.   MO Did.igra Bonboni 11.4 ob 730 Vranešič 
2.   Razgibavanje z obroči 11.4 ob 830 Vranešič 
3.   Priprava na kosilo 17.4. ob 1230 Sačić 
3.1.  ME Jutranja igra, Lotto 4.4. ob 7 Vranešič 
2.   Razgibavanje, gibalna igra 4.4. ob 745 Vranešič 
3.   Kosilo 18.4. ob 12 Vranešič 
4.1.  BA Did. igra Bonbončki 17.3. ob 730 Vranešič 
2.   Rutina Zajtrk 17.3. ob 8 Vranešič 
3.   Plesna Murenčki 23.2. ob 9 Dolanc 
5.1.  BA Tipni pari 1.4. ob 730 Vranešič 
2.   Priprava na zajtrk 1.4. ob8 Vranešič 
3.   G. igra Ptički v gnezda 5.4. ob 930 Dolanc 
6.1.  BA Priprava na zajtrk, zajtrk 5.4. ob 730 Dolanc 
2.   Lik. izdelava podstavka 5.4. ob 830 Dolanc 
3.   Matematika 6.4. ob 730 Vranešič 
7.1.  BA Jutranji prihod 24.3. 730 Vranešič 
2.   Zajtrk 24.3. 8 Vranešič 
3   Gib. i. Ura je ena, medved 1.4. ob 9 Forte 
8.1.  BA Jutranje razgibavanje, g.i. 17.3. ob 930 Vranešič 
2.   Okušanje sadja 17.3. ob 10 Vranešič 
3.   Musolin 23.2. ob 10 Dolanc 
9.1.  PI Družabna igra Spomin 21.3. ob 7 Vranešič 
2.   Zg. Pikapolonica, ples 23.3. ob 9 Vranešič  
3.   Slikanje po vsebini  23.3. ob 10 Vranešič 
10.1.  PI Jutranji p., d.i. Sadovnjak 23.3. ob 7 Vranešič 
2.   Jutranji krog 24.3.  ob 9 Forte 
3.   Narava - Barva iz rastlin 24.3. ob 930 Forte 
11.1.  PI Jutranji sprejem 16.3. ob 730 Vranešič 
2.   G.i. zajček Rjavček se um. 25.3. ob 9 Vranešič 
3.   Prip. zg. A veš kako te im. 25.3. ob 915 Vranešič 
12.1.  PI JK, prip zg. Medo je bolan 3.2. ob 9 uri Vranešič 
2.   Zdrava prehrana, izrezova. 4.2. ob 9 uri Vranešič 
3.    15.2. ob 7 Forte 
13.1.  PI Jutranja igra 15.4. ob 715 Vranešič 
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2.   Jutranje srečanje 19.4. ob 9 uri Forte 
3.     Forte 
14.1.  MO Jutranji krog 2..2.  ob 830  Vranešič 
2.   Didaktična i. Piščanček  2.2. 8 uri Vranešič 
3.   Priprava na kosilo 6.2. ob 12 Sačić 
15.1.  MO Did. igra Liki 16.2. ob 730 Vranešič 
2.   Jutranje r. z žogo, g.i. 16.2. ob 8 Vranešič 
3.   Potovanje okoli stolov, gl. 28.2. ob 930 Sačić 
16.1.  CI Kdo se je skril v seno 18.4. ob 9 Forte 
2.   Priprava na zajtrk in zajtrk 21.4. ob 8 Vranešič 
3.   Gi. ig. Potujemo z vlakom 21.4. ob 845 Vranešič 
17.1.  CI Lik. Žogica 17.3. ob 930 Jere 
2.   Did. igra Kokoš in petelin 21.3. ob 11 Vranešič 
3.   Priprava na kosili, kosilo 21.3. ob 12 Vranešič 
18.1.  CI Jutranji prihod, did, igra 25.3 ob 730 Vranešič 
2.   Gib. i. Zajček in lisica 28.3. ob 1130 Forte 
3.   Priprava na kosilo 28.3. ob 1215 Forte 
19.1.  CI Priprava na kosilo 2.2. ob 12  Jere 
2.   Jutranja igra 4.2. ob 8  Vranešič 
3.   Razgibavanje z obroči 4.2. ob 9  Vranešič 
Skupno število opravljenih hospitacij je 56   Vranešič 35, Forte 10, Dolanc 5, Jere 3, Sačić 3 

 
NASTOPI OB PRIPRAVI NA STROKOVNI IZPIT  

 
1. 1.  BA Senčno gl. To je naša žoga 16.2. ob 9 uri Vranešič 
2.   Igra senc 16.2. ob 930 Vranešič 
3.   Druž. igra Medvedova pot 24.3. ob 9 Vranešič 
4.   Lutka Medved 24.3. ob 930 Vranešič 
5.   Razgibavanje 24.3 ob 1030 Vranešič 

2.1.  BA Pravljica Kdo je mamin… 1.3. ob 9 Forte 
2.   Ogrlica 1.3. ob 930 Forte 
3.   Iščemo paličice in kragulj. 4.3. ob 9 Forte 
4.   Did. igra Vzorčki 4.3. ob 930 Forte 
5.   Vaje za ravnotežje 1.4. ob 930 Vranešič 
3. 1.  MO Vadbena ura 11.4. ob 9 Vranešič 
2.   Jezik Zgodba Zrcalce 15.4 ob 9 Vranešič 
3.   Likovno Risanje -sadje 21.4. ob 9 Dolanc 
4.   Plesna - Z vlakom na pot 23.4. ob 9 Forte 
5.   Narava – Ločevanje odpadkov 26.4. ob 9 Forte 
4. 1.  CI Umetnost - Mreža 22.4 ob 930 Forte 
2.   Gibanje   - Pajkova mreža 22.4. ob 9 Forte 
3.   Jezik – d.i. Želva 25.4. ob 9 Vranešič 
4.   Mat. Razvrščanje živali 25.4. ob 930 Vranešič 
5.   Narava – Bivališča živali 5.5. ob 9  Vranešič 
 
Vzgojiteljici Dolanc Blanka in Nataša Levičar v minulem letu nista opravili strokovnega izpita 
v celoti, saj se nista prijavili še na drugi del izpita, to je zagovor v Ljubljani. 
 
 
6. PREGLED POSLOVANJA IZ PODROČIJ  GOSPODARSTVA, SOCIALE, VARSTVA 
OKOLJA, REGIONALNEGA RAZVOJA IN UREJANJE OKOLJA. 
 
v Vrtec se je vsa leta skušal prilagoditi potrebam delovnih organizacij in potrebam zaposlenih 

staršev. Vsako leto preverimo potrebe staršev in se jim prilagodimo. V letu 2011 smo imeli do 
1630 ure odprti enoti Ciciban in Pikapolonica. V Mojci in Barbari odpremo ob 6. uri in zapremo 
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ob 1530 uri. Naše enote so časovno različno odprte v jutranjem in popoldanskem času, na kar 
starše opozorimo pri vpisu. Vsekakor spremljamo želje posameznih staršev po daljšem odprtju 
enote, vendar pa tudi v enotah, ki so odprte do 1630 ure, po 16. uri ostanejo le posamezniki, ki 
največkrat varstva tako dolgo niti ne potrebujejo.   

 
v Sodelujemo z Gasilskim zavodom, Policijo. Posebno doživetje je srečanje otrok s policisti, 

gasilci, ki  jim predstavijo pripomočke, ki jih uporabljajo pri svojem delu. 
 
v Otroci iz enote Mojca občasno sodelujejo z domom starejših občanov Franc Salamon. Vsi 

udeleženci, tako otroci kot varovanci doma, pridobivajo nove in drugačne izkušnje ter si 
bogatijo dneve. Zanimivi so tako obiski otrok v domu, kot tudi varovancev v vrtcu.  

 
v Z zbiranjem časopisnega papirja varujemo naše gozdove. To je postala že celoletna akcija v 

vseh enotah. Na leto zberejo nekaj ton časopisnega papirja. Zbrana sredstva porabijo v enotah 
za dogovorjene aktivnosti, ki razveseljujejo otroke. Otroci v enotah Mojca in Barbara, ki so 
vključeni v eko projekt, že ločeno zbirajo tudi odpadke. Preko otrok so aktivno vključeni tudi 
starši. 

 
v Naš prispevek k urejenosti mesta  je skrb za urejenost igrišč in okolice vrtcev. Sadimo cvetje, 

grmovnice in skrbimo za urejenost travnatih površin. V vsaki enoti imajo cvetličnjake, gredice, 
skalnjake. Strokovne delavke v urejanje teh površin vključujejo tudi otroke. S travnatimi 
površinami pa se kar nekajkrat letno ukvarjata vzdrževalca. V veliko pomoč nam je bil tudi 
delavec s programa javnih del, ki ga pa v letu 2011 nismo pridobili. 

 
7. KADRI 
  
Vsako leto je potrebno razvrstiti delavce glede na vpisano število in starost otrok. Tako se število 
in struktura zaposlenih v enoti, zavodu iz leta v leto spreminja. Zaposlenim skušamo omogočiti 
čimboljše materialne in prostorske pogoje za delo. 
 
7.1. RAZPOREDITEV DELAVCEV 
 
Pri razporeditvi delavcev moram upoštevati število, starost otrok in programe, ki so jih zanje 
izbrali starši (oblikovane skupine), kot tudi čas poslovanja enot v skladu s Pravilnikom o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 
 
31. 12 2010 je bilo v Vrtcu Trbovlje zaposlenih 79 delavcev in 5 delavcev s programa javnih del. 
31.12. 2011 je bilo 98 zaposlenih delavcev. V tem številu so zajeti tudi delavci na porodniškem 
dopustu in daljši bolniški. V letu 2011 nismo imeli delavcev s programa javnih del. 
 

Struktura delavcev 

Zap
osle
ni 

31.1
2. 

201
1 

Način zaposlitve 
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PEDAGOŠKO PODROČJE 
Vodstveni delavci - ravnateljica, pomočnica ravnateljice 
Strokovni delavci – svetovalna del., vodje enot z obveznostjo, vzgojiteljica 
v bolnišničnem oddelku, vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, 
spremljevalka gibalno oviranega otroka,  knjižničarka 
 
 
SPREMLJEVALNI PROCESI 
Finančno – računovodski, administrativni del – vodja računovodstva, 
knjigovodkinja, poslovni sekretar, administrator 
Kuharsko osebje – vodja kuhinje, kuharji, kuharske pomočnice  
Tehnično osebje – vzdrževalca, perica, čistilke, pomožni delavec 

 
 

72 
5 delavk na porodniškem 
dopustu,  
2 daljši bolniški odsotnosti  
1 delavka je zaposlena na krajši 
delovni čas 
 

26 
1daljša bolniška odsotnost) 
2 delavki zaposleni na krajši 
delovni čas 
 

SKUPAJ 98(-5 P-3B) 
Delavci v programih javnih del / 
VSI SKUPAJ 98 
 
 
7.2. PREGLEDNICA ZAPOSLENIH NA DAN 31.12. 2011 PO IZOBRAZBI 
 
 I II III IV V VI VII VIII   
nedoločen čas 7 2 0 8 37 3 14 0 71 
določen čas 2 1  1 13  10 0 27 
skupaj 9 3 0 9 50 3 24 0 98 
 
Izobrazbena struktura se ponovno izboljšuje, ker imajo vse novo zaposlene vzgojiteljice visoko 
strokovno izobrazbo, pomočnice imajo zdaj v večini peto stopnjo izobrazbe. 
 
 

7.3. PREGLEDNICA ZAPOSLENIH STROKOVNIH DELAVK NA DAN 31.12. 2010 PO 
NAZIVU 

 
Brez naziva Mentorica  Svetovalka Svetnica  

11 5 12 4 

 
V letu 2011 ni bilo napredovanj v nazive. Glede na to, da imamo novo zaposlene, pa je tudi vedno 
več vzgojiteljic brez naziva. 
 
7.4. PRIKAZ ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI BOLNIŠKEGA STALEŽA 
 
 

Skupno število bolniške odsotnosti v letu 2010 
 
 

 Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust Septem. Okt. Nov. Dec. Skupaj 
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B do 30 dni - 
ure 

600 520 600 575 536 332 272 440 712 506 768 468 6329 

Št. delavcev 3,57 3,25 3,26 3,27 3,19 1,89 1,55 2,50 4,05 3,01 4,36 2,54 34,40 

                        Povpr.  2,86  
B nad 30 dni - 
ure 

456 480 184 296 392 436 440 444 420 426 376 552 4902 

Št. delavcev 2,71 3,00 1,00 1,68 2,33 2,48 2,50 2,52 2,39 2,54 2,14 3,00 26,64 

                        Povpr. 2,22 
Ure skupaj 1056 1000 784 871 928 768 712 884 1132 932 1144 1020 11231 

Delavcev 
skupaj 

6,29 6,25 4,26 4,95 5,52 4,36 4,05 5,02 6,43 5,55 6,50 5,54 61,04 

            Povpr. 5,08 
 

V letu 2011 je bili število daljših bolniških odsotnosti v porastu, saj je tudi povprečna  
odsotnost večja za 3 delavce. Daljše bolniške odsotnosti smo beležili pri štirih delavcih 
(dve delavki odsotni tudi v letu 2012), dve daljši bolniški sta prešli v porodniško in še dodatne štiri 
delavke so nastopile porodniški dopust. Vse daljše bolniške in porodniške so bile nadomeščene. 
Najnižja odsotnost je v poletnih mesecih, ko zaposleni delavci izkoristijo večino rednega letnega  
dopusta. Vsa spodaj prikazana odsotnost ne vključuje porodniške odsotnosti. 
  
 Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust Septem. Okt. Nov. Dec. Skupaj 

              

B do 30 dni - 
ure 

836 800 1032 768 704 440 296 224 304 520 732 740 7396 
 

Št. delavcev 4,98 5 5,61 4,58 4 2,5 1,77 1,22 1,73 3,1 4,16 4,21 42,86 

                        Povpr.  3,58 
B nad 30 dni - 
ure 

488 664 984 976 904 752 504 552 564 608 840 952 8788 

Št. delavcev 2,91 4,15 5,35 5,81 5,14 4,28 3 3 3,21 3,62 4,78 5,41 50,66 

                        Povpr. 4,23 
Ure skupaj 1324 1464 2016 1744 1608 1192 800 776 868 1128 1572 1692 16184 

Delavcev 
skupaj 

7,89 9,15 10,96 10,39 9,14 6,78 4,77 4,22 4,94 6,72 8,94 9,62 93,52 

            Povpr. 7,80 

 
8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  DEJAVNOSTI, V 

POVEZAVI Z OCENO GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 
 

S pregledom osnovnih, obogatitvenih in dodatnih dejavnosti je prikazano naše strokovno delo. Z 
njim smo se potrjevali na področju predšolske vzgoje v Zasavju in tudi širše. Letni delovni načrt 
opredeljuje aktivnosti, ki se lahko v letu še dodajo ali preoblikujejo. 
 
Kakovostne izboljšave in spremembe so bistvenega pomena za dosego ciljev. Zavedamo se  
aktivnega in ustvarjalnega sodelovanja vseh zaposlenih, da obdržimo otroke, ki so vključeni v 
vrtce in pridobimo nove. Z lastnimi idejami, delom, iskanjem pomoči izven vrtca, smo pripomogli 
k zniževanju določenih stroškov. Prav vsi zaposleni smo nadgrajevali svoje znanje z 
izobraževanjem na različnih področjih: 

§ Delovanje študijskih skupin poteka na nivoju republike. V študijske skupine je vključenih 
nekaj strokovnih delavk. Srečanja potekajo v Litiji. 
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§  Strokovne delavke, ki delajo po metodologiji Korak za korakom (izvedbena raven 
nacionalnega kurikuluma), so bile vključene v regijski aktiv, ki je pod okriljem 
Pedagoškega inštituta iz Ljubljane. Srečale so se štirikrat. Tudi novo zaposlene strokovne 
delavke se že vključujejo v delo po metodologiji KZK, zato smo v jesenskem času poslali 
osem vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic na izobraževanje za delo v oddelkih 3. do 6. 
leta. Ravno tako so se vse strokovne delavke vključile v aktiv KZK. Za ravnatelja in 
koordinatorja ( pri nas svetovalna delavka) pa poteka na Pedagoškem inštitutu dvakrat 
letno strokovno srečanje. 

§ Ravnatelji se združujemo v aktivu obljubljanskih vrtcev. Srečanja potekajo nekajkrat letno 
v različnih vrtcih. 

§ Svetovalna delavka sodeluje v aktivu svetovalnih delavcev RS. 
§ Svetovalna delavka je članica strokovne komisije pri CSD in zdravstvenega tima v 

Trbovljah. 
§ Vzgojiteljica v bolnišničnem oddelku vključena v študijsko skupino za bolnišnične 

oddelke. 
§ Sprotno poteka nadgrajevanje in dopolnjevanje znanja za ustrezen potek del in nalog po 

HACCP sistemu. 
§ Fleksibilno delovanje in uresničevanje finančnega poslovanja je bilo v skladu  s področno 

zakonodajo.  
§ V sodelovanju z ISSA inštitutom in Skupnostjo vrtcev Slovenije sta v spomladanskem 
času opravili izobraževanje ravnateljica in svetovalna delavka. Ravnateljica Gordana 
Vranešič in svetovalna delavka Cvetka Forte sta od oktobra 2011 do februarja 2012 
dvakrat izvedli po 40 urno izobraževanje za skupno 60 strokovnih delavk. »Krepimo 
družine« skozi predšolsko vzgojo in izobraževanje je pozitivna perspektiva za preventivo 
zlorabe in zanemarjanja otrok. Izobraževanje bo strokovnim delavkam dalo znanje, načine 
in pristope do staršev, ki potrebujejo pomoč pri vzgoji otrok, ko so v stiski, socialno 
izolirani… Pridobile so znanje za prepoznavanje znakov nasilja nad otroki, stisk staršev, ki 
posledično pripeljejo do trpinčenja. Družinam bodo v pomoč pri njihovem opolnomočeju 
pri vzgoji. To izobraževanje je v celoti finančno podprl ISSA inštitut. 

 
Z izobraževanjem strokovnih delavcev dvigujemo in ohranjamo strokovnost zaposlenih, 
spoznavamo sodobne pristope in načine dela. Da znamo svoje znanje umestiti, imamo možnost 
primerjave svoje prakse z drugimi v Sloveniji in tudi na tujem. Veliko izkušenj pridobimo na 
izobraževanjih, kjer se srečujemo s strokovnimi delavkami drugih vrtcev. Z vso odgovornostjo 
lahko zatrjujem, na podlagi priložnostnega in dogovorjenega spremljanja  ter pogovora s 
strokovnimi delavkami, da delo v oddelkih poteka strokovno. Menim, da se večina zaposlenih 
zaveda pomena timskega dela, in da drug brez drugega ne moremo dobro delati. 

  
 8.1. PREHRANA  
  
Otrokom so ponujeni trije obroki dnevno, če se tako odločijo straši. Skrbeli smo za polnovredno in 
bogato prehrano. Otrokom smo ponudili raznovrstne jedi in jih navajali na sprejemanje različnih 
okusov. Na voljo so imeli sadje in napitke, ki si jih lahko in tudi znajo sami postreči. Napitki se 
razlikujejo glede na letni čas. Starši lahko doma otrokovo prehrano dopolnjujejo s predlogom, 
zapisanim na jedilniku. Za otroke in zaposlene pripravljamo tudi dietno prehrano (na podlagi 
zdravnikovih navodil). Vseh diet, ki jih pripravljajo v naši kuhinji je bilo v letu 2011 petindvajset. 
Največ je alergij na mleko, jajca (14) in dieta, ki je prilagojena avtističnemu otroku. Posamezni 
otroci so alergični na oreščke, konzervanse in barvila, katerim pa se v vrtcu na splošno poskušamo 
izogibati. Iz leta v leto zaznamo več otrok z alergijo na posamezne vrste hrane. 
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Vse leto sodeluje z nami vodja ZHR ( zunanja sodelavka) ga. Natalija Benko, ki bedi nad tem kako 
hrano ponudimo otrokom, je v njej dovolj vitaminov ali ni preveč kalorična… Skratka vsi jedilniki 
so preračunani in ustrezajo otrokovim potrebam. Svoje zadovoljstvo z načrtovanimi jedilniki in z 
načinom prehrane otrok straši izražajo strokovnim delavkam v oddelku. 
Vse obroke pripravljajo v naši centralni kuhinji po načelih dobre higienske prakse in izvajamo 
nadzor po načelih HACCP sistema. Redni notranji nadzor nad higieno v kuhinji izvaja 
organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima, zunanji nadzor pa sta opravljala 
Zdravstveni inšpektorat in pogodbeno Zavod za zdravstveno varstvo.  

 
8.2. POROČILO O INVESTICIJSKEM VLAGANJU IN VZDRŽEVANJU OBJEKTOV 

 
K učinkovitem gospodarjenju smo prispevali z lastnimi vzdrževalnimi deli, z obnovami, s 
preureditvami:  
 
IGRIŠČA 

• V spomladanskem času smo dali vsa igrišča vrtca na pregled zunanjemu izvajalcu – TUV 
SUD Sava d.o.o., ki je opravil oceno kot to zahteva Pravilnik o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (8. člen Ur. l. RS, št. 47/2010). 

• Igrišča smo redno vzdrževali. Na njih je v vseh letnih časih ogromno dela – pluženje 
snega, košnja, popravila. Za ta dela bi nujno potrebovali dodatno pomoč. Zavedamo se, da 
je urejenost igrišč zelo pomembna, saj otroci na njih preživijo aktivne dopoldneve. 
Priznanje si zaslužijo vsi zaposleni, ki z lastnim vzgledom in z vzgojo otrok prispevajo, da 
znajo skrbeti za svoje igrišče.  

• Največ težav imamo na zgornjem neograjenem delu igrišča pri enoti Ciciban, kjer se v 
popoldanskem in večernem času zbira mladina, ki večkrat pusti za seboj neurejeno igrišče. 
V minulem letu so začeli tudi s preurejanjem ceste nad igriščem v Cicibanu, zamenjali 
ograjo, ki pa sedaj na določenem delu ni primerno visoka in bo potreben dogovor z 
investitorjem za dokončno ureditev. Z donacijo Lafarga smo kupili zunanjo lopo, kjer bodo 
otroci imeli spravljena sredstva za aktivnosti na igrišču. 

• Pri enoti Barbara smo z leseno ograjo ogradili del, ki meji na parkirni prostor in tako 
otrokom onemogoča izhod do parkirišča. 

 
Izbiro   izvajalcev večjih investicijskih del –  smo izvedli s pridobivanjem različnih ponudb, kjer 
smo bili pozorni na izbiro kvalitetnega in  cenovno ugodnega izvajalca.  
 
Iz sredstev investicijskega vzdrževanja v višini 35.000,00€  smo namenili: 

§ Prenovi treh sanitarij v enoti Barbara – 26.371,20 € in nadzor nad izvajanjem 1.200,00€ 
§ Zamenjavi oken v MO - 2.366,17€ 
§ Ureditev  otroških sanitarij v PI  nova stena, keramika in okna – 5.062,63€ 
 

Iz sredstev za opremo v višini 14.000,00€  smo kupili:  
• omaro za server 
• dokupili  pohištvo za 2 igralnici v Pikapolonici 
• nahrbtno kosilnico 
• nakup materiala za izdelavo garderobne omare za odrasle in otroke v Mojci (izdelava 

hišnik) 
• plinski kotel za kuhinjo 

 
S sredstvi  za tekoče  vzdrževanje objektov smo: 
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♦ V enoti Ciciban –  
- Za izvajanje dodatne strokovne pomoči smo preuredili in opremili pralnico (preproga za tla, 

osvetlitev, radiator). 
- Kupili smo 24 plastičnih ležalnikov in jih zamenjali z lesenimi. 
- Zamenjali 9 pip v otroških sanitarijah. Prebelili smo tri igralnice in kuhinjo.  
- Za delo in igro otrok na prostem smo kupili dve mizi in 8 stolov.  
- Zaradi pogostega zamaševanja odtokov, nam jih je strojno očistil Ahac.  
-  Hišnik je izdelal novo omaro na hodniku. 
-  Iz sredstev zavarovalnice (ob izlitju vode) smo zamenjali kuhinjske elemente. 
 

♦ V enoti Mojca – 
- Dokončno uredili vodnjak na igrišču. 
- Betonirali pot po igrišču in obnovili zgornje stopnice na igrišče. 
- Obnovili betonski zid na zgornjem delu igrišča. 
- Pod igralo smo namestili podloge. 
- Celotno igrišče smo sanirali z dobavo novo zemlje in zasejanjem trave. 
- Izdelava računalniške mize in mize za odrasle, police za igralnice. 

  
V enoti Pikapolonica – 
      -     Prebelili vse hodnike in dva kabineta 
      -     Za razstavo risb smo namestili 11 tabel po hodnikih. 
      -     Zamenjali dve WC školjki v sanitarijah zaradi mlajših otrok. 
      -     Preureditev električne instalacije v pisarnah, kuhinji in pri vzdrževalcih. 
      -     Ob priključitvi stroja v kuhinji je bilo nekaj vodovnih in električnih del. 
 
V enoti Barbara – 
      -     Beljenje hodnikov in garderob otrok. 
      -     Nakup ventilov za radiatorje. 
      -     Vzdrževalna električna dela.  
 
V enoti Metuljček smo zamenjali luči v igralnici in kuhinji in kupili gospodinjski pomivalni stroj 
za kuhinjo. 
       
Iz teh sredstev smo redno vzdrževali klima naprave, računalnike, kuhinjsko opremo in kombija za 
prevoz hrane, gasilne aparate. 
 
S sredstvi iz kvote invalidov, v višini 11.418,00€  smo za izboljšanje pogojev dela in bivanja: 
♦ Klimatizirali dve igralnici v enoti Ciciban.  
♦ V kuhinji kupili električni kotel in stroj za pranje zelenjave in sadja. 
♦ Kupili ortopedske vložke za delovno obutev za vse zaposlene. 
♦ Sodelovanje na 1. športnih igrah zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.  
 
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2010 v višini 6.414.00 € smo v dogovoru z Občino 
Trbovlje namenili: 
♦ nakup materiala za lastno izdelavo pohištva 
♦ kuhinjski elementi za razdeljevalno kuhinj v Barbari 
♦ ograja v Barbari 
♦ za okna v Mojci 
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9. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 
PRI IZVAJANJU PROGRAMA 

 
Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Načrtovali smo odgovorno in upoštevali 
dogovore s strokovno službo Občine Trbovlje. Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri 
izvajanju programa nismo imeli. 
V januarju 2012 je bil opravljen notranjerevizijski pregled področja vrednotenja terjatev za 
oskrbnine v bilanci stanja 31.12. 2011 in obračuna oskrbnin za leto 2010. Ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti, so pa bila dana priporočila, ki jih bomo pri nadaljnem delu upoštevali. 

 
10. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN KVALITETE POSLOVANJA 

 
➢ Celovito poslovanje Vrtca Trbovlje temelji na racionalni pedagoški organiziranosti, na 

postopkih in načinih dela, ki so predvideni in sprejemljivi v profesionalnem delovanju javnega 
zavoda. Pomembno je sprotno dogovarjanje in usklajevanje zahtev in sprememb v zvezi s 
poslovanjem in financiranjem zavoda z ustanoviteljico Občino Trbovlje. 

➢ Zaposleni si  bomo še naprej prizadevali: da bomo kakovostno delali, da bo naš pedagoški 
pristop na strokovnem, kvalitetnem nivoju, da bomo z načinom dela staršem predstavili pomen 
vključenosti otroka v vrtec. 

➢ Svoje znanje, izkušnje in dobro prakso bomo predstavljali v okolju, na posvetih preko medijev 
in v strokovnih revijah. 

➢ Še vedno nas vodi strokovna radovednost,  poklicna in osebna zavzetost in  želimo se  še naprej 
prijavljati na različne projekte.  

➢ Zavedamo se težav, ki jih bomo imeli pri uresničevanju investicijskega vzdrževanja. Okvare in 
dotrajanost objektov, naprav, sistemov, vse bolj onemogočajo varčno ravnanje. Pozorni smo pri 
izbiri izvajalcev in tehtno premislimo o redosledu investicijskega vzdrževanja. 

➢ POTREBNA DELA: 
§ V enoti Mojca bo potrebna zamenjava dotrajanih oken v prizidku in zamenjava radiatorjev. 

Ravno tako je potrebno preurediti še sanitarije za odrasle in namestiti trokadero. Pri 
pregledu igrišča pa je bilo ugotovljeno da moramo namestiti še nekaj gumiranih podlog, ter 
odstraniti eno igralo. 

§ Zaradi dotrajanosti in energetskega varčevanja bo nujna postopna zamenjava radiatorjev v 
enoti Barbara. Upamo, da bomo z delno sanacijo uspeli že v letu 2012, ker bi v letu 2013 
dokončali s sanacijo sanitarij za odrasle.  

§ V enoti Pikapolonici je potrebna zamenjava oken še v garderobnem delu in kabinetu pri 
vseh vhodih ( zamenjani sta bili dve steni). Ravno tako bo potrebno zamenjati streho nad 
teraso, kjer redno pokajo in se širijo razpoke v steklenih delih. Potrebna je zamenjava 
strešne kritine nad tremi vhodi. Tudi na igrišču je potrebno kar nekaj sprememb, saj 
moramo odstraniti tobogan in namestiti novega. Namestiti ograjo ob tribuni.. – skratka 
urediti igrišče po zapisniku. V igralnici št. 5 bi potrebovali novo pohištvo. 

§ V enoti Ciciban bo potrebno zamenjati okna v garderobi, obnoviti betonski zid – 
odvodnjavanje, ograditi zgornji del igrišča, prebeliti še ostale igralnice. 

§ Potrebno se bo opredeliti kako s sanacijo centralne kuhinje v enoti Pikapolonica!!! 
§ Vzdrževalci bi potrebovali frezo za čiščenje snega, zamenjati nekaj manjših orodij za delo. 

 
➢ Z neplačniki imamo težave, kljub temu, da jih redno opozarjamo na neplačevanje storitev vrtca. 

Največji dolžniki v višini 33.985€ (minulo leto 32.615 €) so starši otrok, ki vrtca ne obiskujejo 
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več, od tega je 12 večjih dolžnikov. Primerjalno z letom 2010 se je dolg povečal za 1.370 €. 
Med vključenimi otroki pa imamo 7 večjih dolžnikov – 11.723 €. Ostali manjši dolžniki imajo 
dolg v višini 17.468 €. Tudi tu zaznavamo porast števila dolžnikov, kot tudi višino dolga. Z 
usklajenim delom na upravi, z rednim spremljanjem in izdajo opominov, z osebnimi pogovori z 
dolžniki, smo uspešno rešili kar nekaj primerov, zato ni bilo potrebno odstopiti zadeve sodišču. 
Tiste, ki pa smo jih po tehtnem premisleku odstopili sodišču, je bilo nekaj izterjav uspešnih.  
Na 7. redni seji Sveta Vrtca Trbovlje, je bil sprejet sklep, ki omogoča ravnateljici da odpiše 
terjatve v vrednosti do 500 € in starejše od petih let. Pri pregledu terjatev smo odpisali terjatve v 
višini 1.779,35 € 16. dolžnikom. Najnižji dolg je znašal 14 € in najvišji 250 €. 
 

Za nami je še eno šolsko leto in poslovno leto. Zaposleni v Vrtcu Trbovlje se  radi in z veseljem  
obrnemo in pogledamo minulo delo. Zadovoljni smo, ker: 

v smo dobro načrtovali, ter tako tudi realizirali začrtano in še več, ob veliki 
spodbudi in razumevanju Občine Trbovlje 

v imamo otroke, s katerimi dobro strokovno delamo in zanje profesionalno 
skrbimo na vseh področjih 

v strokovno rastemo, ter to svoje znanje delimo z drugimi 
v drug drugemu pomagamo in skupno skrbimo za kar najboljše delo in počutje 

zaposlenih, otrok in staršev 
 

Vsi se zavedamo pomena  besed  in jih skušamo v najboljši moči realizirati 
VLAGANJE V OTROKA DANES - NALOŽBA ZA BODOČNOST! 

 
Pri tem so nam v pomoč vsi tisti, ki prepoznavajo in razumejo potrebe otrok in zaposlenih, ki 

poznajo in spoštujejo naše delo, ki so ponosni na to, da je predšolska vzgoja v Trbovljah na tako 
visokem nivoju in dostopna tako številčni populaciji otrok. 

 
 
 

 
 
 
 Trbovlje, februar 2012                                                            Gordana Vranešič, dipl. vzg. 
                                                                                                          ravnateljica 
 
 


