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Spoštovani starši!

Publikacija Vrtca Mojca vam predstavlja osnovne informacije o delo-
vanju našega vrtca, ki ima pet enot. Matična enota, kjer je tudi sedež 
uprave, se imenuje Mojca, ostale štiri enote so Kekec, Muca, Rožle in 
Tinkara.

Sodelovanje med vrtcem in starši predstavlja pomemben del zagotavlja-
nja kakovosti predšolskega obdobja. Publikacija ne zmore zajeti vseh 
vsebin učno-vzgojnega okolja, ki otroke motivirajo, podpirajo procese 
učenja in pripomorejo k obvladovanju novih spoznanj in izkušenj. Te 
vsebine boste spoznali prek različnih oblik sodelovanja in veseli bomo, 
če nam boste pri tem pomagali. 

≈Ko se približam otroku, mi vzbudi dvoje občutji: blagost ob spoznanju, 
kdo je, in spoštovanje ob tem, kar utegne postati.« (L. Pasteur)

Želimo si, da boste z zaupanjem odpirali vrata našega vrtca. 

Jovi Vidmar, ravnateljica
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VRTEC MOJCA
Levičnikova ulica 11

1000 Ljubljana

Uprava: 01/51 33 410

Naslov spletnih strani: 
www.vrtec-mojca.com

E-pošta: 
vrtec.mojca@guest.arnes.si

Ravnateljica: 
Jovi Vidmar | 01/51 33 413 | jovi.vidmar@guest.arnes.si
Pomočnici ravnateljice: 
Brigita Sobočan | 01/51 33 417, 01/51 33 460, 031 715 432 | brigita.sobocan@guest.arnes.si
Petra Andročec Maček | 01/51 33 456, 01/51 33 440, 040 423 377 | petra.androcec@guest.arnes.si
Tajnica VIZ: 
Lilijana Jamnik | 01/51 33 410 | vrtec.mojca@guest.arnes.si
Računovodstvo: 
Cvetka Remškar | 01/51 33 416 | racun-lj.vrtec@guest.arnes.si
Boža Čebular | 01/51 33 415 | boza.cebular@guest.arnes.si
Knjigovodkinja oskrbnin: 
Vida Dragan | 01/51 33 423 | oskrbnine-mojca@guest.arnes.si
Organizatorki PZHR: 
Jana But | 01/51 33 457 | jana.but@guest.arnes.si
Lidija Baša | 01/51 33 450 | lidija.basa@guest.arnes.si
Svetovalni delavki: 
Darja Babič | 01/51 33 463, 051 634 038 | darja.babic@guest.arnes.si
Janja Zajec Linec | 01/51 33 463, 051 686 188 | janja.zajec@guest.arnes.si
Vzgojiteljice za izvajanje dodatne strokovne pomoči: 
Alenka Račič | 051 686 193 | alenka.racic@guest.arnes.si
Janja Zajec Linec | 051 686 188 | janja.zajec@guest.arnes.si
Špela Marussig Kralj | 041 454 590 | spela.marussig@guest.arnes.si

Vrtec Mojca je javni zavod za vzgojo in varstvo otrok, ustanovljen leta 
1978. Tedaj ga je ustanovila Občina Šiška, sedaj pa deluje pod pokrovi-
teljstvom ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana. S svojo dejavnostjo 
zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok predvsem 
na območju Kosez, Dravelj, Draveljske gmajne in Podutika. 

PREDSTAVITEV VRTCAPREDSTAVITEV VRTCA
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Enota MOJCA
Levičnikova ulica 11
1000 Ljubljana
Tel.: 01/51 33 410

Enota ROŽLE
Ul. bratov Učakar 64-66
1000 Ljubljana
Tel.: 01/51 33 430

Enota KEKEC
Klopčičeva ulica 5
1000 Ljubljana
Tel.: 01/51 33 450

Enota MUCA
Zoletova ulica 6
1000 Ljubljana
Tel.: 01/51 33 460

Enota TINKARA
Pečnikova ulica 11
1000 Ljubljana
Tel.: 01/51 33 440

Poslovni cas

Poslovni čas vrtca vsako leto določi Svet vrtca glede na potrebe staršev, ki jih pridobimo s pomočjo anketnega 
vprašalnika in rednega spremljanja prihodov in odhodov otrok. Poslovni čas je od 6.00/6.30-17.00. Otrok 
lahko v okviru poslovnega časa v vrtcu preživi največ 9 ur. 

Vrtec je odprt vse dni v tednu od ponedeljka do petka, razen v času pred in med prazniki. Glede na število 
prijavljenih otrok je organizirano dežurstvo na upravi Vrtca Mojca ali v določeni enoti.
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 Enoti MOJCA IN ROZLE

Za vrati vrtcev Mojca in Rožle sta doma prijaznost 
in toplina, ki otrokom ob vključitvi pomagata, da 
se hitro počutijo sprejete in varne. Negotovost, 
ki spremlja otroke in starše ob vstopu v vrtec, se 
kmalu spremeni v zaupanje, ki raste in se bogati 
skozi celotno obdobje, ko otroci obiskujejo vrtec. 

Odmaknjenost od mestnega hrupa nam omogo-
ča, da veliko časa prebijemo v naravi in z naravo, 
da raziskujemo, opazujemo in uživamo v gibalnih 
aktivnostih. 

Spoznavamo običaje, ki se prenašajo iz roda v 
rod in tisti del obstoječe kulture, ki se razvija 
tako, da se otroci učijo od otrok. To so igre, plesi, 
pesmi, rime, šaljivke, izštevanke in uganke, ki so 
preživeli kot skupna dediščina skozi generacije.
 
Z načrtovanjem dinamičnih vsebin popeljemo 
otroke v svet neizmerne domišljije, ki omogoča 
razvoj njihove ustvarjalnosti, iznajdljivo-
sti in komunikativnosti. 

Enota KEKEC            

Vrtec Kekec je neposredno ob osnovni šoli Dravlje. 
Ima enajst igralnic in veliko urejeno igrišče. Življenje 
v Kekcu je polno najrazličnejših doživetij - veliko se 
igramo, pojemo, ustvarjamo, se veselimo, telovadimo, 
hodimo v naravo …. 

Ob tem nas nenehno spremlja misel na pozitivne 
vrednote v medčloveških odnosih, kot so prijaznost, 
ustvarjalnost in medsebojno razumevanje. V elemente 
kurikula že nekaj let uspešno vnašamo dejavnosti EKO 
šole. To pomeni, da malčke vzgajamo v skrbi za zdravje 
in čisto okolje. Pri igri in učenju 
uporabljamo naravne in odpa-
dne materiale, zbiramo star 
papir, ločujemo odpadke, 
skrbimo za živali v živih 
kotičkih v igralnicah in 
za rastline okrog nas. 

Ekološke vrednote vna-
šamo tudi v medsebojne 
odnose, zato nam je v 
vrtcu lepo.



5

Enota MUCA            

Vrtec Muca leži v prijetnem naselju Draveljske 
gmajne. Lega vrtca nam omogoča številne možnosti 
za igro, sprehode, gibanje na svežem zraku, opazo-
vanje in raziskovanje narave.  

Izziv časa in razmere, v katerih živimo, so po-
membne spodbude za dopolnjevanje obstoječega 
in iskanje novega. Naše dejavnosti so vezane na 
eko delovanje in razvijanje odnosa do sebe, soljudi 
in stvari, ki nas obdajajo. Pri tem pa spodbujamo 

tudi razvijanje strpnosti in spoštovanja ter 
sprejemanje različnosti.

Otroška duša je najbolj ranljiva. V 
vrtcu se trudimo spoštovati otrokovo 
osebnost, njegovo doživljanje sveta 

in danosti, s katerimi se je rodil. Cilj 
našega dela je omogočiti otroku, 

da bo podoživljal svet okoli sebe in 
povezoval svoj notranji svet z zunanjim, 
da bo znal in si upal to pokazati ter 
deliti z okolico in da bo ob tem razvijal 
vse svoje sposobnosti.

Enota TINKARA             

Vrtec Tinkara je hiša, v kateri se igralnice in hodniki 
razpredajo na vse strani, krasijo ga čudovite risbice 
in drugi otroški izdelki.

V njem se sliši petje, zvok kitare, flavte, smeh otrok 
in odraslih. Otroci se v njem počutijo sprejete in 
varne, saj v naši hiši domujejo veselje, toplina 
in prijaznost. Od vsepovsod se razlegajo otroški 
glasovi in prijazni pogledi, v kotičkih, igralnicah in 
na hodnikih. Otroci ustvarjajo in se igrajo z mivko, 
vodo, tulci, blazinami, škatlami, storži in drugimi 
materiali.

Dejavnosti načrtujemo tako, da otroke spodbujajo 
k sodelovanju, jih navajajo na možnost izbire, k 
sprejemanju odločitev ter na delitev odgovornosti. 

Naša vrata se odpirajo na travnato igrišče, kjer 
potekajo različne dejavnosti za razvijanje gibalnih 

spretnosti otrok. Bližina gozda in travnikov nam 
omogoča pristen stik z naravo, ki je pomem-
ben vir črpanja znanj, pridobivanja izkušenj in 
ustvarjanja zdravega, varnega življenjskega 
okolja in navad. 
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VIZIJA IN POSLANSTVOVIZIJA IN POSLANSTVO

Vizija
Vrtec je ustvarjalna hiša, v kateri drug drugega bogatimo z medsebojnim 
sodelovanjem in spoštovanjem.

Poslanstvo
Z zagotavljanjem strokovnosti in nenehnim razvojem ustvarjamo vzpodbudno 
in ustvarjalno okolje, ki omogoča sprejemanje in razvijanje vseh otrokovih 
zmožnosti s poudarkom na igri, učenju in socializaciji, hkrati pa staršem 
nudimo podporo in pomoč pri ustvarjanju zdravega in spodbudnega pred-
šolskega obdobja.

Skupne vrednote
Spoštovanje, iskrenost, strpnost, sodelovanje in vseživljenjsko učenje.

Razvojni cilji:
•  Ustvarjanje priložnosti za otrokov razvoj, učenje, izražanje in uresničevanje 

svojega potenciala. 
•  Razvijanje čustvenih, socialnih in komunikacijskih veščin vseh udeležencev.
•  Skrb za zagotavljanje osebnostne in profesionalne rasti strokovnih delavcev.
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PROGRAMI IN DEJAVNOSTI VRTCAPROGRAMI IN DEJAVNOSTI VRTCA

Izhodišče našega vzgojnega dela so cilji, naloge in načela predšolske vzgoje, otrokove pravice in Kurikulum 
za vrtce, ki ga je 18. marca 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

Kurikulum opredeljuje cilje in načela ter področja dejavnosti (jezik, družba, gibanje, matematika, umetnost, 
narava), ki jim sledimo pri načrtovanju, spremljanju in evalviranju življenja v vrtcu. V središče postavlja otroka 
in njegove zmožnosti. Temeljni poudarek je na procesu predšolske vzgoje in na skrbi za optimalni razvoj otroka. 

V vrtcu razvijamo in udejanjamo kakovost procesa z načrtovanjem in izvajanjem kurikula, sodelovanjem 
znotraj vrtca, poklicnim razvojem ter zadovoljstvom zaposlenih in staršev.

Temeljna naloga vrtca je: 
• pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, 
• izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter 
• ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Pri svojem delu upoštevamo značilnosti otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju, razlike med 
otroki glede na dinamiko razvoja, otrokovo osebnost, način učenja in družinsko ozadje ter specifičnosti druž-
benega in fizičnega okolja vrtca.

V redne oddelke vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, katerim omogočamo program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki jo izvaja vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči na 
podlagi zapisnika multidisciplinarnega tima ali individualnega načrta pomoči.
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   Programi glede na trajanje in starostno obdobje

V vrtcu izvajamo dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur in poteka v dveh starostnih obdobjih:
•  prvo starostno obdobje: otroci v starosti od 1 do 3 let,
•  drugo starostno obdobje: otroci v starosti od 3 do 6 let.

Vzgojno-izobraževalno delo poteka v:
•  starostno homogenih oddelkih, ki vključujejo otroke v starostnem razponu enega leta; 
•  starostno heterogenih oddelkih, ki vključujejo otroke prvega ali drugega starostnega obdobja;
•  v kombiniranih oddelkih, ki vključujejo otroke prvega in drugega starostnega obdobja.

Obogatitvene dejavnosti 

Obogatitvene dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu vrtca Mojca, potekajo v okviru rednega 
programa, s katerimi želimo omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih kurikula. 
Izvajajo jih strokovni delavci vrtca v sodelovanju z zunanjimi izvajalci in so namenjene vsem otrokom.  

Dejavnosti znotraj vrtca:
•  Gibanje naš užitek.
•  Dejavnosti po razpisu MOL.
•  Programi: Eko vrtec, Zdravje v vrtcu, Šola za starše, Mali sonček, Teden otroka, Teden mobilnosti, Pod-

porna skupina za starše.
•  Projekti: Pasavček, Z igro do prvih turističnih korakov, Nacionalni mesec skupnega branja, Simbioza giba, 

Tradicionalni slovenski zajtrk.
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Dejavnosti izven vrtca:
•  drsanje,
•  vrtec na snegu,
•  vrtec v naravi,
•  vrtec na morju. 

Dejavnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju z zunanjimi institucijami, niso vključene v ceno programa, zato jih 
starši delno ali v celoti plačajo (vstopnine, prevozi, stroški bivanja …) sami. 

Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti so namenjene otrokom, ki jih k določeni dejavnosti prijavijo starši. Izvajajo jih zunanji 
sodelavci v prostorih vrtca po 15. oz. 16. uri. 
Med njimi so: 
• plesne urice, 
• tečaj angleškega jezika.

Dodatni programi niso vključeni v ceno programa, zato jih 
starši dodatno plačajo. 
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 Zdravstveno higienski rezim in prehrana 

Zavest o zdravem življenju, zdravem okolju in zdravem načinu prehranjevanja vzpodbujamo že pri otrocih. 
Izvajanje aktivnosti na področju prehrane in zdravstveno higienskega režima v vrtcu je usklajeno z veljavnimi 
zakonskimi predpisi, strokovnimi navodili in priporočili pristojnih strokovnih institucij ter v določenem delu 
oblikovano tudi skladno z navodili, dogovori in sklepi internega značaja. 

Varnost in zdravje otrok sta naši osnovni nalogi. Trudimo se ustvarjati pogoje, ki so potrebni za zdrav in skla-
den telesni, duševni in socialni razvoj.
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Otroke ob različnih dejavnostih seznanjamo z osnovami skrbi za lastno varnost in zdravje. Vsebine so vpete 
v vzgojno-izobraževalno delo, poudarjen je dejaven in izkustven pristop pri njihovem uvajanju. 

V vrtcu sodelujemo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Skupaj rešujemo morebitna vprašanja glede 
zdravja otrok in ustreznega ravnanja ob pojavu nalezljivih bolezni. Sodelujemo tudi z zobozdravstveno pre-
ventivno službo.

Jedilniki so pestri in sezonsko obarvani glede na letni čas. Otroci v vrtcu zaužijejo štiri obroke. V prehrano 
občasno vključujemo tudi integrirana in ekološka živila. Kakovost in varnost živil zagotavljamo z vzpostavlje-
nim preventivnim sistemom HACCP. Na podlagi zdravniškega potrdila uradne medicine pripravljamo tudi 
dietno prehrano.
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 SVETOVALNA SLUZBA SVETOVALNA SLUZBA

V vrtcu so otroci deležni primarne preventive, katere namen je preprečiti težave, ki lahko nastanejo pri 
otrocih iz najrazličnejših razlogov, pogosto zaradi spreminjanja posameznika (rast, zorenje) ali zaradi 
spreminjanja okolja (fizičnega, socialnega). 

Sekundarna preventiva se izvaja na pobudo staršev, vzgojitelja ali svetovalnega delavca v času zgodnjega 
pojavljanja težav. Njen glavni namen je preprečevanje resnejših težav. Pri tem sodelujejo strokovni delavci 
vrtca, vodstvo, zunanje institucije in starši. 

Svetovalna delavka nudi posvetovanje in pomoč: 
• ob vključitvi otroka v vrtec, 
• ob vstopu otroka v šolo, 
• pri vzgoji in otrokovem razvoju, 
• pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav,
• otrokom s težavami v razvoju,
• ob kritičnih okoliščinah v družini (rojstvo, selitev, smrt,  

razveze …) ipd.

Svetovalna delavka dela po načelih prostovoljnosti, zaupnosti in 
dobrobiti otroka in družine. 
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Vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči nudi neposredno pomoč otrokom za premagovanje pri-
manjkljajev ali ovir v razvoju na podlagi  individualiziranega programa, individualnega načrta pomoči družini, 
zapisnika multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo ali strokovne skupine za zgodnjo obravnavo. 
Otrokom nudimo pomoč v oddelku ali izven oddelka. 

Otroci z odstopanji/težavami v razvoju lahko pridobijo dodatno strokovno pomoč v vrtcu v skladu z individu-
alnim načrtom pomoči družini ali zapisnikom multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo. Ko 
strokovna skupina vrtca prepozna, da ima otrok odstopanja v razvoju, s tem seznani starše in priporoči obisk 
pri izbranem osebnem zdravniku, ki starše napoti v center za zgodnjo obravnavo.
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 PRAVICE STARSEV IN OTROK  PRAVICE STARSEV IN OTROK 

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zasto-
pajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki.

Otrokom, vključenim v vrtec, zagotavlja država možnost za optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in 
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo …

Starši imajo pravico:

• do vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikulum za vrtce);

• do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu;

• do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov;

• do postopnega uvajanja otroka v vrtec, kar pomeni, da so določen 
čas skupaj z njim v njegovi skupini v vrtcu;

• do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in skupini, 
pri čemer morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo 
posegati v strokovno avtonomnost vrtca;

• do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o 
otroku z vzgojiteljico;

• do aktivnega sodelovanja pri vzgojnem delu v dogovoru z 
vzgojiteljico.
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OBVEZNOSTI STARSEV DO VRTCAOBVEZNOSTI STARSEV DO VRTCA

Placevanje programov

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cena programa obsega stroške 
vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu. Ceno programa določi občina — ustanoviteljica vrtca.

Starši plačajo ceno programa vrtca v skladu z Zakonom o vrtcih in v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev. Višino plačila določi krajevno pristojni center za socialno delo z odločbo ter veljavno ceno 
programa, v katerega je otrok vključen. 

Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo vrtca z oddajo Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sred-
stev na krajevno pristojnem centru za socialno delo, ki jo oddajo v mesecu pred vstopom 

otroka v vrtec. Pravica do znižanega plačila vrtca pripada od prvega dne naslednjega 
meseca po vložitvi vloge. Veljavnost odločbe lahko starši preverijo na spletnem portalu 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - vpogled v podatke 
o pravicah iz javnih sredstev https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, izstavi vrtec račun v višini najvišjega 
dohodkovnega razreda po lestvici glede na povprečni neto mesečni dohodek.
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Obveznosti starsev do vrtca:

• da redno plačujejo stroške programa in druge finančne obveznosti,

• da upoštevajo poslovni čas vrtca,

• da ima otrok ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oz. 
pooblaščenih oseb,

• da v vrtec pripeljejo zdravega otroka in da v primeru bolezni o tem 
takoj obvestijo odgovorno osebo v vrtcu,

• da ob vstopu otroka v vrtec predložijo zdravniško potrdilo,

• da vzgojiteljico seznanijo z vsemi posebnostmi otroka,

• da sporočijo pomembne podatke oseb (ime, naslov, telefonska šte-
vilka), ki so dosegljive vzgojitelju v času otrokovega bivanja v vrtcu, 

• da vrtec sproti obveščajo o morebitnih spremembah.
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POVEZOVANJE IN SODELOVANJE S STARSIPOVEZOVANJE IN SODELOVANJE S STARSI

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje 
veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

S starši se povezujemo z namenom, da bi dosegli skladnejše delovanje pri uresničevanju vzgojnih ciljev. So-
delovanje poteka prek vsakodnevnih stikov, individualnih pogovorov, roditeljskih sestankov, skupnih prireditev 
in praznovanj, izobraževanj za starše ter pisnih obvestil (oglasne deske, spletna stran, e�pošta).

Za organizirano uresničevanje interesa staršev v vrtcu deluje Svet staršev. Svet staršev je oblikovan tako, 
da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev:
• predlaga nadstandardne programe,
• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
• daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca,
• daje mnenje o predlogu letnega delovnega načrta,
• razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
• voli predstavnike v Svet vrtca,
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
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 DRUGE INFORMACIJE DRUGE INFORMACIJE

Vpis
Vrtec vpisuje in sprejema otroke na podlagi vlog in prostih mest vse leto. Če je vlog za sprejem več kot 
prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok na podlagi kriterijev iz Odloka o sprejemu otrok 
v vrtec. Komisija za sprejem otrok obravnava vse vloge, ki so vložene do konca javnega razpisa v tekočem 
koledarskem letu. 
Vloge so na voljo v vseh enotah vrtca, na spletni strani vrtca in Mestne občine Ljubljana.

Izpis
Starši otroka izpišejo iz vrtca z obrazcem, ki ga je mogoče dobiti v vrtcu ali na spletni strani vrtca. Izpolnjeni 
obrazec je treba oddati najmanj 15 dni pred izpisnim rokom. 

Rezervacije
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacija 
lahko traja neprekinjeno najmanj en mesec in največ dva meseca. Potrebno jo je napovedati na obrazcu, ki ga 
starši dobijo v vrtcu ali na spletni strani vrtca in ga oddajo vrtcu najmanj en teden pred začetkom rezervacije. 
V kolikor koristijo rezervacijo izven letnega termina, to je od 1. junija do 30. septembra, lahko zaprosijo za 
koriščenje zdravstvene rezervacije. Vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije s priloženim zdravniškim 
potrdilom otrokovega pediatra posredujejo na obrazcu na naslov: Vrtec Mojca, Levičnikova 11, Ljubljana ali 
kot sliko po e-pošti: vrtec.mojca@guest.arnes.si. O vlogi za koriščenje zdravstvene rezervacije odloči Vrtec 
Mojca. Rezervacija se obračuna za otroke, katerih občina soglaša, da bo pokrila razliko do cene programa 
in tudi opredeli na kakšen način.
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Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega 
več kakor enega otroka, lahko uveljavijo 
rezervacijo le za najstarejšega otroka, za 
katerega se ne sofinancira plačilo star-
šev iz državnega proračuna.  Rezervacijo 
lahko uveljavijo za neprekinjeno odso-
tnost otroka najmanj en in največ dva 
meseca v tekočem koledarskem letu. 
Rezervacijo za namen počitniške dejav-
nosti ali v primeru bolezni otroka lahko 
koristijo v skupnem trajanju največ dva 
meseca v tekočem koledarskem letu.

Premestitev otroka  
v drugo enoto vrtca
Starši, ki želijo premestiti že vpisanega 
otroka iz ene enote v drugo enoto vrtca 
Mojca, lahko v mesecu januarju izpolnijo 
Vlogo za premestitev otroka, ki je na sple-
tni strani vrtca Mojca. Če se prošnja za 
premestitev odobri, bo otrok z novim šol-
skim letom začel obiskovati želeno enoto.  
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