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1 UVOD 

Evalvacija letnega delovnega načrta je proces, v katerem s sistematičnim zbiranjem 
podatkov ugotavljamo, do kolikšne mere in na kakšen način smo dosegli zastavljene cilje. 
Naše (samo)evalvacijsko poročilo je rezultat vseh aktivnosti za spremljanje in vrednotenje 
kakovosti ter učinkovitosti dela, z namenom, da podpiramo učinkovito učenje in poučevanje, 
zagotavljamo vodeno uvajanje sprememb in prepoznavamo naše prednosti in slabosti.  
 

2 PROGRAMI VRTCA 

2.1 Dnevni program 
Evalvacije oddelkov so del evalvacije letnega delovnega načrta vrtca, iz katerih so razvidne 
izboljšave na ravni oddelkov, ki omogočajo razvoj in napredek celotnega vzgojno 
izobraževalnega procesa. V letošnjem šolskem letu so vzgojitelji pri svojem delu izboljšali: 

 nove/drugačne načine sodelovanja s starši, zaposlenimi, otroki (preko različnih 
spletnih okolij, e pošte), 

 uvajanje in uporaba različnih metod in oblik učenja (braingym igre, mediacija), 

 načrtovanje dejavnosti iz pobud in potreb otrok ter aktualnih dogodkov,  

 več fleksibilnega in individualnega načrtovanja za posameznega otroka,  

 več načrtovanih in spontanih vzgojno izobraževalnih dejavnosti v zunanjem okolju,  

 dopolnitev obrazcev za opazovanje otrokovega razvoja, več načrtnega opazovanja 
otrok,  

 dejavnosti prikritega kurikula smo izkoristili za spoznavanje, utrjevanje in razvijanje 
spretnosti otrok,  

 večja participacija otrok pri načrtovanju, spremljanju in evalviranju dejavnosti,  

 več časa smo namenili razvojno – preventivnim dejavnostim, zdravemu načinu 
življenja ter socialno čustvenemu učenju, samozavedanju in prepoznavanju čustev pri 
sebi ter drugih. 

 
 
Cilji vrtca 2021/2022 
 
Na podlagi sprotnih in končnih evalvacij vzgojno izobraževalnega procesa smo pripravili 
oceno uresničevanja zastavljenih ciljev in usmeritve za prihodnje šolsko leto.  
 
Legenda: D – dosežen, DD – delno dosežen, N – ni dosežen 
 

Cilji 2021/22 Kazalci D DD N 

Izkoristiti učne izzive v 
danem okolju. 
 
Omogočiti učenje in 
aktivno vlogo otroka v 
različnih okoljih. 
 
Krepiti izkustveno učenje, 
igro in socialne interakcije 
otrok. 
 

Vzgojitelji poiščejo najmanj 10 izzivov za učenje otrok v okolju 
okoli nas. 

  x 

Vzgojitelji v oddelkih 4 – 6 načrtujejo in zapišejo načrt aktivnosti 
za neseče otroke. 
Vzgojitelji organizirajo dejavnosti z aktivno vlogo otrok s 
prepletanjem usmerjene in spontane igre. 

 x  

3 – 6 letni otroci aktivno sodelujejo pri načrtovanju, ….  x  

Vzgojitelji v oddelkih 3 – 6 let v VIZ uporabljajo tehnike 
aktivnega učenja VŽN… 
 

x   

Vzgojitelji pripravijo načrt dejavnosti za krepitev čustveno 
socialnih veščin s poudrkom na krepitvi empatije 

  x 

Vzgojitelji pripravijo začetno in končno oceno otrokovega 
razvoja in napredka za vsakega otroka. 

 x  
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Cilji so delno doseženi, zato bomo v prihodnjem šolskem letu nadaljevali z uresničevanjem 
le-teh. 
 
Cilji niso v celoti doseženi zaradi:  

 odsotnosti otrok ali strokovnih delavcev,  

 smernice za zapis LDN oddelka niso bile ustrezno predstavljene, 

 krajše prisotnosti vzgojitejice v oddelku (nadomeščanje).  
 

Vsi vzgojitelji uresničujejo dogovorjeni način dela tako, da: 

 izvajajo načrtovane dejavnosti na prostem iz različnih kurikularnih področij (45 
vzgojiteljev), 

 bivajo na prostem v vseh vremenskih razmerah najmanj eno uro na dan (46 
vzgojiteljev), 

 praznujejo rojstni dan na otroku prijeten in zdrav način preživljanja časa (41 
vzgojiteljev), 

 izdelajo najmanj dva didaktična pripomočka za učenje otrok v igralnici ali na prostem 
in ga predstavijo vsem zaposlenim na delovnem srečanju (40 vzgojiteljev), 

 uporabljajo smernice za opazovanje in spremljanje otrokovega razvoja (47 
vzgojiteljev), 

 iz opazovanj otrok izhajata dve načrtovani temi za daljše ali krajše časovno obdobje 
(razvoj, dogodki, odnosi v oddelku) (46 vzgojiteljev), 

 sodelujejo najmanj z enim oddelkom v svoji enoti in enim oddelkom v drugi enoti (45 
vzgojiteljev). 

 
 

2.2 Program za otroke s posebnimi potrebami 
 
Junija 2022 je bilo v vrtec vključenih 57 otrok s posebnimi potrebami. V šolo odhaja 9 otrok. 
Na podlagi opazovanj otrok ter pogovorov z vzgojitelji smo izvedli srečanja s starši otrok, pri 
katerih smo prepoznali šibka področja v razvoju otroka. Starše smo seznanili z našimi 
opažanji in možnostjo dodatne strokovne pomoči. Starši 24 otrok s težavami v razvoju so se 
odločili za pomoč otroku. Starše, ki so se odločili za pomoč otroku, smo z obvestilom 
zdravniku napotili v Center za zgodnjo obravnavo.  
 
Ob vpisu otrok v vrtec smo ugotovili, da se vključuje en otrok, ki ima odločbo in potrebuje 
spremljevalca.   
Otrokom z odločbo, zapisnikom ali priporočilom multidisciplinarnega tima je bila nudena 
dodatna strokovna pomoč defektologa/psihologa/socialnega pedagoga/surdopedagoga v 
obsegu ene oziroma dveh ur na teden. Šest otrok ima po zapisniku dodeljenega stalnega 
spremljevalca. Za enega otroka smo predlagali spremembo programa, saj potrebuje več 
pomoči, kot mu jo lahko ponudimo.  
Za vse otroke s posebnimi potrebami smo izvedli strokovne skupine ali srečanja s starši, ki 
so bila namenjena načrtovanju, spremljanju in evalviranju individualiziranega programa 
oziroma individualnega načrta za posameznega otroka. Na srečanja, ki smo jih namenili 
izmenjavi informacij o otroku, njegovemu napredku in načrtu aktivnosti za nadaljnje delo, so 
bili vabljeni tudi starši otroka.  
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2.3 Obogatitveni program 

2.3.1 Dejavnosti znotraj vrtca 

Obogatitveno dejavnost Gibanje naš užitek so izvajali strokovni delavci v sodelovanju z 
zunanjimi sodelavci skladno z operativnimi načrti oddelkov ter akcijskim načrtom enote. 
Realizacija dejavnosti je razvidna v evalvacijah letnih delovnih načrtov oddelkov ter v 
poročilu o izvedbi akcijskega načrta. 
 
Obogatitvene dejavnosti, ki jih je v letu 2021 sofinancirala MOL (Zeleni kotički našega mesta, 
Z malimi koraki v svet umetnosti, Skupaj zmoremo več, To sem jaz. In kdo si ti?), so potekale 
skladno z smernicami Letnega delovnega načrta v vseh oddelkih. Vzgojitelji so vsebine 
uresničevali glede na značilnosti njihovega oddelka in se povezovali z notranjimi in zunanjimi 
sodelavci. V oktobru 2021 smo pripravili končno poročilo o izvedbi dejavnosti, ga posredovali 
MOL in pridobili sredstva za izvajanje obogatitvenih dejavnosti v višini 3.901,00 €. 
 
Vrtec spremlja ponudbo različnih aktivnosti na področju MOL in s prijavo na objavljene 
dogodke omogoča vključenim otrokom raznolike brezplačne dejavnosti in obiske različnih 
ustanov. 
 

Datum Vsebina Izvajalec Enota/oddelek 

07.09.2021  
08.09.2021 
09.09.2021 
14.09.2021 
15.09.2021 

 
 
Plesna predstavitev 

 
Šola za plesno vzgojo 
Pirueta 

Rožle/Čebele, Metulji, Ptički, Pikapolonice 
Mojca/Petelini, Pikapolonice, Metulji, Čebele, Ptički 
Muca/Ptički, Zajčki,Čebele, Metulji 
Kekec/Sončki, Srčki 
Tinkara/Medvedki, Čebelice 

09.09.2021 
16.09.2021 
17.09.2021 

 
Gibalne urice 

 
Katarina Leben 

Tinara/Račke, Škratki, Sovice, Medvedki, Čebelice 
Rožle/Petelini, Ptički, Metulji, Veverice, Zajci 
Mojca/Petelini, Zajci 

15.09.2021 
16.09.2021 

Angleška urica Maksi šola Kekec/Sončki, Srčki 
Tinkara/Čebelice, Medvedki 

16.09.2021 
17.09.2021 
20.09.2021 
21.09.2021 

 
Program mala 
ZETRA 

 
Zavod 404 

Rožle/Čebele, Metulji, 
Rožle/ Ptički, Pikapolonice 
Kekec/Sončki, Srčki 
Tinkara/Medvedki, Čebelice 

22.9.2021 
24.9.2021 

Angleška urica Jezikovna šola ABIS Muca/Ptički, Zajci, Čebele, Metulji 
Mojca/Petelini,  
Rožle/Pikapolonice, Ptički, Metulji, Čebele 

27.09.2021 Tristo bratov 
Zmerjavcev 

Vodnikova domačija Kekec/Sončki, Srčki 

29.09.2021 
30.09.2021 

Delavnica karateja Karate klub Forum Kekec/Sončki, Srčki 
Tinkara/Čebelice,Medvedki 

13.10.2021 
14.10.2021 
12.05.2022 

Vožnja z električnim 
vlakcem Urban 

Turizem Ljubljana Tinkara/Sovice, Čebelice 
Kekec/Pastirčki, Sončki 
Kekec/Srčki 
Tinkara/Medvedki 

10.11.2021 
11.11.2021 
25.11.2021 

Gal v galeriji 
 

Narodna galerija 
 

Kekec/Sončki, Pastirčki, Srčki 
Tinkara/Čebelice, Sovice, Medvedki 

03.12.2021 
07.12.2021 
13.12.2021 

Mini teater Trnuljčica  
Kakčeve dogodivščine 
Žabji kralj 

Muca/Ptički, Zajci, Metulji, Čebele 
Mojca/Petelini 
Rožle/Pikapolonice, Metulji, Čebele, Ptiči 

06.12.2021 Žabji kralj Mini teater Kekec/Medvedki, Pastirčki, Sončki, Srčki 

07.12.2021 Korenčkov palček Mini teater Tinkara/Račke, Škratki 

14.12.2021 
15.12.2021 

Škratki Kinodvor Rožle/Čebele, Metulji, Pikapolonice 
Muca/Ptički, Zajci, Metulji, Čebele  

16.03.2022 
17.03.2022 
06.05.2022 
10.05.2022 

 
Škratek Prijateljček 

 
Zavod enostavno 
prijatelji 

Rožle/Pikapolonice, Metulji, Čebele, Ptički 
Mojca/Petelini 

28.03.2022 Rokavička Vodnikova domačija Mojca/Veverice 
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Datum Vsebina Izvajalec Enota/oddelek 

30.03.2022 Ves svet je 
marmelada 

Ljubljanski festival 
Bobri – Hiša otrok in 
umetnosti 

Kekec/Sončki 

31.03.2022 Ocean Ljubljanski festival 
Bobri – plesni teater 

Tinkara/Medvedki 
Kekec/Srčki 

01.04.2022 
07.04.2022 
08.04.2022 
 

PP za najmlajše RK Slovenije Kekec/Srčki, Sončki 
Tinkara/Medvedki, Čebelice 
Rožle/Metulji, Čebele 
Muca/Metulji, Čebele 

01.04.2022 Potepanje 
papirnatega zmaja 

Ljubljanski festival 
Bobri-Kinodvor 

Tinkara/Sovice, Čebelice 

04.04.2022 Po sledeh velikanov Vodnikova domačija Muca/Metulji 

05.04.2022 Trnuljčica Mini teater Tinkara/Sovice Čebelice 
Kekec/Pastirčki, Medvedki 

05.04.2022 Velikani, plastične 
krajine 

Ljubljanski festival 
Bobri – Hiša otrok in 
umetnosti 

Kekec/Sončki 

06.04.2022 Kakec-kakčeve 
dogodivščine 

Mini teater Kekec/Sončki, Srčki, Rožice, Ptički 

06.04.2022 Plečnik za 
najmlajše  

Plečnikova hiša    Muca/Čebele 

08.04.2022 Tri miške v 
Šviceriji 

Švicerija Rožle/Čebele 
 

08.04.2022 Fižolčica beži 
pred fižolovo juho 

ŠKUC Mojca/Peteline 

11.04.2022 
12.04.2022 
13.04.2022 
14.04.2022 

Delavnice 
ustvarjanje zvoka 

Kinodvor Kekec/Sončki, Srčki 
Tinkara/Čebelice, Medvedki  
Rožle/Čebele, Metulji 
Muca/Ptički, Zajci 

12.04.2022 
13.04.2022 
 

Mini teater Trnuljčica  
Kakčeve dogodivščine 
 

Mojca/Veverice, Miške 
Muca/Medvedki, Pikapolonice 

19.04.2022 Ogled stalne 
zbirke 

Prirodoslovni muzej Muca/Metulji 

21.04.2022 Delavnice Projekt 
Medimedo 

DŠMS Tinkara/Medvedki, Čebelice 

03.05.2022 Koyaa in nagajivi 
predmeti 

Kinodvor Tinkara/Čebelice, Medvedki 
Kekec/Srčki, Sončki 

04.05.2022 Instrumentalni 
nastop s 
predstavitvijo 
inštrumentov 

GCZZ Tinkara/Čebelice, Sovice, Medvedki 

 
Socialni sklad je 41 otrokom, katerih starši so oddali vlogo za sofinanciranje obogatitvenih 
dejavnosti, sofinanciral plačilo prevozov oz. vstopnin v višini 772,85 EUR.  
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2.3.2 Dejavnosti izven vrtca 

 
Z načrtovanimi dejavnostmi smo otrokom omogočili veliko novih, zanimivih in prijetnih 
izkušenj ob razvijanju nekaterih spretnosti in znanj. Naučili so se sobivanja, spoštovanja, 
sodelovanja in pomoči drug drugemu. Spoznavali so se med seboj, krepili prijateljske 
odnose, razvijali medsebojno zaupanje in se učili strpnosti in bivanja v večji družbi.  
 

Dejavnost  Kraj  Kdaj  Vodja dejavnosti  Sodelujoči  

Tečaj 

drsanja  
Zalog 04.10.-11.10.2021  Maja Šklep  Otroci letnika 2015 in 2016  

  

  
Vrtec na 

snegu 

 

 
Pokljuka 

 

30.11. - 03.12.2021  Mirjana Pudja  Muca/ Metulji, Čebele  

07.12. - 10.12.2021  Maja Škrlep  Mojca/ Pikapolonice, Metulji, 

Čebele  

04.01 - 07.01.2022  Martina Škerl  Tinkara/Medvedki, Čebelice  

25.01.- 28.01.2022  Nataša Trs  Kekec/ Srčki, Sončki  

 

   

   
     Vrtec v 

naravi 

 
Gozd 

Martuljek 

 

16.05. -18.05.2021  Blažka Stoilovski  Kekec/Sončki, Srčki  

23.05. – 25.05.2021  Urša Vrhovec  Kekec/Pastirčki, Medvedki  

25.05. – 27.05.2021  Ana Oražem  Tinkara/Sovice, Čebelice, 

Medvedki  

Kamp Menina 21.04. – 23.04. 2021   Andreja Kancler  Mojca, Rožle/Ptički, Petelini  

  Logarska 

dolina 
16.05. – 18.05.2022   

  

Maja Šuštaršič  Muca/Ptički, Zajci    

Vrtec na 

morju 
  

Savudrija 
30.05. - 02.06.2022  Marko Jenko   Rožle/Pikapolonice, Metulji, 

Čebele    

Nika Zupan  Muca/Metulji, Čebele  

 
Socialni sklad je 93 otrokom, katerih starši so oddali vlogo za sofinanciranje letovanja in 
zimovanja sofinanciral letovanje in zimovanje v višini 1.180,00 €. 
 
Mestna občina Ljubljana je v višini 75 € sofinancirala letovanje za vse otroke rojene v letu 
2016 in 2015, ki so se udeležili ponujene dejavnosti. 
 

2.4  Programi 

Eko vrtec  

 
Ob upoštevanju trajnostnega razvoja, z načrtovanimi vsebinami in zastavljenimi cilji, smo 
otroke spodbudili k kritičnemu presojanju ravnanj v odnosu do okolja ter odgovornemu 
ravnanju v prihodnosti. Cilji in vsebine aktivnosti so razvidne iz eko akcijskega načrta vrtca 
ter LDN oddelkov.  
V tem letu smo obravnavali obvezne vsebine: podnebne spremembe in mi, voda in energija, 
odpadki-krožno gospodarstvo. Sodelovali bomo v projektih:   

 »Zgodnje naravoslovje« (spoznajmo talni živ žav okoli nas, z Zemelko raziskujemo 
tla, rastline in živali),  

 Likovni natečaj za kreativne izdelke,  

 Znanje o gozdovih LEAF,  

 Eko branje za eko življenje.  
  

Nova spoznanja so otroci pridobivali z aktivnim vključevanjem preko igre, raziskovanja in 
opazovanja. Rezultate aktivnosti bomo ovrednotili v evalvaciji načrta. Aktivnosti v projektih 
bomo objavili tudi v zborniku Eko šole.   
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Vsebine programa Ekošola smo obogatili in povezovali tudi z drugimi programi in projekti, ki 
smo jih v tem šolskem letu izvajali na nivoju vrtca : 

 tradicionalni slovenski zajtrk, 

 evropski teden mobilnosti, 

 mali sonček, 

 zdravje v vrtcu, 

 trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah, 

 API vrtec, 

 simbioza Giba, 

 beremo skupaj, 

 mala ZETRA, 

 znanje o gozdovih LEAF, 

 mednarodni tek Atletske zveze Slovenije. 

 
Skozi celo šolsko leto smo izvedli obsežen in pester nabor dejavnosti iz naslednji tematskih 
sklopov: 

 prehrana, gibanje in zdravje, 

 ekobranje za ekoživljenje, 

 likovni natečaj za kreativne izdelke, 

 ravnanje z odpadki – ločeno zbiranje odpadnih materialov, 

 energija – ozaveščanje, 

 voda – samooskrba, 

 trajnostna mobilnost – ozaveščanje, 

 hrana in zdravje – ozaveščanje, 

 okolica vrtca – vzdrževanje in urejanje. 

Mali sonček 

V program Mali sonček, ki so ga izvajali vzgojitelji, so bili vključeni vsi otroci od 2. leta 
starosti. Z vsakodnevnimi gibalnimi dejavnostmi na prostem smo otroke navajali na zdrav in 
aktiven življenjski slog. Povezovale so nas skupne dejavnosti, ki smo jih organizirali na 
prostem in vanje vključili vse otroke: tek enot in dejavnosti na igriščih naših enot ter v 
naravnem okolju.  
Vsak otrok je prejel knjižico, v katero so vzgojiteljice prilepile nalepko sončka za vsako 
opravljeno dejavnost. Večina otrok je uspešno opravila zahtevane naloge in osvojila diplome. 

Teden mobilnosti  

Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem 
zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice. Pod okriljem Evropske komisije med 16. in 
22. septembrom 2021 je potekal Evropski teden mobilnosti (ETM), ki nas je povezal v 
prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Slogan letošnjega tedna 
»Živi zdravo. Potuj trajnostno.« se opira na raziskave mobilnostnih navad, ki kažejo močno 
korelacijo med potencialom za spreminjanje potovalnih navad in zdravjem. Potreba po 
gibanju na prostem ter odločitev za aktivne oblike mobilnosti prispeva k dnevni potrebi po 
gibanju, izboljšanju možganske funkcije ter krepitvi kondicije in imunskega sistema. Otrokom 
smo pripravili različne dejavnosti, ki so podpirale trajnostno mobilnost (označevanje varnih 
poti, sprehod s starimi starši, vožnja s skiroji, kolesi in poganjalci, igra Beli zajček).  
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Teden otroka  

Pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije je projekt »Teden otroka« potekal v tednu od 
4. do 10. oktobra 2021. Z vodilno temo »Razigran uživaj dan« smo poudariti pomen igre, 
igranja in kakovostnega preživljanja prostega časa.  
Igra v pravem pomenu besede je tista, pri kateri se otrok giblje, hkrati pa uporablja miselne 
sposobnosti. Prinaša veselje in sproščenost, razvija domišljijo, krepi telo, spleta prijateljstva 
in povezuje. Igra je tista oblika preživljanja časa, ki jo lahko otrok izkoristi na svoj način.  

Pripravili smo različe igralne dejavnosti na prostem (poligon, čutna pot, iskanje skritega 
zaklada, lutkovne in dramske predstave, igre z vodo), kjer so otroci aktivno sodelovali pri 
načrtovanju, pripravi in izvedbi.  

Tradicionalni slovenski zajtrk 

Program spodbuja zavedanje o pomenu domače samooskrbe ter o ohranjanju čistega in 
zdravega okolja. Dan slovenske hrane smo obeležili 19. 11. 2021, ko smo otrokom ponudili 
tradicionalni slovenski zajtrk iz lokalno pridelanih živil. Namen zajtrka je bil spodbujati zdrav 
način življenja in že našim najmlajšim privzgojiti odnos do domače hrane. Ob dnevu 
slovenske hrane smo izvajali različne aktivnosti na temo zdravega prehranjevanja, s katerimi 
smo izobraževali ter ozaveščali otroke, starše in širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru 
prehranjevalnih navad ter o pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, 
ki so pridelana na ekološki način.  

Zdravje v vrtcu  

Pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo izvajali program Zdravje v vrtcu, s 
katerim smo ustvarili pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepili sposobnosti posameznika 
za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju. 
Letošnja rdeča nit »Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost« je nadgrajevala in podpirala 
temo »Počutim se dobro«. Zaradi epidemiološke situacije smo se soočali z novim, vsiljenim 
načinom življenja, ki nam ni bil blizu. Morda je čas, da kaj spremenimo, obrnemo v naše 
dobro. Z otroci in starši smo izvajali aktivnosti za opazovanje, prepoznavo in zavedanje o 
zmožnostih, počutju in čustvih posameznika in odgovorih nanje. Cilji in vsebine aktivnosti so 
razvidne iz načrtov in poročil oddelkov, ki so bili vključeni v program.  

Mreže 

Program Mreže poteka pod okriljem »Šole za ravnatelje«.  
 
V enoti Muca smo z vsebino »Klima in kultura organizacije med rutino in spremembo«:  
  

 ugotovili, kateri dejavniki v delovnem okolju vplivajo na spreminjanje oz. ohranjanje 

klime in kulture,  

 ozavestili pomen vrednot kot temelja našega delovanja,  

 posvetili več pozornosti spremembam v kulturi – načinu delovanja organizacije,  

 ugotovili, kaj je v spremenjenih okoliščinah dobro ohraniti, kje so potrebne 

spremembe (npr.: pri organiziranosti delovnih procesov, delovnih obremenitvah, 

avtonomiji, opredelitvi vlog in nalog, načinih sodelovanja pri uvajanju sprememb, 

odločanju in komuniciranju).  

 

 

 

 

  



EVALVACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 2021/22  
9/ 35 

      

 

Vrtec MOJCA 
Levičnikova ulica 11, Ljubljana 

 

Z »Mrežo vodstvenih timov za krepitev distribuiranega vodenja« smo: 
   

 ozavestili pomen sodelovanja strokovnih delavcev pri vodenju VIZ,  

 spodbudili aktivnosti za vzpostavljanje primernih organizacijskih pogojev in klime za 
udejanjanje sodelovanja strokovnih delavcev pri vodenju VIZ, 

 ugotovili, kateri elementi distribuiranega vodenja so že prisotni v praksi vodenja VIZ in 
kateri dejavniki vplivajo na razvijanje distribuiranega vodenja,  

 spodbudili ravnateljico k iskanju in razvoju potencialov za vodenje med strokovnimi 
delavci,  

 okrepili veščine vodenja pri strokovnih delavcih za prevzemanje vodstvenih nalog, 

 omogočili izmenjavo dobrih praks preko mreženja sodelujočih VIZ. 
 

Podporna skupina za starše 

Zaradi ukrepov preprečevanja epidemije v letošnjem šolskem letu Podporne skupine 
za starše nismo realizirali. 
 

2.5 Projekti 

Turizem in vrtec 

Z igro do prvih turističnih korakov je turistični projekt, v okviru katerega najmlajši v vrtcih 
odkrivajo znamenitosti svojega kraja. Poteka pod okriljem Turistične zveze Slovenije. Rdeča 
nit projekta je bila v letošnjem šolskem letu »Voda in zdravilni turizem«.  
Pri izvajanju projekta smo se osredotočili na vodo kot vir življenja ter vodne vire v naši bližnji 
okolici. Otrokom smo omogočili kulturne in športne dogodivščine ob/z vodo, ki so pozitivno 
vplivale na njihovo fizično kondicijo ter izboljšale njihovo sodelovalno kulturo. Otroci so pri 
projektu aktivno sodeloval in raziskovali. Vodilo nam je bilo: »Kaj bo otrok ob tem novega 
doživel, spoznal, naredil, pridobil?« 
Vzgojitelji so načrtovali in vodili skupino otrok pri izvedbi dejavnosti, pripravili zaključno 
poročilo in projekt predstavili širši javnosti (spletna stran vrtca, predstavitev staršem). Cilji in 
vsebine so razvidne iz načrtov oddelkov, ki so se vključili v projekt. Ob zaključku projekta so 
vzgojiteljice pripravile poročilo, v katerem so projekt ovrednotile in zapisale dosežke otrok.  

Pasavček  

Otroci iz oddelkov, ki so sodelovali v projektu Pasavček, so poglabljali in razširjali znanja o 
varnem vključevanju v promet ter uporabo varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu in na 
izletih z avtobusom. V te dejavnosti so vzgojitelji aktivno vključevali tudi starše, ki so jim bili v 
pomoč in za vzgled. Vsebine so povezovali z različnimi kurikularnimi področji in otrokom 
omogočili, da so bili aktivni udeleženci procesa učenja. Zelo veliko so se naučili s skupnim 
zbiranjem informacij, igrali so igre vlog in si izmenjevali izkušnje. 

Simbioza giba 

Simbioza Giba je največja vseslovenska akcija, ki združuje idejo medgeneracijskega 

sodelovanja, prostovoljstva in gibanja. Akcija je v letu 2022 potekala cel mesec maj, s 

poudarkom na osrednjem tednu med 9. 5. in 16. 5. 2022. 
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Poslanstvo in cilj projekta: 
 spodbujanje zdravega življenjskega sloga vseh generacij, 

 ustvarjanje medgeneracijskega sodelovanja in sožitja, 

 spoznavanje novih gibalnih, rekreativnih in športnih aktivnosti ter brezplačna udeležba na 
različnih vadbah,  

 spodbujanje aktivnega in zdravega načina življenja v vseh življenjskih obdobjih, 

 prepoznavanje pozitivnega naboja prostovoljnega dela na športno gibalnem področju. 
 
Prednostna naloga projekta je bila skrb za telesno aktivnost in vzdržljivost, ki je predpogoj 
duševnega zdravja in miru. Projektu so se pridružili vsi oddelki otrok starih od 3 do 6 let. 
Pri otrocih smo krepili vrednote solidarnosti, humanitarnosti in medgeneracijskega 
sodelovanja.  
Vsak oddelek je izbral svojo obliko aktivnosti, s katero je spodbudil medgeneracijsko 
sodelovanje: pohod, telovadba po postajah, tek po parku, iskanje skritega zaklada v 
Mostecu. Mlajše generacije so v sodelovanju s starejšimi krepile empatijo in strpnost, kar 
zagotovo prinaša nove, pozitivne, trajne izkušnje vsem udeležencem. 

Nacionalni mesec skupnega branja Beremo skupaj  

V Nacionalni mesec skupnega branja, ki je potekal od 8. septembra do 10. oktobra 2021 so 
bili vključeni vsi oddelki vrtca.  
Z aktivnostmi projekta smo nadaljevali preko celega šolskega leta ter s tem ozaveščali 
pomen bralne kulture in bralne pismenosti.  
Spodbujali smo družinsko in skupno branje. Družinsko branje ugodno vpliva na otrokovo 
porajajočo se pismenost in je osnova za kasnejše uspešno učenje branja in dobro razvito 
bralno pismenost ter bralno kulturo. Skupno branje v vrtcu in knjižnici pa poglablja 
medsebojne čustvene vezi in je dober začetek poti v svet knjige.  
V knjižnih kotičkih smo otrokom ponujali kvalitetne slikanice in revije. Kotičke so vzgojitelji 
obogatili s slikanicami, ki so si jih izposodili v knjižnici ali pa so otroci slikanice prinesli v vrtec 
od doma. Pri spodbujanju branja so v mnogih oddelkih uporabili bralni nahrbtnik, ki so ga 
otroci odnesli domov. Napolnjen je bil s kakovostnim bralnim gradivom za otroke in strokovno 
literaturu za starše. 
Od oktobra 2021 do aprila 2022 so bili predšolski otroci vključeni v največji bralno-poslušalni 
projekt Mestne knjižnice: Ciciuhec – beremo z malčki. 
47 vzgojiteljev (100%) je pripravilo načrt dejavnosti za izvedbo projekta »Beremo skupaj«, s 
katerim razvijajo porajajočo se pismenost. 

2.6 Dodatni programi 
 
V letošnjem letu smo izvajali plesne urice v izvedbi Piruete, šole za plesno vzgojo in balet. V 
32 urni program je bilo vključenih 129 otrok v starosti 4-6 let iz vseh enot vrtca: 

 v enoti Kekec: 21 otrok, 

 v enoti Tinkara: 25 otrok, 

 v enoti Muca: 46 otrok, 

 v enoti Mojca: 12 otrok, 

 v enoti Rožle: 25 otrok. 
 
S programom so zaključili v mesecu maju in juniju 2022.  
  
Za izvajanje angleških uric smo imeli več izvajalcev. V program je bilo vključenih 93 otrok:  

 v enoti Tinkara: Maxi šola Mejač: 22 otrok, 

 v enoti Kekec: Maxi šola Mejač: 9 otrok, 

 v enoti Muca: Abis, d. o. o.: 26 otrok, 

 v enoti Rožle in Mojca: Abis, d. o. o: 36 otrok. 
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2.7 Spremljanje in vrednotenje procesa  
 
Spremljanje in vrednotenje vzgojno izobraževalnega dela je potekalo načrtno in ob različnih 
priložnostih. Osnovo za spremljanje in vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti procesa nam 
je predstavljal Letni delovni načrt vrtca Mojca. Ugotovitve nam bodo služile za načrtovanje in 
za zagotavljanje ustrezne profesionalne podpore strokovnim delavcem. 

2.7.1 Spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela 

Spremljanje in opazovanje pedagoškega dela je potekalo preko celega leta na različne 
načine: preko kolegialnih hospitacij, izmenjave idej in primerov dobre prakse, na aktivih enot, 
preko obiskov oddelkov, letnih pogovorov s strokovnimi delavci, s sodelovanjem pri različnih 
dejavnostih, s spremljanjem oglasnih desk za starše, utrinkov na spletni strani, pregledom 
pedagoške dokumentacije, zapisnikov in evalvacij LDN oddelka.  
 
Pri hospitacijah pomočnic ravnateljice, je bil poudarek na: 

 spremljanju aktivne vključenost otrok v proces (motiviranost, samostojnost, oblike 
učenja …), 

 prepoznavanju povezanosti oziroma skladnosti ciljev zastavljenih v LDN oddelka s 
cilji vrtca v izvedbenem kurikulu, 

 vzpostavitvi inovativnega učnega okolja, 

 dokazih o procesu učenja in napredka otrok (kako jih vzgojitelj spremlja, beleži, kako 
so v to vključeni otroci), 

 razvijanju strokovnih razprav o učenju in raziskovanju lastne prakse, 

 spodbujanju profesionalnega razvoja posameznika. 
 
Z uvedbo kolegialnih hospitacij smo vsem vzgojiteljicam omogočili, da vidijo svoje sodelavke 
pri neposrednem vzgojnem delu, da kritično ovrednotijo njeno ter svoje delo in da odlično 
prakso prenesejo v svoj oddelek otrok. Opazovalke imajo v naprej določene kriterije, cilje in 
vidike opazovanja, saj so osredotočene na aktivnost otrok, njihovo pobudo, udeleženost in 
raziskovanje. Po končani hospitaciji se vzgojiteljici pogovorita o celotni izvedbi. Namen 
pogovora je medsebojno učenje, izmenjava informacij in prepoznavanje lastnih močnih in 
šibkejših področij izvedbe. Z medsebojnim sodelovanjem in podporo drug drugemu vzgojitelji 
v vrtcu prispevajo k dosežkom skupnih ciljev.  

2.7.2 Notranja in zunanja presoja 

 
Notranjo presojo sistema vodenja kakovosti v vrtcu Mojca smo izvajali v skladu z 
načrtom notranje presoje 2021/2022. 

3 presoje niso bile izvedene zaradi daljše bolniške odsotnosti presojevalke (Edita 
Palamar, Katja Baranašič, Lili Dakič), ena presoja (Jovi Vidmar) ni bila izvedena zaradi 
drugih obveznosti. Tanja Jotanovič je bila presojana v preteklem letu namesto Vesne 
Prošič, zato je letos nismo ponovno presojali. 
Od načrtovanih 24 presoj (realno 23) je bilo izvedenih 19 (82,61%) presoj, katere je 
izvedlo 9 presojevalk. 

 
Ugotovitve presoj: 
 
Na delovanje vrtca je v zadnjem letu vplivala epidemija Covid-19, ki je zahtevala, da 
smo vpeljali določene spremembe za nemoteno komuniciranje z vsemi udeleženci 
vzgoje in izobraževanja. Sodelovanje med zaposlenimi in starši smo prilagajali 
trenutnim razmeram in za komunikacijo uporabljali nove oblike komunikacije in 
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izobraževanja. V zadnjem obdobju informiranje poteka predvsem preko e-pošte. 
Informacije smo prejeli od odgovornih oseb, iz medijev ali gmail-a vrtca (razvojni načrt). 

Novi časi so prinesli dodatne naloge in odgovornosti nosilcem posameznih nalog 
(uporaba novih načinov tehnologije, karantenske odločbe, poostrena higiena), ki so 
zahtevale dodaten napor in čas. Z uvedbo novih načinov komunikacije se je pokazalo, 
da smo šibki pri zagotavljanju in uporabi IKT tehnologije. 
Sodelovanje in komunikacija na ravni vrtca je dobra, še zlasti znotraj posameznih 
delovnih skupin. Zaposleni danes v ospredje postavljajo vrednote kot so: iskrenost, 
poštenje, spoštovanje, medsebojno razumevanje. 

Zaposleni imajo možnost različnih izobraževanj na ravni vrtca in samoizobraževanja. 
Vodstvo upošteva predloge zaposlenih glede izobraževanja skladno s potrebami in viri. 
Zaposleni želijo več izobraževanj o posebnih potrebah otrok in dietni prehrani, kar je 
posledica večjega števila otrok s težavami v razvoju oziroma z zdravstvenimi 
posebnostmi. Tehnični kader v zadnjem času ni bil deležen izobraževanj, zato 
predlagajo izobraževanja, ki bi jim bila v pomoč pri vsakodnevnem delu. Vzgojitelji 
začetniki so poleg mentorstva bili deležni srečanj preko aktiva, ki so jim bila v pomoč pri 
spoprijemanju z novimi nalogami. 

Strokovni aktivi so izbrali namestnika vodje ter v izvedbo dodali pregled zapisnika s 
prejšnjega aktiva. Dogovorjeni kazalci vrtca se v praksi ne uresničujejo načrtno v vseh 
oddelkih (npr. načrt aktivnosti za nespeče otroke). 

Novosti, izboljšave:  
 

 Odsotnost vzgojiteljice - roditeljski sestanek izpelje vzgojiteljica - 
pomočnica vzgojiteljice. 

 Uvedba samopostrežnega zajtrka in malice. 

 Uvedba novih jedi (namazi, tople in hladne jedi). 

 Uvedba novih oblik sodelovanja s starši in otroki v času epidemije. 

 Prostor za vpis otrok in osebno komunikacijo s starši z upoštevanjem higienskih 

predpisov. 

 Aktiv za vzgojitelje začetnike. 

 Urejena mapa z obvestili v pedagoški sobi Tinkare. 

 Dnevno zapisovanje opažanj o otroku. 

Predlogi za izboljšave: 

 

 Zagotavljanje IKT opreme in usposabljanje za njeno uporabo. 

 Organizacija dela vzgojiteljev - pomočnikov vzgojiteljev. 

 Ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih. 

 Konkretna opredelitev vodij v anketi o zadovoljstvu. 

 Izobraževanja za mlajše vzdrževalce (obrezovanje sadnih dreves, delo z 
motorno žago). 

 Mentorstvo novemu kuharju. 

 Podpora vodstva pri delu z zahtevnimi starši. 

 Obveščanje hišnikov o delu zunanjih izvajalcev. 

 E-asistent za pisanje priprav. 

 Omejiti uporabo folije pri prehrani. 

 Korenčkova pita za vse otroke. 

 Več zaposlenih za notranjo presojo. 



EVALVACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 2021/22  
13/ 35 

      

 

Vrtec MOJCA 
Levičnikova ulica 11, Ljubljana 

 

Na podlagi ugotovitev bomo v prihodnjem letu izpeljali naslednje izboljšave: 

Ugotovitve Ukrep Odgovorni 

Premalo znanj za delo z 

otroki z odstopanji v razvoju, 

stiskami in rizičnimi 

dejavniki. 

Opolnomočenje/podpora 

vzgojiteljev pri pridobivanju in 

uporabi novih znanj, veščin 

za delo z otroki. 

Janja Zajec Linec Darja 

Babič 

Nejasnosti pri ocenjevanju in 

razdeljevanju delovne 

uspešnosti. 

Ponovno se izpelje srečanje s 

sodelavci za pojasnitev 

ocenjevanja delovne  

uspešnosti. 

Jovi Vidmar 

Petra Andročec Maček 

Brigita Sobočan 

Premalo izobraževanj za 

tehnični kader. 

Glede na potrebe zaposlenih 

in vrtca se organizira 

izobraževanje za hišnike in 

kuharice. 

Jana But 

Evidenca o delu zaposlenih 

se vodi ročno in elektronsko. 

Iskanje možnosti za 

poenostavitev vodenja 

evidence zaposlenih 

prisotnost-odsotnost na delu). 

Vodstvo, organizacijske 

vodje 

 
Poročila obravnavale 14.04. 2022 in pregledale notranje presojevalke dne 22.04. 2022. 
 
 
Zunanja obnovitvena presoja po modelu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja je 
bila izvedena 9. maja 2022 in 10. maja 2022 (za leto 2021).  
 
Cilji zunanje presoje so bili:  

 ugotoviti izpolnjevanje zahtev modela KzP:2016 in Certifikacijskega pravilnika za 
sisteme vodenja,  

 preveriti učinkovitost izvedenih ukrepov predhodne presoje, 
 ugotoviti primernost vzdrževanja sistema za podaljšanje veljavnosti certifikata in 

 ugotoviti priložnosti za izboljšave. 

 
V zunanji presoji maja 2022 je sodelovalo 13 zaposlenih. Med presojo ni bilo ugotovljenih 
neskladnosti z zahtevami modela Kakovost za prihodnost 2016, so pa izpostavili nekaj 
pozitivnih ugotovitev: 
 

 Visoka motiviranost zaposlenih za prepoznavanje potreb otrok in iskanje novih poti 
za njihov napredek. 

 Vodstvo omogoča in vzpodbuja zaposlene, da spregovorijo o svojih željah in 
potrebah in jih motivira za sprejemanje izzivov. 

 V času epidemije so izvajali pogovorne ure s starši in otroci preko video povezav in 
na ta način ohranjali stik z otroci. 

 Ugotavljanje in sledenje potrebam interesov posameznikov po izobraževanju, kot tudi 
prenos pridobljenega znanja med sodelavce in v prakso. 

 Na področju svetovalnega dela imajo v Vrtcu Kolezija organizirano izposojo 
potrebnih didaktičnih pripomočkov za otroke s posebnimi potrebami, kar je z 
organizacijskega in finančnega vidika tudi primer dobre prakse MOL-a. 

 Zavod ima izredno dobro urejeno dokumentacijo. Skrbijo, da so vsi zaposleni 
obveščeni o spremembah in novostih na različnih področjih. 
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 Prehod na brezpapirno poslovanje (uvedba interneta), s čimer sledijo usmeritvi mesta 
Ljubljane, ki se zavzema za zmanjšanje ogljičnega odtisa. 

 Zelo dobro komuniciranje s starši otrok, ki imajo dietno prehrano in dosledno vodenje 
zapisov dogovorov. 

 Dobro organiziran tek za stare starše, ki poteka v okviru projekta Simbioza giba. 

Zunanja presojevalca sta podala šest priporočil, ki pomenijo priložnost za izboljšanje 
učinkovitosti sistema vodenja. Člani kolegija smo analizirali priporočila in na podlagi 
priporočil izdelali načrt za izboljšanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti, ki smo ga 
31.08.2022 posredovali Slovenskemu inštitutu za kakovost: 

 Cilje in kazalnike iz razvojnega načrta bomo opredelili v posameznem šolskem letu v 
LDN vrtca. 

 Letni razgovor z zaposlenimi se bo opravljal v času od januarja do začetka marca. 
Ločeno se bo opravil pogovor in seznanitev z letno oceno.  

 O aktivnostih in rezultatih posameznega projekta bomo načrtovali srečanja na ravni 
celotnega vrtca. 

 Pri oblikovanju komunikacijskega kanala intranet bomo sodelovali vsi člani kolegija 
(vodja prehrane, pomočnici ravnateljice, svetovalni delavki) in upoštevali vse 
zaposlene, ki bodo lahko svoje predloge podali neposrednim vodjem. 

 Vsi zaposleni enote Kekec so in bodo sodelovali s projektantom pri pripravi načrtov 
za celostno prenovo enote Kekec, pri kateri so in bodo podali svoja mnenja in 
predloge.  

 
Načrti presoj, izboljšav in poročila o realizaciji so shranjeni pri vodji kakovosti.  

 

3 ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS 

3.1 Vpis in sprejem otrok 
Med šolskim letom je prihajalo do izpisov otrok. Na podlagi prejetih vlog za tekoče šolsko leto 
smo na prosta mesta sprejemali otroke vseh starosti. V šolskem letu 2020/2021 smo v vrtec 
vključili 217 novih otrok. 
 
Za šolsko leto 2021/2022 smo do zaključka javnega razpisa 15. marca 2021 prejeli 167 vlog. 
Ker je bilo za 1.starostno obdobje oddanih več vlog, kot je bilo prostih mest, je Komisija za 
sprejem otrok 5. aprila 2022 pregledala in točkovala vloge in oblikovala prednostni vrstni red 
za sprejem. 
 

Primerjava prejetih vlog do konca javnega razpisa za sprejem otrok v vrtec 

Starostno obdobje 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

1. starostno obdobje 163 145 144 

2. starostno obdobje 29 22 22 

Skupaj 192 167 166 

 
V primerjavi s preteklim letom smo prejeli 1 vlogo manj in sicer za 1. starostno obdobje. 
 
Po zaključku vpisa smo do konca avgusta 2022 prejeli še 51 vlog in glede na prosta mesta 
starše povabili k vključitvi otroka v vrtec.  
 
V vrtec smo za šolsko leto 2022/2023 sprejeli 157 otrok 1. starostnega obdobja ter 34 otrok 
2. starostnega obdobja, skupaj 191 otrok. 
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3.2 Poslovni čas 
V času pred prazniki smo z anketnim vprašalnikom zbrali podatke o prisotnih otrocih. 
Skupnega dežurstva v času od 27.12.2021 do 31.12.2021 za vse prijavljene otroke nismo 
organizirali, poslovale so vse enote vrtca. 
 
 

Prisotnost otrok od 28. aprila 2022 do 29. aprila 2022 

Legenda: V – vpisani, P – prisotni, % - odstotek prisotnih od vpisanih 
 

Enota 28.04.2022 29.04.2022 

V P % V P % 

Mojca 31 26 83,9 29 24 82,7 

Muca 7 5 71,4 5 3 60,0 

Tinkara 8 5 62,5 8 5 62,5 

Kekec 11 7 63,6 11 7 63,6 

Skupaj 
1-3 

57 43 75,4 53 39 73,6 

Mojca, 
Rožle 

35 32 91,4 35 29 82,8 

Muca 12 6 50 12 7 58,3 

Tinkara 7 5 71,4 7 4 57,1 

Kekec 7 6 85,7 7 5 71,4 

Skupaj 
3-6 

61 49 80,3 61 45 73,8 

Skupaj 118 92 77,9 114 84 73,2 

 
Povprečna prisotnost otrok v času dežurstva, glede na število vpisanih otrok, je bila 73.2 %. 
V času dežurstva je poslovala enota Mojca. 
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3.3 Razpored otrok in zaposlenih 
 

3.3.1 Povprečna prisotnost otrok po oddelkih od septembra 2021 do 
junija 2022 

Enota Oddelek 
St. 

obd. 
Vzgojiteljica 

Odstotek 
prisotnosti 

Povprečje 
po star. 

st. 

Povprečje 
po enotah  

Mojca PTIČKI I. Heda Poglajen 66,8 

62,8 

64,6 

MEDVEDKI I. Irena Rinčič 62,0 

MUCE I. Tjaša Lotrič 59,2 

POLŽI I. Zvezdana Kolar 61,4 

MIŠKE  I. Irena Remškar 65,1 

PIKAPOLONICE I. Zdenka Žerovnik 62,4 

ZAJCI II. Nuša Gantar 68,0 

67,3 
PETELINI II. Sonja Flere 72,0 

METULJI II. Anica Pirc 65,2 

VEVERICE II. Katja Fink 64,0 

Rožle PIKAPOLONICE II. Olga Avsenik 71,4 

67,6 67,6 
METULJI II. Maja Škrlep 65,9 

ČEBELE II. Marko Jenko 69,5 

PTIČKI II. Andreja kancler 63,7 

Muca POLŽI I. Tina Lončar 44,4 
 
 
56,9 

     63.3 

ŽABICE I. Reufa Ajdinovič 45,5 

MUCE I. Katja Kotnik 67,1 

RIBICE I. Mojca Rebernak 60,7 

RAČKE    I. Carmen Rokavec 57,1 
 

JEŽKI I. Polonca Repovž, Maša Šeme 66,4 

MEDVEDKI II. Nataša Cerar, Eva M. Metlikovič 67,4 

69,6 

PIKAPOLONICE II. Nika Hribar Burilov 65,1 

PTIČKI II. Vita Hrovat 68,5 

ZAJCI II. Maja Šuštaršič 69,0 

METULJI II. Mirjana Pudja 72,7 

ČEBELE II. Nika Zupan 75,1 

Tinkara SONČKI I. Simona Šantl 58,2 

60,9 

63,9 

PIKAPOLONICE I. Bojana Lubej 49,0 

METULJI I. Nataša Ahac 69,0 

MUCKI I. Andreja Glušič 62,6 

ZAJCI I. Romana Begovič 66,7 

RAČKE II. Selvedida Botonjić Risović 66,8 

67,1 

ČEBELE II. Martina Škerl 65,7 

MEDVEDKI II. Špela Habjan 66,9 

ŠKRATI II. Romana Kužnik 68,9 

SOVICE ll. Ana Omahna 67,0 

Kekec ŽABICE I. Sonja Gregorčič 60,1 

60,8 

63,4 

ZVONČKI I. Lea Ponikvar 52,4 

METULJI I. Anja Stritih Korlat 67,3 

SOVICE I. Barbara Nagode 63,3 

PIKAPOLONICE I. Nika Ostanek 61,0 

PASTIRČKI II Anita Grajžl 71,9 

66,0 

ROŽICE II. Tanja Jotanović 68,2 

SONČKI II. Nataša Trs 75,0 

MEDVEDKI II. Urša Vrhovec 56,3 

SRČKI II. Blažka Stoilovski 63,6 

PTIČKI II. Bernarda Šlibar 61,0 

Vrtec Mojca 
1. st. obd. 60,3 

63,9 
2. st. obd. 67,5 

V izračun povprečne prisotnosti otrok štejemo celo šolsko leto, tudi dneve, ko smo izvajali 
skupno dežurstvo pred prazniki, poslovali v zmanjšanem obsegu in organizirali dejavnosti 
izven vrtca (letovanje). To vpliva na nižjo povprečno prisotnost otrok v teh mesecih. 
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Primerjava povprečne prisotnosti otrok na ravni vrtca 

Starostno obdobje 2019/2020 2020/2021 2022/2023 

1. starostno obdobje 69,1% 50,7%         60,3% 

2. starostno obdobje 73,8% 55,6%         67,5% 

Skupaj 71,5%* 53,1%              63,9% 

 

Število otrok in oddelkov na dan 31. maja 2022 

 
 1. starostno 

obdobje 
2. starostno 

obdobje 
Skupaj 

Enota Št.oddelkov Št. otrok Št.oddelkov Št. otrok Št.oddelkov Št. otrok 

Muca 6 85 6 127 12 212 

Mojca 6 86 4 82 10 168 

Rožle   4 95 4 95 

Kekec 5 67 6+1 119 11+1 186 

Tinkara 5 71 5 102 10 173 

Vrtec Mojca 20 309 24 525 47 834 

 
Med šolskim letom je prihajalo do sprememb števila otrok v posameznih oddelkih zaradi 
izpisov iz vrtca in vpisov. Na dan 21. 9. 2021 je bilo vključenih 772 otrok, konec maja 2022 
pa 834. 
 

Primerjava števila vpisanih otrok skozi tri leta 31. maja 

 
Starostno obdobje 2019/2020 2020/2021 2022/2023 

1. starostno obdobje 283 320 309 

2. starostno obdobje 565 507 506 

Kombiniran oddelek   19 

Skupaj 848 827 834 

 
V tem šolskem letu smo imeli v enoti Kekec en kombiniran oddelek. 

3.3.2 Spremembe zaposlenih  

Spremembe pri zaposlenih so nastale zaradi izteka porodniškega dopusta, daljših bolniških 
odsotnosti, upokojitve in odpovedi delovnega razmerja.  
 

3.3.2.1 Spremembe strokovnih delavcev po enotah in oddelkih 

 

Enota Muca 
Oddelek Strokovni delavci  Opomba 

Polžki Katja Baranašič Nadomešča Niko Zupan od 06.09.2021 do 31.08.2022 

 
Ptički 

 
Vita Horvat 

Nadomešča Bernardo Strniša od 01.09.2021 do 12.04.2022 

Nadomešča Tino Lončar od 13.04.2022 do 19.06.2022 
Nadomešča Polonco Repovž od 20.6.2022 do 08.07.2023 

 
 
Ježki 

 
 
Maša Šeme 

Nadomešča Niko Hribar Burilov od 11.10.2021 do 30.11.2021 
Nadomešča Polonco Repovž 09.02.2022 do 20.03.2022 
Nadomešča Evo Metlikovič M. od 13.04.2022 do 14.04.2022 
Nadomešča Mojco Rebernak od 15.04.2022 do 12.06.2022 
Nadomešča Evo M.M. in Bernardo S. 13.06.2022 do 31.08.2022 

Sočasnost Špela Odar Nadomešča Simono Šantl od 20.10.2021 do 30.11.2021 
Nadomešča Niko Hribar Burilov od 01.12.2021 do 31.12.2021  

 Ribice Tanja Jotanovič Nadomešča Mojco Rebernak od 01.07.2022 do 17.07.2022 
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Enota Mojca in Rožle 
Oddelek Strokovni 

delavci  
Opomba 

 
Veverice 

 
Jana Rudolf 

Nadomešča Francija Ciuho od 20.02.2021 do 02.01.2022  
Nadomešča Špelo Odar od 03.01.2022 do 31.08.2022   

Veverice Katja Fink Nadomešča Dunjo Bregar od 01.09.2021 do 31.8.2022 

Metulji Tina Dragovan Nadomešča Katarino Udir od 01.09.2021 do 31.03.2022 

Pikapolonice Klara Plestenjak Nadomešča Bojano Gostan od 01.09.2021 do 03.10.2021 
Nadomešča Ano Dolenc od 04.10.2021 do 31.08.2022 

Sočasnost Amira Malkič Nadomešča Alenko Barle od 16.0 9. 2021 do 17.03.2022 – 4 ure 

Metulji Maja Škrlep Nadomešča Benjamino Kožuh od 01.09.2021 do 31.08.2022 

Muce Manca Selan Nadomešča Sabino Midžan od 04.01.2022 do 31.08.2022 

Sočasnost Perc Nina Nadomešča od 22.03.2022 do 31.08.2022 – 4 ure 

Sočasnost Nina Perc Nadomešča Ano Modic od 12.04.2022 do 31.08.22 – 4 ure 

Metulji Neža Hočevar Nadomešča Vito Hrovat od 13.04.2022 do 31.08.2022 

Sočasnost Amira Malkić Nadomešča Alenko Barle od 16.09.2021 do 17.03.2022 

Metulji Maja Škrlep Nadomešča Benjamino Kožuh od 01.09.2021 do 31.08.2022 

 
Enota Kekec 
Oddelek Strokovni delavci  Opomba 

Pikapolonice Marjanca Križaj Nadomešča Bojano Gostan od 04.10.2021 do 31.08.2022 

Medvedki Špela Grablovec  Nadomešča Mašo Šeme od 02.11.2021 do 30.11.2021 
Nadomešča Mašo Černe 01.12.2021 do 31.08.2022 

Pastirčki Klara Baltič Nadomešča Lucijo Fantin od 06.12.2021 do 12.01.2022 
Nadomešča Sabino Škrgič od 13.01.2022 do 31.08.2022 

Medvedki Tadeja Jamar Nadomešča Lucijo Fantini od 12.07.2021do 03.12.2021 

Rožice Tanja Jotanovič Nadomešča Vesno Prošič od 01.09.2021 do 30.06.2022 

 
 
Enota Tinkara 
Oddelek Strokovni delavci  Opomba 

 
Pikapolonice 

 
Kristina Udovč 

Nadomešča Mašo Šeme od 10.02.2022 do 20.03.2022 
Nadomešča Marijo Hiti od 21.03.2022 do 10.04.2022 
Nadomešča Katarino Udir od 11.04 2022 do 12.04.2022 
NadPieomešča Mašo Šeme od 13.04.2022 do 31.08.2022 

Škratki Neža Hočevar Nadomešča Babnik Petro 16.09.2021 do 03.03.2022 
Nadomešča Evo Metlikovič M. 04.3.2022 do 12.04.2022 

Sočacnost Tadeja Jamar Nadomešča Alenko Barle 01.05.2021 do 11.07.2021 4 ure 
Nadomešča Fantini Lucijo od 12.07.2021 

Sočasnost Katarina 
Blagojevič 

Nadomešča Vito Hrovat od 04.10.2021 do 12.04.2022   

 
Upokojitev: Vojka Vidmar, Potočnik Tajana, Vidic Stojana 
 
Porodniški dopust: Maša Černe, Dunja Bregar, Bernarda Strniša, Petra Babnik, Katarina 
Udir, Ana Dolenc. 
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3.4 Spremembe drugih delavcev vrtca 

Naziv delovnega mesta Zaposleni Opomba 

OPZHR Aida Seferović Nadomešča Lidijo Baša od 06.10.2021 do31.08.2022 

Spremljevalka Urška Gašperšič  Zaposlitev 01.09.2021 do 21.08.2021 

Spremljevalka Mojca Železnik Zaposlitev 06.09.2021 do 31.08.2022 

Spremljevalka  Sara Hrovat  Zaposlitev 22.09.2021 do 31.08.2022 

Spremljevalka  Urška Pintar  Zaposlitev 02.11.2021 do 31.08.2022 

Spremljevalka Vanja Dimc Zaposlitev 10.05.2021 do 15.08.2022 

Koh. pom. in čistilka Špela Benet Zaposlitev od 20.09.2021 do 31.08.2022 

Kuh. pomočnik Kličič Aličajić Esma Nadomeščanje od 30.11.2021 – 20.1.22 
Nadomeščanje od 26.01.2022 do 31.08.2022 

Kuh. pomočnik Beatris Pehlić Zaposlitev 26.05.2021 do 30.11.2021 

Kuh. pomočnik Gordana Kokotović Zaposlitev od 01.12.2021 do 31.08.2022 

Kuhar Sanela Jašić Nadomeščanje od 07.12.2021 do 25.01.2022 

Kuh. pomočnik Sanela Jašić Nadomeščanje od 26.01.2022 do 31.08.2022 

Kuh. pomočnik Veronika Bačar Zaposlitev 01.09.2021 do 25.01.2022 

Ekonom Šeherizada Redžić Zaposlitev 01.01.2022 do 31.08.2022 

 

Porodniški dopust: Lidija Baša 

4 DELO STROKOVNIH DELAVCEV IN DRUGIH DELAVCEV 
V VRTCU 

Na nivoju vrtca se z različnimi aktivnostmi trudimo, da bi zadovoljili potrebe in pričakovanja 
vseh zaposlenih. Strokovni delavci so o sodelovanju med zaposlenimi in izvajanju nalog 
zapisali refleksijo. Velika večina jih meni, da je sodelovanje dobro, pohvalili so svoje 
sodelavce in zapisali, da so odgovorno izvajali vse naloge, ki so bile potrebne za izvedbo 
procesa. Nekateri so tudi zapisali, da se je zamenjava tandema izkazala kot izboljšava in 
priložnost za to, da se gradi spoštljiv, pošten, delaven in odprt odnos, ki temelji na 
sodelovanju, enakovrednosti, sproščeni pozitivni energiji ter vzajemni skrbi za dobrobit otrok 
v skupini. 
V času od 3. maja 2022 do 20. maja 2022 smo izvedli spletno anketo o zadovoljstvu 
zaposlenih. Na spletni anketni vprašalnik se je odzvalo 135 zaposlenih. 135 (100 %) 
zaposlenih je kliknilo le na nagovor, 114 zaposlenih (84%) je kliknilo na anketo. Anketo je 
začelo izpolnjevati 105 zaposlenih (78 %), kar predstavlja 62,2 % zaposlenih. Anketni 
vprašalnik je v celoti izpolnilo 86 zaposlenih (64%), kar predstavlja 53,4 % zaposlenih. 
 

Zadovoljstvo zaposlenih  

Legenda: 1 – zelo nezadovoljen, 5 – zelo zadovoljen 
 

Področja 2022 

Odnos do kakovosti 4,3 

Inovativnost, iniciativnost 4,0 

Motivacija in zavzetost 3,8 

Pripadnost podjetju 4,1 

Notranji odnosi 3,9 

Strokovna usposobljenost in učenje 3,9 

Poznavanje poslanstva, vizije, ciljev 4,0 

Vodenje 4,0 

Organiziranost 4,0 

Notranje komuniciranje in informiranje 4,0 

Razvoj kariere 3,7 

Nagrajevanje 2,9 

Zadovoljstvo 4,1 

Skupaj 3,9 
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Iz preglednice vidimo povprečno vrednost strinjanja s trditvijo oziroma zadovoljstva 
zaposlenih s posameznim elementom. Zaposleni se močno strinjajo s trditvijo, da po svoji 
moči prispevamo k doseganju standardov (4,7), se čutimo odgovorne za kakovost našega 
dela (4,6). Pozitivno govorimo o vrtcu zunaj njega (4,5) in smo samostojni pri opravljanju 
svojega dela (4,5). Nižje strinjanje so zaposleni izrazili pri trditvah nagrajevanja: bolj 
obremenjeni so ustrezno stimulirani (2,9), prejemamo plačo, ki je višja oziroma enakovredna 
plači tržišča (2,7) ter razmerja med plačami zaposlenih so ustrezna (2,2). Zaposleni so 
najvišje strinjanje s trditvami izrazili na področju odnosa do kakovosti (4,3), najnižje pa na 
področju nagrajevanja (2,9). Zaposleni so najvišje zadovoljstvo (4,5) izrazili pri zadovoljstvu s 
stalnostjo zaposlitve, delovnim časom ter delom. Najnižje so zaposleni ovrednotili 
zadovoljstvo s plačo (3,0). Glede na ukrepe politike je (ne)zadovoljstvo z nagrajevanjem in 
posledično plačo razumljivo, saj ima delodajalec omejene možnosti za nagrajevanje in 
financiranje zaposlenih. 
 

5 SODELOVANJE S STARŠI 

Medsebojno sodelovanje med starši in vrtcem temelji na skupnih ciljih in nalogah vzgoje. 
Skupaj si prizadevamo za optimalni razvoj otrokovih potencialov, za otrokovo uspešno  
napredovanje ter zdrav in skladen razvoj. V vrtcu potekajo različne oblike sodelovanja: 
formalne oblike sodelovanja, neformalne oblike in dejavno vključevanje staršev v izvedbeni 
kurikul.  
S sodelovanjem in vključevanjem staršev v izvedbeni kurikul omogočamo staršem več 
možnosti za spoznavanje njihovega otroka (interakcije z vrstniki, igra in učenje, razumevanje 
stopnje razvoja, realnejša pričakovanja), za boljši vpogled v delo vzgojitelja in v 
kompleksnost pedagoškega procesa.  
 

Vsi vzgojitelji uresničujejo dogovorjeni način dela tako, da: 

 obveščajo starše tudi po e-pošti (47 vzgojiteljev), 

 aktivno vključujejo starše v izvedbeni kurikul (37 vzgojiteljev). 
 
Srečanje s starši novo sprejetih otrok smo izpeljali 1. junija 2022. 
 

5.1 Šola za starše  
Vrtec nudi staršem pomoč pri vzgoji otrok tudi preko izobraževalnih srečanj z različnimi 
temami, ki jih izvajajo zunanji strokovnjaki.  

 
Vsebina Izvajalec  Datum Število udeležencev 

Zdrav otrok v vrtcu  
(za starše otrok iz enot 
Kekec, Muca in Tinkara) 

Željka Dvorski Cifrek 08.11.2021 92  
 

Zdrav otrok v vrtcu 
(za starše otrok iz enot 
Mojca in Rožle) 

Vesna Kramarič 08.11.2021 48  
 

Varna uporaba TV, digitalnih 
naprav in spleta 

Špela Reš 27.1.2022 20 
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Starše smo povabili tudi na predavanji, ki jih je organiziral IC Pika:  

 Pozitivno razmišljam in se bolje počutim, 11.10.2021. 

 Zakaj in kako se igrati s svojim otrokom, 23.05.2022. 

Vsa srečanja Šole za starše so potekala na daljavo preko spletnih aplikacij. 
 

5.2 Svet staršev 
 
Prvo sejo Sveta Staršev smo organizirali 14. 10. 2021, preko ZOOM-a. Srečanje se je pričelo 
s predstavitvijo zdravstveno higienskih ukrepov v vrtcu, ki ga je strokovno predstavila 
medicinska sestra. Nadaljevali smo s konstituiranjem Sveta staršev - izvolitev predsednika in 
namestnika. Za upravni odbor sklada je Svet staršev izvolil predstavnike staršev za nov 
štiriletni mandat. Podano je bilo tudi poročilo o delovanju sklada Vrtca Mojca v šolskem letu 
2020/21. Predstavljena je bila Evalvacije letnega delovnega načrta 2020/21 in Letni delovni 
načrt 2021/22. Obravnavali smo tudi predloge in vprašanja staršev iz oddelčnih roditeljskih 
sestankov. Prisotnih je bilo 42 staršev.  
Sprejeti sklepi:  

 Sprejme se predlagan dnevni red. 

 Predsednik Sveta staršev je g. Ivo Bohte, namestnica je ga. Katarina Vrhovec. 

 Predstavniki staršev v Upravni odbor sklada so: Tamara Stojković iz enote Muca, 

Nina Mirjam Matkovič Jakšič iz enote Mojca-Rožle, Žiga Flajs iz enote Muca in 

Dominik Nabergoj iz enote Kekec.  

 Sprejme se predlog Evalvacija letnega delovnega načrta 2020/21. 

 Sprejme se predlog Letnega delovnega načrta 2021/22. 

Druga seja Sveta staršev je bila organizirana 15. 6. 2022, zaradi predstavitve organizacije 
dela v vseh enotah v prihodnjem šolskem letu, ko se bo prenavljala enota Kekec. Seje se je 
udeležilo 13 staršev. Ravnateljica je predstavila razpored skupin enote Kekec v času 
prenove. Skupine bodo od konca julija 2022 razporejene v enote Mojca, Rožle, Tinkara in 
Muca. Od 1. 9. 2022 dalje pa bodo skupine razporejene še v OŠ Miška Kranjca in OŠ 
Dravlje. Predstavljene so bile tudi dodatne dejavnosti, ki se bodo izvajale v prihodnjem 
šolskem letu. Zaradi zasedenih telovadnic v vseh enotah se v šolskem letu 2022/23 plesne 
urice ne bodo izvajale.  
 

5.3 Sklad vrtca 
 
V tem šolskem letu so bile izvedene tri seje, ki so bile namenjeni načrtu dela, obravnavi vlog 
za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti in letovanj ter pregledu finančnega stanja Sklada.  
 

5.4  Zadovoljstvo staršev 
 
V času od 4. maja 2022 do 20. maja 2022 smo izvedli spletno anketo o zadovoljstvu staršev. 

Na vprašanja o zadovoljstvu staršev s posameznim elementom je odgovarjalo 313 staršev, 

kar predstavlja 37,6% staršev vseh vključenih otrok na dan 4. 5. 2022. Anketni vprašalnik je 

v celoti izpolnilo 284 staršev (34,1 % staršev vseh vključenih otrok), 29 staršev (3,5 % 

staršev vseh vključenih otrok) pa je anketo delno izpolnilo.  
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Preglednica 1: število izpolnjenih vprašalnikov  
 

Enota  Število 

vključenih 

otrok  

4. 5. 2022  

Št. izpolnjenih 

vprašalnikov  

% veljavnih 

vprašalnikov  

% izpolnjenih 

vprašalnikov  

glede na 

število 

vpisanih  

MOJCA   168  63  20 %  37,5  

KEKEC   186  56  18 %  30,1  

MUCA  211  86  27 %  40,8  

TINKARA   172  81  26 %  47,1  

ROŽLE   95  27  9 %  28,4  

Skupaj  832  313  100%  37,6 %  

 

Iz preglednice 1 vidimo, da je na spletni vprašalnik odgovorilo največ staršev iz enote 

Tinkara (37,1%), sledijo starši iz enote Muca (40,8 %), enote Mojca (37,5%) in enote Kekec 

(30,1%). Najnižji delež vrnjenih vprašalnikov je bil v enoti Rožle (28,4%).  

  

Na spletni vprašalnik je odgovorilo največ staršev, ki imajo otroka vključenega v vrtec prvo 
leto (23%). Sledijo starši, ki imajo otroka vključenega v vrtec 2-3 leta (22%), 3-4 leta (20%) in 
več kot 4 leta (19%). Najmanj je odgovorov staršev, ki imajo otroka vključenega v vrtec 1-2 
leti (15%). 

 

V preglednici 2 je prikazana povprečna vrednost zadovoljstva staršev s posameznim 
elementom.  

Legenda: 1 – zelo nezadovoljen, 5 – zelo zadovoljen: 
 

Področja 2022 

Uvajanje otroka 4,4  

Dnevni program oz. dejavnosti v oddelku 4,4  

Informiranje o razvoju in počutju otroka 4,2  

Zadovoljstvo otroka v vrtcu 4,5  

Komunikacija, odnos strokovnih delavcev do otroka 4,5  

Komunikacija, odnos strokovnih delavcev do staršev 4,4  

Komunikacija, odnos vodstva do staršev 4,2  

Komunikacija, odnos ssvetovalnih delavk do staršev 4,4  

Komunikacija, odnos OPZHR do staršev 4,2 

Komunikacija, odnos adm.-računovodskih delavcev do staršev 4,5  

Kakovost sistema obveščanja v vrtcu 4,3  

Primernost in pestrost prehrane 4,4  

Ravnanje, obveščanje v primeru bolezni v skupini 4,4  

Urejenost notranjih in zunanjih prostorov 4,4  

Skupaj 4,4  

  

Starši so najvišje ovrednotili zadovoljstvo otroka v vrtcu, komunikacijo in odnos vzgojiteljic do 

otroka ter komunikacijo in odnos administrativno računovodskih delavcev do staršev (4,5).  
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Najnižje so starši ovrednotili zadovoljstvo z obveščanjem o razvoju in počutju otroka, 

komunikacijo in odnos vodstva in OPZHR do staršev (4,2).  

 

Pobude, predlogi in pohvale staršev: 

 

Starši so zapisali:  

 veliko pohval in zahval strokovnim delavcem,  

 mnogo pohval in splošno zadovoljstvo s programom in aktivnostmi vrtca.  

 

Želijo si:  

 več komunikacije o dejavnostih v skupini in o otroku (različni načini),  

 več bivanja na prostem (kjer je tega malo),  

 enostavnejši sistem za obveščanje o odsotnosti otroka,  

 več dejavnosti in obiskov izven vrtca,  

 več zunanjih igral.  

Vse pobude, predloge in pohvale, ki so jih zapisali starši so bile predstavljene skupini 

notranjih presojevalcev in kolegiju. Zaposlenim bodo predstavljene na aktivih enot. Na 

podlagi razprave in možnosti bomo izbrali predloge za izboljšave v prihodnjem šolskem 

letu in le te vnesli v letni delovni načrt vrtca za šolsko leto 2022/2023.  

  

6 SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Vpetost vrtca v kulturno okolje je eden od pomembnih elementov načrtovanja življenja in dela 
v vrtcu, ki vpliva na možnost doživljanja skupnosti. Ob raziskovanju in odkrivanju bližnjega 
družbenega okolja so otroci pridobivali informacije o širšem okolju in ob tem na različne 
načine bogatili znanja in izkušnje (obiski različnih ustanov, opazovanje, vodeno raziskovanje, 
igra vlog, sodelovanje pri ustvarjanju na različnih področjih). 
 
Z vključevanjem v različne dejavnosti smo otrokom in zaposlenim omogočili aktivno 
vključevanje, spoznavanje in razvijanje občutljivosti za dogodke v svojem okolju in tako tudi 
obogatili program: 

 Skupini Ptički in Zajci iz enote Muca je z likovnimi izdelki sodelovala na nagradnem 
natečaju projektu Spodbujamo prijateljstvo (Društvo Sobivanje). 

 Enoti Mojca in Rožle sta skupaj z OŠ Koseze in Četrtno skupnostjo izpeljali čistilno 
akcijo. 

 V enoti Mojca smo organizirali praznovanje Zelenega Jurija, ki so ga obiskali naključni 
obiskovalci, ki jih je prireditev pritegnila. Povabljeni so bili tudi otroci iz naših enot, ki so z 
nami zapeli, zarajali in se ob ljudski glasbi veselili pomladi. 

 Enota Muca je izpeljala dve zbiralni akciji papirja v sodelovanju z MOL. 

 Enota Muca je skupaj z OŠ Miška Kranjca izpeljala čistilno akcijo. 

 Enota Kekec je skupaj z OŠ Dravlje izpeljala čistilno akcijo v okviru Draveljčkovega dne. 

 Skupini najstarejših otrok iz enote Kekec so se udeležili dneva odprtih vrat prostovoljnega 
gasilskega društva Dravlje. 

 Enota Muca je skupaj s Četrno skupnostjo Dravlje pripravila razstavo panjskih končnic. 

 Atletska zveza Slovenije pripravila množično akcijo, s katero spodbuja otroke k atletskim 
korakom in želi ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja. V vseh enotah 
smo organizirali tek enot za vse otroke.  
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 Skupini Srčki in Sončki iz enote Kekec so se ob dnevu sloveskega športa udeležili 
športnega poligona v OŠ Dravlje. 

 Četrtna skupnost Dravlje je otrokom iz enote Kekec enkrat tedensko omogočila vadbo v 
njihovi telovadnici.  

 Otroci iz enote Kekec so se v tednu otroka udeležili aktivnosti na temo »Razigran uživaj 
dan«, ki jih je organizirala OŠ Dravlje. 

 Večina otrok našega vrtca se je podala na pohod Pot ob žici v četrtek, 5. 5. 2022. 
Nekaterim skupinam so se na pohodu pridružili stari starši. Pohod ohranja spomin na 
osvoboditev Ljubljane. Skozi druženje in rekreacijo smo otrokom omogočili, da vrednote, 
ki jih Pot ob žici obuja, usmerimo v sedanjo in prihodnjo boljšo družbo. 

 Sodelovanje z ZD Šiška: delavnice zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje za otroke, 
predavanje za starše in pedagoške delavce. 
 

7 PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNEVANJA 

7.1  Izobraževanje 
Ena od oblik, s katerimi skrbimo za profesionalni razvoj zaposlenih, so izobraževanja. Kot 
učeča se skupnost se zavedamo potreb po kompetencah in novem znanju zaposlenih. V 
letošnjem šolskem letu smo zaposlenim na različnih delovnih mestih omogočili okrog 60 
izobraževanj. Nekaj izobraževanj je potekalo v živo, nekaj pa preko spleta. V bodoče si 
zaposleni želijo izobraževanj z naslednjih področij: otroci s posebnimi potrebami, čustveno 
vedenjske težave otrok, nadgradnja izobraževanja o čustveni inteligenci, raziskovanje narave 
z otrokom, gozdna pedagogika, soočanje s stresom, tehnike sproščanja, … 
 

Vsebina  Izvajalec Datum Udeleženci  Cena  

Študijska srečanja 
za strokovne 
delavce vrtcev 

ZRSŠ 24.08 – 
30.09.2021 

Ana Oražem, Barbara 
Nagode, Nika 
Ostanek, Andreja 
Glušič, Katja Kotnik 

0,00 
 

Živim in diham ples PD Kazina 03.09.2021 Marjana Gregorič, Eva 
M. Mlinarič 

0,00 

Izobraževanje o 
anafilaksiji 

Pediatrična 
klinika 

03.09.2021 Barbara Friškovec, 
Katja Kotnik, Carmen 
Rokavec, Sabina 
Midžan, Mojca 
Rebernak, Mateja 
Volf, Tina Kerin 

0,00 

Prvi koraki v svet – 
uvajanje otrok v 
vrtec 

Zavod za 
zdravo in 
varno vzgojo 
otrok 

07.09.2021 Heda Poglajen 15,00 

Posvet združenja 
ravnateljev vrtcev 
Slovenije 

Združenje 
ravnateljev 
vrtcev 
Slovenije 

07.09.2021 Jov Vidmar 118,00 

Izobraževanje o 
sladkorni bolezni 

Pediatrična 
klinika 

10.09.2021 Anja Remškar, Janja 
Škrbec 

0,00 

Trdni MA temelji z 
Numicom  

 13.09.2021 Martina Škerl 0,00 

Sodobno 
računovodstvo v 
VIZ 

Educa 
izobraževanje 

14.09 – 
15.09.2021 

Cvetka Remškar, 
Boža Čebular 

509,96 



EVALVACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 2021/22  
25/ 35 

      

 

Vrtec MOJCA 
Levičnikova ulica 11, Ljubljana 

 

Šola za ravnatelje, 
ravnateljski izpit 

ZRSŠ 2021/22 Petra Andročec Maček 542,90 

Konferenca 
koordinatorjev 
programa Eko šola 

Eko šola 20.09.2021 Andreja Glušič 0,00 

Usposabljanje za 
vzgojitelje Mala 
Zetra 

Mladinski 
tehnološki 
center 404 

21.09.2021 Nataša Trs, Martina 
Škerl 

0,00 

Posvet: 
Vključevanje otrok 
priseljencev v vrtce 

 22.09.2021 Nataša Trs, Mateja 
Volf 

0,00 

Zaključna 
konferenca 
projekta Trajnostna 
mobilnost v vrtcih 
in osnovnih šolah 

Ministrstvo za 
infrastrukturo s 
partnerji 

22.09.2021 Janja Z. Linec 0,00 
 
 
 
 
 

Ritmično-
melodične 
dejavnosti in 
medpodročno 
povezovanje 

Jaka Strajnar 27.09., 04.10., 
11.10., 
18.10.2021 

Vita Hrovat, Eva M. 
Mlinarič, Maša Šeme, 
Selvedina B. Risovič, 
Sabina Škrgič, Špela 
Odar, Tjaša Lotrič 

553,00 

Prilagajanje na led 
in učenje drsanja 
skozi igro 

 29., 
30.09.2021 

Edita Palamar, Tadeja 
Jamar, Urša Podobnik 

0,00 

XXVII. strokovno 
srečanje ravnateljic 
in ravnateljev 
vrtcev 

ZRSŠ 11., 
12.10.2021 

Jovi Vidmar 0,00 

Učinkovito delo 
asistenta in 
spremljevalca v 
vrtcu in šoli 

Damjana Šmid 11.10., 18.10., 
02.11.2021 

Mojca Železnik, Sara 
Hrovat 

96,00 

Spletni seminar 
Gibalnice 

 12.10.2021 Maja Šuštaršič, 
Martina Škerl 

0,00 

Tečaj prve pomoči Rdeči križ 
Slovenije 

13.10.2021 Edita Palamar 97,81 

Konferenca SVIZ SVIZ 18.10., 
19.10.2021 

Marta Tina Tomšič 0,00 

Senzorno 
zaznavanje otrok z 
avtizmom 

IC Pika 20.20.201 Katja Fink 65,00 

Govorni razvoj 
otroka 

Forum 20.10.2021 Olga Avsenik 180,00 

Program promocija 
zdravja od A do Ž 

Gibit  01.11 – 
30.11.2021 

Vsi zaposleni 305,00 

Šola čustvene 
inteligence za 
sočutno in ljubečo 
vzgojo 

Andrej 
Debeljak, 
Petra Paver 

09.11., 
23.11.2021, 
11.01., 10.02., 
10.03., 05.04., 
12.05.2022 

Janja Škrbec, Edita 
Palamar, Tanja Babič, 
Sonja Porenta, Anita 
Grajžl, Nataša Trs, 
Urška Grčar, Anja 
Harjač, Mateja Oman, 
Teja Zalokar, Katja 
Fink, Nuša Gantar, 

3.999,00 
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Olga Avsenik, Nika 
Zupan, Lili Dakič, 
Katja Baranašič, 
Mojca Rebernak, Joži 
Čamernik, Iris Kalšek, 
Špela M. Kralj, Janja 
Z. Linec 

Mednarodna 
konferenca o 
avtizmu EMentH  

To sem jaz 12., 
13.11.2021 

Janja Z. Linec 230,00 

Svetovalno delo v 
podporo delovanja 
vrtca 

Skupnost 
vrtcev 
Slovenije 

29.11.2021 Darja Babič, Janja Z. 
Linec 

0,0 

Kako spodbujati 
razvoj zgodnje 
pismenosti 

Kdo? Zoom 11.01.2022 Sonja Flere 0,00 

Glasbene zgodbe Modra 
akademija 

15.12.2021 Sonja Flere 0,00 

Munera 3 – 
postavitev lutkovne 
predstave v vrtu: 
od ideje do 
realizacije 

Pedagoška 
fakulteta 

Januar, 
februar 2022 

Katja Baranašič 0,00 

Komunikacija in 
sodelovanje s 
starši 

ZPM 12.01.2022 Anja Harjač, Katja 
Zupančič, Heda 
Poglajen, Janja 
Škrbec, Lucija Kuralt, 
Nataša Zavrl, Urša 
Vrhovec, Sabina 
Škrgič, Marko Jenko, 
Olga Avsenik, 
Selvedina B. Risović, 
Tjaša Lotrič, Tea 
Zalokar, Irena Rinčič, 
Katja Fink, Janja Z. 
Linec 

0,00 

Preprečevanje 
neželenega 
vedenja otrok z 
avtizmom 

Motus 21., 
22.01.2022 

Katja Fink 80,00 

Dietna prehrana 
vrtčevskih otrok 

Andreja Širca 
Čampa 

  305,00 

Program za 
spodbujanje 
prijaznosti 

ISA inštitut 26.01 – 
17.02.2022 

Darja Babič, Ana 
Oražem, Marko Jenko 

555,00 

Avtizem  IC Pika  02.02., 09.02., 
16.02.2022 

Špela M. Kralj 123,00 

Ustvarjalno 
sobivanje s 
konfliktom in 
stresom 
 
 
 

Inštitut stopinje 17.02., 
16.03.2022 

Strokovni delavci 
enote Muca 

19,00 
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Usposabljanje za 
zagotavljanje 
učinkovitega 
uvajalnega okolja 
za učitelja 
začetnika 

Šola za 
ravnatelje 

03.03.2022 Jovi Vidmar, Brigita 
Sobočan, Nina 
Urbančič 

0,00 

Pripovedovanje v 
pedagoškem 
procesu 

Slovensko 
mladinsko 
gledališče 

03.03.2022 Maša Šeme 20,00 

Distribuirano 
vodenje 

ZRSŠ 15.03.2022 Andreja Glušič, Vida 
Malnar, Brigita 
Sobočan, Carmen 
Rokavec, Petra 
Andročec Maček, Anja 
Stritih Korlat 

 
0,00 

Mreže: Klima in 
kultura 
organizacije med 
rutino in 
spremembo 

ZRSŠ 16.03.2022 Nika Zupan, Mirjana 
Pudja, Brigita 
Sobočan, Polonca 
Repovž, Jovi Vidmar 

567,30 

Aktualnost pravljic Šolski center 
Rogaška 
Slatina 

18.03.2022 Neža Hočevar, Mateja 
Oman, Ana Modic, 
Vita Hrovat 

57,51 

Z igro in gibanjem 
spodbujam razvoj 
predšolskega 
otroka, 
nadaljevalni tečaj 

Jasna Tapečar 
Pavšič, Nina 
Korošec, 
Mojca Vilfan 

21.03., 28.03., 
04.04.2022 

Alenka Račič, Janja Z. 
Linec 

200,00 

Otrokov gibalni 
razvoj 

Andreja 
Lapanja 

23.03., 
24.03.2022 

Vzgojiteljice in 
vzgojitelj 

950,00 

Izobraževalna 
konferenca 
Sodobno 
računovodstvo v 
VIZ 

 29.-
30.03.2022 

Cvetka Remškar, 
Boža Čebular 

509,96 

Izdelava 
enostavnih 
tekstilnih izdelkov 
in kostumov 

Munera 29., 31.03., 
05.,07., 12., 
14., 19., 
21.04.2022 

Carmen Rokavec 0,00 

Exel za poslovne 
uporabnike 

B2 04.04 – 
06.04.2022 

Šeherizada Redžić 307,14 

Pomladanske 
aktualnosti za 
tajnice VIZ 

Educa  12.04.2022 Boža Čebular, Lili 
Jamnik 

315,98 
 

Konferenca 21. 
Prispevki strok za 
svetovalno delo v 
praksi 

ZRSŠ 21.04.2022 Darja Babič, Janja Z. 
Linec 

0,00 

Izobraževanje za 
notranje 
presojevalce 

SiQ  Alenka Račič, Janja Z. 
Linec, Jovi Vidmar, 
Brigta Sobočan, Petra 
Andročec Maček, 
Jana But, Andreja 
Kancler, Nuša Gantar 

1.628,09 
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Igra v vrtcu 
 
 
 
 

Supra 16.05.2022 Klara Baltič, Kristina 
Udovč, Barbara 
Friškovec, Teja 
Zalokar, Klara 
Plestenjak 

400,00 

Posvet 
pomočnikov 
ravnateljev 

Šola za 
ravnatelje 

17.-
18.05.2022 

Petra Andročec 
Maček, Brigita 
Sobočan 

0,00 

Konferenca ESHA 
2022 

 18.- 
21.05.2022 

Jovi Vidmar 1.447,50 

XV. srečanje eko 
koordinatorjev 

Eko Šola 19.05.2022 Carmen Rokavec 0,00 

Strokovni posvet 
dobrih praks v 
vrtcu: Narava v 
izvedbenem 
kurikulu vrtca 

Supra 31.05.2022 Maja Škrlep, Katja 
Fink, Martina Škerl, 
Sonja Flere, Tanja 
Jotanovič, Katja Kotnik 

570,00 

Ocenjevanje 
delovne uspešnosti 
in napredovanje 
javnih uslužbencev 

Branko Vidič 
 
 
 
 
 
 

08.06.2022 Vsi zaposleni 571,55 

Sočutno uvajanje v 
vrtec 

Petra Paver 29.08.2022 Zdenka Žerovnik, 
Maja Škrlep, Olga 
Avsenik, Špela Odar, 
Nika Zupan, Katja 
Kotnik, Nataša Trs, 
Lea Ponikvar, Vesna 
Prošič, Bojana Lubej, 
Jovi Vidmar, Petra 
Andročec, Janja Zajec 
Linec, Kristina Udovč 

300,00 

Konferenca 
koordinatorjev Eko 
šole 

Eko šola 29.08.2022 Urša Vrhovec, Sonja 
Flere 

0,00 
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7.2  Mentorstvo za opravljanje strokovnih izpitov 
Pomočnice vzgojiteljic in vzgojiteljica, ki so se prijavile k strokovnemu izpitu, so opravile pet 
praktičnih nastopov v različnih skupinah. Nastope kandidatk sta spremljali mentorica in 
ravnateljica oziroma pomočnica ravnateljice. Po nastopu kandidatk smo izpeljali evalvacijo 
nastopa z refleksijo. 
 

Kandidat Mentor Kandidat Mentor 

Nina Urbančič Brigita Sobočan Klara Baltič Anita Grajžl 

Jana Rudolf Irena Remškar Klarya Tome Mirjana Pudja 

Manca Selan Sonja Flere Marjanca Križaj Urša Vrhovec 

Sara Kovačevič Anja Stritih Korlat   

 
Strokovni izpit so v tem šolskem letu opravile: Nina Urbančič, Jana Rudolf, Manca Selan, 
Klara Baltič. 
 

7.3  Mentorstvo dijakom in študentom pedagoških zavodov 
V tem šolskem letu smo mentorstvo omogočili vsem dijakom oziroma študentom različnih 
pedagoških zavodov, ki so želeli opravljati praktično delo v našem vrtcu. Namen študijske 
prakse je ob mentorjevem vodenju spoznati širše delovno področje v vrtcu, kar predstavlja 
neposreden stik z delovanjem stroke. Mentorji so udeležence izobraževanja spremljali pri 
praktičnem usposabljanju, jim nudili svetovanje in pomoč pri izvajanju prakse ter vodili vso 
dokumentacijo, ki jo je šola predložila. V spremljanje in evalvacijo opravljenih nastopov sta 
se vključili tudi pomočnici ravnateljice. 
 

Kandidat Mentor Vsebina Ustanova Čas 

Nina Zadravec Nuša Gantar praksa Srednja vzg. šola in 
gimnazija Ljubljana 

09.05. –13.05.2022 

Nejc Peterlin 
 

Maja Škrlrp praksa Srednja vzg. šola in 
gimnazija Ljubljana 

09.05. –13.05.2022 

Nina Bernik Olga Avsenik praksa Srednja vzg. šola in 
gimnazija Ljubljana 

09.05. –13.05.2022 

Ana Marija Trobec Kolarič Andreja Kancler praksa Srednja vzg. šola in 
gimnazija Ljubljana 

30.05. – 03.06.2022 

Mark Krašna 
 

Sonja Flere praksa Srednja vzg. šola in 
gimnazija Ljubljana 

06.06. – 10.06.2022 

Eva Peklaj 
 

Zdena Žerovnik praksa Srednja vzg. šola in 
gimnazija Ljubljana 

06.06. – 10.06.2022 

Jakob Javornik Carmen Rokavec 
 

praksa Srednja vzg. šola in 
gimnazija Ljubljana 

06.06. – 10.06.2022 

Katarina Račič Reufa Ajdinovič praksa Srednja vzg. šola in 
gimnazija Ljubljana 

09.05. –13.05.2022 

Metka Jeseničnik 
 

Carmen Rokavec praksa Srednja šola Veno 
Pilon Ajdovščina 

19.04. - 26.04.2022 
03.05. - 06.05.2022 

Kušar Nika Urša Vrhovec praksa Srednja vzg. šola in 
gimnazija Ljubljana 

06.06.–09.60.2022 

Burger Patricija Blažka Stoilovki praksa Srednja vzg. šola in 
gimnazija Ljubljana 

30.05.-03.06.2022 

Milanič Monika Nataša Trs praksa Srednja vzg. šola in 
gimnazija Ljubljana 

30.05.-03.06.2022 

Sara Ogič Romana Kužnik praksa Srednja vzg. šola in 
gimnazija Ljubljana 

11.10.-05.11.2021 
28.02.-18.03.2022 

Manca Prohinar Blažka Stoilovski praksa Pedagoška 
fakulteta Koper 

21.03.-01.04.2022 

Mitja Bergant Lea Ponikvar 
Bernarda Šlibar 

praksa Pedagoška 
fakulteta Koper 

09.05.-27.05.2022 

Ingrid Gajski Janja Linec Zajec prakca Pedagoška 
fakulteta Ljubljana 

09.05.2022 – 
13.05.2022 
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7.4  Študij ob delu 
Teja Zalokar, Tanja Babič, Manca Selan. 
 

8 ORGANI VRTCA 

8.1 Svet vrtca 
 
V šolskem letu 2021/22 je bilo izvedenih 6 sej Sveta zavoda: 

 8. 9. 2021, 5 korespondenčna seja 

 28. 9. 2021, 6 korespondenčna seja 

 19. 10. 2021, 7. seja  

 23. 12. 2021, 8 korespondenčna seja 

 25. 1. 2022, 9. korespondenčna seja 

 24. 2. 2022, 10. seja  

Vsebina sej: 

 Sprememba finančnega in kadrovskega načrta, ter program dela za leto 2021 

 Poročilo Upravnega odbora Sklada Vrtca Mojca 

 Imenovanje 3 članov Upravnega odbora Sklada Vrtca Mojca izmed delavcev vrtca 

 Potrditev Evalvacije Letnega delovnega načrta 2020/21 

 Potrditev Letnega delovnega načrta 2021/22 

 Soglasje k sklenitvi dogovora za povečan obseg dela ravnateljice od 1.1.2022 do 

31.12.2022 

 Dopolnitev Finančnega načrta za leto 2021 

 Seznanitev s spremembo Akta o ustanovitvi in delovanju sklada 

 Finančni in kadrovski načrt, ter program dela za leto 2022 

 Seznanitev članov z dolgoročnim načrtom notranje revizije 2022-2026 

 Seznanitev članov z načrtom notranje revizije za leto 2022 

 Letno poročilo vrta od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (Poslovno in računovodsko) 

 Ugotavljanje redne delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2021 in potrditev letnega 

dopusta ravnateljice 

 
Ravnateljica se je pri svojem delu srečevala s poslovodnimi in pedagoškimi nalogami. 
Skrbela je za redna vzdrževalna dela in motivirala ter spodbujala zaposlene k timskemu 
sodelovanju, izobraževanju in razvijanju sodelovalne kulture. 
 
Za dobro sodelovanje je ključnega pomena medsebojna podpora, pohvala za spodbudo, 
dober pretok informacij in prispevek vseh zaposlenih za kakovostno delo in posledično tudi 
za ugled vrtca v lokalni skupnosti in pri starših. 
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8.2  Strokovni aktivi  
 
Strokovni aktivi sledijo viziji vrtca, podpirajo cilje letnega delovnega načrta in nas povezujejo 
z medsebojnim sodelovanjem ter izmenjavo izkušenj. Letošnje šolsko leto smo nadaljevali z 
obliko aktivov po starostnih stopnjah. 

Aktivi po starostni stopnji otrok 

Aktiv  Nosilec Datum izvedbe Št. udeležencev 

1-2 let Tina Lončar  november 2021, 09.02., 17.03.2022 25 

2-3 let Barbara Nagode november 2021, 24.01., 15.03.2021 22 

3-4 let Eva M. Mlinarič, 
Brigita Sobočan 

november 2021, 16.02., 29.03.2022 22 

4-5 let Andreja Kancler november 2021, 09.02., 17.03.2022 15 

5-6 let Martina Škerl  november 2021, 24.01., 28.02.2022 17 

 
Aktivi po starostni stopnji so organizirani z namenom medsebojne podpore strokovnih 
delavcev pri doseganju ciljev LDN vrtca. Člani aktivov sodelujejo v učeči se skupnosti, 
razvijajo strokovno debato in raziskujejo lastno prakso.  
Vodje aktivov so imele 5 srečanj: 14.10., 04.11. 2021, 10.01., 24.02., 19.05.2022. Uvodno 
srečanje je bilo namenjeno načrtovanju dela aktivov, zadnje pa evalvaciji. Tri vmesna 
srečanja so bila namenjena pripravi na posamezno izvedbo aktiva. Vsak aktiv je deloval na 
podlagi akcijskega načrta.  
 
1. SREČANJE: UVOD IN ZOOM 

Prvo srečanje aktiva je bilo namenjeno medsebojnemu učenju uporabe spletne aplikacije 
ZOOM. Vsem vzgojiteljicam je bila dodeljena licenca za uporabo ZOOM-a, naučili smo jih 
aktivirati nov račun ter sklicevati spletne sestanke. Pomočnike vzgojiteljev smo naučili, kako 
se priključiti in sodelovati na spletnem sestanku. 
 
2. SREČANJE: POČITEK OTROK 

Drugo srečanje je bilo namenjeno uresničevanju cilja LDN glede počitka otrok. Zastavili smo 
si namreč kazalnik, da vzgojitelji v oddelkih 4-6 let načrtujejo aktivnosti za nespeče otroke. 
Srečanje je bilo namenjeno podpori pri načrtovanju organizacije prostora in aktivnosti za 
nespeče otroke. V aktivih 1-3 let je bil poudarek na umirjanju in uspavanju otrok, posvetili 
pa smo se tudi uvajanju novosprejetih otrok. 
 

 3.  SREČANJE: ČUSTVENO SOCIALNE VEŠČINE 

Tretje srečanje je bilo namenjeno podpori pri načrtovanju dejavnosti za krepitev čustveno 
socialnih veščin. Kazalnik LDN navaja, da vzgojitelji pripravijo načrt dejavnosti za krepitev 
čustveno socialnih veščin s poudarkom na krepitvi empatije. Srečanje je bilo namenjeno 
predstavitvi načrtov, ki so jih pripravili vzgojitelji. Vsak aktiv se je posvetil tudi ključnim 
izzivom, ki jih prinaša določeno starostno obdobje (npr. pri mlajših otrocih grizenje, jok, trma, 
pri starejših samopodoba itd). 
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Aktivi za izvedbo nalog 

Aktiv Nosilec Datum izvedbe Udeleženci 
Aktivi enot Petra Andročec 

Maček,  
Brigita Sobočan 

1x mesečno Strokovni delavci enot. 

Medsebojne 
hospitacije 

Jovi Vidmar 08.10.2021, 15.12.2022 Irena Remškar, Mojca Rebernak, Anita 
Grajžl, Nataša Ahac. 

Notranja presoja Darja Babič 06.12.2021, 30.05.2022 Tina Tomšič, Janja Zajec Linec, Jana 
But, Anita Grajžl, Andreja Kancler, 
Petra Andročec Maček, Romana 
Begovič, Jovi Vidmar, Brigita Sobočan 

Vodje aktivov po 
starostni stopnji 

Janja Zajec 14.10.2021, 21.12.2021, 
10.01.2022, 09.05.2022 

Barbara Nagode, Tina Lončar, Andreja 
Kancler, Martina Škerl, Eva Metlikovič 
Mlinarič, Brigta Sobočan 

Obvladovanje 
tveganj 

Jana But  
 

Jana But, Cvetka Remškar, Anja 
Stritih, Brigita Sobočan 

 
Vsebina aktivov je bila namenjena informiranju o delu, skupnim dogovorom, načrtovanju, 
spremljanju in evalviranju letnega delovnega načrta, nalog in izmenjavi mnenj. Srečanja so 
bila tudi priložnost za izmenjavo primerov dobre prakse, kritičen pogled na lastno delo, 
priznanje posameznikom za njihov prispevek ter pripravi gradiv, ki nam bodo v pomoč pri 
nadaljnjem delu. 
 
Zavedamo se, da je lasten napredek in napredek skupnosti mogoče graditi le s 
povezovanjem in različnimi oblikami sodelovanj. Nadaljevali bomo z aktivnostmi, ki različnim 
skupinam z vključenostjo vseh članov omogočajo napredovanje proti skupno zastavljenemu 
cilju.  
 

9 KADROVSKI, MATERIALNI IN DRUGI POGOJI 

9.1  Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
»Program: Učim se biti učitelj« 

 
Z javnim razpisom se mladim zagotavlja dostopnost do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve 
na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, 
vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020. 
 
Namen izvajanja programa UBU je identifikacija, aktiviranje, usposabljanje in vodenje 
ustreznega tima za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za vzgojitelja začetnika. Ta 
tim v okviru posameznega projekta UBU tvorijo trije ključni deležniki v VIZ: vzgojitelj začetnik, 
ravnatelj in izkušeni vzgojitelj. Cilj posameznih projektov bo zagotoviti ustrezno uvajalno 
obdobje za vzgojitelje začetnike s ciljem krepitve njihove usposobljenosti za izvajanje 
vzgojno-izobraževalnega dela, hkrati pa tudi krepitev usposobljenosti izkušenih vzgojiteljev in 
ravnateljev za izvajanje kvalitetnega uvajalnega obdobja. Primerno učno okolje je izhodišče 
za ustvarjanje optimalno odzivnega in interaktivnega sodelovanja med vsemi udeleženimi ter 
spodbuden prostor za izmenjavo znanj in izkušenj, v katerem se vsak uči od vsakogar, 
pridobiva in prispeva k soustvarjanju vzgojno-izobraževalnega okolja v VIZ. Z vidika 
dolgoročnega in strateškega upravljanja s kadri, soupravljanja in soustvarjanja delovnega 
okolja imata v uvajalnem obdobju vzgojitelja začetnika ključno vlogo ravnatelj in izkušeni 
vzgojitelj. S tem programom pridobljene oz. poglobljene kompetence vključenih strokovnih 
delavcev bodo prispevale k boljši usposobljenosti za izvajanje prožnih oblik učenja in s tem 
kvalitetnemu izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, kar pa posledično pomeni prispevek k 
razvoju, znanju in pridobivanju kompetenc otrok. 
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V januarju 2021 smo kandidirali na razpisu Programa: »Učim se biti učitelj«. Med prijavljenimi 
kandidati smo za delovno mesto vzgojitelja začetnika izbrali kandidatko: Nino Urbančič.  
 
Vzgojitelj začetnik se preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega 
praktičnega usposabljanja uvajajo v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem 
zavodu.  
 
V obdobju od 01. 01. 2022 do 01. 07. 2022 je kandidatka 40 ur na teden sodelovala v 
vzgojno izobraževalnem procesu in si nabirale ustrezne delovne izkušnje na področju vzgoje 
in izobraževanja, kot se zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.  
 

 

Vzgojno izobraževalni proces  

 

 Vodenje evidence prisotnosti zaposlenih v spletnem okolju. 

 Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev in staršev. 

 Kolegij 2 – delitev organizacijskih nalog. 

 Vzpostavitev intraneta. 

 Priprava dejavnosti za nespeče otroke. 

 Srečanje koordinatorjev projektov.  
 

 
Druge izboljšave vzgojno izobraževalnega procesa v skladu z uresničevanjem razvojnih 
ciljev so zapisane v posameznih poglavjih evalvacije letnega delovnega načrta.  
 

Materialni in drugi pogoji 

 Zamenjava dotrajanih vhodnih vrat v enoti Mojca. 

 Dobava in vgradnja kupol v enoti Muca. 

 Sanacija zamakanja meteo. kanaliz. v enoti Kekec. 

 Nabava plastifikatorja v enoti Rožle. 

 Nabava kamer za računalnik. 

 Menjava talne obloge v enoti Muca. 

 Sanacija strehe v enoti Kekec. 

 Nabava blazine v enoti Tinkara. 

 Ureditev senzorne sobe v enoti Tinkara. 

 Ureditev pisarne v enoti Mojca. 

 Postavitev klimatske naprave v enoti Rožle. 

 Postavitev klimatske naprave v enoti Mojca. 

 Nabava stojala za kolesa v enoti Rožle. 

 Nabava mobilnih telefonov. 

 Nabava visokotlačnega čistilca. 

 Vzdrževalna dela v enotah Mojca in Muca. 

 Obnova ograje v enoti Mojca. 

 Izdelava intraneta. 

 Celostna prenova enote Kekec. 
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10 USMERITVE ZA PRIHODNJE ŠOLSKO LETO 

Na podlagi ugotovitev evalvacije bomo izboljšali naš proces vzgojno izobraževalnega dela. 
Spremembe v družbi in različne novosti terjajo od strokovnih delavcev neprestano 
spreminjanje v vzgojno izobraževalni praksi. Vsaka sprememba se uvaja na osnovi posnetka 
stanja. Razlike med začetnim in končnim stanjem nam pokažejo pravilnost, učinkovitost in 
smiselnost aktivnosti. Na področjih, kjer dosegamo dobre rezultate, si želimo zadržati in 
vzdrževati doseženo raven.  
V prihodnjem šolskem letu bo naše delo usmerjeno v zadržanje minimalnih standardov dela, 
nadaljevanje uresničevanja zastavljenih ciljev, usposabljanje zaposlenih za spremenjeno 
vlogo odraslega v vzgojno izobraževalnem procesu ter nadgradnjo projekta »Beremo 
skupaj«. 
  

11 VIRI 

 Letni delovni načrt vrtca Mojca 2021/2022. 

 Evalvacije letnih delovnih načrtov oddelkov 2021/2022. 

 Poročila strokovnih aktivov, projektov in programov. 

 Poročilo notranje presoje 2021 in 2022. 

 Poročilo zunanje presoje 2021 in 2022.  

 Evalvacija letnega delovnega načrta 2020/2021. 

 Razvojni načrt 2020 – 2025. 
 
 
 
 

 
 
Ljubljana, september 2022 

                                  Ravnateljica: 
                                Jovi Vidmar 

 


