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1 UVOD - NAMEN DOKUMENTA 

Predšolska vzgoja je sestavni del vzgoje in izobraževanja, ki poteka po načelih 
demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, 
enakih možnosti za otroke in starše, upoštevanju različnosti med otroki, pravice do 
izbire in drugačnosti ter ohranjanju ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega 
in duševnega razvoja. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za 
otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj 
otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.  (3. člen Zakona o vrtcih, Ur. L. RS, št. 12, 
1996). 
Letni delovni načrt vrtca (v nadaljevanju LDN) je splošni dokument vrtca (21. čl. Zakona 
o vrtcih Ur.l. RS št. 12, 29.2.1996), s katerim zagotavljamo organizacijo in podrobno 
vsebino življenja in dela v vrtcu ter je strokovna in vsebinska podlaga LDN enot in LDN 
strokovnih delavcev v oddelkih. LDN vrtca sprejme Svet zavoda vrtca Mojca v skladu z 
zakonom in drugimi predpisi za tekoče šolsko leto. 
 
Z letnim delovnim načrtom se določi: 

 organizacija in obratovalni čas vrtca, 

 programi vrtca, 

 razporeditev otrok v oddelke, 

 delo strokovnih in drugih delavcev v vrtcu, 

 sodelovanje s starši, 

 sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami, 

 mentorstvo pripravnikom, 

 aktivnosti za vključevanje vrtca v okolje, 

 sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce za potrebe vzgoje predšolskih 
otrok, 

 program strokovnega izpopolnjevanja delavcev vrtca, 

 program dela strokovnih organov vrtca ter 

 kadrovske, materialne in druge pogoje, potrebne za uresničitev vzgojnega 
procesa. 

 

Izhodišča za oblikovanje Letnega delovnega načrta so: 

 Razvojni načrt vrtca Mojca, 

 Zakon o vrtcih, 

 Zakon o vzgoji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

 Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje, 

 Kurikulum za vrtce, 

 drugi izvršilni predpisi. 
 

LDN vrtca Mojca je zasnovan na osnovi realizacije zastavljenih nalog in ciljev 
preteklega šolskega leta, analizi stanja na posameznih področjih procesa, evalvacij 
LDN oddelkov, povratnih informacijah zaposlenih na letnih razgovorih, strokovnih 
aktivih ter hospitacij. Izhajali smo iz razvojnega načrta Vrtca Mojca.  
V procesu načrtovanja LDN vrtca so sodelovali vsi udeleženci vzgojno 
izobraževalnega  procesa. 
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2 POSLANTVO, VIZIJA, VREDNOTE 

 

Poslanstvo vrtca Mojca  

Z zagotavljanjem strokovnosti in nenehnim razvojem ustvarjamo spodbudno in 
ustvarjalno okolje, ki omogoča sprejemanje in razvijanje vseh otrokovih zmožnosti, s 
poudarkom na igri, učenju in socializaciji. Hkrati staršem nudimo podporo in pomoč pri 
ustvarjanju zdravega in spodbudnega predšolskega obdobja.   

Vizija vrtca Mojca  

Vrtec je ustvarjalna hiša, v kateri drug drugega bogatimo z medsebojnim sodelovanjem 

in spoštovanjem.   

Vrednote vrtca Mojca  

Vrednote vrtca so vodilo dela in življenja v vrtcu, ki usmerjajo naše delovanje in presojo 
v konkretnih situacijah. Preko njih vsi udeleženci dosegamo cilje v smeri celostne 
izpolnitve. Skupne vrednote vrtca Mojca so:  

• spoštovanje,  

• iskrenost,  

• strpnost,  

• sodelovanje in  

• vseživljenjsko učenje.  

 

 

3   CILJI VRTCA 
 

 
Cilji vrtca 2022/2023 Kazalci za uresničevanje ciljev 2022/20223 

Ustvarjanje 

inovativnega učnega 

okolja za igro in 

učenje otrok. 

 

Krepiti kompetence 

čustveno socialnega 

področja pri 

strokovnih delavcih.  

 

Krepiti medsebojno 

sodelovanje, igro in 

socialne interakcije 

otrok.  

Vzgojitelji poiščejo 2 izziva iz kulturno umetniškega področja, 

prometa in gozdnega okolja in jih uporabijo za nadaljnje 

načrtovanje dejavnosti. 

 

Vzgojitelji načrtujejo in zapišejo akcijski načrt aktivnosti za 

nespeče otroke.  

 

3 – 6 letni otroci aktivno sodelujejo pri načrtovanju, spremljanju 

in evalviranju 5 različnih dejavnosti v vrtcu. 

Vzgojitelji pripravijo akcijski načrt dejavnosti za krepitev 

čustveno socialnih veščin s poudarkom na razvijanju 

empatije. 

Eno izmed srečanj s starši naj vzgojitelji pripravijo tematsko – 

pogovorno. 
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Dogovorjeni načini dela 

 

 Izvajajo načrtovane dejavnosti na prostem iz različnih področij kurikuluma, 

 dnevno bivajo na prostem v vseh vremenskih razmerah,  

 praznujejo rojstni dan na otroku prijeten in zdrav način,   

 iz opazovanj otrok izhajata dve načrtovani temi za daljše ali krajše časovno 

obdobje s poudarkom na krepitvi socialno – čustvenega razvoja,  

 sodelujejo z oddelki na traktu, v svoji enoti in vsaj enim oddelkom v drugi enoti, 

 na podlagi smernic za opazovanje in spremljanje otrokovega razvoja, pripravijo 

za vsakega otroka začetno in končno oceno razvoja in napredka.  

 

4   PREDNOSTNE NALOGE 

Celovit otrokov razvoj lahko v vrtcu spodbudimo s premišljenim načrtovanjem 
dejavnosti, preko katerih otroci izražajo svoja zanimanja, znanje, spretnosti in krepijo 
čustveno socialne veščine.  
V letošnjem šolskem letu bomo dali poudarek na krepitvi čustveno socialnih in 
komunikacijskih veščin vseh udeležencev VIZ procesa. Zavedamo se, da varni odnosi 
krepijo dobro komunikacijo, ustvarjajo zaupanje, varnost ter optimalno učenje otrok.  
 
Prednostno nalogo  bomo uresničevali z: 
 

 Ustvarjanjem inovativnega učnega okolja za igro in učenje otrok.  

 Učenjem otrok za čustveno opismenjevanje in spoprijemanje z izzivi. 

 Poskrbeli bomo za priložnosti, kjer bomo pridobljeno znanje delili s sodelavci, si 
izmenjavali mnenja in načrtovali prenos v prakso. 

5 PROGRAMI VRTCA 

Dnevni program 

 
V vrtcu Mojca izvajamo dnevni program, program za predšolske otroke s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, obogatitveni program, projekte, programe in 
dodatni program. V dnevni program, ki obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok, 
vključujemo otroke od prvega starostnega obdobja do vstopa v šolo in ga izvajamo v 
skladu s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce, na vseh področjih dejavnosti predšolske 
vzgoje v vrtcu. 
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Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo 

 
Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami temelji na celostnem razvojnem 
pristopu. Eden izmed ključnih vidikov zgodnje obravnave otrok, ki se udejanja v času 
bivanja otroka v vrtcu je ta, da poteka v otrokovem naravnem okolju in naravni socialni 
mreži. Tako otrok dobi možnost, da se ga razume, prepozna njegove potrebe in 
prilagodi okolje njegovim zmožnostim in potrebam. Vključevanje otrok s posebnimi 
potrebami med vrstnike omogoča razvoj njihovih zmožnosti, hkrati pa sprejemanje in 
priznavanje drugačnosti, ki jih spremljajo vse življenje. V središču obravnave je otrok in 
družina, zato staršem omogočamo, da so soustvarjalci pomoči otroku ter jih opremimo s 
konkretnimi navodili in usmeritvami za pomoč njihovim otrokom.  
 
Med letom vzgojitelji in svetovalni delavki posebno pozornost namenjajo otrokom z 
odstopanji v razvoju. V kolikor strokovna skupina za zgodnjo obravnavo v vrtcu oceni, 
da bi otrok potreboval dodatno strokovno pomoč, staršem predstavi svoje ugotovitve, 
možnosti pomoči in priporoči obisk v Centru za zgodnjo obravnavo. 
 
 
V septembru 2022 je v vrtec vključenih 57 otrok, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 
programa in dodatno strokovno pomoč. 2 otroka imata odločbo Zavoda republike 
Slovenije za šolstvo (ZRSS), 52 otrok ima zapisnik ali individualni načrt Centra za 
zgodnjo obravnavo, 3 otroci so v pridobivanju zapisnika MDT.  51 otrok z odločbo ali 
zapisnikom je deležnih dodatne strokovne pomoči v obsegu 2 ur /teden, 3 otroci v 
postopku pridobivanja zapisnika pa 1ure/teden. Dodatno strokovno pomoč izvajajo 
vzgojitelji za izvajanje dodatne strokovne pomoči (defektologinji, socialna pedagoginja 
ter surdopedagoginja iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana). 6 otrok ima na podlagi 
zapisnika multidisciplinarnega tima 8 urnega spremljevalca (3 otroci z zdravstvenimi 
posebnostmi in 3 otroci z odstopanju v razvoju). 19 otrok ima poleg dodatne pomoči tudi 
znižan normativ.  
 
Za otroka z odločbo pripravi strokovna skupina individualiziran program, ki ga sproti 
spremlja in evalvira. Za otroke z načrtom ali zapisnikom multidisciplinarnega tima 
Centra za zgodnjo obravnavo se pomoč izvaja v skladu z zapisnikom in načrtom pomoči 
vzgojiteljice za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Vzgojitelji, ki imajo v skupino 
vključene otroke s posebnimi potrebami, pri izvajanju programa oddelka po potrebi 
prilagajajo posamezne dejavnosti, prostor in čas, glede na posebnosti v razvoju in 
učenju otrok. Strokovne skupine se s starši srečujejo 2-3x letno oziroma po potrebi. 
Srečanja so namenjena pripravi načrta in evalvaciji dela z otrokom, izmenjavi informacij 
o razvoju in napredku otroka v vrtcu in doma ter svetovanju staršem.  
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Obogatitveni programi 

 
Obogatitvene dejavnosti potekajo v okviru dnevnega 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. Obogatitvene dejavnosti so za starše brezplačne. Če je za dejavnost, ki se 
izvaja, potreben prevoz ali vstopnina, strošek plačajo starši. Socialni sklad vrtca Mojca 
bo staršem, ki bodo oddali vlogo za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, sofinanciral 
stroške dejavnosti skladno z opredeljenimi kriteriji.  
 

Dejavnosti znotraj vrtca 

Gibanje naš užitek 

Gibanje je eno najpomembnejših področij kurikula in pomembno vpliva na otrokov 
razvoj, zato otroke vsakodnevno vključujemo v različne gibalne in športne dejavnosti. Z 
vsakodnevnim izvajanjem gibanja v notranjih in zunanjih prostorih poskrbimo, da otroke 
navajamo na aktiven in zdrav življenjski slog. Igra in gibanje pa imata pomembno vlogo 
tudi pri socialno čustvenem razvoju. Na nivoju vrtca Mojca se nosilke dejavnosti srečajo 
vsaj 1x letno, da si izmenjajo primere dobre prakse in se dogovorijo o ciljih, dejavnostih 
in pripravi akcijskega načrta. Na nivoju enote nosilke dejavnosti pripravijo akcijski načrt. 
 

Dejavnosti, ki jih sofinancira MOL 

 
Februarja 2022 smo podpisali Pogodbo o financiranju za leto 2022, ki v 10. členu 
opredeljuje, da bo MOL na podlagi šestega odstavka 28. člena ZVrt zagotovil vrtcu 
sredstva za izvedbo obogatitvenih dejavnosti z različnimi vsebinami (okolje in ekologija, 
umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti, druge 
aktualne vsebine) v skupni višini največ do 3.901,00 €.  
 
V letu 2022 izvajamo obogatitvene dejavnosti:  

 Zeleni kotički našega mesta (okolje in ekologija), 

 Z malimi koraki v svet umetnosti (umetnost), 

 Skupaj zmoremo več (medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje), 

 To sem jaz. In kdo si ti? (sprejemanje različnosti). 
 
V novembru 2022 bomo za MOL pripravili končno poročilo o izvedbi obogatitvenih 
dejavnosti za leto 2022.  
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Dejavnosti  izven vrtca 

 
Življenje v naravi in z naravo omogoča otrokom neposredno opazovanje, doživljanje, 
skrb za naravno okolje in različne socialne interakcije. Otroci se bodo vedno znova radi 
odpravljali spoznavati naravo, če bodo z izletov in narave prinašali lepa in pozitivna 
doživetja. Program izvajajo strokovni delavci v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. 
Dejavnosti timsko načrtujemo in prilagodimo program glede na naravne danosti in 
vključevanje zunanjih sodelavcev. 
Z zunanjimi izvajalci se dogovarjamo, da bodo z največjo mero odgovornosti zagotovili 
pogoje in upoštevali priporočila NIJZ v vezi z bivanjem otrok v njihovih prostorih.  
 
Dejavnost Kraj Kdaj Vodja dejavnosti Sodelujoči 

Tečaj 
drsanja 

Zalog 26.09.–03.10. 2022 Maja Šklep Otroci letnika 2017 in 2016 

 
 

Vrtec na 
snegu 

 
 

Pokljuka 
 
 

19.12. - 22.12.2022 Andreja Kancler  Rožle/ Pikapolonice, Metulji 
10.01. - 13.01.2023  Maja Šuštaršič Muca/ Ptički, Zajci 
06.12. – 09.12.2022  Anita Grajžl Kekec/ Pastirčki, Rožice 
13.12.- 16.12.2022  Ana Omahna Tinkara/Čebelice, Sovice 

 
 
 

Vrtec v 
naravi 

Lipica 
 

15.05.–17.05.2023 Urša Vrhovec Kekec/Pastirčki, Rožice 

Kmetija Ožbet 29.03.-31.03.2023 Bernarda Šlibar Kekec/Ptički, Srčki 

Kmetija Ožbet 03.04.-05.04.2023 Selvedina B. 

Risović 

Tinkara/Škratki, Medevdki 

Kamp Menina 03.05.–05.05.2023  Katja Fink Mojca, Rožle/ Petelini, Ptički, 

Čebele 
Logarska 

dolina 
17.05.–19.05.2023  

 

Nika Hribar 

Burilov 
Muca/Metulji, Čebele  

Vrtec na 
morju 

Savudrija 29.05. - 02.06.2023 Sonja Flere  Rožle/Pikapolonice, Metulji  
Vita Hrovat Muca/Ptički, Zajci 

Portorož 29.05.-31.05.2023 Martina Škerl Tinkara/Čebelice, Sovice 

 
Stroške teh dejavnosti v celoti krijejo starši. Bivanje v naravi za otroke, stare 5 - 6 let, 
delno sofinancira Mestna občina Ljubljana, v višini 75 €. Socialni sklad vrtca Mojca bo 
staršem, ki bodo oddali vlogo za sofinanciranje zimovanja/letovanja, sofinanciral stroške 
bivanja v naravi, skladno z opredeljenimi kriteriji.  
 

Programi 

 
Program Koordinator Sodelujoči 

Eko šola Urša Vrhovec Vsi oddelki 

Mali sonček Maja Škrlep Oddelki 2 – 6 let 

Teden mobilnosti Petra Andročec 
Maček 

Vsi oddelki 

Teden otroka Brigita Sobočan Vsi oddelki 

Tradicionalni slovenski zajtrk Iris Hrženjak Vsi oddelki 

Zdravje v vrtcu  Jana But  Tinkara/Račke, Sovice, Sončki 
Kekec/Rožice,  Pastirčki, Ptički 
Mojca/Metulji 
Rožle/Metulji 

Muca/ Ribice 
Mreže Jovi Vidmar  Strokovni delavci enote Mojca 

Maša Šeme, Heda Poglajen, Katja Fink 
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Eko šola 

Ob upoštevanju trajnostnega razvoja, z načrtovanimi vsebinami in zastavljenimi cilji, 
usposabljamo otroke za kritično presojanje ravnanj v odnosu do okolja ter odgovorno 
ravnanje v prihodnosti. Cilji in vsebine aktivnosti so razvidne iz eko akcijskega načrta 
vrtca ter LDN oddelkov. V tem letu bomo obravnavali obvezne vsebine: energija - 
odpadki - trajnostna mobilnost. 
.  

Sodelovali bomo v projektih:  

 Zdrava hrana in prehrana ter trajnostni razvoj – izziv današnjega časa, 

 Znanje o gozdovih LEAF,  

 Eko branje za eko življenje.  

 

Nova spoznanja bodo 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.   

Mali sonček 

Program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. 
Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Cilji programa so: 
obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu, spodbuditi starše k aktivnemu 
sodelovanju pri izpeljavi programa, spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju 
prostega časa ter pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem 
udejstvovanju.  

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 2022 poteka Evropski teden mobilnosti (ETM), ki nas povezuje v 
prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Slogan letošnjega 
tedna »Trajnostno povezani.« se opira na raziskave mobilnostnih navad, ki kažejo 
močno korelacijo med potencialom za spreminjanje potovalnih navad in zdravjem.  
Vse škodljive posledice motoriziranega prometa znižujejo kakovost življenja in 
povečujejo tveganja za številne neljube učinke. Vsemu temu bi se lahko izognili s 
premišljeno uporabo trajnostne mobilnosti, ki odpira vrata učinkovitejšemu, bolj 
zdravemu in predvsem bolj poštenemu načinu premikanja. Evropski teden mobilnosti je 
vsakoletna priložnost, da spremenimo svoje potovalne navade. 

Teden otroka 

Pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije bo projekt »Teden otroka« potekal v 
tednu od 3. do 9. oktobra 2022. Z vodilno temo »Skupaj se imamo dobro« želijo 
poudariti, da je prijateljstvo nekaj, po čemer otroci najbolj hrepenijo, da se imajo dobro s 
sovrstnikom, ki mu lahko zaupajo, zato se tokrat osredotočamo na pomen povezanosti, 
druženja, prijateljstev, pogovarjanja v živo, skupnih dogodivščin, sproščenosti in 
zabave. 
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Tradicionalni slovenski zajtrk 

Program spodbuja zavedanje o pomenu domače samooskrbe ter o ohranjanju čistega 
in zdravega okolja. Dan slovenske hrane bomo obeležili 18. 11. 2022, ko bomo otrokom 
ponudili tradicionalni slovenski zajtrk iz lokalno pridelanih živil. Namen zajtrka je 
spodbujati zdrav način življenja in že našim najmlajšim privzgojili odnos do domače 
hrane. Ob dnevu slovenske hrane bomo izvajali različne aktivnosti na temo zdravega 
prehranjevanja, s katerimi bomo 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 izvajamo program Zdravje v vrtcu, 
s katerim želimo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepiti sposobnosti 
posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.  
Letošnja rdeča nit je »Prihodnjost je moja«.  
S programom bomo osvajali zdrave navade, spoznavali sebe in druge v različnih 
okoliščinah, raziskovali našo okolico in sebe v njej, preverjali naše počutje in odnos do 
predmetov, ljudi, narave, kulture. Ponovno se bomo vprašali, kaj so prave vrednote, 
drug drugemu pomagali in soustvarjali  našo prihodnost. Bodimo pogumni in proaktivni 
ter pripravimo dobre podlage za prihodnost, ki si jo želimo, ki bo v zadovoljstvo 
posameznika in skupnosti; otrok, odraslih in starejših. 
Cilji in vsebine aktivnosti so razvidne iz načrtov in poročil oddelkov, ki so vključeni v 
program.  

Mreže 

Program Mreže poteka pod okriljem »Šole za ravnatelje«. V enoti Mojca bomo z 
vsebino »S komunikacijo do boljših odnosov«: 

 spoznali ključne dimenzije komunikacije, 

 spoznavali glavne tipe komunikacije, 

 razumeli in ozavestili pomen učinkovite komunikacije za dobre odnose, 

 praktično izvedli različne strategije in tehnike za učinkovito komunikacijo, 

 akcijsko načrtovali celostni pristop na ravni zavoda. 

 
Dobra komunikacija je temelj  medsebojnih odnosov. V času, v katerem smo, se je 
komunikacija spremenila, ne na bolje ali na slabše, samo drugačna je.  Zato bomo 
letošnje mreže usmerili v komunikacijo s poudarkom na spremembah, ki jih doživljamo v 
današnjem času in posledično vplivali na boljše odnose v kolektivih. Okrepili bomo 
znanje in spretnosti komuniciranja ter spoznali različne vrste komunikacije, tudi tiste, ki 
smo jih »živeli« nedavno. Opremljeni s tem znanjem (tudi s posebnostmi komunikacije v 
virtualnem okolju) bomo lahko še bolj učinkovito delovali na področju komunikacije, 
ozavestili dejavnike dobre komunikacije in tako posledično pripomogli k boljšemu 
razumevanju drug drugega.  
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Projekti 

 
Projekt Koordinator Sodelujoči 

Turizem in vrtec Brigita Sobočan Tinkara/Sovice, Čebelice 

Kekec/Ptički 
Mojca/Veverice  
Rožle/Ptički, Pikapolonice 

Muca/Ptički, Zajci 

Gozdna pedagogika Brigita Sobočan Mojca/Zajci 

Rožle/Ptički, Metulji, Čebele 

Tinkara/Sovice 

Simbioza giba Nika Ostanek, Špela 
Habjan, Carmen Rokavec 

Vsi oddelki   

Nacionalni mesec skupnega branja Katja Fink Vsi oddelki   

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 v letošnjem šolskem letu »Športna doživetja bogatijo mladinski 
turizem«. 
Pri izvajanju projekta se bomo osredotočili na športne in rekreativne dogodke v naši 
bližnji okolici. Otrokom bomo omogočili športne dogodivščine, ki pozitivno vplivajo na 
naše fizično telo ter izboljšujejo naše splošno počutje. Vzgojitelji načrtujejo in vodijo 
skupino otrok pri izvedbi dejavnosti, pripravijo zaključno poročilo in projekt predstavijo 
širši javnosti. Cilji in vsebine bodo razvidne iz načrtov oddelkov, ki se bodo vključili v 
projekt.  

Gozdna pedagogika 

Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja 
samo spoznavanje gozda kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in 
celostni razvoj tako otrok, kot odraslih.  

Preživljanje prostega in vzgojno-izobraževalnega časa v gozdu ima za otroke številne 
pozitivne učinke. Otroci so v naravi manj obremenjeni, svobodneje razmišljajo in so zato 
bolj ustvarjalni. Gozdni tereni jim omogočajo naravno gibanje, kar vpliva pozitivno na 
razvoj možganov in posledično motoričnih ter učnih sposobnosti. V gozdu se otroci lažje 
umirijo in gradijo medsebojne odnose. Preko igre pridobivajo raznolike veščine potrebne 
za vsakdanje življenje. Preživljanje časa v naravi v vsakem vremenu vpliva ugodno na 
njihovo zdravje. Otroci pridobijo pristen stik z naravo ter jo zato boljše razumejo in  
cenijo ter varujejo. Gozd je odlično okolje tudi za vzgojo, učenje in razvoj otrok s 
posebnimi potrebami. 

Simbioza Giba 

Simbioza Giba je nacionalni, medgeneracijski projekt ozaveščanja in spodbujanja k 
neposredno gibalno športnim aktivnostim vseh generacij. Skozi celo šolsko leto se 
bomo v vseh enotah vrtca Mojca povezovali in družili otroci in odrasli ter iskali 
alternativne oblike srečanj z namenom, da z gibalno-športnimi aktivnostmi promoviramo 
zdrav in aktiven življenjski slog.  
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Nacionalni mesec skupnega branja  

Bralno društvo Slovenije organizira Nacionalni mesec skupnega branja (NMSB), ki bo 
potekal od 8. septembra do 9. oktobra 2022.   
V letošnjem letu je izhodišče Nacionalnega meseca skupnega branja 2022 misel 
irskega pisatelja in politika Richarda Steela (1672–1729), ki poudarja povezanost med 
umom in telesom, med gibanjem, športom in duševnim razvojem: »Branje je za duha to, 
kar je telovadba za telo.« 
Povezovanje kulture branja in gibanja vidimo zelo široko, zato bomo posebno 
pozornosti namenili: 

 literarnim ekskurzijam/sprehodom/vodenjem, tematskim in pravljičnim potem 
(ogledovanje spominskih obeležij, obiskovanje rojstnih hiš avtorjev, morda z 
nastopom  avtorja, ki živi v okolici …), 

 pripovedovanju, branju v naravi, tudi tematsko vezano na izbrane lokacije, 
 obiskovanju knjižnice in pravljičnih uric v različnih kulturnih okoljih, povezovanju 

med branjem in različnimi športnimi dejavnostmi. 

Dodatni programi 

 
Dodatni programi ne sodijo v kurikul vrtca in so namenjeni otrokom po 4. letu starosti. 
Vrtec jih organizira predvsem na željo staršev. Dejavnosti izvajajo zunanji sodelavci v 
prostorih vrtca, izven rednega programa, po 15. uri, da ne posegajo v program vrtca in 
ne motijo izvajanja kurikuluma. V mesecu septembru bodo izvajalci pripravili 
predstavitvene urice za otroke. Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti v celoti krijejo 
starši. Letos bomo omogočili izvajanje:  

 angleških uric v izvedbi Maksi šole (v enoti Tinkara in Kekec) in Abis (v enoti 

Muca, Mojca in Rožle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://druzina.pismen.si/pravljicne-in-ucne-poti/
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6 NAČROVANJE, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE VZGOJNO  

IZOBRAŽEVANEGA PROCESA 

 

 

Načrtovanje, spremljanje in vrednotenje vzgojno-izobraževalnega procesa strokovnih 
delavcev je bistvenega pomena za dvig kakovostnega pedagoškega dela. 
 
Vzgojitelji v sodelovanju s pomočnikom vzgojitelja v začetku šolskega leta na podlagi 
Smernic, kjer so opredeljeni cilji in kazalci za uresničevanje ciljev vrtca, pripravijo letni 
delovni načrt (LDN) oddelka, ki ga predstavijo staršem na prvem roditeljskem sestanku. 
LDN oddelka je podlaga za strokovno delo v oddelku.  
 
 
Pedagoško delo strokovnih delacev bodo spremljale ravnateljica in pomočnici 
ravnateljice: 

 dnevne priložnosti, 

 sodelovanje na aktivih enot in strokovnih aktivih, 

 neposredno spremljanje vzgojnega dela v obliki hospitacij, 

 spremljanje dela vzgojitelja pri pripravi prostora za počitek, časa in aktivnosti za 
nespeče otroke, 

 pregled dokumentacije, 

 letni razgovori, 

 sodelovanje in spremljanje kolegialnih hospitacij, 

 sodelovanje in spremljanje nastopov za dijake in študente, 

 sodelovanje in spremljanje nastopov za strokovni izpit. 
 

Pomočnici ravnateljice bosta pripravili načrt hospitacij za šolsko leto 2022/23. Namen 
hospitacij bo spremljati aktivno vključenost otrok v procesu, prepoznati povezanost oz. 
skladnost ciljev zastavljeni v LDN oddelka s cilji vrtca, razvijati strokovno razpravo o 
učenju in raziskovanju lastne prakse ter vplivati na profesionalni razvoj strokovnega 
delavca. 
 
Cilji hospitacij: 
 

 Prepoznati in izkoristiti učne izzive v danem okolju, ki otrokom omogočijo 

medsebojno sodelovanje. 

 Prepoznati dejavnosti za krepitev socialno čustvenih veščin s poudarkom na 

empatiji. 

 Spremljanje dnevne rutine in prikritega kurikuluma. 

 Spremljanje načrtovanja in izvajanja dejavnosti za nespeče otroke. 

 Spodbuditi razmišljanje o svojem delu in o širših temah povezanih z učenjem 

otrok.  

 Spodbuditi posameznikov profesionalni razvoj.  

 
Načrt in letna evalvacija hospitacij se hranita pri pomočnicah ravnateljice vrtca. 
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V vseh enotah bomo izvedli 47 medsebojnih hospitacij vzgojiteljev (kolegialne 
hospitacije), s katerimi bomo omogočili izmenjavo primerov dobre prakse, profesionalno 
rast in vpogled v delo drugih strokovnih delavcev, kar jim bo služilo kot povratna 
informacija o njihovem delu in tudi za vrednotenje dela sodelavcev. Namen kolegialnih 
hospitacij v tem šolskem letu bo spremljanje različnih dejavnost s prepletanjem 
spontane in vodene igre ter razvijanje strokovnih razprav o učenju in igri otrok. Načrt in 
letna evalvacija se shranita pri članih aktiva enot.  
 
Ob koncu šolskega leta se pripravi evalvacija LDN vrtca, s katero ugotavljamo do 
kolikšne mere in na kakšen način smo dosegli zastavljene cilje. 
 

Notranja in zunanja presoja  

 
Kakovost v vzgoji in izobraževanju je vse bolj v ospredju in postaja vse večja vrednota, 
zato se povečujejo tudi zahteve in pričakovanja vseh uporabnikov v procesu vzgoje in 
izobraževanja. Model Kakovosti za prihodnost vzgoje in izobraževanja (KzP), ki ga je na 
podlagi mednarodnih standardov  razvil Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje 
(SIQ), predvideva celovit pristop k sistematičnemu spremljanju in vodenju kakovosti. 
Z vodenjem sistema kakovosti po zahtevah standardov kakovosti KzP skrbimo za 
celovito kakovostno delovanje vrtca Mojca. Vzpostavljen sistem vodenja kakovosti nam 
omogoča sistematično evalvacijo našega dela na vseh področjih, na podlgi dobljenih 
rezultatov spremljanja pa  lažje uvajamo ustrezne izboljšave, katerih učinke  ponovno 
spremljamo. S certifikatom Kakovost za prihodnost potrjujemo, da imamo v vrtcu 
vzpostavljen sisem vodenja kakovosti, ki nas sistematično vodi od vizije, uresničevanja 
ciljev do nenehnih izboljšav.  
 
Cilji notranje presoje so ugotavljanje skladnosti elementov sistema kakovosti s 
postavljenimi zahtevami oziroma standardi, ugotavljanje priložnosti za izboljšanje, 
ugotavljanje učinkovitosti sistema kakovosti in izpolnjevanje zakonskih zahtev. 
 
Notranji presojevalci se bodo v letošnjem šolskem letu srečali 3 krat. Na podlagi 
predhodnih poročil in usmeritve vrtca bodo oktobra 2022 pripravili načrt notranje 
presoje, ki bo potekala od novembra 2022 do konca marca 2023. Vse ugotovitve in 
priporočila bodo zbrane v končnem poročilu v mesecu aprilu 2023.  
 

Zunanja presoja je postopek, ko zunanja institucija (SIQ) oceni in presodi, ali vrtec 
izpolnjuje vnaprej pripravljene in objavljene standarde kakovosti. Cilj zunanje presoje je 
ugotoviti izpolnjevanje zahtev standarda in uspešnost izvajanja stalnih izboljšav. 
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Na podlagi priporočil zunanje presoje smo pripravili načrt za izboljševanje učinkovitosti 
sistema vodenja kakovosti za šolsko leto 2022/2023: 

 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 smo in bomo podali svoja 
mnenja in predloge.  

 
V mesecu maju 2023 bo na podlagi predhodnega dogovora v vrtcu izvedena zunanja 
presoja, kjer bodo zunanji presojevalci preverili delovanje vrtca v skladu s standardom 
Kakovost za prihodnost 2016. 
 

7   SODELOVANJE S STARŠI 

Sodelovanje s starši pri vsakodnevnem življenju in delu vrtca vzpostavlja 
komunikacijsko mrežo, ki vodi k boljšemu znanju in učinkovitejšemu sodelovanju pri 
iskanju najboljših vzgojnih metod, vsebin in vrednot vrtca in družine. Starši in vzgojitelji 
sodelujemo na vseh področjih, ki zadevajo otroka, s čimer spodbujamo njegov optimalni 
razvoj in napredek. 
 
 Namen sodelovanja:  

 v življenje in delo vrtca vključiti vse starše, 

 zadovoljevati potrebe in pričakovanja udeležencev, 

 razvijati oblike, ki omogočajo razvoj medsebojnega zaupanja. 
 
Kazalci za uresničevanje ciljev 2022/2023:  

 Vsi vzgojitelji 2. starostnega obdobja predstavijo staršem najmanj dve temi ali 
projekta na način: kaj otroci znajo in kaj so se naučili. 

 Vsi vzgojitelji spodbujajo starše k sodelovanju pri uresničevanju razvojnih ciljev 
skupine. 

 Vzgojitelji izpeljejo alternativne oblike sodelovanja s starši. 
 
Vsi vzgojitelji uresničujejo dogovorjeni način dela tako, da: 

 obveščajo starše tudi po e-pošti, 

 aktivno vključujejo starše v izvedbeni kurikulum.  
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Sodelovanje s starši poteka s pomočjo formalnih in neformalnih oblik sodelovanja. 
  
Dejavnost Čas Nosilci 

Roditeljski sestanki najmanj 2x letno vzgojitelji 

Pogovorne ure najmanj 5x letno vzgojitelji 

Vsakodnevni pogovori ob prihodu in odhodu 
otrok 

vzgojitelji 

Srečanja s starši (delavnice, izleti, 
nastopi, okrogle mize) 

najmanj 3x letno vzgojitelji 

Vključevanje staršev v neposredni 
VIP (zbiranje materiala, organizacija 
dejavnosti, spremstvo otrok izven 
vrtca) 

po dogovoru v oddelku vzgojitelji 

Srečanje s starimi starši najmanj 1x letno vzgojitelji 

Prireditve enote najmanj 2x letno vzgojitelji 

Srečanje za starše novo sprejetih 
otrok 

maj 2023 ravnateljica, pomočnici ravnateljice, 
svetovalni delavki, organizatorki 
PZHR  

Individualni pogovori o uvajanju otrok 
v vrtec 

pred vstopom otroka v 
vrtec 

vzgojitelji 

Uvajanje otroka v vrtec ob vstopu otroka v vrtec vzgojitelji 

Individualni pogovori s starši (vpis 
otrok, zdravstve posebnosti, težave v 
razvoju, plačilo vrtca) 

po potrebi ravnateljica, pomočnici ravnateljice, 
svetovalni delavki, organizatorki 
PZHR, računovodkinja 

Srečanja s starši otrok  s težavami v 
razvoju 

najmanj 3x letno člani strokovne skupine 

Šola za starše najmanj 2x letno svetovalna delavka 

Svet staršev najmanj 1x letno predsednik Sveta staršev 

Sklad vrtca najmanj 2x letno predsednik Sklada vrtca 

Komisija za sprejem otrok april 2023 predsednica Komisije 

Svet vrtca najmanj 3x letno predsednik Sveta vrtca 

 
 

Šola za starše 

 
Sodelovanje med vrtcem in starši je ključ do uspešnega dela pri vzgoji otrok. V želji, da 
bi vrtec nudil podporo staršem pri soočanju z vzgojnimi izzivi, bomo tudi letos 
organizirali srečanja Šole za starše. Srečanja bodo potekala preko spleta. Medse bomo 
povabili različne strokovnjake, kar bo staršem omogočilo priložnost za pogovor o 
vsebinah s področja razvoja otrok in starševstva.   
 

Vsebina Izvajalec Predviden čas izvedbe 

Otrok in knjiga ter pomen skupnega 

branja 

Gaja Kos 27.10.2022 

Gibalni razvoj otroka Andreja Lapanja 24.11.2022 

Razumevanje vedenja v kontekstu 

povezanosti možganov in telesa 

Miha Ruparčič 26.1.2023  

 
Podrobnejše informacije o srečanjih bodo objavljene na spletni strani vrtca, preko 
elektronske pošte in na oglasnih deskah v enotah vrtca.   
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Podporna skupina za starše 

 
Srečanja podporne skupine za starše so namenjena staršem otrok, ki so vključeni v 
predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Namen 
srečanj je, da starši v pozitivnem in zaupnem vzdušju aktivno sodelujejo, razmišljajo in 
si izmenjujejo različne izkušnje o vzgoji in izobraževanju svojih otrok. Udeleženci imajo 
priložnost spoznati starše drugih otrok, ki se soočajo s podobnimi občutki in težavami.   
Staršem omogočamo pogovor o posebnih potrebah otrok, vzgojnih težavah in pomoči 
otroku. Pogovarjamo se o vsebinah, ki so aktualne za starše, npr. vključitev otroka v 
ustrezen šolski program, občutki staršev, sorojenci, dnevna rutina itd. Srečanja potekajo 
enkrat mesečno. 
 
 

Svet staršev 

 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se oblikuje Svet staršev. Prvo srečanje 
skliče ravnateljica v mesecu oktobru 2022, naslednje pa predsednik Sveta staršev. 
 
Enota Muca    

Oddelek Predstavnik staršev Oddelek Predstavnik staršev 

POLŽKI Nataša Štepec ČEBELE  Mojca Jelnikar 

ŽABICE Emilija Kušar METULJI  Katarina Vrhovec 

RAČKE Manca Vilfan PTIČKI  Ivo Bohte 

MUCE Barbara Binder MEDVEDKI  Špela Sila 

RIBICE Aleš Lekše JEŽKI  Luka Pust 

ZAJCI Urban Rozina PIKAPOLONICE  Urban Jeriha 

 
 
Enota Mojca    

Oddelek Predstavnik staršev Oddelek Predstavnik staršev 

PTIČKI Ina Kovačević PETELINI Tjaša Pučko 

MEDVEDKI Minja Labus Sebič METUILJI Nina Šuhel Teraš 

MUCE Aleksandra Ilič VEVERICE Eneja Lukanovič 

POLŽKI Tine Klančar MIŠKE Simona Rigler 

ZAJCI  Ana Šuc Dečman PIKAPOLONICE Snježana Lukić 

 
 
Enota Rožle    

Oddelek Predstavnik staršev Oddelek Predstavnik staršev 

PIKAPOLONICE Tina Kokot Novak ČEBELE  Ada Habuš 

METULJI Mohor Kordež PTIČKI  Andraž Marič 

    

    

    
 
Enota Kekec    

Oddelek Predstavnik staršev Oddelek  Predstavnik staršev 

ŽABICE  Adrijana Lazič SONČKI  Slavica Durić 

ZVONČKI  Rok Florjančič PTIČKI  Jasna Fikfak 

METULJI  Sara Vrhunc MEDVEDKI  Maja Založnik 

SOVICE  Nina Božak SRČKI  Andreja Puidzdar 

PIKAPOLONICE  Ivana Komljen ROŽICE  Jana Kastelic 

PASTIRČKI  Dominik Nabergoj      
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Enota Tinkara    

Oddelek Predstavnik staršev Oddelek  Predstavnik staršev 

SONČKI  Aneksandra Zimonja METULJI  Nataša Krznar 

PIKAPOLONICE  Teja Vučko ŠKRATI  Eva Bertok 

RAČKE  Nika Žibert MUCKI  Nina Rebolj 

MEDVEDKI  Dragana Vučenovič ZAJČKI Jerneja Marn 

SOVICE  Ana Dolgan ČEBELICE Tjaša Pernuš 

 
Predsednik Sveta staršev vrtca Mojca je Ivo Bohte. 
 
 

Sklad vrtca 

 
Sklad vrtca deluje z namenom pridobivanja sredstev za zagotavljanje večje kakovosti 
bivanja otrok v vrtcu in s poudarkom na pomoči otrokom iz socialno šibkejših družin.  
Sklad sredstva pridobiva z donatorstvom, sponzorstvi, s prispevki staršev in 
organizacijo prireditev, kjer zbiramo prostovoljne prispevke in zbrana sredstva 
namenimo v sklad enot in socialni sklad. Sredstva, zbrana na računu enote, so 
namenjena za izboljšanje pogojev igre in življenja otrok v prostorih vrtca in na vrtčevskih 
igriščih. O razporeditvi sredstev odloča upravni odbor sklada na predlog staršev, 
zaposlenih in ravnateljice vrtca. Sredstva, zbrana na socialnem skladu pa so 
namenjena sofinanciranju obogatitvenih dejavnosti vrtca ter zimovanj in letovanj 
otrokom iz socialno šibkejših družin. 
Poročilo in načrt sklada vrtca Mojca bo predstavljen na svetu staršev v jesenskem času. 
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8   SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Povezovanje in sodelovanje z okoljem je ključnega pomena za doseganje zastavljenih 
ciljev in razvoj vrtca.  
 
Organizacija Vsebina 

Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport 

obveščanje o programih, pravni nasveti in razlage, aplikacije 
CEUVIZ in PŠV, razpisi. 

Mestna občina Ljubljana Kadrovanje in financiranje, vpisi otrok, obogatitvene dejavnosti, 
aplikacija SI VRTCI - evidenca vpisanih in vključenih otrok, 
sistemizacija. 

Zavod RS za šolstvo Študijska srečanja, sodelovanje s pedagoškimi svetovalkami 

Zdravstvene ustanove (pediatri, 
CZO, ZGNL, Dietna 
posvetovalnica pri Pediatrični 
kliniki)  

Posvetovanje pri reševanju razvojne in zdravstvene problematike.  
Izvajanje delavnic: umivanje zob, rok, zdrava prehrana (Lara 
Hrvatin, Vesna Kramarič, Željka Dvorsk Cifrek).  
Pomoč otrokom s težavami v razvoju.  

Zavod za zaposlovanje Javni razpisi. 

Pedagoška/Filozofska/Zdravstvena 
fakulteta 

Hospitacije, vaje, nastopi za študente,  
izvajanje prakse za študente, 
izobraževanje. 

Srednja vzgojiteljska šola in 
gimnazija Ljubljana 

Hospitacije in praksa dijakov. 

Osnovne šole Obiski predstav, skupne delavnice, igra na šolskih igriščih. 
Informacije o šolskih novincih. 

Četrtna skupnost Dravlje in Šiška Sodelovanje pri različnih projektih: praznovanja, ETM,  
obveščanje o dogodkih … 

CSD, Policija Reševanju socialne problematike, sodelovanje na 
multidisciplinarnih timih, priprava poročil o otroku.  

Knjižnica Šiška Izposoja knjig, Ciciuhec, pravljične ure. 

Zveza prijateljev mladine Zeleni nahrbtnik, Teden otroka. 

ZLRO, MT šport, Planet otrok Zimovanja, letovanja. 

Nomago Prevozi otrok. 

SIQ Certificiranje po modelu Kakovost za prihodnost, zunanja presoja, 
konference, srečanje partnerjev. 

Spletna postaja Urejanje spletne strani vrtca. 

ZPS, NIJZ Reševanje aktualne problematike. 

Kulturne ustanove Muzeji, gledališča, galerije, Hiša eksperimentov, Cankarjev dom. 

 
Vsa ostala sodelovanja z okoljem so vezana na vsebino življenja in dela v vrtcu in 
opredeljena v letnih delovnih načrtih oddelkov.  
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9   PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA 

Stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih je nujno potrebno, če želimo zagotoviti 
kakovostno vzgojno-izobraževalno dejavnost. Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih 
pomeni sistematično pridobivanje novega znanja z različnimi oblikami izobraževanj. 
Namenjeno je izboljšanju strokovnega dela, dopolnjevanju znanja in krepitvi strokovne 
kompetentnosti. Nekatera izobraževanja imamo že načrtovana, potreba po ostalih pa se 
pokaže tekom šolskega leta. Vsak zaposleni pred izobraževanjem odda sklep o 
napotitvi na izobraževanje in izpolni anketo o zadovoljstvu z izobraževanjem za 
izobraževanja, ki se izvajajo v vrtcu. 

 

Izobraževanja 

 
Vsebina Izvajalec Predviden čas izvedbe 

Čustvena inteligenca za sočutno in ljubečo vzgojo  Andrej Debeljak, 

Petra Paver  

17.11., 01.12.2022, 05.01., 19.01., 

02.02.16.02.2023 

Konflikti? Za nas mala malca ZPM 13.10.2022 

Šola za ravnatelje Šola za ravnatelje 01.09.2022 - 31.08.2023 

Študijske skupine ZRSŠ Avgust, september 2022 

 
 
 

Mentorstvo za opravljanje strokovnega izpita 

 
V primeru potreb bomo omogočili mentorstvo praktikantom za opravljanje strokovnih 
izpitov.  
 

Mentorstvo dijakom in študentom pedagoških zavodov 

 
Praktikantom srednjih šol in fakultet bomo omogočili opravljanje pedagoške prakse. 
 

Študij ob delu 

 
Študij ob delu bodo nadaljevale: Manca Selan, Tanja Babič. 
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10    ORGANIZIRANOST VRTCA 

Sprejem in vpis otrok 

 
Vrtec vpisuje in sprejema otroke na podlagi prejete Vloge za vpis otroka v vrtec vse leto, 
če ima prosta mesta. Za šolsko leto 2022/2023 smo do zaključka javnega razpisa prejeli 
166 vlog, od tega 144 vlog za 1. starostno obdobje in 22 vlog za 2. starostno obdobje, 
do konca avgusta 2022 pa še 51 vlog, skupaj 217 vlog. Za šolsko leto 2022/2023 smo 
sprejeli 191 novih otrok. Komisija za sprejem otrok 1. starostnega obdobja se je sestala 
5. 4. 2022. 
 
Javni razpis za vpis otrok v šolskem letu 2022/2023 bo objavljen predvidoma v mesecu 
februarju 2023. V primeru, da bo vpisanih več otrok, kot bo prostih mest, bo Komisija za 
sprejem otrok v vrtec v aprilu 2023 pregledala in točkovala prejete vloge in oblikovala 
prednostni vrstni red. Komisijo za sprejem otrok v vrtec sestavljajo: predstavnik staršev, 
predstavnik ustanoviteljice in predstavnik vrtca. 
 

O sprejemu otrok odloča ravnateljica na podlagi prostih mest in prednostnega vrstnega 
reda. V aprilu/maju 2023 bomo starše obvestili o sprejemu ter jih povabili k podpisu 
pogodb za prihodnje šolsko leto. 
 

Poslovni čas  

 
Poslovni čas je oblikovan na podlagi potreb staršev, ki smo jih pridobili s pomočjo 
anketnega vprašalnika, ki so ga starši izpolnili v mesecu septembru.  
 
Vrtec posluje vse dni v letu od ponedeljka do petka:  

 od 6:00 do 17:00 (Kekec, Muca, Tinkara), 

 od 6:00 do 17:00 (Mojca), 

 od 6:30 do 17:00 (Rožle). 
 
Staršem, ki ne upoštevajo poslovnega časa vrtca, zaračunavamo skladno s sklepom 
Sveta vrtca Mojca z dne 8. 6. 2004, zamudno uro v višini 21 €.  
 
Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja bomo ob zmanjšanju števila prisotnih 
otrok organizirali delo v združenih oddelkih oziroma enotah. V času dežurstev skrbijo za 
otroke vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev iz vseh enot. Več oddelkov otrok bomo 
združevali pred začetkom in koncem poslovnega časa, v času pred prazniki in med 
šolskimi počitnicami, ko upade število prisotnih otrok. Pri starših bomo preverili potrebe 
glede prisotnosti otrok v vrtcu.  
 
Starši bodo o združevanju otrok obveščeni preko sporočil na oglasnih deskah in spletni 
strani vrtca.  
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Razporeditev otrok in strokovnih delavcev  po oddelkih 

 
Enota Muca/ 
oddelek 

Starostno 
obdobje 

Število 
otrok 

Število 
otrok s 

PP 

Vzgojitelji Pomočniki vzgojiteljev Spremljevalci otrok s PP 

POLŽKI 1-2 14  Špela Odar Urša Podobnik  

ŽABICE 1-2 14  Nika Zupan** Barbara Friškovec  

RIBICE 1-2 14  Katja Kotnik Klara Plestenjak  

RAČKE 2-3 14  Reufa Ajdinovič Anja Harjač  

MUCE 2-3 14  Tina Lončar Marjana Gregorič    

JEŽKI 3-4 19 1 Mirjana Pudja Tina Tomšič   

PIKAPOLONICE 2-3 19  Mojca Rebernak Mateja Volf   
MEDVEDKI 3-4 19 1 Carmen Rokavec  Tina Kerin                              Leja Mravlje 

ZAJCI 5-6 24  Maja Šuštaršič Joži Čamernik   

PTIČKI* 5-6 22 6 Vita Hrovat ** Danaja Kovačič  

ČEBELE* 4-5 24 2 Nataša Cerar, 

Bernarda Strniša 
 

Ljiljana Dakić 
 
Klarya Tome 

METULJI 4-5 24 2 Nika Hribar Burilov  Iris Kalšek  

Pokrivanje KP VIZ in hkratne prisotnosti Benjamina Kožuh Katarina Udir 0,5  

  Alenka Barle 0,5   

Skupaj=12       

       
 
 

Enota Mojca/ 
oddelek 

Starostno 
obdobje 

Število 
otrok 

Število 
otrok s 

PP 

Vzgojitelji Pomočniki vzgojiteljev Spremljevalci otrok s PP 

PTIČKI 1-2  14   Zdenka Žerovnik Jana Radelj  

MEDVEDKI 1-2  14    Maja Škrlep Simona Delkot  

MUCE  1-2  15    Olga Avsenik Sara Kovačevič  

POLŽKI 2-3 14    Heda Poglajen Marija Hiti  

MIŠKE 2-3  14    Tjaša Lotrič Manca Selan  

PIKAPOLONICE 2-3  14    Irena Rinčič Petra Krašna  

VEVERICE  3-4       19  1  Irena Remškar Maja Štilec  

ZAJCI 3-4  19  1  Maša Šeme** Klara Kotnik  

METULJI 3-4       19   Zvezdana Kolar Teja Zalokar  

PETELINI* 4-5  21 1  Anica Pirc Neža Hočevar  

Pokrivanje KP VIZ in hkratne prisotnosti  Tanja Maleševič  

  Teja Plečko  

    

Skupaj=10       

 
 

      

Enota Rožle/ 
oddelek 

Starostno 
obdobje 

Število 
otrok 

Število 
OPP 

Vzgojitelji Pomočniki vzgojiteljev Spremljevalci otrok s PP 

PIKAPOLONICE 5-6  24 1 Andreja Kancler Maruša Keber              

METULJI* 5-6  23 2 Sonja Flere Špela Jančigaj Dovžan  

ČEBELE*     4-5 23 3 Nuša Gantar Katja Zupančič  

PTIČKI 4-5  21  3 Andreja Kancler Maruša Keber Vanja Dimc 

Skupaj=4       

 
 

      

Enota Kekec/ 
oddelek 

Starostno 
obdobje 

Število 
otrok 

Število 
otrok s 

PP 

Vzgojitelji Pomočniki vzgojiteljev Spremljevalci otrok s PP 

ŽABICE 1-2 13  Nataša Trs Kristina Udovč**  

ZVONČKI* 1-2 13  Lea Ponikvar Sanja Šabac  

PIKAPOLONICE* 1-2 13  Vesna Prošič Duša Puhar  

METULJI 2-3 13  Sonja Gregorčič Katarina Pajk  

SOVICE 2-3 14  Nika Ostanek Milica Perišič  

SONČKI* 2-4 17  Anja Stritih Korlat Jelka Oblak  

MEDVEDK* 2-4 17  Barbara Nagode Mateja Domjanič  

SRČKI* 3-5 19 6 Blažka Stoilovski Urška Grčar  

PTIČKI* 4-5 21 3 Bernarda Šlibar Mateja Oman  

PASTIRČKI* 5-6 21 5 Anita Grajžl Marjanca Križaj  

ROŽICE* 5-6 21 3 Urša Vrhovec Špela Grablovec**  

Pokrivanje KP VIZ in hkratne prisotnosti  Lucija Fantini  

Skupaj=11       
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Enota Tinkara/ 
oddelek 

Starostno 
obdobje 

Število 
otrok 

Število 
otrok s 

PP 

Vzgojitelji Pomočniki vzgojiteljev Spremljevalci 
otrok s PP 

SONČKI 1-2 14  Špela Habjan Klara Batič  

PIKAPOLONICE 1-2 14  Bojana Lubej Lucija Kuralt  

METULJI 2-3 13  Nataša Ahac Sonja Porenta  

ZAJCI 2-3 14  Simona Šantl Edita Palamar**                              

RAČKE 2-4 19  Romana Begovič Tanja Babič  

MUCKI 2-4 18 3 Andreja Glušič Janja Škrbec Anja Remškar 

MEDVEDKI  4-5 22  Selvedina Botonjič Risovič  Mateja Serdinšek  

ŠKRATKI 4-5 21  Romana Kužnik Petra Babnik  

ČEBELE* 4-6 19 5 Martina Škerl Tina Filo Anita Zupančič 

SOVICE* 5-6 22 3 Ana Omahna Nataša Zavrl Sara Hrovat 

Pokrivanje KP VIZ in hkratne prisotnosti  Jasmina Adrovič***  

  Aleksandra Grum  

Skupaj=10       

 
*Zmanjšan normativ. 
** Nadomeščanje porodniškega dopusta. 

*** Nadomeščanje bolniške odsotnosti. 
Porodniški dopust: Ana Dolenc, Maša Černe, Polonca Repovž, Eva Metlikovič Mlinarič 
Bolniška odsotnost: Franci Ciuha, Bojana Gostan, Tanja Maleševič 
Število oddelkov in otrok na dan: 27.09.2022  
 
V času prenove enote Kekec so oddelki razporejeni v tri enote Vrtca Mojca in v dve 
bližnji osnovni šoli. 
 

Enota Kekec/ oddelek Začasna lokacija v času prenove 
ŽABICE Enota Muca 

ZVONČKI Enota Mojca 

PIKAPOLONICE Enota Mojca 

METULJI Enota Tinkara 

SOVICE Enota Tinkara 

SONČKI Enota Muca 

MEDVEDKI Enota Muca 

SRČKI OŠ Miška Kranjca 

PTIČKI OŠ Miška Kranjca 

PASTIRČKI OŠ Dravlje 

ROŽICE OŠ Dravlje 

 
 1. starostno obdobje 2. starostno obdobje Skupaj 

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

Muca  6 68 6 132 12 202 

Mojca  6 73 4   78 10 151 

Rožle   4   91  4   91 

Kekec  5 51 6 116 11 182 

Tinkara           4 46 6 121 10 177 

Vrtec Mojca 21       238 26 538 47 776 

 

Oddelki 1-2 letnih otrok bodo polno zasedeni do junija 2022 - na dan 27. 9. 2022 je 
vključenih 776 otrok, junija 2023 pa bo vključenih predvidoma 828 otrok.  
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Drugi zaposleni 

 
Delovno mesto Ime in priimek zaposlenih 

Ravnateljica Jovi Vidmar 

Pomočnici ravnateljice Petra Andročec Maček, Brigita Sobočan 

Svetovalni delavki  Darja Babič, Janja Zajec Linec 

Vzgojiteljice za izvajanje DSP  Alenka Račič, Janja Zajec Linec, Špela Marussig Kralj 

Organizatorki prehrane in ZHR Jana But, Iris Hrženjak** 

Tajnica VIZ Lilijana Jamnik 

Računovodkinja Cvetka Remškar 

Knjigovodkinji Vida Dragan, Boža Čebular 

Ekonom Šeherizada Redžić 

Kuharice Slavica Njenjič, Georgina Zakrajšek, Ksenija Mihelčič, Andreja Dolinar, 
Miljkica Pejič, Martina Jeseničnik, Nevenka Šiljeg, Alenka Krušec, Vesna 
Šunta 

Pomočnice kuharic Marjana Vode, Jožica Štos, Petra Šubelj, Renata Kastelic, Alisa Miloš, 
Aneta Kostadinova, Jašić Sanela, Benet Špela, Kokotović Gordana, 
Kličić Aličajić Esma*** 

Hišniki Božo Grčar, Tadej Križman, Janez Gričar 

Perice Olga Petrič Ihbeishen, Jana Dolenec, Sanela Adrovič, Tanja Virant 

Strokovni delavci – invalidi Vida Malnar, Polonca Slapernik,  

Tehnični delavci - invalidi Neđiba Vrabac, Rosana Seražin 

 
** Nadomeščanje porodniškega dopusta. 
*** Nadomeščanje bolniške odsotnosti. 

Porodniški dopust: Lidija Baša 
Bolniška odsotnost: Ksenja Mihelčič, Martina Jeseničnik, Božo Grčar 
 

11    DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV 

Vsak zaposleni aktivno sodeluje pri organizaciji in izvedbi različnih nalog na nivoju 
enote/vrtca in s svojim delom ter odnosom do vseh udeležencev oblikuje celostno 
podobo vrtca ter prispeva k zagotavljanju kakovosti življenja in delovanja vrtca. 
Kompetence zaposlenih zajemajo znanja, sposobnosti, veščine, izkušnje, ki oblikujejo 
zaposlene, da dobro opravijo delovne naloge.  
 
Splošne kompetence zaposlenih:  

 komunikacijske sposobnosti in veščine, 

 socialne sposobnosti in veščine, 

 razvijanje lastne profesionalnosti, 

 uporaba IKT, 

 usposobljenost za načrtovanje, organizacijo, spremljanje in evalviranje. 
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Potrebna usposobljenost in zahtevane kompetence so opredeljene z opisom del in 
nalog. 
Delovna obveznost zaposlenih je 40 ur na teden. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev na 
oddelku opravljajo delovne obveznosti neposredno v oddelku in izven njega 
(načrtovanje in evalvacija dela, sodelovanje s starši, aktivi enot, strokovni aktivi, 
vzgojiteljski zbori). Strokovni delavci, ki imajo 30 let delovne dobe, od tega najmanj 20 
let v vzgoji in izobraževanju, so upravičeni do zmanjšane obveznosti na oddelku v 
obsegu dveh ur na teden. Urnik za organizacijo dela pripravljajo pomočniki ravnateljev 
in organizacijske vodje. Pri organizaciji dela se upošteva sočasna prisotnost dveh 
strokovnih delavcev na oddelku ter dnevna prisotnost otrok v vrtcu.  
Delovni čas vodstvenih delavcev, svetovalnih delavk, vzgojiteljic za dodatno strokovno 
pomoč in organizatork PZHR je fleksibilen glede na delovne naloge. Delovni čas 
tehničnih delavcev je predvidoma od 6:00 do 14:00, upravno administrativnih delavcev 
pa od 7:00 do 15:00. Glede na delovni proces in potrebe organizacije se delovni čas 
lahko spremeni.  
 

Naloge zaposlenih 

 
Pomočnici ravnateljice: 

 organizacija dela,  

 vodenje aktivov enot in izvedbe različnih pedagoških nalog po letnem delovnem 
načrtu, 

 spremljanje vzgojno izobraževalnega dela, 

 sodelovanje pri pripravi, spremljanju in evalvaciji letnega delovnega načrta ter 
javnih razpisov za projekte, 

 priprava, spremljanje in evalviranje dela strokovnih delavcev enote, 

 sodelovanje pri razvojnih in drugih nalogah vrtca,  

 vodenje kronike vrtca, 

 sodelovanje z vsemi udeleženci vrtca ter zunanjimi institucijami, 

 druge naloge.  
 
Svetovalni delavki: 

 sodelovanje pri pripravi, spremljanju in evalvaciji letnega delovnega načrta ter 
pripravi javnih razpisov za projekte, 

 načrtovanje, izvajanje, spremljanje in evalviranje dela, organizacija in izvajanje 
nalog po letnem delovnem načrtu, 

 vodenje in sodelovanje pri razvojnih nalogah vrtca, strokovnih skupin, strokovnih 
aktivov in programov,  

 sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in evalviranju dela otrok s 
posebnimi potrebami, delo za otroke z različnimi težavami, 

 vpis in sprejem otrok,  

 sodelovanje z udeleženci vrtca ter zunanjimi institucijami, 

 vodenje dokumentacije, 

 druge naloge.  
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Organizatorki prehrane in zdravstveno higienskega režima:  

 načrtovanje jedilnikov in dietnih jedilnikov, 

 nabava dietnih živil, materialno knjigovodstvo, spremljanje dobave živil, cen, 
porabe živil, oddaja statistike, 

 vodenje strokovnih aktivov, izobraževanje kadra o higieni živil, 

 interni higienski nadzor kuhinj in HACCP sistema,  

 organizacija in spremljanje izvajanja zdravstveno higienskega režima v vrtcu, 

 spremljanje in ukrepanje ob pojavu nalezljivih bolezni, 

 vodenje kuhinjskih delavcev, vzdrževalcev in peric, 

 izvajanje naročil male in velike vrednosti, 

 izvajanje nalog s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, 

 sodelovanje z vsemi udeleženci vrtca ter z zunanjimi institucijami, 

 druge naloge. 
 

Vzgojitelji predšolskih otrok: 

 načrtovanje, izvajanje, spremljanje in evalviranje dela oddelka, 

 načrtovanje, izvajanje, spremljanje in evalviranje dela s starši, 

 sodelovanje pri organizaciji in izvajanju nalog po letnem delovnem načrtu, 

 sodelovanje z vsemi udeleženci vrtca ter z zunanjimi institucijami, 

 vodenje pedagoške dokumentacije,  

 druge naloge. 
 
Vzgojitelji predšolskih otrok - pomočniki vzgojiteljev: 

 sodelovanje z vzgojitelji pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in evalviranju dela 
oddelka, 

 sodelovanje z vzgojitelji pri načrtovanju, izvajanju in organizaciji dela s starši, 

 sodelovanje pri organizaciji in izvajanju nalog po letnem delovnem načrtu, 

 sodelovanje z vsemi udeleženci vrtca ter z zunanjimi institucijami,  

 druge naloge. 
 
Vzgojiteljice za izvajanje dodatne strokovne pomoči: 

 načrtovanje, izvajanje, spremljanje in evalviranje dodatne strokovne pomoči za 
otroke s posebnimi potrebami,  

 sodelovanje v strokovnih skupinah, 

 sodelovanje z vsemi udeleženci vrtca ter zunanjimi institucijami, 

 sodelovanje s starši, 

 vodenje strokovnih aktivov, 

 izvajanje terapevtskega programa: Podporna skupina za starše, 

 druge naloge. 
 
Strokovni delavci izven oddelka: 

 vodenje organizacije dela, 

 spremstvo otrok in pomoč skupini,  

 druge naloge. 
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Vodje strokovnih aktivov: 

 sklicujejo in vodijo sestanke aktivov in skrbijo za obveščenost skupine in 
zaposlenih, 

 dajejo mnenja in pobude pri načrtovanju izboljšav, 

 predlagajo ravnateljici izvedbo ukrepov za izboljšanje posameznih področij dela, 

 skrbijo za urejenost, preglednost in arhiviranje dokumentacije o delu aktiva, 

 izvajajo druge naloge, za katere jih pooblasti ravnateljica. 
 
Delo strokovnih delavcev je opredeljeno z letnimi delovnimi načrti in evalvacijo le-teh. 
Poleg strokovnih delavcev skrbijo za nemoten vzgojno-izobraževalni proces še 
spremljevalci otrokom s posebnimi potrebami, tehnični in upravno-administrativni 
delavci.  

Druge naloge zaposlenih  

Za nemoteno poslovanje vrtca so pomembne tudi naloge, ki posredno vplivajo na 
izvedbo vzgojno izobraževalnega procesa:  

 srečanja tehničnega osebja,  

 pravilnik o varovanju osebnih podatkov, 

 obvestilo posameznikom o obdelavi podatkov,  

 izjava zaposlenih o varovanju podatkov,  

 evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov,  

 izjava zaposlenih in staršev glede zdravstvenega stanja, za zajezitev širjenja 
virusa, 

 poslovnik kakovosti.  
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12   DELOVANJE ORGANOV VRTCA 

Svet vrtca  

 
Svet vrtca obravnava in sprejema programe dela in razvoja vrtca, njihovo uresničevanje 
ter evalvacijo dela, finančni načrt in zaključni račun, obravnava problematiko življenja in 
dela vrtca, odloča o pritožbah o sprejemu otrok v vrtec, sprejema načrt in poročilo o 
delovanju sklada ter opravlja druge naloge določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 
Svet vrtca deluje po Poslovniku in se srečuje najmanj trikrat letno oziroma po potrebi. V 
skladu s poslovnikom bo svet odločal tudi preko dopisnih sej. Svet vrtca sestavljajo trije 
predstavniki staršev, trije predstavniki občine ter pet predstavnikov vrtca. 
 

Predstavniki staršev Predstavniki ustanovitelja Predstavniki zaposlenih 

Katarina Vrhovec 
Ina Kovačevič 
Bruna Korent                                                                                                   

Luka Vidmar 
Nina Šuhel Teraš 
Mario Kitič 

Lea Ponikvar 
Vida Dragan 
Tjaša Lotrič 
Bernarda Strniša 
Ljiljana Dakič 

 
Predsednica Sveta vrtca Mojca je Ljiljana Dakić. 
 

Ravnateljica 

 
Ravnateljica je pedagoška vodja in poslovodni organ vrtca, ki:  

 načrtuje, organizira in vodi delo vrtca, 

 pripravlja letni delovni načrt in je odgovorna za njegovo izvedbo, 

 spremlja vzgojno-izobraževalni proces in uresničevanje zastavljenih ciljev,  

 pripravlja evalvacijo dela s samoevalvacijo, 

 vodi delo vzgojiteljskega zbora,  

 zastopa in predstavlja vrtec in je odgovorna za zakonitost dela,  

 določa sistemizacijo delovnih mest, 

 odloča o sklepanju delovnih razmerij, 

 sodeluje z vsemi udeleženci vrtca ter zunanjimi institucijami, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi. 
 

Strokovni aktivi 

 
Namen aktivov po starostni stopnji je podpora pri doseganju ciljev LDN vrtca z 
medsebojno pomočjo strokovnih sodelavcev. To bomo dosegali s sodelovanjem v učeči 
se skupnosti, s strokovno debato in raziskovanjem lastne prakse. Tekom vseh srečanj 
si bomo izmenjevali izkušnje o tem, kaj nam gre pri doseganju ciljev še posebno dobro 
(primeri dobrih praks) ter spregovorili o težavah, s katerimi se srečujemo pri 
uresničevanju ciljev. Ustvarjalna naravnanost aktiva ter izkušnje posameznikov bodo 
zagotovo pripomogle k dobrim rešitvam teh izzivov.  Ker članice aktivov srečanja 
ocenjujejo kot prostor, kjer se lahko pogovorijo o raznolikih izzivih, ki jih prinaša delo v 
vrtcu, bomo povečali število srečanj iz tri na pet. 
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Aktivi po starostnem obdobju otroka 

 
Aktiv Vodja aktiva Sodelujoči Število srečanj 

1-2 let  Nataša Trs Vzgojitelji v oddelkih 1-2  5 srečanj  

2-3 let  Tina Lončar Vzgojitelji v oddelkih 2-3  5 srečanj 

3-4 let  Brigita Sobočan Pomočnica ravnateljice 5 srečanj 

4-5 let  Selvedina B. Risović Vzgojitelji v oddelkih 4-5  5 srečanj 

5-6 let  Andreja Kancler Vzgojitelji v oddelkih 5-6  5 srečanj 

 

Vsebinska zasnova aktivov: 

 Podpora pri uresničevanju ciljev LDN. 

 Osebni in profesionalni razvoj preko delo na sebi. V podporo nam bo priročnik 

ga. Ksenje Jeram: Iz malega raste veliko. 

 Pogovor o izzivih določenega starostnega obdobja. 

Vodje aktivov se bodo v širši zasedbi srečale večkrat letno z namenom načrtovanja, 
spremljanja in evalvacije dela aktivov. Na srečanjih bo priložnost tudi za strokovno 
podporo vodjem aktiva. Poleg tega se bodo vodje same srečevale še nekajkrat letno z 
namenom podrobne priprave akcijskega načrta ter izmenjave izkušenj s samim 
vodenjem aktiva.  
 

Aktivi za izvedbo nalog 

Aktiv Vodja aktiva Sodelujoči Število srečanj 

Aktivi enot Petra Andročec 
Maček, Brigita 
Sobočan 

Strokovni delavci enote 1 x mesečno  

Notranja presoja Petra Andročec 

Maček 
Tina Tomšič, Darja Babič, Janja Zajec 

Linec, Jana But, Anita Grajžl, Nuša 

Gantar, Petra Andročec Maček, Brigita 

Sobočan, Alenka Račič, Iris Kalšek, 

Andreja Kancler, Romana Begovič 

3 srečanja  

Vodje aktivov po 
starostni stopnji 

Janja Zajec Linec Nataša Trs, Selvedina Botonjič Risović, 
Tina Lončar, Andreja Kancler, 
Jovi Vidmar, Brigita Sobočan, Petra 
Andročec Maček 

3 srečanja 

Medsebojne 
hospitacije 

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

3 srečanja 

Prehrana otrok Iris Hrženjak Vodje kuhinj, strokovni delavci. 1x mesečno 

 
Z medsebojno podporo in sodelovanjem si bomo delili odgovornost za izvedbo 
dejavnosti in ustvarjali priložnosti za učenje v učeči se skupnosti.  
 

Vzgojiteljski zbor 

 
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca.  
Naše delo bomo načrtovali z delnimi vzgojiteljskimi zbori, sprotne strokovne in 
organizacijske zadeve pa se bodo reševale na strokovnih aktivih in razširjenih kolegijih. 
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13    KADROVSKI, MATERIALNI IN DRUGI POGOJI 

Zaradi izpisov in vpisov otrok med letom, bolniških odsotnosti, porodniških dopustov in 
upokojitev zaposlenih se lahko organizacija dela med letom spreminja. To so hkrati 
priložnosti za zaposlitve mlajših strokovnih delavcev. Za zagotavljanje krajših bolniških 
odsotnosti bo organizirano nadomeščanje delavcev preko študentskega servisa.  
Za nove načine komuniciranja z udeleženci bodo vsem vzgojiteljem omogočili 
uporabniški račun za dostop do različnih spletnih storitev v slovenskem ter evropskem 
izobraževalnem in raziskovalnem okolju (Arnes AAI).  
 
 

Javni razpis pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja za leto 
2022/23 

 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, 
osnovnih šolah, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah ali dijaških 
domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in 
izobraževanja. 
Razpis spodbuja krepitev kompetenc vzgojiteljev začetnikov ob podpori tima za 
uvajanje preko zaposlitve. Z načrtovanim, organiziranim in strokovno vodenim 
praktičnim usposabljanjem se bo vzgojitelj začetnik brez naziva, ki išče pripravniško 
mesto oz. nima dovolj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, 
ki so zahtevane za pristop k strokovnemu izpitu, uvajal v samostojno vzgojno 
izobraževalno delo v vrtcu.  
Kandidatko, ki je bila izbrana na javnem razpisu bomo zaposlili na pripravniškem 
delovnem mestu vzgojitelja začetnika, od 01.10.2022 do 30.03.2023.  
 
 

                                                                                                     
Ljubljana, september 2022 

 
 

Ravnateljica                                                                                             
                                                                                                                        Jovi Vidmar 
 


