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POSLOVNO POROČILO 

1  SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

1.1 Poročilo ravnatelja 

 

Tudi v letu 2019 smo zaposleni v Vrtcu Najdihojca sledili naši viziji, poslanstvu in vrednotam. 

Naš cilj je bil tudi v letu 2019 otrokom ter staršem prijazen in zanimiv vrtec s sodobnim ter 

kvalitetnim programom v okviru ciljev in načel predšolske vzgoje. Naše naloge so bile pomoč 

staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljševanje kakovosti življenja družin, ustvarjanje 

pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, uresničevanje zahteve po enakih 

možnostih in upoštevanje razlik ter pravica do izbire in drugačnosti. 

 

Otrokom smo želeli posredovati znanje in razvijati spretnosti za njihovo polno življenje in 

dejavno sodelovanje v družbi, skrbeli smo za njihov vsestranski razvoj. Otrokove največje 

koristi so bile v središču našega delovanja. Otroci so imeli pri nas priložnost zadovoljevati svoje 

potrebe po varnosti, sprejetosti in vključenosti v skupnost, ob naši podpori pa jim je bilo 

omogočeno iskanje lastne poti ter njihovo zgodnje, aktivno in raziskovalno učenje. Spodbujali 

smo razvoj kritičnega in ustvarjalnega mišljenja ter samostojnosti, radovednosti in domišljije. 

Otrokom smo ponujali dejavnosti, ki so jim omogočale, da razvijejo znanja, spretnosti, stališča 

in navade globalno mislečih državljanov. 

 

Naše veliko bogastvo so bile različne prireditve, ki povezujejo vse otrokove pomembne odrasle 

ter so krepile sodelovanje, vzajemnost, spoštovanje in zaupanje. Otrokom je na bil na voljo 

pester obogatitveni program v okviru izvedbenega kurikuluma, na voljo so jim bile raznolike 

dodatne dejavnosti ter različni projekti. Nadaljevali smo z integriranim učenjem angleškega 

jezika. 

 

Uresničevali smo dolgoročne in letne cilje, ki smo si jih zastavili za tekoče šolsko leto. 

Prednostni nalogi v šolskem letu 2018/19 sta bili klima in kultura v vrtcu ter krepitev in 

varovanje zdravja, v šolskem letu 2019/20 pa smo tej nalogi dodali še nalogo obvladovanja 

stresa na delovnem mestu in obravnavo neustreznih ravnanj pri delu z otroki. Naš cilj je bil 

posodabljati postopke in načine dela v skladu z najnovejšimi standardi za zagotavljanje večje 

kakovosti predšolske vzgoje in uvajati inovativne pristope pri vzgojno izobraževalnem delu. 

 

Uresničevanje ciljev je potekalo dnevno, preko neposrednega pedagoškega dela v oddelkih in 

na srečanjih strokovnih delavcev. Izvedli smo dva vzgojiteljska zbora in strokovne delavke so 

se tedensko srečevale na strokovnih aktivih. Izvajali smo tudi aktive enot, aktive tehničnih 

delavcev, sestanke razvojnega tima in kolegije oz. sestanke ravnateljice z vodji organizacijskih 

enot in vodij strokovnih aktivov. Na ta način smo skupno načrtovali ter naše delo sprotno 

evalvirali. Sproti smo skrbeli za kakovost našega dela in profesionalni razvoj zaposlenih.  
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Redno smo se udeleževali različnih prireditev, sledili aktualnim dogodkom in predstavljali našo 

dejavnost navzven. Tudi v tem letu smo odlično sodelovali z Mestno občino Ljubljana. 

 

V šolskem letu 2018/19 je bilo na dan 30.5.2019 v Vrtec Najdihojca vključenih 810 otrok. 

 

Kadrovsko politiko smo načrtovali in izvajali v skladu s predpisanimi normativi za našo 

dejavnost in v skladu s tem pripravili sistemizacijo delovnih mest, ki nam jo je potrdil 

ustanovitelj.  

 

Pri poslovanju v letu 2019 smo izhajali iz finančnega načrta, delovanje pa smo prilagajali tudi 

trenutnim potrebam, ki so se izkazale pri zagotavljanju  in izboljšanju varnosti ter materialnih 

pogojih za delo. Potrebe smo strokovno proučili in ob likvidnostnih zmožnostih poskusili 

izbrati najboljše rešitve. Skrbno smo analizirali ponudbe in poskusili izbrati najboljše izvajalce 

investicijsko vzdrževalnih del. Ves čas smo pozorno spremljali materialne stroške in iskali 

možnosti za morebitne prihranke. Na podjetja smo naslavljali prošnje za donacije, k 

sodelovanju smo spodbujali tudi starše, saj vsak prispevek pripomore k kvaliteti vzgojnega 

procesa.  

 

Finančni načrt za leto 2019 je bil pripravljen na podlagi trenutno veljavne zakonodaje in 

predvidenega poslovanja v letu 2019. Predpostavljali smo, da bo vrtec v pretežnem delu 

posloval v obsegu kot leta 2018.  Za načrtovanje prihodkov so bila upoštevana izhodišča, 

posredovana s strani Mestne občine Ljubljana, in realizirani prihodki v letu 2018. Pri 

načrtovanju stroškov smo izhajali iz podatkov o odhodkih iz leta 2017 in odhodkov v letu 2018, 

kjer smo upoštevali tudi predvideno rast cen.  

 

Na področju investicijskih vlaganj smo v letu 2019 dosegli veliko izboljšav z vidika varnejšega 

in kvalitetnejšega bivanja, življenja in dela otrok in odraslih v vrtcu. V izkazu prihodkov in 

odhodkov je razvidna poraba sredstev za investicije. Veliko vzdrževalnih del smo opravili sami, 

s pomočjo hišnikov in ostalega osebja. 

 

Načrtovani prihodki za leto 2019 so znašali 5,043.408 €.  

 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 so bili predvideni v višini 5,036.447 €. 

 

  

                                                                                                            Ravnateljica 

                                                                                                            Andreja Škvarč 
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1.2 Poročilo sveta zavoda 

 

V letu 2019 je imel Svet zavoda Vrtca Najdihojca 7 sej, od katerih so bile 4 redne (od teh 1 

nesklepčna), 0 sej je bilo izrednih, 3. seje so bile korespondenčne.  

 

Predsednik Sveta zavoda je bil g. Matej Gašperin.  

 

Na sejah je Svet zavoda Vrtca Najdihojca:  

 obravnaval in potrdil Pravilnik o plačilu dežurstev in pripravljenosti strokovnih 

delavcev za delo v vrtcu v naravi; Inventurno poročilo osrednje popisne komisije vrtca 

Najdihojca o opravljenem popisu neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih 

sredstev in drobnega inventarja po stanju na dan 31.12.2018; Letno poročilo vrtca 

Najdihojca za leto 2018, 

 potrdil zapisnik 20., 21., 22. in 27. korespondenčne seje Sveta zavoda, 23. in 24. redne 

seje Sveta zavoda,  

 ugotavljal delovno uspešnost direktorjev in ravnateljev v letu 2018 in sprejel Sklep: 

ravnateljica Andreja Škvarč je v letu 2018 dosegla 100% vrednost meril za ugotavljanje 

delovne uspešnosti, 

 obravnaval in potrdil predlog sprememb finančnega načrta za leto 2019 ter sprejel 

dopolnitve Finančnega načrta za leto 2019, 

 obravnaval in sprejel Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2018/19 in Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20, 

 obravnaval in zavrnil pritožbe v zvezi z vpisom otrok v šolskem letu 2019/20, 

 razpisal nadomestne volitve predstavnikov zaposlenih enot Palček in Biba v svet 

zavoda, 

 se seznanil: z dopisom službe za notranjo revizijo MOL, s prenehanjem mandata članic 

Sveta zavoda, predstavnic zaposlenih enot Biba in Palček, s prenehanjem mandata članu 

sveta vrtca, predstavnika staršev enote Čenča, z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi 

iz krivdnih razlogov poslovni sekretarki vrtca, z izvedenimi postopki v primeru 

neustreznega ravnanja vzgojiteljice z otrokom, s Sklepom o izboru in višini 

sofinanciranja vlog v okviru programa Unije Erasmus+, z investicijami v šolskih letih 

2018/19 in 2019/20, s Poročilom o otvoritvi prenovljenih prostorov enote Čenča, z 

novostmi sodelovanja s službo za notranjo revizijo MOL, z rezultati notranje revizije v 

letu 2019. 

 

Člani sveta vrtca, ki ga sestavljaja pet predstavnikov zaposlenih, trije predstavniki staršev in 

trije predstavniki ustanovitelja, svoje delo opravljajo prostovoljno in brezplačno, vendar s polno 

odgovornostjo in osredotočenostjo na dolgoročni razvoj zavoda ter kvaliteto storitev za otroke, 

posledično pa tudi za starše in širše lokalno okolje. Svet vrtca tako ostaja pomemben nadzorni 

in posvetovalni organ vodstva vrtca tudi v prihodnje. 

 

Predsednik Sveta zavoda  

                                                                                                               Matej Gašperin  
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1.3 Osebna izkaznica in predstavitev zavoda 

 

Vrtec Najdihojca je javni vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je 

ustanovila Mestna občina Ljubljana z Odlokom št. 61-16/96 z dne 12. 12. 1996. 

Dejavnost vrtca: Vzgoja in varstvo predšolskih otrok. 

Uradni naziv vrtca:  Vrtec Najdihojca. 

Sedež vrtca: Gorazdova 6, Ljubljana. 

Matična številka: 5050219000 

ID št. za DDV: SI13051571. 

Številka vrtca kot proračunskega uporabnika: 63762. 

Številka podračuna pri UJP: 01261-6030637635. 

Tel. številka uprave: 01 505 59 20, računovodstva pa 01 515 00 30. 

Elektronski naslov: vrtec.najdihojca-lj@guest.arnes.si, vrtec@najdihojca.si 

 

Vrtec je član Skupnosti vrtcev Slovenije. 

 

Vrtec Najdihojca Ljubljana je javna predšolska vzgojno izobraževalna ustanova. Ima več kot 

180 zaposlenih strokovnih in drugih delavcev, ki skrbijo za okoli 800 vključenih predšolskih 

otrok, starih od 1–6  let. Otroci so vključeni v 49 oddelkov, v treh samostojnih enotah vrtca oz. 

na 6 ločenih lokacijah.  

 

Vrtec Najdihojca je v podobni sestavi kot danes nastal z združitvijo vrtcev Litostroj, Milan 

Majcen in Najdihojca. Ustanovila ga je Mestna občina Ljubljana 1. 1. 1984. V tistem času so 

delovali še dislocirani oddelki na Drenikovi 22, dislocirani oddelki Celovška 142-14 (Slovenija 

avto), dislocirani oddelki Gorazdova 19 ter dislocirana oddelka na Vodnikovi 30. V času od 

leta 1988 naprej smo morali zaradi zmanjševanja števila otrok ukinjati dislocirane oddelke. 

Najprej smo ukinili oddelke Slovenija avto in Gorazdova 19, leta 2002 Drenikovo 22  in leta 

2003 Vodnikovo 30. 

 

Od leta 2006 se povečuje interes po vključitvi otrok v Vrtec Najdihojca tako, da smo leta 2007 

zaradi večjega povpraševanja od razpoložljivih prostorskih kapacitet morali narediti sprejem 

otrok komisijsko. Od leta 2009 na lokaciji Gorazdova ulica 19 delujeta dva dislocirana oddelka 

z lakto-ovo vegetarijansko prehrano. Leta 2013 smo na tej lokaciji pridobili in uredili otroško 

igrišče.  

Danes ima vrtec v svoji sestavi tri matične enote in tri dislocirane oddelke: 

 enota Palček, Gorazdova 6, z dislociranima oddelkoma na Kebetovi 30; 

 enota Biba, Ljubeljska 16, z dislociranimi oddelki LEK, Alešovčeva 82, in z 

dislociranima oddelkoma Aeternia, Gorazdova 19; 

 enota Čenča, Lepodvorska 5. 

mailto:vrtec.najdihojca-lj@guest.arnes.si
mailto:vrtec@najdihojca.si
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Vsega skupaj je v Vrtcu Najdihojca 49 oddelkov. Skupno število otrok na dan 1. 1. 2019  je 

791, na dan 31. 12. 2019 pa 782. 

 

Izhodišče vseh načrtovanih dejavnosti v našem vrtcu je otrok, s svojimi željami in potrebami. 

Otroci potrebujejo prostor in čas za igro, doživljanje, raziskovanje in ustvarjanje ter podporo 

odraslega za učenje. Starši potrebujejo povabilo k sodelovanju pri načrtovanju vzgojnega dela 

v vrtcu. Zaposleni v vrtcu pa potrebujemo podporo in pomoč staršev ter širše družbene 

skupnosti pri našem delu tako, da je upoštevana strokovna avtonomija vrtca. Naša temeljna 

naloga je pomoč staršem pri celostni skrbi za otroke, izboljševanje kvalitete življenja družin in 

otrok, ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, uresničevanje 

zahteve po enakih možnostih, upoštevanje razlik in pravica do izbire in drugačnosti. Pri 

uresničevanju temeljnih nalog si prizadevamo za svetovno-nazorsko nevtralnost ter za 

spoštovanje individualnih vrednot, sposobnosti, potreb in želja posameznika, tako pri delu z 

otroki kot pri delu s starši in sodelavci. 

 

Pomembno se nam zdi, da se poleg drugega ukvarjamo tudi z lastno pedagoško prakso, da 

znamo kritično oceniti, kje smo, kaj nam dela težave, v čem smo dobri in kje želimo biti še 

boljši. Prepričani smo, da je v zaposlene potrebno nenehno vlagati ter da je vir napredka v 

njihovem znanju ter pripadnosti kolektivu. Učinkovitost posameznika pri doseganju njegovih 

ciljev pomeni njegovo uspešnost, njegovo celovitost pa delovanje v skladu z njegovimi stališči. 

Pri opravljanju svojega poslanstva morajo vzgojitelji čutiti pomembnost ter poklicno in 

strokovno suverenost. Na uspešnost otrok vpliva krepitev profesionalne skupnosti, skrb za 

urejenost in varnost, krepitev zaupanja, spoštovanje in opogumljanje drugih, gradnja skupne 

vizije in hkrati spremljanje njenega uresničevanja. Zato si želimo najti načine za razvoj 

otrokovih kompetenc s posebnim poudarkom na medpodročnih povezavah, kot so kritično 

mišljenje, ustvarjalnost, dajanje pobud, reševanje problemov, ocena tveganj, sprejemanje 

odločitev, komunikacija in konstruktivno obvladovanje čustev. Da bi to dosegli, ves čas 

načrtujemo izboljšanje kakovosti dela prek razvoja strokovnih kompetenc zaposlenih, zlasti v 

smislu komuniciranja, reševanja problemov, reševanja konfliktov, usposabljanja oz. razvijanja 

spretnosti konstruktivnih dialogov, sprejemanja konstruktivne kritike, spodbujanja 

ustvarjalnosti in komunikativnosti, načrtovanja in vodenja projektov, medkulturne zavesti, 

samoiniciativnosti, spodbujanja odgovornosti in občutka za pravičnost, sodelovanja, 

solidarnosti in sposobnosti empatije ter nediskriminatornosti. S tem ustvarjamo sodobnejše, 

bolj dinamično, predano in profesionalno okolje, pripravljeno na vključevanje dobrih praks in 

inovativnih novih metod v vsakdanje aktivnosti znotraj našega vrtca.  

 

Spodbujamo in se še posebej zavedamo prednosti, ki jih ponuja integrirano učenje tujega jezika 

v času kurikula. To omogoča dostopnost učenja tujega jezika za vse otroke in prispeva k 

zmanjšanju razlik med njimi. Strokovnjaki na tem področju namreč pravijo, da je tuji jezik 

lahko naravno vključen med področja izvedbenega kurikula. Prednost tega je, da vzgojitelji 

poznajo otroke in njihove potrebe, kajti k uspešnemu učenju prispeva tudi varno in spodbudno 

okolje. Učenje lahko tako poteka tudi večkrat na teden, kajti študije so pokazale, da je takšno 

učenje uspešnejše. Pri načrtovanju dela za otroke s posebnimi potrebami podpiramo načelo 

inkluzije. Vsak otrok s posebnimi potrebami,  kamor štejemo tudi tiste, ki prihajajo iz socialno 
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manj ugodnega okolja, priseljence in nadarjene, mora namreč imeti možnost učenja, 

napredovanja, potrjevanja, doživljanja uspehov in osebne rasti ter možnost druženja z vrstniki. 

Prav tako se nam zdi pomembno posebno skrb nameniti nadarjenim, ki imajo pogosto težave 

pri izkazovanju svoje nadarjenosti in potrebujejo veliko spodbude tako vrtčevskega kot 

domačega okolja. 

 

Poseben pomen pripisujemo dokumentiranju in objavljanju primerov dobrih praks, tako na 

spletnih straneh vrtca in na eTwining portalu kot tudi v strokovnih revijah ali zbornikih ter 

sodelovanju na različnih posvetih in mednarodnih konferencah, saj to vpliva na prepoznavnost 

vrtca navzven, na profesionalni razvoj zaposlenih in ne nazadnje na razvoj stroke. Veliko 

bogastvo vrtca vidimo v organizaciji različnih prireditev, ki povezujejo vse otrokove 

pomembne odrasle ter krepijo sodelovanje, vzajemnost, spoštovanje in zaupanje, v izredno 

pestrem obogatitvenem programu v okviru izvedbenega kurikuluma, v raznolikih dodatnih 

dejavnostih ter v različnih projektih. 

 

Pri vodenju in načrtovanju razvoja namenjamo posebno skrb stalnemu strokovnemu razvoju in 

vseživljenjskemu učenju zaposlenih ter jim omogočamo možnosti za vključevanje v različne 

oblike dodatnega usposabljanja in izobraževanja ter razvijanja strokovnih in osebnostnih 

kompetenc.  

 

Kljub sodobnim pedagoškim konceptom, ki so osnova obstoječega slovenskega nacionalnega 

kurikuluma za predšolske otroke, se v naši organizaciji zavedamo, kako pomembno je 

spoznavati še druge koncepte in izvedbene prakse za delo z njimi. To poskušamo dosegati tako, 

da se udeležujemo različnih izobraževanj ter nova znanja oz. sodobne učne metode nato na 

različne načine implementiramo v prakso, zlasti na področju inkluzivnega izobraževanja otrok. 

Da bi lahko presojali kakovost lastne pedagoške prakse, jo izboljšali in spremembe vnesli v 

izvedbeni kurikulum, so nam dragocena različna povezovanja in usposabljanja izven meja 

Slovenije. 

 

Od 2012, ko smo začeli s projektom Comenius šolska partnerstva in z udeležbo na projektnih 

obiskih pri partnerjih iz različnih EU držav, je že več  zaposlenih dobilo prve evropske izkušnje. 

Z njimi so razširili svoja dosedanja vedenja o izobraževalnih praksah drugod v EU, z osebnimi 

srečanji ter s spremljanjem neposrednega pedagoškega dela ob opazovanju kolegov iz drugih 

držav pri njihovem delu z otroki pa se je še dodatno okrepila motivacija nekaterih, da bi svoje 

nove izkušnje z EU mobilnostjo nadgradili tudi z drugimi, bolj fokusiranimi in strukturiranimi 

izobraževanji in s tem dodali vrednost svoji pedagoški praksi. 

 

Strokovne delavke so že bile vključene v Erasmus+ mobilnost šolskega osebja, udeležile so se 

različnih strukturiranih tečajev: s področja Montessori pedagogike; Joge za predšolske otroke; 

Uporabe participativnih gledaliških metod pri reševanju konfliktov in drugih socialnih vprašanj, 

kar v vrtcu vidimo kot pomemben in inovativen pristop, ki ponuja aktivno soudeležbo, kar je 

pomembno tako za strokovne delavce kot za otroke, še posebej pa za tiste z različnimi 

specifičnimi težavami oz. potrebami, kamor štejemo tudi tiste, ki prihajajo iz socialno manj 

ugodnega okolja in priseljence; zgodnje poučevanje tujih jezikov; raziskovali smo ravnotežje 
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med internacionalizacijo kurikula in ohranjanjem  nematerialne kulturne dediščine. V šolskih 

letih 2016/17 in 2017/18 smo sodelovali v Erasmus+ KA2 (šolska partnerstva) projektu 

C.L.E.V.E.R., s pomočjo katerega dvigamo kakovost predšolske vzgoje na področju zgodnjega 

učenja tujih jezikov ter ponujamo otrokom učenje angleščine na privlačen in interaktiven način. 

V letu 2018 smo zaključili Erasmus+KA1 projekt Bogatim sebe, da bom lahko obogatil svet, 

ki ključni poudarek namenja razumevanju vrtca kot učeče se skupnosti ter začeli s 

Erasmus+KA1 projektom Novo sreča staro za modri jutri. V letu 2019 smo izvajali Erasmus+ 

KA1 projekt Postajam boljši človek, da bom vrednejši vzornik in projekta KA102 

Öğrencilerimizin Avrupada Montessori Stajı in Reggio Emilia Internship in Pre-School. 

 

Vrtec je tudi prejemnik priznanja Jabolko kakovosti za mednarodno sodelovanje, ki ga 

podeljuje nacionalna agencija CMEPIUS.  

 

Poleg mobilnosti strokovni delavci delujejo tudi na portalu eTwining ter se povezujejo z ljudmi 

iz različnih državah, ki se ukvarjajo s podobnimi pedagoškimi pristopi. Prav tako posamezniki 

s prispevki sodelujejo na različnih mednarodnih konferencah in posvetih. 

 

Strokovne delavke svoja nova teoretična znanja in pridobljene praktične veščine vključujejo v 

načrtovani oz. izvedbeni kurikulum, kot razširitev, dopolnitev in obogatitev vzgojno 

izobraževalnega dela s predšolskimi otroki. 

 

V vrtcu med drugim izvajamo projekte, ki izboljšujejo komunikacijo in spodbujajo nenasilno 

reševanje konfliktov med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. Z njimi skušamo 

krepiti ključne kompetence in spretnosti; spodbujati aktivno in ustvarjalno delo, za ustvarjanje 

novih idej na področju vzgoje in izobraževanja, ter spodbujati sposobnosti za razvijanje 

smiselnih (problemskih) situacij, ki temeljijo na povezovanju različnih področij. S tem skušamo 

prispevati tudi k ozaveščanju strokovnih delavcev za občutljivost do družbenega okolja, 

nacionalne kulture, identitete, multikulturnosti in za nediskriminativnost.  

 

Nekateri pretekli projekti: Mreža učečih se šol 2 Sodelovanje s starši, Etika in vrednote v VIZ, 

Ničelna toleranca do nasilja v vrtcu, Celostno vključevanje otrok priseljencev, Pomahajmo v 

svet, Vrtec za 21. Stoletje, Različnost nas bogati, podobnost nas zbližuje, SUSTAIN, 

C.L.E.V.E.R., Supervizija, Samoevalvacija, Eko vrtec... 

 

Za uresničitev zadanih ciljev ves čas spodbujamo strokovne delavce, da se vključujejo v 

projekte oz. programe za odpravo dejavnikov tveganja v vrtcu oz. programe, ki obravnavajo 

socialna vprašanja, kot so problematika priseljencev, enakovredno vključevanje, konflikti, 

nasilje, pasivnost, negotovost, neodzivnost … 

 

Prizadevamo si,  da bi postali bolj zdrav družbeni sistem, saj je dobra klima v ustanovi 

predpogoj za uspešen vsestranski razvoj tako otrok kot zaposlenih, za njihovo osebnostno rast 

in dobro počutje. Z ustreznim načinom reševanja problemov želimo vsem udeležencem 

vzgojno-izobraževalnega procesa zagotoviti varno in prijazno okolje za udejanjanje človekovih 

pravic in vrednot, ki zagotavljajo optimalen otrokov razvoj. 
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1.4 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 

 

Od 28. 3. 2017 vrtec zastopa ravnateljica Andreja Škvarč. 

 

Ravnateljica opravlja naloge v skladu z 49. členom Zakona o organizaciji vzgoje in 

izobraževanja: 

 

Pristojnosti ravnatelja 

Pristojnosti ravnatelja ureja 49. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (ZOFVI) Ur. list RS št. 16/07 in spremembe in sicer:  

 organizira, načrtuje in vodi delo vrtca,  

 pripravlja program razvoja vrtca,  

 pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo,  

 je odgovorna za uresničevanje pravic otrok,  

 vodi delo vzgojiteljskega zbora,  

 oblikuje predlog nadstandardnih programov,  

 spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,  

 organizira mentorstvo za pripravnike,  

 prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in 

jim svetuje,  

 predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,  

 odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,  

 spremlja delo svetovalne službe,  

 skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike 

sodelovanja),  

 obvešča starše o delu vrtca,  

 zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,  

 zastopa in predstavlja vrtec in je odgovorna za zakonitost dela,  

 določa sistemizacijo delovnih mest,  

 odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,  

 je odgovorna za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo 

letnega poročila o samoevalvaciji vrtca,  

 opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 
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Vrtec ima dve pomočnici ravnateljice: Matejo Ličen, diplomirano vzgojiteljico predšolskih 

otrok, z nazivom svetovalka in  Alenko Grošelj, diplomirano vzgojiteljico predšolskih otrok, z 

nazivom svetovalka. Računovodstvo vrtca vodi računovodkinja Nataša Košir. 

 

1.4.1 Svet zavoda Vrtec Najdihojca 

 

Svet vrtca deluje na podlagi in v skladu z ZOFVI. Člani Sveta zavoda so imenovani oz. izvoljeni 

za 4 leta in so lahko ponovno imenovani. Člani Sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani 

oz. izvoljeni največ dvakrat. 

 

Pristojnosti Sveta zavoda Vrtec Najdihojca 

Pristojnosti Sveta zavoda Vrtec Najdihojca ureja 48. člen Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanju (ZOFVI), Ur. list RS št. 16/07 in spremembe in 

sicer: 

  

 imenuje in razrešuje ravnatelja, 

 sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt, poročilo o njegovi uresničitvi, 

 odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 

 obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, 

 odloča o pritožbah v zvezi s statusom otrok, pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z 

vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu, 

 opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

 

 

Predstavnike  ustanoviteljice  imenuje  Mestni  svet  Mestne  občine  Ljubljana. Predstavnike 

staršev izvolijo Sveti staršev enot vrtca. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci vrtca. 

 

Predstavniki ustanoviteljice: 

 Polona Černe 

 Alja Aljoša Ljubič 

 Žiga Cankar 

 

Predstavniki zaposlenih: 

 Nataša Košir 

 Mateja Podgorelec 

 Nives Zabret 

 Anita Štrumbelj Ban 

 Urška Pustovrh 
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Predstavniki staršev: 

 Matej Gašperin 

 Živa Dondur,  

 Robert Gracar 

 

1.4.2 Svet staršev Vrtca Najdihojca 

 

Svet staršev Vrtca Najdihojca deluje v enotni sestavi. 

 

V svet staršev so ob začetku vsakega šolskega leta imenovani predstavniki staršev, po eden iz 

vsakega oddelka. Svet staršev ima 49 članov. 

 

Svet staršev vodi predsednik izvoljen s strani članov sveta staršev, g. Anže Bečaj, v prvi 

polovici leta pa ga je vodil g. Vlado Đerić. Svet staršev se je v letu 2019 sestal na 2 rednih sejah 

in obravnaval: poročilo o delu vrtca, poročilo skupine za prehrano, poročilo o delovanju sklada 

vrtca, investicije za leto 2019, volitve za predsednika sveta staršev in njegovega namestnika, 

nadstandardne storiteve, GDPR – hrambo fotografij, Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20, 

volitve predstavnika staršev iz enote Čenča v Svet Vrtca Najdihojca.  

 

Pristojnosti Sveta staršev Vrtec Najdihojca 

Pristojnosti Sveta staršev Vrtec Najdihojca ureja 66. člen Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanju (ZOFVI), Ur. list RS št. 16/07 in spremembe in 

sicer:  

 predlaga nadstandardne programe,  

 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,  

 sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, vzgojnega načrta ter da 

mnenje o letnem delovnem načrtu, 

 daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 

 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,  

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,  

 voli predstavnike staršev v Svet vrtca,  

 lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v 

lokalno okolje,  

 v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
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1.4.3 Kolegij vrtca  

 

Kolegij vrtca sestavljajo  ravnateljica in  pomočnici ravnateljice. Kolegij  je  posvetovalni  organ 

ravnateljice, ki daje pobude in predloge, ki jih ravnateljica sprejme ali zavrne. 

 

Člani razširjenega kolegija za uresničevanje nalog s posameznega področja dela so še 

organizacijske vodje enot, vodje aktivov, organizator prehrane in zdravstveno-higienskega 

režima, svetovalni delavki, poslovna sekretarka in računovodkinja, v kolikor bi to zahtevala 

obravnanvana tematika pa tudi drugi zaposleni vrtca glede na svoje strokovno področje. 

 

Tehnični kolegij vrtca sestavljajo ravnateljica, pomočnici  ravnateljice, računovodkinja, 

organizator  prehrane  in  zdravstveno  higienskega  režima, hišniki in vodje kuhinj.  

 

1.4.4 Vzgojiteljski zbor 

 

Vzgojiteljski zbor Vrtca Najdihojca je sestavljen iz strokovnih in svetovalnih delavk in 

delavcev vrtca.  

 

 

Pristojnosti vzgojiteljskega zbora Vrtec Najdihojca  

Pristojnosti vzgojiteljskega zbora Vrtec Najdihojca ureja 61. člen Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanju (ZOFVI), Ur. list RS št. 16/07 in spremembe in sicer: 

 

 obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim 

delom,  

 daje mnenje o letnem delovnem načrtu,  

 predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,  

 odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu 

s predpisi,  

 daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,  

 daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,  

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 

 

V letu 2019 se je vzgojiteljski zbor sestal enkrat v celotni sestavi in trikrat kot delni vzgojiteljski 

zbor za posamezne enote. Obravnaval je naslednje vsebine: 

 

Junij: 

- seznanitev s projekti in delno evalvacijo v šolskem letu 2018/19, 

- napredovanja. 
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September: 

- predstavitev LDN vrtca za šolsko leto 2019/20, 

- hramba fotografij, 

- upokojitve. 

 

1.4.5 Strokovni aktivi  

 

Znotraj enot vrtca delujejo strokovni aktivi. Vsebina njihovih aktivnosti je uvajanje sprememb 

na področju vzgojno izobraževalnega dela (razvojni in inovacijski projekti), sprotna analiza 

ciljev in nalog iz letnega delovnega načrta ter strokovne razprave. 

 

Pristojnosti strokovnega aktiva 

Pristojnosti strokovnega aktiva Vrtec Najdihojca ureja 64. člen Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanju (ZOFVI), Ur. list RS št. 16/07 in spremembe in sicer: 

 

 obravnavajo vzgojno delo,  

 dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, 

 obravnavajo pripombe staršev ter  

 obravnavajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu. 

 

Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji/ vzgojiteljice in pomočniki/ pomočnice 

vzgojiteljev/vzgojiteljic. Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, vzgojiteljskemu 

zboru dajejo predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter 

opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem delovnem načrtu. 

Organizacija strokovnih aktivov: 

 Strokovni aktiv vzgojiteljic/vzgojiteljev enot (vodje aktivov: Anja Jakopič, Aleksandra 

Vukolič, Nives Zabret) 

 Strokovni aktiv pomočnikov vzgojiteljic/ vzgojiteljev enot (vodje aktivov: Iza Tanjšek, 

Maida Šakušič, Tanja Kovačič) 

 Strokovni aktiv. Supervizija (vodja: zunanji izvajalec) 

 Strokovni aktiv: Vzgojno zahtevnejši otroci in otroci s posebnimi potrebami v rednih 

oddelkih (vodja: Darja Krebelj) 

 Strokovni aktiv: Gledališče po metodi gledališča zatiranih (vodja: Saša Pogačar) 

 Strokovni aktiv: Fit Kobacaj (vodje: Marjetka Pezdir, Janja Obal, Maja Lavtar) 

 Strokovni aktiv: Montessori pedagogika (vodja: Ana Fajdiga) 

 Strokovni aktiv: Teambuilding in krepitev zdravja v vrtcu (vodja: Alenka Grošelj) 

 Strokovni aktiv: Likovne dejavnosti v vrtcu (vodja: Nives Zabret) 

 Strokovni aktiv: Ročne spretnosti (vodja: Natalija Kerec in Beti Mešić) 

 Strokoni aktiv: Uvajanje novosprejetih otrok (vodja: Tjaša Grozde) 
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 Strokovni aktiv: Gozdni vrtec (vodja: Matic Škulj) 

 Strokovni aktiv za pisno komuniciranje (vodja: Mateja Ličen) 

 Strokovni aktiv: Profesionalni razvoj (vodja: Mateja Ličen) 

 Strokovni aktiv: Plesno komuniciranje (zunanji sodelavec Neva Kralj) 

 Strokovni aktiv: Mednarodno povezovanje (vodja Andreja Škvarč) 

 

Vsi strokovni delavci so vključeni v strokovni aktiv vzgojiteljev/ vzgojiteljic ali v strokovni 

aktiv pomočnikov vzgojiteljev/ vzgojiteljic in v vsaj še en strokovni aktiv, ki naslavlja eno od 

izbranih vsebin za pedagoške diskusije. Vsak strokovni aktiv je pripravil načrt aktivnosti in se 

sestal vsaj trikrat v šolskem letu. 

 

Strokovni delavci vrtca sodelujejo na naslednjih aktivih: 

 

Strokovni aktiv Ime in priimek strokovnega delavca 

Strokovni aktiv vzgojiteljic/vzgojiteljev 
enote 
Vodja: Anja Jakopič 

Vsi vzgojitelji in vzgojiteljice 

Strokovni aktiv pomočnikov vzgojiteljic/ 
vzgojiteljev enote 
Vodja: Iza Tajnšek 

Vse pomočnice vzgojiteljic 

Supervizija/ zunanji sodelavec Barbara Papež, Anica Birsa                                 2 

Vzgojno zahtevnejši otroci in otroci s 
posebnimi potrebami v rednih oddelkih  
vodja: Darja Krebelj 

Iza Tajnšek, Majda Ćehić, Nina Janžekovič, 
Dominik Kontrec, Alma Šušteršič, Tatjana 
Kovačevič, Aljoša Strnad, Renata Osolnik, Sabina 
Fošnarič, Maja Salkić, Rahela Butala, Anica 
Demšar, Urška Kozamernik, Lea Jana Pečar; 
Barbara Skaza, Tanja Podgoršek, Mateja 
Podgorelec, Tanja Tošić, Zuhra Delić, Mojca 
Gabrovšek, Klavdija Fortuna, Nika Kofler, Beti 
Mešić, Nataša Novak, Mateja Vuleta, Janja Jagaš, 
Nataša Brezovar, Anita Štrumbelj Ban, Nataša 
Frece, Aleksandra Vukolič                               30 

Gledališče po metodi gledališča zatiranih  
vodja: Saša Pogačar in zunanji sodelavec 

Alenka Krajnc, Maja Kramar, Sandra Mecilošek, 
Saša Pogačar                                                  4 

Fit kobacaj  
vodje: Metka Pezdir, Janja Obal, Maja 
Lavtar 

Maja Kramar, Tjaša Korbar Horvat, Petra Cerar, 
Maja Lavtar, Janja Obal, Urška Purkart, Irena 
Jeraj, Matejka Stepančič, Helena Markič, Nina 
Kasagič, Nina Starašinič, Irena Vrhovec, Maida 
Šakušič, Marjetka Pezdir                                 14 

Montessori pedagogika  
vodja: Ana Fajdiga 

Ana Fajdiga, Alenka Krajnc, Dionea Todosovski, 
Anastassia Felini Brstilo, Jasmina Bunšek, Urška 
Ostrc, Mateja Zore, Marija Berčič, Barbara Papež, 
Aleksandra Vukolič                                         10 

Teambuilding in spodbujanje zdravja v 
vrtcu  
vodja: Alenka Grošelj 

Maja Kramar, Tanja Trček, Barbara Skaza, Mateja 
Podgorelec, Tatjana Kovačič, Irena Zamida, 
Renata Kararič, Mojca Gabrovšek, Zuhra Delič, 
Anica Pahor, Anuška Balant, Nataša Novak, Urška 
Purkart, Nika Kofler, Klavdija Fortuna, Milena 
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Gričar, Maja Podpečan, Silvana Gregorčič, Janja 
Jagaš, Isak Luka                                    20 

Ročne spretnosti 
vodji: Natalija Kerec in Beti Mešić 

Dušica Urbanija, Sabina Fošnarič, Anastassia 
Felini Brstilo, Anja Jakopič, Johana Abakumov, 
Majda Strgar, Sandra Mecilošek, Nataša Novak, 
Irena Jeraj, Tina B. Balarin, Maida Šakušič, Nataša 
Stopar, Jana Frančeškin                                 13 

Likovne dejavnosti v vrtcu  
vodja: Nives Zabret 

Lara Lukanc, Tjaša Hauptman, Tjaša Grozde, 
Andreja Ferenc, Matic Škulj, Špela Kralj, Maja 
Počkaj                                                             7 

Uvajanje novosprejetih otrok 
vodja: Tjaša Grozde 

Barbara Gale, Lara Lukanc, Klavdija Fortuna,  
                                                                       3 

Gozdni vrtec  
vodja: Matic Škulj 

Maja Kramar, Kaja Teržan, Tina Kikelj, Matejka 
Grabnar, Dragica Ljubišič, Tina Škof, Tjaša Hribar, 
Primož Krajnc, Barbara Papež,  Maja Počkaj     10 

Strokovni aktiv za pisno komuniciranje  
vodja: Mateja Ličen 

Maja Kramar, Iza Tanjšek, Sonja Sevšek, Maja 
Lavtar, Urška Pustovrh, Renata Osolnik, Barbara 
Gale, Urška Kozamernik, Anja Jakopič, Doroteja 
Anderlič Kovačič, Marjanca Mušič                     11 

Profesionalni razvoj  
vodja: Mateja Ličen 

Meta Šoba, Urška Pustovrh, Alma Šušteršič, 
Marjetka Perc, Aleksandra Vukolič, Matejka 
Stepančič, Klaudija Remškar                             7 

Gibalno sporazumevanje 
Neva Kralj 

Johana Abakumov, Štefanija Pavlic, Andra Goršič, 
Viktorija Šter, Marija Volk, Metka Pungerčar, 
Tatjana Kovačič, Mojca Gabrovšek, Anica Pahor, 
Anuška Balant, Iva Kosi, Aleksandra Pogačar, 
Nataša Frece                                                 13 

Mednarodno povezovanje 
vodja: Andreja Škvarč 

Bianca Količ, Urška Pustovrh, Zuhra Delić, Janja 
Obal, Nives Zabret, Beti Mešić, Alenka Grošelj, 
Zuhra Delić, Janja Obal, Nives Zabret, Beti Mešić, 
Alenka Grošelj, Marjetka Perc, Aleksandra 
Pogačar, Matejka Stepančič, Bernarda N. 
Potočnik, Darja Krebelj, Maruša Demšar           11 

 

1.4.6 Svetovalna služba  

 

Svetovalno delo opravljajo svetovalne delavke Maruša Demšar, Božena Stritih in Darja 

Krebelj. Naloge opravljata v skladu s smernicami za  svetovalno delo, vizijo in cilji vrtca. 

 

Pristojnosti svetovalne službe 

Pristojnosti svetovalne službe Vrtec Najdihojca ureja 67. člen Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanju (ZOFVI), Ur. list RS št. 16/07 in spremembe in sicer: 

 

 sodeluje z vzgojitelji in vodstvom šole pri načrtovanju dela v vrtcu,  

 spremlja in evalvira  razvoj vrtca in opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, 

 sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi 

potrebami. 
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Božena Stritih in Maruša Demšar sta koordinirali delo strokovnih skupin za otroke s posebnimi 

potrebami v rednih in v razvojnih oddelkih, obravnavali odloge všolanja ter vodili šolo za 

starše. 

 

Darja Krebelj je poleg koordiniranja dela strokovnih skupin za otroke s posebnimi potrebami 

skrbela še za vpise otrok, aktivno sodelovala v projektu Samoevalvacija v vrtcu, koordinirala 

mednarodne projekte Erasmus+ KA1 Novo sreča staro za modri jutri in Bogatim sebe, da bom 

lahko obogatil svet ter Postajam boljši človek, da bom vrednejši vzornik skrbela za 

koordiniranje prakse tujih študentov ter skrbela za izobraževanje odraslih.  

 

Svoja znanja in izkušnje sta izmenjevali na aktivih strokovnih delavcev znotraj vrtca ter na 

aktivih na nivoju Ljubljane in države.  

 

1.4.7 Mobilni specialni pedagoginji  

 

Brigita Ilovar in Špela Kompara delata v skladu s smernicami za delo z otroki s posebnimi 

potrebami, vizijo in cilji vrtca. Njuna naloga je definirana tudi s potrebami vrtcev v Mestni 

občini Ljubljana, kjer imajo otroke s posebnimi potrebami v rednih oddelkih in potrebujejo 

strokovno pomoč specialnih pedagogov. Sodelujeta na aktivih v vrtcu, za izmenjavo izkušenj 

in organizacijo dela pa se povezujeta tudi v aktiv mobilnih specialnih pedagoginj. 

 

1.4.8 Organizator zdravstveno higienskega režima 

 

Naloga organizirane zdravstveno higienske službe znotraj vrtca je spremljanje in nadzor nad 

izpolnjevanjem sanitarno tehničnih in sanitarno higienskih zahtev v smislu ohranjanja 

sprejemljivega higiensko-epidemiološkega stanja ter zagotavljanja pogojev ob izkazani 

potrebi za hitro in učinkovito obveščanje ter preventivno ukrepanje. Organizator zdravstveno 

higienskega režima Marko Meglič se povezuje v aktiv organizatorjev PZHR ljubljanskih 

vrtcev. Marko Meglič v vrtcu vodi skupino za prehrano, v katero so vključeni tudi starši. 

.  
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1.5 Glavni podatki o poslovanju 

 

 

 

 

Dejavnost vrtca kot javnega zavoda opredeljujejo tako 28. in 29. člen ZOFVI kot tudi 5. člen 

Odloka o ustanovitvi ter Zakon o vrtcih. 

 

Dejavnost vrtca je skladna s sodno registracijo za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok, 

kar pomeni, da nudimo staršem varstvo in vzgojo njihovih otrok od enajstega meseca do šestega 

leta starosti oz. do vstopa v šolo. Otroci so vključeni v dnevne programe, ki zanje, v okviru 11 

urnega poslovalnega časa, trajajo največ 9 ur dnevno in se odvijajo v dopoldanskem času. 

 

Vloge za vpis otrok v vrtec smo sprejemali preko celega leta. Javni vpis v vrtce na območju 

MOL je potekal od 1. 3. do 15. 3. 2019. Po končanem javnem vpisu smo prejeli 211 vlog: 

 

1. starostno obdobje: 173 vlog, 

2. starostno obdobje: 37 vlog, 

3. prilagojeni program v razvojem oddelku: 1 vloga. 

 

Vrtec je prejel skupaj 211 vlog; od tega 173 za 1. starostno skupino, 37 za 2. starostno skupino 

ter 1 vloga za prilagojeni program v razvojnem oddelku. 

Komisija za sprejem otrok, se je sestala 1. 4. 2019 in točkovala vloge ter oblikovala prednostni 

vrstni red za otoke 1. in 2. starostnega obdobja. Po zaključeni komisiji smo sprejeli 141 otrok 

1. starostnega obdobja in 33 otrok 2. starostnega obdobja ter enega otroka za prilagojeni 

program. 

 

Celoten postopek vpisa je enoten za vse vrtce MOL.  

 

Skupno število otrok na dan 1. 1. 2019  je 791, na dan 31. 12. 2019 pa 782. 

 

 

Starostno 

obdobje 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

1. starostno 

obdobje 

233 187 165 174 136 154 173 

2.starostno 

obdobje 

34 47 28 55 30 21 37 

prilagojeni 

program 

5 5 1 2 0 2 1 

Skupaj 272 239 194 231 166 177 211 
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Registrirani smo tudi za opravljanje storitev za trg, s tako imenovano tržno dejavnostjo, kar 

pomeni, da pripravljamo hrano za zunanje odjemalce, vrtce, upokojence, za zaposlene ter druge 

zainteresirane osebe za odvzem hrane. 

 

V letu 2019 znaša poslovni rezultat 78.783 € presežka prihodkov nad odhodki. Presežek bo v 

celoti porabljen za investicije v osnovna sredstva v letu 2020. 

 

 

1.6 Vizija vrtca 

 

Izhodišče vseh načrtovanih dejavnosti v vrtcu je otrok, s svojimi željami in potrebami.  

Otroci potrebujejo prostor in čas za igro, doživljanje, raziskovanje in ustvarjanje ter podporo 

odraslega za učenje. Starši potrebujejo povabilo k sodelovanju pri načrtovanju vzgojnega dela 

v vrtcu. Zaposleni v vrtcu pa potrebujemo podporo in pomoč staršev ter širše družbene 

skupnosti pri našem delu tako, da je upoštevana strokovna avtonomija vrtca.       

Pot k uresničevanju potencialov posameznika, ne le otrok, temveč tudi zaposlenih, lahko vodi 

le prek razprave o temeljnih vrednotah in ciljih. Da bi vizija postala resničnost, je nujno, da si 

vsak posameznik in institucija naloži svoj del odgovornosti in jo nosi z zaupanjem, da bodo vsi 

drugi storili enako. Vizija je učinkovita, ko jo sprejmejo vsi zaposleni in lahko nastane le, če 

jim je dana možnost sodelovanja pri njenem nastajanju. Za oblikovanje dobre vizije je potrebna 

analiza stanja, opredelitev prednosti, slabosti, izzivov in nevarnosti, ki se pojavljajo pri 

vsakodnevnem delu, ustvarjati pa mora novo sinergijo, ki se odraža skozi kakovostno delo. 

Zavedamo se, da mora biti oblikovana realno, v skladu s klimo in kulturo vrtca, ki jo razumemo 

kot vsoto splošno sprejetih stališč, prepričanj, predpostavk in pričakovanj, ki običajno niso 

nikjer zapisani, pa vendar pomembno določajo delovanje zaposlenih v vrtcu.  Ravnateljeva 

vloga je njeno sooblikovanje in program njenega razvoja, sodelovanje med vsemi zaposlenimi 

in drugimi deležniki pa omogoča soodločanje o prednostnih ciljih in strategijah za doseganje 

le-teh.  

Naš cilj bo tudi v prihodnjih letih otrokom in njihovim staršem prijazen, programsko zanimiv 

vrtec s sodobnim in kvalitetnim programom v okviru ciljev in načel predšolske vzgoje. Naše 

naloge bodo pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljševanje kakovosti življenja družin 

in otrok, ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, 

uresničevanje zahteve po enakih možnostih, upoštevanje razlik ter pravica do izbire in 

drugačnosti.  

Naše delo bo temeljilo na spoštovanju in upoštevanju otrokovih pravic, sodelovalnem in 

podpornem stilu vodenja, pozitivni klimi in sodelovalni organizacijski kulturi, timskem delu, 

ustvarjanju profesionalne učeče se skupnosti, uporabi podatkov za spremembo prakse, 

transparentnem in gospodarnem poslovanju ter spoštovanju individualnih vrednot, sposobnosti, 

potreb in želja posameznika. Ključne vrednote, ki jim bomo pri tem sledili, so dobrobit otrok, 
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zaupanje, odgovornost, varnost, dober, odprt in iskren dialog ter krepitev kulture kakovosti, 

kajti nosilci kakovosti smo ljudje.  

Razvoj dela vrtca vidimo kot proces, v katerem bomo ohranjali tisto, kar nam je dobro uspelo, 

popravljali tisto, s čimer nismo zadovoljni in si postavili nove cilje, ki bodo oblikovani s 

posvetovanjem in soglasjem vseh deležnikov. Skupno načrtovanje, sodelovanje, odločanje o 

usmeritvah in krepitev učenja celotnega zavoda pomeni krepitev profesionalne skupnosti in 

višjo raven strokovne odgovornosti do otrok, staršev in sodelavcev. 

Kakovost je proces, ki ga bomo vsak trenutek oživljali, ki bo zavezujoč, pa vendar ne 

obremenjujoč. Izboljšave bomo uvajali z namenom izboljšanja učenja, poučevanja in dosežkov 

otrok. Za dobro delovanje vrtca bomo omogočali razprave med vsemi deležniki in njihovo 

sodelovanje. 

Krepitev kakovosti je investiranje v prihodnost. Kakovost pomeni, da nam ni vseeno, da 

naredimo tako, kot smo obljubili in da smo za svoja dejanja in izrečene misli pripravljeni 

prevzeti odgovornost. 

Zavedamo se, da je maksimalna kakovost vrtca dosežena takrat, ko otroku omogočimo razvoj 

vseh njegovih potencialov. Otroke želimo opremiti z znanjem in spretnostmi za njihovo polno 

življenje in dejavno sodelovanje v družbi, njihov vsestranski razvoj in njihove največje koristi 

pa so v središču našega delovanja. Otroci imajo priložnost zadovoljevati svoje potrebe po 

varnosti, sprejetosti in vključenosti v skupnost, ob naši podpori pa jim je omogočeno iskanje 

lastne poti. Skupaj bomo, s povezovanjem kurikularnih vsebin, z upoštevanjem razvojne 

stopnje otrok in odzivanjem na njihove želje in potrebe načrtovali aktivnosti za optimalen 

razvoj otrok, njihovo zgodnje, aktivno in raziskovalno učenje. Spodbujali bomo razvoj 

kritičnega in ustvarjalnega mišljenja ter samostojnosti, radovednosti in domišljije. Zagotovili 

jim bomo pravico do igre, varnosti, enakosti, telesne nedotakljivosti ter svobodo izražanja. 

Hkrati bomo otrokom omogočali individualnost, različnost in izbiro v nasprotju s skupinsko 

rutino. Upoštevali bomo zasebnost družine ter sledili nenehnim družbenim spremembam.  

Pri načrtovanju dela za otroke s posebnimi potrebami bomo krepili načelo inkluzije. Vsak otrok 

s posebnimi potrebami bo imel priložnost učenja, napredovanja, potrjevanja, doživljanja 

uspehov ter možnost druženja z vrstniki. Posebno skrb bomo namenjali nadarjenim, ki imajo 

pogosto težave pri izkazovanju svoje nadarjenosti in potrebujejo veliko spodbude tako 

vrtčevskega kot domačega okolja. 

Spodbujamo in se še posebej zavedamo prednosti, ki jih ponuja integrirano učenje tujega jezika 

v času kurikula. To omogoča dostopnost učenja tujega jezika za vse otroke in prispeva k 

zmanjšanju razlik med njimi. Strokovnjaki na tem področju namreč pravijo, da je tuji jezik 

lahko naravno vključen med področja izvedbenega kurikula. Prednost tega je, da vzgojitelji 

poznajo otroke in njihove potrebe, kajti k uspešnemu učenju prispeva tudi varno in spodbudno 

okolje. Učenje lahko tako poteka tudi večkrat na teden, kajti študije so pokazale, da je takšno 

učenje uspešnejše. 

Zagotovili bomo ničelno toleranco do kakršnekoli oblike nasilja v vrtcu. 
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Spodbujali bomo bivanje otrok na prostem in vključevanje elementov t.i. gozdnega vrtca. S 

sistematičnim razvojem temeljnih telesnih sposobnosti in gibalnih veščin bomo razvijali 

otrokove sposobnosti in dvigovali njegove potenciale. Bolj kot je otrok gibalno razgledan, bolje 

se razvijajo nevronske povezave v njegovih možganih. S skrbjo za pridobivanje zdravih navad 

bomo gradili trdne temelje in investirali v prihodnost otrok.  

Da bi vse to dosegli, načrtujemo izboljšanje kakovosti dela prek razvoja strokovnih kompetenc 

zaposlenih. Stalno strokovno izpopolnjevanje je eden od temeljev strokovnega razvoja 

zaposlenih. Vseživljenjsko učenje predstavlja tudi eno od strategij evropskega sodelovanja v 

politikah izobraževanja in usposabljanja za posameznike.  

Ukvarjali se bomo tudi z lastno pedagoško prakso. Kritično bomo ocenili kje smo, kaj nam dela 

težave, v čem smo dobri in kje želimo biti še boljši. Verjamemo, da je v zaposlene potrebno 

nenehno vlagati ter da je vir napredka v njihovem znanju ter pripadnosti kolektivu. Delovanje 

v varnem, zdravem in prijaznem delovnem okolju mora predstavljati osnovno normo zavoda. 

Sodelovanje med zaposlenimi bomo krepili s spoštovanjem posameznikovih vrednot. Skupaj 

bomo sprejemali odločitve in uvajali spremembe. Povečano skrb bomo namenjali zdravju.  

Pri opravljanju svojega poslanstva moramo zaposleni delovati v skladu s Kodeksom etičnega 

ravnanja, hkrati pa od ostalih deležnikov vzgojno-izobraževalnega procesa pričakujemo 

spoštovanje naše strokovne avtonomije.  

Razvoja vrtca si ne moremo predstavljati brez razvoja sodelovalne kulture med zaposlenimi, 

učenja drugega z drugim in drug od drugega. Verjamemo v sposobnosti, spretnosti in 

strokovnost sodelavcev, izkazujemo timsko naravnanost ter sposobnost poslušanja in učenja od 

drugih. Zaposleni se trudimo gojiti sproščene a profesionalne medsebojne odnose in v delovno 

okolje vnašati optimizem. S kolegialnimi hospitacijami in drugimi oblikami profesionalnega 

razvoja si sodelavci nudimo podporo pri učenju in skupaj ustvarjamo okolje, znotraj katerega 

lahko preizkušamo različne zamisli, ideje, vpeljujemo nove pristope, metode in oblike dela, 

rešujemo probleme in izzive, s katerimi se srečujemo pri svojem delu. Sredstva za profesionalni 

razvoj posameznikov in kolektiva porabljamo namensko in učinkovito. V sodelavcih vidimo 

zakladnico znanja in kontinuirane pedagoške diskusije so cilj, ki si ga želimo uresničiti. 

Prenašanje pridobljenih znanj med sodelavci in pripravljenost na izmenjavo izkušenj in dobrih 

praks vidimo kot enega od temeljev razvoja in napredka vrtca. 

Tudi vpetost družine v vzgojno-izobraževalni proces je pomemben vidik kakovosti, saj so starši 

enakovredni partnerji, ki s svojimi stališči in pričakovanji oblikujejo delo, tako na ravni oddelka 

kot na ravni celotnega vrtca. Menimo, da vzajemno sodelovanje vodi do medsebojnega 

spoštovanja. Zavedamo se, da ima komuniciranje v javnem prostoru številne razsežnosti, zato 

si bomo prizadevali s starši komunicirati dvosmerno in odkrito. Staršem bomo omogočali 

priložnosti za pogovor v obliki konstruktivne kritike, predlogov za delo in pohval. Na podlagi 

ankete, ki jo bomo še naprej izvajali in tako pridobili poglede staršev na naše delo, bomo 

pripravili akcijski načrt v katerega bomo vključili predloge staršev in vsebine vnesli v naše delo. 

Sodobni mediji omogočajo vrsto komunikacijskih poti in verjamemo, da bo tudi sodelovanje s 

starši v prihodnje še uspešnejše, če bodo le-ti še naprej dobro obveščeni o dogajanju v vrtcu, če 
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se bo pri sodelovanju razvijalo medsebojno zaupanje in spoštovanje ter takšne oblike dela, kjer 

se bodo razvijale partnerske vezi.  

Poseben pomen pripisujemo dokumentiranju in objavljanju primerov dobrih praks ter 

sodelovanju na različnih posvetih in konferencah. Povezovali se bomo med oddelki in enotami 

vrtca, med našim in drugimi vrtci ter spodbujali povezovanje in predstavljanje vrtca v 

mednarodni skupnosti, saj se s tem  krepi naša prepoznavnost in kakovost. Sodelovanje v 

mednarodnih projektih zaposlenim prinaša visoke dolgoročne učinke, in sicer odprtost za 

sprejemanje novosti, strokovni razvoj s pridobivanjem širine znanja in izkušenj ter bogatitev 

vsebin pri neposrednem delu z otroki. Z vključevanjem v projekte bomo skrbeli za razvoj 

prožnega učnega okolja. Zavzemamo se za manjše število projektov, ki jih v vrtcu vodijo 

posamezni timi, njihovi rezultati pa se odražajo v znanju, spretnostih, veščinah in vrednotah 

otrok ter kakovostnejšemu sobivanju.  

Naše veliko bogastvo so in bodo tudi v prihodnje različne prireditve, ki povezujejo vse otrokove 

pomembne odrasle ter krepijo sodelovanje, vzajemnost, spoštovanje in zaupanje. Otrokom bo 

na voljo pester obogatitveni program v okviru izvedbenega kurikuluma, raznolike dodatne 

dejavnosti ter različni projekti, v katere se bo vrtec vključeval v soglasju z zaposlenimi.  

Eno izmed področij delovanja vrtca je tudi njegova vpetost v sodelovanje z institucijami v 

ožjem in širšem okolju in le odprtost in vpetost vrtca v lokalno skupnost daje otrokom možnost 

pridobivanja specifičnih in raznolikih izkušenj. Intenzivne spremembe, s katerimi se srečujemo 

v vzgoji in izobraževanju, zahtevajo vedno nove načine odzivanja, nova znanja in veščine. Vrtec 

se mora odpirati navzven, biti v okolju prepoznaven in z njim tudi tesno sodelovati.  

Pomembno se nam zdi, da kot institucija upoštevamo tudi dejavnike, ki so v strategiji razvoja 

Evrope 2020 navedeni kot ključni na področju razvoja šolstva: internacionalizacijo in 

posodobitev učnih načrtov, razvoj kakovostne predšolske vzgoje, izboljšanje ključnih 

kompetenc otrok, učenje tujih jezikov in stalen profesionalni razvoj strokovnih delavcev. Da bi 

se laže soočili z novimi izzivi si želimo, da tudi naš vrtec postaja okolje, ki podpira in ustvarja 

nove prilagojene učne poti v skladu s potrebami in cilji otrok.  

Na osnovi vsega zapisanega vidimo razvojne usmeritve in izgradnjo prepoznavnosti vrtca v 

smeri načrtno izvajanih dejavnosti, ki dajejo otrokom dodatna znanja, jih vzgajajo in ozaveščajo 

o pomenu trajnostnega razvoja, s poudarkom na ekoloških vsebinah, o skrbi za zdravje in 

pomenu vsakodnevnega gibanja, o pomenu ohranjanja nacionalne in kulturne dediščine ter o 

pomenu vključevanja v različna, tudi mednarodna, učna okolja. Le-to bo otrokom omogočilo, 

da razvijejo znanja, spretnosti, stališča in navade globalno mislečih državljanov. Vsi skupaj pa 

si bomo prizadevali za krepitev pozitivne klime in kulture sodelovanja, ustvarjali bomo 

sproščene, a profesionalne medsebojne odnose med vsemi deležniki, napredek in kakovost 

bomo zagotavljali s povečanjem vloge evalvacije in timskega dela ter usmeritvijo k 

vseživljenjskemu učenju. 
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1.7 Poslanstvo vrtca 

 

Vrtec Najdihojca je varno in spodbudno okolje za otroke, ki jim poleg varstva nudi aktivno 

učenje s stalno interakcijo med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. Vrtec naj 

postane najljubši prostor za igro otrok. 

 

Vrtec Najdihojca je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki otrokom omogoča uspešno ter aktivno 

učenje spretnosti in sposobnosti, ki jim bodo v pomoč skozi celo življenje, ter uspešno primarno 

socializacijo. V varnem in čustveno toplem okolju vrtca otrokom preko igre nudimo različne 

vzgojne in učne aktivnosti, ki so strokovno načrtovane, izvajane in ovrednoten 
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2 POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

 

2.1 Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov 

 

Osnova za načrtovanje izvedbenega kurikula je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce in 

razvojno-procesni pristop, ki omogoča aktivno vlogo otroka, načrtno in sistematično izvajanje 

otroku aktualnih vsebin, aktivnosti in dejavnosti. Načrti se razvijajo in spreminjajo preko celega 

leta tako, da strokovni delavki oddelka upoštevata neposredno odzivanje otrok v oddelku 

(potrebe, želje, aktualni otrokov razvoj…), predloge in pobude staršev, strokovne predloge in 

pobude svetovalnih delavk, specialnih pedagogov in vodstva vrtca.  

 

Programi so organizirani in namenjeni otrokom od prvega do šestega leta starosti.  

 

Programi glede na trajanje:  

 Dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur. Namenjen je otrokom od prvega leta starosti 

do vstopa v šolo. Poslovalni čas vrtca je 11,5 ur, vendar v skladu z Zakonom o vrtcih 

lahko otroci v vrtcu preživijo največ 9 ur.  

 

Programi glede na starostno obdobje: 

 Oddelki prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci v starosti od enega do 

treh.  

 Oddelki drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci, stari od treh do šestih 

let.  

 Kombinirani oddelki, v katere so vključeni otroci obeh starostnih obdobij, najpogosteje 

so stari od dveh do štirih let, lahko pa tudi od dveh do šestih let.  

 

Programi za otroke s posebnimi potrebami: 

 Predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Program 

se izvaja v rednih oddelkih. Pogoji za delo z otroki so opredeljeni v odločbah, ki jih 

izdajo območne enote Zavoda za šolstvo, ki vodijo postopke usmerjanja. Strokovni tim 

vrtca, ki ga imenuje ravnateljica vrtca, za vsakega otroka pripravi individualizirani 

program.  

 Prilagojeni program za predšolske otroke.  

Program se izvaja v razvojnih oddelkih. V enoti Biba imamo dva razvojna oddelka, v 

katerih poteka prilagojeno izvajanje programa za predšolske otroke z dodatno strokovno 

pomočjo vzgojiteljic - specialnih pedagoginj, pomočnic vzgojiteljic in fizioterapevtke.  
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2.2 Osnove za uresničevanje programa in dela vrtca 

 

V Vrtcu Najdihojca izvajamo dnevni program vzgoje in izobraževanja za otroke stare od enega 

do šestega leta starosti, prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami (razvojni oddelki) 

in individualizirane programe za pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so integrirani v 

redne oddelke. 

Načrtovanje in izvajanje programa poteka po Kurikulu za vrtce – nacionalni program, ki ga je 

sprejel strokovni svet RS za splošno izobraževanje v Ljubljani 18. 3. 1999. Razdeljen je na dve 

starostni obdobji, in sicer za otroke od 1-3 leta starosti ter od 3-6 leta starosti, opredeljeni cilji 

pa preko šestih področij dejavnosti zajemajo celoten spekter otrokovega razvoja. 

Temeljni dokument, s katerim vrtec skupaj z lokalno skupnostjo zagotavlja sistematično 

uresničevanje ciljev in nalog, je letni delovni načrt vrtca. V njem vrtec določi obseg, vsebino in 

organizacijo vzgojno izobraževalnega dela in pogoje za njegovo uresničitev. 

Dosežke spremljajo ravnatelj, strokovni organi in organi upravljanja; nosilci posameznih nalog 

sproti, v celoti pa ob zaključku šolskega leta. 

 

2.3 Vizija, poslanstvo in cilji  

 

Delovanje Vrtca Najdihojca temelji na vrednotah, kurikulumu za vrtce in veljavni zakonodaji, 

kar je ob sprejeti viziji vrtca in poslanstvu izhodišče razvojnim ciljem in strategijam vrtca, ki 

vodijo k večji kvaliteti dela s predšolskimi otroki. 

Temeljni cilji delovanja vrtca so otrokom in njihovim staršem prijazen vrtec, ki ima odlično 

organizacijo dela in sodobno izvedbo vzgojno učnih vsebin po meri otroka. Življenje in delo v 

vrtcu je zasnovano na medsebojni odgovornosti, sodelovanju in razvijanju kulture dialoga z 

ožjo in širšo okolico, ki otrokom omogoča uspešno ter aktivno učenje spretnosti in sposobnosti, 

ki jim bodo v pomoč skozi celo življenje ter uspešno primarno socializacijo. V varnem in 

čustveno toplem okolju vrtca otrokom preko igre nudimo različne vzgojne in učne aktivnosti, 

ki so strokovno načrtovane, izvajane in ovrednotene, naša želja pa je, da vrtec otrokom ostane 

v najlepšem spominu. 
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VIZIJA 

Postali bomo najprodornejši 
iskalci izvirnih idej za otroke 

prihodnosti.

POSLANSTVO

S sodobnimi pristopi in na temeljih 
tradicije otrokom dajemo popotnico za 

modri jutri.

VREDNOTE

odgovornost, srčnost, sodelovanje, ustvarjalnost, 
pogum

.
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2.4 Prednostne naloge v preteklem letu 

 

2.4.1 Ocena realizacije temeljnih ciljev predšolske vzgoje    

 

Temeljni cilji predšolske vzgoje so: 

 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,  

 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v  

skupinah,  

 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 

izražanja,  

 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja,  

 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora,  

 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,  

 posredovanje znanj z različnih področjih znanosti in iz vsakodnevnega življenja,  

 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in   

 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

 

Poleg temeljnih ciljev smo uresničevali tudi naslednje usmeritve: 

 ustvarjanje pozitivne klime in sproščenih medsebojnih odnosov med sodelavci vrtca, 

 aktivno sodelovanje in odgovornost zaposlenih in staršev za boljše počutje otrok v vrtcu, 

 bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke, 

 oblikovanje ustreznih pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 

(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno okolje, svetovni nazor, narodno 

pripadnost, telesno in duševno konstitucijo), 

 dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter otroki in odraslimi v vrtcu, 

 večja avtonomnost in strokovnost strokovnih delavcev, 

 izboljšanje in povečanje virov za komunikacijo ter splošno informiranost v vrtcu, 

 povečanje pomena sodelovanja vrtca s starši, 

 povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja v vrtcu, 

 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje 

pa tudi branja in pisanja, 

 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, 

 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 

izražanja. 

 

Prednostna naloga vrtca je bila obdržati doseženo kakovost pedagoškega dela ob istočasnem 

udejanjanju novih možnosti sodelovanja izobraževanja in dela, prednostni cilj pa je bil 

ohranjanje pozitivne klime v kolektivu. Izhajajoč iz samoevalvacijskega poročila, analize 

vprašalnikov za starše, analize in evalvacije rednih letnih razgovorov in kolegialnih hospitacij 

so ugotovitve ob zaključku leta pozitivne in spodbudne. 
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Cilje smo uresničevali preko izvedbenega kurikula, prepleta spontanih in načrtovanih 

dejavnosti in dnevne rutine, kjer so otroci pridobivali znanja, spretnosti in veščine, ki jim 

pomagajo v vsakdanjem življenju izkoristiti priložnosti, ki se jim ponujajo. 

 

Kratkoročne cilje smo operacionalizirali v letnem delovnem načrtu (LDN) z namenskimi 

projekti, dejavnostmi ali drugimi aktivnostmi. Preko njih smo sledili viziji, poslanstvu in 

vrednotam vrtca. 

 

Področja Kurikuluma za vrtce 

 Gibanje 

Cilj: Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

Spodbujali smo zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, otrokom smo 

omogočali, da spoznajo in razvijajo svoje gibalne sposobnosti, pridobivajo zaupanje v svoje 

telo, ustvarjajo osnovne gibalne koncepte, postopno spoznavajo in osvajajo osnovne prvine 

različnih športnih zvrsti, spoznavajo pomen sodelovanja ter spoštovanje in upoštevanje 

različnosti. 

 Jezik 

Cilj: Jezik kot objekt igre in sporazumevanja. 

Otroke smo učili zavedanja obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur, 

vzpodbujali smo poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, omogočali doživljanje in 

spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, razvijali smo jezik z vidika moralno-etične 

dimenzije, spodbujali ustvarjalnost, razvijali neverbalne komunikacijske spretnosti, spodbujali 

jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija …), spoznavali smo 

simbole pisnega jezika ter omogočali doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega 

jezika. 

 Umetnost  

Cilj: Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

Razvijali smo estetsko zaznavanje in umetniško predstavljivost, spoznavali posamezne 

umetnostne zvrsti, razvijali izražanje in komuniciranje z umetnostjo, razvijali ustvarjalnost in 

specifične umetniške sposobnosti ter osnovno pismenost na vseh umetnostnih področjih. 

 Družba 

Cilj: Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in 

vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno  konstitucijo, nacionalno pripadnost, 

kulturno poreklo, veroizpoved… 

Spoznavali smo samega sebe in druge ljudi, oblikovali osnovne življenjske navade in 

spoznavali razlike med življenjskimi navadami naše in drugih kultur ter med različnimi 

družbenimi skupinami; spoznavali ožje in širše družbeno in kulturno okolje ter medkulturne in 
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druge razlike, spodbujali občutljivost za etično dimenzijo različnosti, oblikovali osnove za 

dojemanje zgodovinskih sprememb; omogočali spoznavanje, da se ljudje in okolje, družba in 

kultura v času spreminjajo; ustvarjali možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami; 

seznanjali jih bomo z varnim načinom življenja. 

 Narava 

Cilj: Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem 

spreminjanju in estetskih razsežnostih. 

Razvijali smo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave; spoznavali 

svoje telo, življenjski ciklus ter zdrav in varen načina življenja; spoznavali snovi, prostor, čas, 

zvok in svetlobo; spoznavali tehnične predmete in razvijali spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije; razvijali različne pristope pri spoznavanju narave. 

 Matematika  

Cilj: Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju. 

Razvijali smo matematično izražanje, matematično mišljenje, matematične spretnosti in 

doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

 

Dnevna rutina 

Poleg šestih osnovnih področij dejavnosti je zelo pomembna tudi dnevna rutina, ki poteka ves 

čas otrokovega bivanja v vrtcu. Spremljajoče dejavnosti so otroku v veliko podporo in 

predvsem krepijo razumevanje vsakodnevnih procesov, katerim je otrok izpostavljen. Vsekakor 

pa je priložnost in naloga strokovnih delavcev vrtca, da preko teh aktivnosti prepoznavajo, jih 

sami gojijo in pri otrocih krepijo splošne družbeno sprejete vrednote in etična ravnanja. 

 Prihodi in odhodi  

Cilj: Spoznavanje vrtca kot celote, druženje z otroki različnih starosti, socialna bogatitev in 

racionalna organiziranost dela v vrtcu. 

Ob jutranjem in popoldanskem združevanju so otroci spoznavali vrstnike drugih oddelkov, se 

socialno bogatili, se učili od starejših otrok, razvijali skrb za mlajše in spoznavali še druge 

prostore vrtca in druge vzgojitelje.  

 Počitek   

Cilj: Zagotavljanje otrokovih potreb po počitku in zavedanja svojega bioritma.  

Počitek je bil organiziran v vseh igralnicah, za vse otroke, vendar so otroci sami  izbirali dolžino 

počitka v skladu s svojimi individualnimi potrebami. Strokovni delavci so za otroke, ki niso 

počivali ali so počivali krajši čas, pripravljali mirne dejavnosti in prostor temu ustrezno 

priredili. V času aktivnega počitka smo za otroke pripravili tudi dejavnost Pravljična joga. 

 Hranjenje  



32 

 

 

Cilj: Uresničevanje otrokovih potreb po zdravi prehrani ter navajanje na samostojno,  kulturno 

in pestro prehranjevanje. 

Otroci so zajtrk in kosilo uživali skupaj, mize so bile temu primerno urejene, otroci so imeli 

možnost odločanja o količini prejete hrane in dolžini prehranjevanja. Vzpodbujali smo jih k 

pitju vode ter uživanju sadja in zelenjave. Pri hranjenju smo otroke spodbujali k čim večji 

samostojnosti, pomagali so pri pripravi prostora, pribora, pri postrežbi in samostojnemu 

razdeljevanju hrane. Po obrokih so otroci za seboj pospravili pribor in pomagali pri čiščenju 

prostora.  

 Bivanje na prostem  

 

Cilj: Omogočanje zdravega telesnega in duševnega razvoja otrok. 

Čim pogosteje smo z otroki bivali na prostem, jim s tem omogočali zdrav način življenja ter 

pestro telesno aktivnost. Posluževali smo se sprostitvenih minutk na prostem, gibanja po 

različnih terenih, gibanja v naravi, aktivnosti na igriščih, vzpodbujali gibalne spretnosti in 

izvajali usmerjene dejavnosti na svežem zraku. Otroke smo popeljali ven tudi ob manj ugodnih 

vremenskih razmerah (v dežju, v snegu, v mrazu, v megli), pri tem pa skrbno pazili na dobro 

počutje otrok in prilagajali dolžino bivanja na prostem.  

 Prehodi med dejavnostmi in nega  

 

Cilj: Navajanje na samostojnost in odgovornost ob upoštevanju individualnih različnosti. 

Otroke smo spodbujali k samostojnosti pri skrbi za čistočo in urejenost prostorov. Navajali smo 

jih na skrb za svoje telo in telesne potrebe, telesno čistočo, pri oblačenju in obuvanju smo jim 

omogočali dovolj časa za samostojno urejanje in privzgajali odgovorno ravnanje do sebe in 

drugih. Med pripravljenimi dejavnostmi so lahko otroci samostojno izbirali glede na njihove 

želje, interese in se odločali o trajanju izbrane aktivnosti. Pri najmlajših smo skrbeli, da so otroci 

čisti, previti in zadovoljni, pri starejših pa jih vzpodbujali, da opravljajo svoje fiziološke potrebe 

v skladu z njihovimi individualnimi potrebami.  

Opazovali smo izvajanje posameznih področij dejavnosti, elemente dnevne rutine, medsebojno 

povezovanje in prepletanje ter ugotavljali skladnost izvajanja dejavnosti z zastavljenimi cilji.  

Dejavnosti so spremljale ravnateljica in pomočnici ravnateljice, napovedano v skladu z načrtom 

hospitacij in nenapovedano ob različnem času ter ob različnih priložnostih. Zabeležke in 

zapisniki so shranjeni v mapi Hospitacije in se uporabljajo pri individualnih pogovorih. 

 

Načrtovanje in izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti: 

 Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev so načrtovali, izvajali in evalvirali vzgojno delo 

svojega oddelka skladno z načeli in cilji Kurikula za vrtce in Letnim delovnim načrtom 

vrtca / enote/ oddelka, s starši so sodelovali pri organiziranju življenja in dela v vrtcu, 

sodelovali s strokovnimi in vodstvenimi delavci. Življenje in delo v svojem oddelku so 
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načrtovali na osnovi kurikula, teoretičnih izhodišč o razvojnih značilnostih in 

individualnih posebnostih otrok, specifičnosti učenja v določenem obdobju in skladno 

z značilnostmi konkretnega okolja. S pomočjo samoocenitvenega vprašalnika in 

evalvacije kolegialne hospitacije so izvedeno vzgojno delo kritično evalvirali, kar bo 

podlaga in izhodišče za nadaljnje načrtovanje. 

 Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev so vzgojno delo načrtovali v parih ali timsko po 

izvedenem tematskem sklopu / projektu / didaktični enoti. Vodje oddelkov so odgovorni 

za strokovno delo, o katerem so vodili tudi ustrezno dokumentacijo.  

 Načrtovano delo je potekalo po kotičkih, ali po pripravljenih delavnicah oz. preko 

materialov za individualno delo, ki so omogočali uravnotežen razvoj in učenje na vseh 

področjih dejavnosti, otroci pa so imeli možnost izbire med ponujenimi dejavnostmi. 

Delo sta organizirala in izvajala oba strokovna delavca. 

 Dnevno sta vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, tudi skupaj z otroki, evalvirala delo in na 

podlagi evalvacije načrtovala delo za prihodnji dan v sklopu širšega načrtovanega 

sklopa ali projekta. 

 Strokovni delavci v oddelku so delo načrtovali tudi skladno z opazovanji otrok in 

spremljanjem njihovega razvoja, o čemer so vodili ustrezno dokumentacijo. Otrokova 

osebna mapa služi kot pomoč pri poglobljenem pogovoru s starši na pogovornih urah. 

 Delavci so timsko načrtovali skupne dejavnosti in projekte v svoji enoti in tudi med 

enotami, kadar je bilo zaradi vsebine dela to potrebno. Za projektno delo je vodja 

projekta vodil mapo projekta, iz katere je razviden potek dela, dosežki in uresničevanje 

zastavljenih ciljev.  

 

Svetovalno delo in individualna pomoč otrokom s posebnimi potrebami: 

 Svetovalni delavki sta spremljali delo v oddelkih, otroke v skupinah in svetovali 

strokovnim delavcem, posebej tam, kjer so nastopale težave ali so nanje opozarjali 

strokovni delavci. O težavah sta se pogovorili s strokovnimi delavci, po potrebi pa tudi 

s starši in jim svetovali ustrezne pristope za njihovo odpravo. Za otroke, pri katerih so 

se kazale vedenjske, socialne, gibalne, komunikacijske, razvojne, funkcionalne ali 

druge podobne težave, sta skupaj s starši ob njihovem pisnem pristanku ter v dogovoru 

z vzgojiteljicami teh otrok izdelali načrt spremljanja in postopkov za odpravljanje težav, 

oz. sta svetovali ustrezne pristope, skrbeli za izvajanje  aktivnosti po izdelanem načrtu 

in skupaj s starši, vzgojitelji in izvajalci individualne pomoči evalvirali uspešnost dela.  

 Nudili sta pomoč otrokom in staršem pri uvajanju otrok v vrtec, se po potrebi 

udeleževali roditeljskih sestankov in pogovornih ur ter po potrebi individualno svetovali 

staršem. 

 Pripravili in izvedli sta predavanje za starše novincev z naslovom »Prvič v vrtec« in 

različna druga predavanja v okviru izobraževanj za starše, organizirali predavanja za 
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starše v okviru programa »Šola za starše«, strokovne članke pa sta objavljali na spletni 

strani vrtca. 

 Pripravljali sta individualizirane programe, skrbeli za nemoteno izvajanje individualnih 

pomoči drugih strokovnih sodelavcev, zagotavljali spremljavo in evalvacijo, vključevali 

starše, vodili osebne mape otrok s posebnimi potrebami ter sodelovali z ustreznimi 

institucijami za usmerjanje in spremljanje teh otrok.  

 Skrbeli sta za sprejem otrok v vrtec in za oblikovanje skupin za naslednje šolsko leto. 

 Specialna pedagoginja in fizioterapevtka sta izvajali individualno pomoč otrokom s 

posebnimi potrebami skladno z odločbami o usmeritvi, sodelovali z drugimi 

strokovnimi delavci vrtca in sodelovali na timskih srečanjih za spremljavo 

individualiziranega programa. Svoje delo sta sproti dokumentirali. 

 

Programi izvajanja individualne pomoči otrokom s posebnimi potrebami in prilagojen 

program za otroke s posebnimi potrebami (razvojni oddelki) 

CILJ: Zagotavljati pomoč otrokom s posebnimi potrebami v skladu z njihovimi posebnostmi in 

individualnimi značilnostmi za doseganje optimalnega razvoja in napredka.  

 V letošnjem šolskem letu smo imeli v oddelke integriranih štirinajst otrok s posebnimi 

potrebami, od teh so trije v postopku usmerjanja.  

 V enoti Palček so bili vključeni štirje otroci, sedem v enoti Biba, trije v enoti Čenča.  En 

otrok ima težave na govornem področju, zato je dobil dodatno strokovno pomoč logopeda 

iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Vsi ostali otroci, ki jim je po odločbi dodeljena 

pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, so prav tako dobili pomoč ustreznega 

strokovnjaka. Otroke v razvojnih oddelkih vodita specialni pedagoginji, s čimer je zanje 

zagotovljena ustrezna obravnava. 

Vsem otrokom s posebnimi potrebami je zagotovljena individualna pomoč v skladu z odločbo 

o usmeritvi in individualiziranim programom dela.   

 Za vse otroke s posebnimi potrebami je bila imenovana strokovna skupina vrtca za 

pripravo, spremljanje in evalvacijo otrokovega napredka in razvoja, ki se je sestala 

trikrat v šolskem letu, in sicer v začetku leta ob sprejemanju programa dela, ob polletju 

ob delni evalvaciji ter na koncu ob evalvaciji opravljenega dela in smernicah za naprej, 

po potrebi pa se je sestajala tudi večkrat.  

 Osebno mapo otrok sta, ob stalnem sodelovanju strokovnih delavcev oddelkov in 

strokovnjakov za izvajanje pomoči, urejali svetovalni delavki, skrbeli sta tudi za 

izvajanje nemotenega izvajanja individualne pomoči, sklicevanje in zasedanje skupin, 

pisanje zapisnikov in poročil. 

Uresničevanje programov za pomoč otrokom s posebnimi potrebami sta spremljali pomočnici 

ravnateljice. Preverjali sta izdelavo individualiziranih načrtov, skladnost dela z načrti, beleženje 



35 

 

opravljenega dela in sodelovanje s starši. Dvakrat letno sta pregledali izpolnjevanje osebnih 

map in skladnost varovanja osebnih podatkov s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. 

Ugotovitve sta sproti beležili in jih sproti posredovala izvajalcem individualnih pomoči ter 

svetovalni delavki.  

 

2.5 Razvojne naloge 

 

CILJ: Posodabljati postopke in načine dela v skladu z najnovejšimi standardi za zagotavljanje 

večje kakovosti  predšolske vzgoje in uvajati inovativne pristope pri vzgojno izobraževalnem 

delu. 

 

2.5.1 Kultura in klima v vrtcu 

 

Za doseganje kakovosti so ključnega pomena klima v vrtcu in pogoji, ki omogočajo ne le 

otrokovo učenje, temveč tudi učenje in razvoj zaposlenih. 

 

Organizacijska kultura in klima sta pomembna dejavnika v delovanju vrtca, saj vplivata na vse 

procese, ki se v njem dogajajo – na način vodenja, motiviranja, komuniciranja, reševanja 

problemov, prizadevanja za kakovost, etičnost ravnanja z vzgojitelji itd.  Organizacijska kultura 

je vzorec prepričanj in vrednot, ki jih člani neke organizacije razvijejo v daljšem času in se 

izražajo v materialnih simbolih in vedenjih, klima pa odraža posameznikovo doživljanje 

organizacijske kulture in se kaže v vzdušju v vrtcu. 

 

Za dobro delovanje vrtca in zavzetost zaposlenih je torej pomembno tudi vzpostavljanje in 

vzdrževanje  takšne kulture in klime, ki spodbujata razvoj, stalno učenje in ustvarjata 

zaposlenim prijazna delovna mesta. 

 

Dobri odnosi so bistveni pri zaznavanju delovnega mesta posameznika. Pozitivni odnosi 

namreč spremljajo posameznika večino njegovega časa v prijetnem delovnem okolju, ga 

spodbujajo pri njegovem delu in pomagajo pri premostitvi drugih delovnih težav. Medosebni 

odnosi so bistvenega pomena pri oblikovanju človekove osebnosti v socialnem, čustvenem in 

intelektualnem smislu. Na osnovi odnosov posameznik gradi lastno identiteto. 

 

Konfliktni odnosi nastanejo iz institucionalne sestavine odnosov, torej zaradi nespoštovanja 

predpisanih norm, lahko tudi zaradi pomanjkljivosti v osebnosti posameznikov, v njihovem 

značaju, izobrazbi in osebni kulturi.  

 

Skozi proces vodenja izboljšave na tem področju smo poskušali odgovoriti na vprašanja: kako 

se posamezne vzgojno-izobraževalne organizacije razlikujejo med seboj, zakaj se v enih 

počutimo bolje kot v drugih, kaj ustvarja  in vpliva na vzdušje ter oblikuje odnose in kako lahko 

na to vplivamo … 
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Cilji, ki smo jih uresničevali:  

 graditi povezavo med strokovnim in osebnostnim razvojem posameznika ter razvojem 

in uspešnostjo vrtca, 

 spodbujati sodelovalno učenje – sistematično izmenjavo izkušenj in dobre prakse med 

vrtci oz. vzgojitelji in jih spodbuditi ter usposobiti, da lahko sami najdejo rešitve za 

svoje probleme, 

 praktično izvesti izboljšavo in evalvacijo na izbranem področju, 

 spodbujati sodelovalno vodenje, 

 pridobiti veščine in znanja učinkovite samoevalvacije ter vzpostaviti proces, ki bo 

omogočal vpogled in kritično vrednotenje lastnega dela v povezavi z učinkovitejšim 

spremljanjem razvoja otrok in posledično izboljšanja razvoja posameznega otroka na 

različnih področjih. 

 

V sodelovanju s Šolo za ravnatelje smo razvijali sisteme učinkovitega vpogleda v lastno prakso 

in s tem omogočali kritično vrednotenje. Ob koncu šolskega leta smo izvedli evalvacijo 

opravljenega dela ter pripravili samoevalvacijsko poročilo. 

 

V razvojni nalogi so sodelovali vsi strokovni delavci, vodila jo je Alenka Grošelj, pomočnica 

ravnateljice, v sodelovanju z aktivom Teambuilding in spodbujanje zdravja v vrtcu, skupino za 

zdravje in ravnateljico. 

 

 

2.5.2 Varovanje in krepitev zdravja v vrtcu 

 

 

CILJ: V vrtcu oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje 

otrok. Pri otrocih razvijamo zdrave navade, zdrav način življenja in pozitivno naravnanost do 

svojega zdravja. 

Dejavnosti, ki smo jih izvajali z otroki: 

 zdrava prehrana; izdelaj svoj jedilnik, sadni rojstni dan, zelenjavna malica, 

tradicionalni        slovenski zajtrk …, 

 narava in varovanje okolja (ekologija): Zelena Ljubljana, Eko vrtec, Naš vrtiček, 

ekološki otoki, 

 osebna higiena: čiste roke za zdrave otroke, 

 varnost v prometu in na igrišču: program varen vrtec, teden mobilnosti, uporaba 

čelade …, 

 duševno zdravje: prijatelji in druženje, skrb za sočloveka, povezovanje, sproščanje - 

joga, sprostitvene igre …, 

 gibanje - zdrav način življenja: Fit kobacaj, Mali sonček, tek, gibalne igre, minutke za     

zdravje, plešemo za zdravje, gozdni vrtec …, 

 svetovni dnevi, povezani z zdravjem: Dan zemlje, Dan vode …, 

 zobozdravstvena vzgoja v sodelovanju z zdravstvenim domom Šiška, 
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 »Varno s soncem«: spoznavanje pomena sonca za življenje ljudi, živali in rastlin ter 

sočasno pozitivnih in negativnih učinkov sonca; spoznavanje načinov varnega bivanja 

na soncu in spoznavanje zaščite pred nevarnimi sončnimi žarki. 

 

Zaposleni: promocija zdravja na delovnem mestu 

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo, tako za posameznika kot za 

organizacijo. Le zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem 

okolju so produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter 

ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu.  

Zaposlene smo želeli spodbuditi, da bi se vsakodnevno odločali za zdrav način življenja na vseh 

področjih, ki vplivajo na kvaliteto zdravja. Sem sodi spodbujanje gibanja in uživanja zdrave 

hrane, razvijanje zdravih medsebojnih odnosov, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, 

odvajanje zdravju škodljivih razvad, preprečevanje izgorevanja na delovnem mestu, vzgoja za 

zdravje. 

 

CILJI: 

 ozaveščanje o dejavnikih tveganja, 

 razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje, 

 promocija zdravega načina življenja: 

• bolj zdravi zaposleni, 

• višja produktivnost zaposlenih, 

• znižanje bolniškega staleža, 

• bolj pripadni zaposleni, 

• obvladovanje izziva staranja delovne sile. 

Aktivnosti: 

 ustanovitev skupine za zdravje; skupina je določila prioritetna področja, v katera so 

usmerjene aktivnosti promocije zdravja pri delu v tem šolskem letu in pripravila 

akcijski načrt izvajanja aktivnosti.  

 telesna aktivnost (aktivni odmori, gibalni kotički, vsi na kolo za zdravo telo, joga za 

zaposlene, pohodništvo…), 

 telesno in duševno zdravje (preventivni pregledi, pritisk, sladkor, razvijanje pozitivne 

samopodobe, dobre higienske navade, zdrava prehrana …), 

 dobri medsebojni odnosi (predavanja, neformalna srečanja, teambuilding, timsko 

sodelovanje, delavnice, strokovna ekskurzija…). 

V razvojni nalogi so sodelovali vsi strokovni delavci, vodila sta jo Alenka Grošelj, pomočnica 

ravnateljice, in Marko Meglič, OPZHR, v sodelovanju s skupino za zdravje in ravnateljico. 
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POROČILO SKUPINE ZA ZDRAVJE 2018/2019 (PZDM) 

Skupino za zdravje sestavlja 11 članov zaposlenih Vrtca Najdihojca: 

ravnateljica Andreja Škvarč, svetovalna delavka Darja Krebelj, pomočnici ravnateljice Mateja 

Ličen in Alenka Grošelj, kuhar Bojan Ferjan, pom. vzgojiteljice Irena Vrhovec, vzgojiteljici 

Nives Zabret in Urška Pustovrh, knjigovodja Maja Jakovljevič, OPZHR Marko Meglič in 

hišnik Boris Zupančič. 

Na prvem srečanju skupine za zdravje, smo člani skupine pripravili akcijski načrt aktivnosti 

PZDM. (priloga) 

Razdelili smo vloge posameznikov v skupini in njihove naloge. 

Na podlagi akcijskega načrta smo v letošnjem letu izvedli naslednje aktivnosti: 

S PODROČJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA, DOBREGA POČUTJA IN PREVENTIVE  

o Izvedba izobraževanj: 

- »Tanka črta odgovornosti« Jani Prgič  13. 9. 2018 

- »Stres in izgorevanje na delovnem mestu » 28. 11. 2018 

- »Nenasilna komunikacija« 10. 12. 2018 

- Strokovni aktivi »Supervizija« 

- »Opravljanje – zahrbtni uničevalec« 4. 4. 2019 

o Izpeljani so bili preventivni zdravstveni pregledi (po razporedu – Marko Meglič). 

o Nabavljene so bile steklenice za vodo za vse zaposlene  (pitje zadostne količine vode). 

o Sestala se je skupina za prehrano in pregledala jedilnike. Organizirano je bilo 

predavanje za zaposlene (kuhinje). 

o Za vse delavce vrtca je bil organiziran aktivni odmor – »joga za zaposlene« z Majo 

Podpečan. 

o V povezavi s strok. aktivom »Teambuildong in spodbujanje zdravja v vrtcu« so bila 

izpeljana neformalna srečanja oz. druženja (priloga poročilo strokovnega aktiva). 

 

S PODROČJA ABSENTIZMA, POŠKODB PRI DELU IN POKLICNIH BOLEZNI 

o je bilo s strani svetovalne delavke Darje Krebelj izdelano poročilo o številu mesečnih 

bolniških odsotnosti (ugotovitev dejanskega stanja – absentizem). 

o izvedeni so bili pogovori z zaposlenimi 

o pridobljene so bile informacije o režimu gibanja za zaposlene na daljših bolniških 

odsotnostih. 

 

S PODROČJA – STAREJŠI ZAPOSLENI  je bilo upoštevano: 

o uresničitev želja po izobraževanju, 

o skrb za zdravo, prilagojeno prehrano – diete, 

o ergonomija na delovnem mestu – nabavljeni so bili stoli za zaposlene. 

Na 1. srečanju skupine za zdravje prihodnje šol. leto 2019/2020 bomo pregledali izvedene 

aktivnosti in pripravili načrt novih oz. izpeljavo še neizvedenih aktivnosti. 
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2.5.3 Obvladovanje stresa na delovnem mestu 

 

Človek v svojem vsakdanu pogosto doživlja precejšen stres, kar negativno vpliva na njegovo 

počutje, odnose s sodelavci ter učinkovitost in ustvarjalnost pri delu. Če je posameznik s 

stresom obremenjen daljše časovno obdobje, ga takšen način življenja lahko pripelje do 

različnih psihosomatskih bolezni. Zato je zelo pomembno, da se naučimo prepoznati znake, ki 

kažejo na to, da doživljamo stres, da lahko poskrbimo za ustrezen način obvladovanja. 

Ravnovesje vlog in odpornost na stres je zato pomemben dejavnik v življenju vsakega 

posameznika, saj vpliva na njegovo zasebno in poklicno življenje. V zadnjih letih zaradi hitrih 

sprememb v družbi tudi zahteve na delovnem mestu vzgojiteljev naraščajo. 

V razvojni nalogi je poudarek na vodenem procesu in aktivnem pristopu ter uporabi strategij za 

obvladovanje stresa, ki nam bodo koristile in jih bomo lahko uporabljali v praksi.  

V razvojni nalogi poskušamo skozi proces vodenja izboljšave spoznati:  

• kaj je stres, od kod izvira in kako ga prepoznati,  

• vaje in tehnike za sproščanje mišične napetosti in za umirjanje uma, 

• kako bolje upravljati s časom in konflikti,  

• pomen zdravega življenjskega sloga in skrbi zase,  

• pripraviti načrt obvladovanja stresa. 

V razvojni nalogi sodelujejo vsi strokovni delavci, vodi jo Mateja Ličen, pomočnica 

ravnateljice, v sodelovanju z razvojnim timom (Alenka Grošelj, Špela Kralj, Urška Purkart, 

Nives Zabret, Meta Šoba in Urška Pustovrh) in ravnateljico. 

 

 

2.5.4 Obravnava neustreznih ravnanj v vrtcu 

 

 

Vsako obdobje ima svoj družbeno sprejemljiv način vzgoje otrok, v različnih zgodovinskih 

obdobjih so obstajali različni pogledi na vzgojo, le-ti pa so se razvijali in spreminjali v skladu 

z različnim kulturnim kontekstom in položajem otroka v družbi.  

 

Z Ustavo Republike Slovenije (1991) so otrokom zagotovljene vse temeljne človekove pravice 

in svoboščine, Konvencijo OZN o otrokovih pravicah (1989) pa uvrščamo med 

najpomembnejše dokumente s področja varstva otrokovih  pravic. Leta 2004 je bil dopolnjen 

Zakon o policiji (2004), ki policistom omogoča, da odstranijo nasilneža z mesta dogodka. 

Izjemno pomemben za zaščito žrtev pred nasilneži je Zakon o preprečevanju nasilja v družini 

(2008), ki ob detekciji nasilja uvaja dolžnost prijave. Šesti člen Zakona o preprečevanju nasilja 

v družini (prav tam) določa, da je vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v 

zdravstvu ter osebje vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodov, dolžan, ne glede 
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na določbe o varovanju poklicne skrivnosti, takoj obvestiti center za socialno delo, policijo ali 

državno tožilstvo, kadar sumi, da je otrok žrtev nasilja. Organi in organizacije so dolžni izvesti 

vse postopke in ukrepe, potrebne za zaščito žrtve glede na stopnjo njene ogroženosti in zaščito 

njenih koristi, in pri tem zagotoviti spoštovanje integritete žrtve. Če je žrtev nasilja otrok, imajo 

koristi in pravice otroka prednost pred koristmi in pravicami drugih udeleženk oziroma 

udeležencev postopka (prav tam, 5. člen). 

 

Nasilje je problem, ki je splošno sprejet kot kršenje človekovih pravic, vedno predstavlja 

zlorabo moči v odnosih. Otrok je lahko žrtev neustreznega ravnanja ne le doma, temveč tudi v 

vrtcu in šoli. 

 

Neustrezno ravnanje je lahko pogojeno z osebnostnimi značilnostmi vzgojitelja ali z njegovim 

odnosom do posameznega otroka ali skupine otrok. Tudi pri vzgojiteljih v vrtcih se takšna 

ravnanja pojavijo, posameznikom pa se včasih njihova ravnanja ne zdijo sporna, nasprotno, 

prepričani so, da ravnajo vzgojno in prav.  

 

Vsaj del nasilnih ravnanj bi lahko preprečili, če bi kot družba o nasilju dajali drugačna sporočila 

in če bi bili učinkovitejši v svojih prizadevanjih za ničelno toleranco do nasilja nad otroki. To 

se odraža v posameznikovem in družbenem vrednotnem sistemu in ravnanjih, kajti še vedno 

obstaja prikrita toleranca do nasilja, kljub temu da ustrezna zakonodaja in protokoli ravnanja v 

primeru detekcije nasilja obstajajo. 

 

Vrtec si bo skozi razvojno nalogo intenzivno prizadeval v smeri ničelne tolerance do nasilja, ki 

je po našem mnenju proces skozi katerega v aktualnem času kot družba prehajamo, absolutno 

pa bo zagotovil ničelno odzivanje na kakršnokoli obliko nasilja med deležniki 

vzgojnoizobraževalnega procesa. 

 

Verjamemo, da lahko pojavnost neustreznih ravnanj zmanjšamo s prizadevanjem za 

vzpostavitev dobre klime in spodbudnega učnega okolja, s tesnim sodelovanjem strokovnih 

delavcev, staršev in otrok, s skrbnim načrtovanjem, odprto komunikacijo, zgodnjim 

odkrivanjem težav, učinkovitim odzivanjem in uspešnim reševanjem konfliktov. 

 

OTROCI 

 

 Delavnice za otroke po metodi gledališča zatiranih Rozi in Grom 

 »Gledališče zatiranih predstavlja prostor, v katerem se govori o temah, ki niso izpostavljene, 

in kjer spregovorijo tisti, ki mnogokrat nimajo glasu.«  

Namen delavnice je z uporabo lutk krepiti empatijo, socialne veščine, solidarnost in nesebičnost 

pri otrocih. Otroci se na delavnici učijo pravilne komunikacije, medsebojne pomoči in 

nenasilnega reševanja konfliktov. Prepoznajo nesprejemljive oblike vedenja in raziščejo pomen 

besede »postaviti se zase«.  

Delavnica poteka po metodi gledališča zatiranih. Otroke v vrtcu obišče Dobra vila, ki potrebuje 

njihovo pomoč. S seboj je pripeljala Rozi in Groma. Ker jima ne zna pomagati, da bi bila 
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ponovno prijatelja, za pomoč prosi otroke. Vendar pa otroci niso samo gledalci predstave, 

ampak s svojimi predlogi aktivno spreminjajo njen razplet.  

Na delavnici otroci:  

- prepoznajo različna čustva;  

- prepoznajo nesprejemljive oblike vedenja;  

- spoznajo, kako negativno vedenje ene osebe vpliva na čustva druge osebe in raziskujejo 

možne načine   

  za spremembo tega vedenja;  

- odkrivajo pomen besede postaviti se zase in besede STOP, ko nam neko vedenje ne odgovarja;  

- odkrivajo možne rešitve za izražanje jeze na sprejemljivejši način;  

- preko milnih mehurčkov spoznajo, da imajo vedno možnost izbire.  

Trajanje delavnice: 1 uro 

V programu bo predvidoma sodelovalo 14 skupin, otroci so stari od 4 do 6. 

Osnovni cilj preventive je, da otrokom predstavimo dejstva glede nasilja in jim damo ustrezne 

informacije, da se lahko postavijo zase, rečejo ne. Na delavnicah se z otroki o neprijetnih temah 

pogovarjamo na pozitiven način, predstavimo jim različne situacije in predvsem to, kako naj 

ravnajo.  

Vrtec bo organiziral tudi izobraževanje za strokovne delavce po enaki metodi in jim tako 

omogočil, da bodo s svojim znanjem v kar največjo podporo otrokom.  

 

 Program CAP  

 

CAP program je primarno preventivni program, katerega cilj je z otroki na pozitiven in njihovi 

starosti primeren način spregovoriti o situacijah nasilja, zlorabe in jih okrepiti, da bi se znali 

nanje ustrezno odzvati. Poudarek programa je na krepitvi otrokove socialne mreže, 

samozavestnega vedenja, razvijanju komunikacijskih veščin, da bi se znal odzvati v potencialni 

situaciji zlorabe in o tem povedati zaupnim odraslim osebam.  

Delavnice za otroke potekajo v oddelkih v treh zaporednih srečanjih. Na delavnici otrokom 

preko igre vlog predstavimo tri različne situacije: nasilje nad vrstniki, situacijo, ko otroka 

ogroža neznanec in situacijo zlorabe s strani otroku znanega odraslega. Delavnico zaključimo 

s četrto igro vlog, v kateri nastopi kot zaupna odrasla oseba vzgojitelj v oddelku. 

 

ZAPOSLENI 

 

 Z ODNOSNO KOMPETENCO DO OSEBNE AVTORITETE (Family lab) 
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Program usposabljanja pedagoških delavcev sestoji iz treh seminarjev, ki se vsak zase lotevajo 

pomembnih poglavij strokovne in osebne rasti pedagoškega delavca: 

-       Od vloge do odnosa- razvoj odnosne kompetence 

-       Vzgojitelj kot zgled – osebni in strokovni razvoj na delovnem mestu 

-      Dialog s starši – vzpostavljanje in ohranjanje sodelovalnega procesa med vzgojitelji in 

starši  

NAMEN:Odnosna kompetenca – osrednji pojem tega programa – je v pedagoških ustanovah 

pogosto manjkajoči člen med varstvom, vzgojo in izobraževanjem, pozornostjo in 

spoštovanjem. Želimo opolnomočiti strokovne delavce in pomagati krepiti odnosno 

kompetentnost ciljne skupine. 

CILJI: 

- predstaviti in usvojiti paradigmatski premik na področju pedagogike; 

- usposobiti udeležence za empatično avtoritativno vodenje v skupini otrok; 

- okrepiti odnosno kompetentnost pri strokovnih delavcih; 

- usposobiti oz. opolnomočiti  udeležence za prepoznavanje in ustrezno profesionalno ukrepanje 

v primerih odklonskih, destruktivnih, rizičnih prvin v vedenju otroka ali v okviru dinamike 

posamične družine;  

- usposobiti udeležence za prepoznavanje osebnih ovir in preprek ter notranjih prvin, ki zavirajo 

ali preprečujejo konstruktivno vodenje in strokovno ustrezno delo v skupini otrok ali njihovih 

staršev; 

- neposredna podpora in pomoč strokovnim delavcem, ko se pri delu z otroki in družinami 

znajdejo v težavah ali ne vedo, kaj storiti; 

- usposobiti strokovne delavce za vodenje konstruktivnega profesionalnega dialoga s starši; 

- opolnomočiti  udeležence za konstruktivno reševanje težav in konfliktnih situacij, do kakršnih 

vseskozi prihaja med njihovim delom, tako v odnosu do otrok kot njihovih staršev ali kolegov; 

- okrepiti znanje in vedenje o temeljnih razvojnih vidi kih otrokovega odraščanja; 

- opolnomočenje za učinkovito sodelovanje v triadi: OTROK – VZGOJITELJ – STARŠ. 

 

 Predavanje Tanka črta odgovornosti II g. Janija Prgiča  

 Predavanje Pravna zaščita vzgojitelja ga. Nina Ana Jager  

 Sodelovanje z Društvom za nenasilno komunikacijo (DNK) 

 Supervizija  

 Samoevalvacija 

 Gledališče zatiranih – delavnice za strokovni aktiv  
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»Gledališče zatiranih predstavlja prostor, v katerem se govori o temah, ki niso izpostavljene, 

in kjer spregovorijo tisti, ki mnogokrat nimajo glasu.«  

Delavnice potekajo po metodi gledališča zatiranih, ki uporablja različne gledališke tehnike, z 

namenom izražanja različnih družbenih problemov in aktivnega iskanja možnih rešitev.  

V okviru sklopa osmih delavnic se bodo udeleženci delavnic seznanili s slikovnim in 

forumskim gledališčem. Spoznali bodo, kako lahko majhna sprememba v vedenju ali 

razmišljanju posameznika, privede do večjih sprememb v življenju druge osebe. Tekom 

izobraževanja bodo udeleženci pripravili predstavo po metodi forumskega gledališča in jo ob 

zaključku odigrali ostalim strokovnim delavcem vrtca. Tako bodo tudi ostali sodelavci spoznali 

gledališče zatiranih in imeli možnost vlogo pasivnih opazovalcev, zamenjati za vlogo aktivnih 

soustvarjalcev sprememb.  

Vsebina delavnic: 

1. Spoznajmo se – delavnica bo namenjena oblikovanju skupine in vzpostavljanju 

skupinske dinamike.  

2. Moč in zatiranje – udeleženci bodo raziskovali koncept moči in zatiranja v vsakdanjem 

življenju.  

3. Gledališče zatiranih – kaj pa je to? – udeleženci se bodo seznanili z gledališčem zatiranih 

in vsakdanje primere prenesli v forumsko gledališče.  

4. Čas je za improvizacijo – oblikovali bomo predstavo po metodi forumskega gledališča in 

pričeli z improvizacijo.  

5. Vaja dela mojstra – raziskovali bomo različne vloge v naši predstavi, možne spremembe 

in se pripravili na končno produkcijo.  

6. Akcija in evalvacija – udeleženci bodo uprizorili predstavo ostalim strokovnim 

sodelavcem.  

Delavnice vodi Nina Mlakar, ustanoviteljica in predsednica društva SPREMEMBA.si. Kot 

druga v Evropi ima pridobljen mednarodni certifikat Olweus Bullying Prevention Program, za 

delo na področju vrstniškega nasilja. Je tudi ustanoviteljica gledališke skupine Spreminatorji, 

ki po metodi gledališča zatiranih izvaja delavnice za otroke, mladostnike in strokovne delavce. 

 

STARŠI 

 

Šola za starše 

 
 

DATUM NASLOV IZVAJALEC KONTAKT STROŠKI IZVEDENO 

19. 9. 
2019 
ura: 
17.00  

Preventiva, 
zasvojenost z 
internetom 

Rok 
Jagodič 

068 127 960 
rok.jagodic@outlook.com 

MOL DA 

16. 10. 
2019 
ura: 
17.00 

Vzgoja za 
reševanje 
konfliktov 
 

Katja Bizjak 
(ZPM 
Ljubljana) 

Tanja Povšič 
01/434 03 24 

MOL  
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21. 11. 
2019 

Osebne 
kompetence 
otrok, kot 
osebni kapital 
zdravega 
razvoja 

Damjan 
Habe 
(ZPM 
Ljubljana) 

031 657 775 MOL  

23. 1. 
2020 
ura: 
17.30 

Temeljni 
elementi 
vzgoje 
(ne/zdravi 
vzgojni slogi) 
ter dobro 
sodelovanje 
med starši in 
ped. delavci 

Bogdan 
Polajner 

041 798 046 
bogdan.polajner@zbps.si 

V okviru 
programa 
MOL: 
Izobraževanje 
staršev za 
preventivno 
delovanje  

 

5. 3. 
2020 
ura: 
17.00 

Otroci z 
močno voljo 

Familylab 041 505 279 
Sabina Adanič 
sabina.adanic@familylab.si 

MOL Čakamo 
na 
dokončno 
potrditev 

9. 4. 
2019 
ura: 
17.00 

Ko me otrok 
razjezi, pa 
nočem kričati 
nanj 

Familylab 041 505 279 
Sabina Adanič 
sabina.adanic@familylab.si 

MOL Čakamo 
na 
dokončno 
potrditev 

 

Na predavanja šole za starše bodo povabljeni tudi strokovni delavci, predavanja pa bodo 

namenjena tudi izobraževalnim roditeljskim sestankom. 

 

V razvojni nalogi bodo sodelovali vsi strokovni delavci, vodila jo bo Andreja Škvarč, 

ravnateljica, v sodelovanju s pomočnicama ravnateljice in svetovalno službo. 

 

2.6 Projekti 

 

CILJ: Udejanjati vsebine vseživljenjskega učenja, krepiti timsko sodelovanje, bogatiti znanje 

sebi in otrokom ter širiti prepoznavnost našega vrtca doma in v svetu. Povezovati se z drugimi 

vrtci, državami in institucijami, izmenjevati mnenja, izkušnje in se strokovno spopolnjevati v 

okviru držav evropske unije ob uporabi sodobne izobraževalne tehnologije.  

 

2.6.1 Mednarodni projekt Erasmus+ KA1 (mobilnost posameznikov) Novo 

sreča staro za modro prihodnost 

 

Cilj: Izboljšanje upravljanja in povečevanje kompetenc strokovnih delavcev, uvajanje 

inovativnih učnih metod in tehnik, krepitev sodelovanja s partnerji iz drugih držav ter 

mednarodna in medkulturna izmenjava.  
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Projekt Novo sreča staro za modro prihodnost odraža potrebe, ki izhajajo iz strateškega načrta 

Vrtca Najdihojca. Projekt pokriva tako potrebe organizacije po krepitvi kakovosti in 

internacionalizacije za izvajanje izobraževalne odličnosti ter posodobitev učnega načrta, kot 

tudi potrebe strokovnih delavcev pri njihovem  osebnem in profesionalnem razvoju.  

Projekt v smer in v izhodišče krepitve in razvoja kakovosti ter širjenja skupnih evropskih 

vrednot kot so svoboda, toleranca in nediskriminatornost postavlja učenje. S sodobnimi pristopi 

in na temeljih tradicije želimo otrokom dati najboljšo popotnico za življenje v družbi 

prihodnosti. Ustvariti želimo učno okolje, ki otrok ne omejuje s tem, kar odrasli mislimo, da je 

mogoče in ne želimo iskati rešitev oziroma odločati z včerajšnjo logiko, temveč s preudarnim 

iskanjem novih poti. Imamo strast in predanost, ob tem pa se ves čas sprašujemo, kako daleč iz 

cone udobja smo pripravljeni iti, da bi se otroci nečesa naučili. Z iskanjem ravnovesja med  

raziskovanjem in uvajanjem novih tehnologij, novih pristopov in internacionalizacijo ter 

ohranjanjem in zavedanjem pomena kulturne dediščine, nacionalne identitete in socialne 

vključenosti želimo preudarno ravnati v sedanjosti za modro prihodnost. 

Projekt je namenjen tudi razmisleku, razjasnitvi in oblikovanju stališč, vrednot in odnosa, ki 

naj bi ga strokovni delavci imeli do ključnih vprašanj, ki jih projekt naslavlja ter razvoju, 

izboljšanju in trajnosti razumevanja in spretnosti za uporabo pridobljenega znanja v praksi. 

Cilj projekta je omogočiti strokovnim delavcem razvoj njihovih strokovnih kompetenc za 

izboljšanje izobraževalnega procesa, ki bo vključeval tudi spretnosti, pridobljene z mobilnostjo; 

uvajanje inovativnih učnih metod, tehnik in tehnologij in razširitev možnosti za evropsko 

sodelovanje za posodobitev in internacionalizacijo kurikula;krepitev zavedanja pomena 

kulturne dediščine in zboljšanje jezikovnih kompetenc ter razmislek o prihodnjih strateških 

usmeritvah vrtca. 

V projekt mobilnost bo vključenih 19 strokovnih delavcev, različnih profilov, ki se pri svojem 

delu med drugim ukvarjajo tudi z razvojem stroke, različnimi pedagoškimi pristopi, 

mednarodnim projektnim delom, vključevanjem otrok iz različnih kulturnih okolij, inkluzijo 

otrok s posebnimi potrebami, kamor štejemo tudi otroke iz socialno ogroženih skupin, okolij z 

manj priložnostmi in priseljence ter identifikacijo in delu z nadarjenimi predšolskimi otroki. 

Glavne dejavnosti: sledenje na delovnem mestu in strukturirani tečaji s področja alternativnih 

pristopov in novih trendov pri poučevanju, ustvarjanja spodbudnih učnih okolij, krepitve 

socialnih veščin, integracije, internacionalizacije, kulturnega dialoga in zavedanja pomena 

kulturne dediščine, spodbujanja ustvarjalnosti in inovacij, učenja tujih jezikov, uporabe IKT in 

novih tehnologij. 

Projektna metodologija temelji na strateškem načrtu institucije in evropskem razvojnem  načrtu: 

v vseh fazah se bodo udeleženci projekta osredotočili na uresničitev zadanih  ciljev in uporabiti 

svoje znanje za aktivnosti, ki bodo v delo v našem vrtcu vnesle pozitivne spremembe: 

inovativnost kurikula, metod dela in IKT. V fazi priprave bo poudarek na sodelovanju z drugimi 

kolegi v tujini in razvijanju spretnosti na področju IKT. Na tečajih se bodo udeleženci 

osredotočili na ciljne kompetence, znanja in spretnosti, medtem ko bo v zaključku narejen 

razmislek, izboljšanje in širjenje dobrih praks. 
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Projektno vodenje je usmerjeno h kakovosti z jasnimi postopki pri: ustanovitvi nepristranske 

izbirne komisije, ki določa merila za izbor, pripravi pogodb z udeleženci, kjer bodo jasno 

določeni pogoji in odgovornost in vključevanju eTwinning orodij za nemoteno izvedbo 

projekta. S tem bo zagotovljena kakovost za doseganje želenih ciljev projekta. 

Pričakovani rezultati projekta: udeleženci bodo pridobili in izboljšali ne le splošne 

izobraževalne kompetence, temveč se bodo naučili tudi različnih vključujočih pristopov za 

vključevanje otrok iz različnih kulturnih okolij v izobraževalni proces, razvijali bodo svojo 

računalniško pismenost, pridobili bodo širše in vključujoče razumevanje izobraževalnih 

programov v evropskem kontekstu, pridobili bodo znanje in sposobnost za načrtovanje in 

izvedbo mednarodnih projektov, izboljšali bodo komunikacijske veščine in spretnosti 

sodelovanja pri delu z mednarodnimi partnerji in izboljšali svoje znanje tujih jezikov. 

Dolgoročni učinki in prednosti: pričakovati je, da bodo imeli strokovni delavci, ki bodo odšli 

na mobilnost, pomemben vpliv na izkušnje vseh zaposlenih. S pomočjo novih metod, 

spreminjajočega se učnega okolja, razvoja inkluzivnega učnega načrta se bo pomembno 

izboljšala kakovost izobraževanja v našem vrtcu. Pričakujemo, da bodo udeleženci postali bolj 

odprti za spremembe, modernizacijo izobraževalnega procesa in internacionalizacijo kurikula 

in bodo pripravljeni deliti svoje znanje in razširiti najboljše prakse v vrtec in lokalno skupnost. 

Za izvajanje projekta je vrtec od CMEPIUS-a prejel 46.713,00 EUR, ki jih bo porabil v skladu 

s podpisano pogodbo.  

 

2.6.2 Mednarodni projekt Erasmus+ KA1 (mobilnost posameznikov)  

Postajam boljši človek, da bom vrednejši vzornik 

 

Projekt Postajam boljši človek, da bom vrednejši vzornik odraža potrebe, ki izhajajo iz 

strateškega načrta Vrtca Najdihojca. Projekt pokriva tako potrebe organizacije po krepitvi 

kakovosti in internacionalizacije za izvajanje izobraževalne odličnosti ter posodobitev učnega 

načrta, kot tudi potrebe strokovnih delavcev pri njihovem osebnem in profesionalnem razvoju.  

Projekt v smer in v izhodišče krepitve in razvoja kakovosti ter širjenja skupnih evropskih 

vrednot kot so svoboda, toleranca in nediskriminatornost postavlja človeka-vzgojitelja-

vzornika. Z iskanjem ravnovesja med  raziskovanjem in uvajanjem novih tehnologij, novih 

pristopov in internacionalizacijo ter zavedanjem pomena kulture, nacionalne identitete in 

socialne vključenosti želimo ravnati preudarno in otrokom predstavljati najboljši vzgled. Ravno 

vzgled razumemo kot vzgojiteljevo najmočnejše orodje, še posebej kadar govorimo o 

oblikovanju navad, vrednot, stališč in prepričanj. Cilj vzgoje mora biti vzgojiti dobrega človeka 

in zato je nadvse pomemben vzgojitelj kot vzor, kot model. Najboljši vzor je vzgojitelj, ki sledi 

svojemu življenjskemu poslanstvu. S sodobnimi pristopi in na temeljih tradicije želimo 

otrokom dati najboljšo popotnico za življenje v družbi prihodnosti. 

Projekt je namenjen tudi razmisleku, razjasnitvi in oblikovanju stališč, vrednot in odnosa, ki 

naj bi ga strokovni delavci imeli do ključnih vprašanj, ki jih projekt naslavlja ter razvoju, 

izboljšanju in trajnosti razumevanja in spretnosti za uporabo pridobljenega znanja v praksi. 
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Cilj projekta je omogočiti strokovnim delavcem razvoj njihovih strokovnih in osebnostnih 

kompetenc za izboljšanje izobraževalnega procesa; uvajanje inovativnih učnih metod, tehnik in 

tehnologij in razširitev možnosti za evropsko sodelovanje za posodobitev in 

internacionalizacijo kurikula; krepitev zavedanja pomena vzora in zboljšanje jezikovnih 

kompetenc ter razmislek o prihodnjih strateških usmeritvah vrtca. 

V mobilnost bo vključenih 25 strokovnih delavcev, različnih profilov, ki se pri svojem delu 

med drugim ukvarjajo tudi z razvojem stroke, različnimi pedagoškimi pristopi, mednarodnim 

projektnim delom, vključevanjem otrok iz različnih kulturnih okolij, inkluzijo otrok s 

posebnimi potrebami, kamor štejemo tudi otroke iz socialno ogroženih skupin, okolij z manj 

priložnostmi in priseljence ter identifikacijo in delu s potencialno nadarjenimi predšolskimi 

otroki. 

Glavne dejavnosti: sledenje na delovnem mestu in strukturirani tečaji s področja alternativnih 

pristopov in novih trendov pri poučevanju, ustvarjanja spodbudnih učnih okolij, krepitve 

socialnih veščin, integracije, internacionalizacije, kulturnega dialoga, spodbujanja 

ustvarjalnosti in inovacij, učenja tujih jezikov, uporabe IKT in novih tehnologij. 

Projektna metodologija temelji na strateškem načrtu institucije in evropskem razvojnem  načrtu: 

v vseh fazah se bodo udeleženci projekta osredotočili na uresničitev zadanih  ciljev in uporabiti 

svoje znanje za aktivnosti, ki bodo v delo v našem vrtcu vnesle pozitivne spremembe: 

inovativnost kurikula, metod dela in IKT. V fazi priprave bo poudarek na sodelovanju z drugimi 

kolegi v tujini in razvijanju spretnosti na področju IKT. Na tečajih se bodo udeleženci 

osredotočili na ciljne kompetence, znanja in spretnosti, medtem ko bo v zaključku narejen 

razmislek, izboljšanje in širjenje dobrih praks. 

Projektno vodenje je usmerjeno h kakovosti z jasnimi postopki pri: ustanovitvi nepristranske 

izbirne komisije, ki določa merila za izbor, pripravi pogodb z udeleženci, kjer bodo jasno 

določeni pogoji in odgovornost in vključevanju eTwinning orodij za nemoteno izvedbo 

projekta. S tem bo zagotovljena kakovost za doseganje želenih ciljev projekta. 

Pričakovani rezultati projekta: udeleženci bodo pridobili in izboljšali ne le splošne 

izobraževalne kompetence, temveč se bodo naučili tudi različnih vključujočih pristopov za 

vključevanje otrok iz različnih kulturnih okolij v izobraževalni proces, razvijali bodo svojo 

računalniško pismenost, pridobili bodo širše in vključujoče razumevanje izobraževalnih 

programov v evropskem kontekstu, pridobili bodo znanje in sposobnost za načrtovanje in 

izvedbo mednarodnih projektov, izboljšali bodo komunikacijske veščine in spretnosti 

sodelovanja pri delu z mednarodnimi partnerji in izboljšali svoje znanje tujih jezikov. 

Dolgoročni učinki in prednosti: pričakovati je, da bodo imeli strokovni delavci, ki bodo odšli 

na mobilnost, pomemben vpliv na izkušnje vseh zaposlenih. S pomočjo novih metod, 

spreminjajočega se učnega okolja, razvoja inkluzivnega učnega načrta se bo pomembno 

izboljšala kakovost izobraževanja v našem vrtcu. Pričakujemo, da bodo udeleženci postali bolj 

odprti za spremembe, modernizacijo izobraževalnega procesa in internacionalizacijo kurikula 

in bodo pripravljeni deliti svoje znanje in razširiti najboljše prakse v vrtec in lokalno skupnost. 

Za izvajanje projekta je vrtec od CMEPIUS-a prejel 65.000 EUR, ki jih porablja v skladu s 

podpisano pogodbo.  
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2.6.3 Erasmus+ student mobility for traineeship (PIU) 

 

 

Sodelovali smo v Erasmus+ projektu mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanja 

na delovnem mestu (PIU) in gostili dijake srednje vzgojiteljske šole iz Turčije. 

V letošnjem šolskem letu smo v vrtcu v času od 15. 3. do 29. 5. 2019 gostili študentko iz 

Španije, ki je v okviru programa Erasmus opravljala študentsko prakso. Študentka je delala pod 

mentorstvom vzgojiteljice v oddelkih Aeternia. 

 

 

2.6.4 Mesto prijazno invalidom  

  

Cilj: Prehajanje otrok med razvojnimi in rednimi oddelki v vrtcu, že obstoječe načine 

prehajanja nadgraditi z novimi oblikami sodelovanja in povezovanja,  omogočati otrokom 

razvijanje prijateljskih vezi in načinov za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih 

odnosih z drugimi otroki.  

V okviru projekta smo organizirali specialno olimpijado, preko katere so otroci pridobili 

konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti glede na telesno in dušeno konstitucijo, 

solidarnost, tolerantnost, socialno občutljivost. Sodelovali smo tudi na mednarodnem festivalu 

Igraj se z mano (skupine Zajčki in Zmajčki). Preko motoričnih delavnic so otroci krepili 

pozornost in koncentracijo, samoregulacijo, izvedbo gibov ravnotežja in koordinacije, kontrole 

in drže telesa, izboljševali so finomotorične in grafomotorične spretnosti ter kognitivne 

sposobnosti. Preko umetnostnih delavnic so razvijali plesno-gibalno izražanje in prepoznavanje 

čustev, izboljševali so koncentracijo in zavedanje telesa. 

Projekt je potekal v sodelovanju s strokovnimi delavci razvojnih oddelkov (Zajčki in Zmajčki) 

ter z drugimi strokovnimi delavci enote Biba iz skupin Miške, Medvedi, Veverice, Kužki in 

Žabe. V sklopu tega projekta so potekale različne dejavnosti: lutkovne predstave, jahanje v 

Kamniku, gibalne urice v telovadnici, ustvarjalnice ter vrtec na kmetiji. 

 

 

2.6.4.1 Medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi 

 

Cilj: Spoznavanje in upoštevanje razlik med različnimi družbenimi skupinami ter spodbujanje 

občutljivosti za etično dimenzijo različnosti; spoznavanje, da morajo vsi ljudje v določeni 

družbi pomagati in sodelovati; druženje vseh generacij in zbiranje sredstev za Sklad vrtca. 

Otroci, starši, stari starši in prijatelji enote Biba smo se v sklopu različnih športnih in družabnih 

aktivnosti družili na prireditvi »Bibino športno popoldne«. Organizirali so jo strokovni delavci 

enote Biba. Dejavnost je bila izvedena v mesecu juniju 2019 na igrišču enote Biba.  
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Sodelovale so vse strokovne delavke in delavci v enoti Biba. 

Koordinator: pomočnica ravnateljice Mateja Ličen. 

 

2.6.5 Naključna prijaznost 

 

Naključna prijaznost je prostovoljni projekt, ki je razširjen po številnih državah in katerega 

ideja je, da posameznik naredi nekaj prijaznega in dobrega za drugo osebo, več oseb, skupnost 

ali okolje. Pri tem lahko ostane anonimen, osebi, ki ji je polepšal dan s svojim prijaznim 

dejanjem, pa pusti kartico »Naključna prijaznost«, s katero jo spodbudi za nadaljnje širjenje 

prijaznosti. 

Projekt Naključna prijaznost je zajet v idejo Življenja nad črto. Raziskave pravijo: ko naredimo 

nekaj dobrega za druge, se avtomatsko tudi pri nas poveča občutek sreče in zadovoljstva. 

Naključna prijaznost je pogosto eden izmed najmočnejših dejavnikov v šoli, ki pripomore k 

osrečevanju otrok in mladostnikov. Če hočeš biti srečen, osrečuj druge. 

S pomočjo tovrstnih projektov se otroci učijo pomembnih socialnih veščin ter se čustveno 

opismenjujejo. Dokazano je, da so socialne in čustvene težave največja ovira za dobro učenje. 

Naključna prijaznost je preprost in brezplačen način za opismenjevanje naših otrok in 

mladostnikov na socialnem ter čustvenem področju. 

Projekt Naključne prijaznosti spodbuja pozitivno šolsko klimo. Prijazni učenci in prijazni 

učitelji skupaj tvorijo pozitivno učno okolje. 

Prijaznost spodbuja še več prijaznosti. 

Ko smo priča prijaznemu dejanju, se tudi v nas avtomatsko vzpostavi dobro notranje stanje, 

začutimo duševni mir, zadovoljstvo, motivacijo za širjenje dobrega, željo po pomoči drugim, 

povezanost z drugimi. 

Prijaznost in čustveno inteligenco lahko učimo ter razvijamo. To ni nekaj, s čimer smo se rodili 

in je nespremenljivo. To je nekaj, kar lahko dnevno razvijamo in nadgrajujemo. 

Naključna prijaznost zmanjšuje stres. 

Misel o Naključni prijaznosti: 

Naše notranje stanje, slabo ali dobro, je stvar navade. Ne glede na to, kaj kdo reče, kako se 

vede, kaj meni o projektu Naključne prijaznosti ipd., smo mi še zmeraj lahko prijazni ali pa se 

preprosto odmaknemo. Naključna prijaznost ni tukaj zato, da bi kogarkoli v karkoli 

prepričevali, ampak je tu preprosto zato, da nas vsak dan spomni, da imamo možnost narediti 

kaj dobrega za druge, saj s tem osrečujemo tako druge kot sebe. Ko človek naredi nekaj iz srca, 

nima potrebe, da bi to obešal na veliki zvon, zato so ta dejanja lahko tudi anonimna, saj jih s 

tem lažje namenimo tudi tistim, ki jim najbolj primanjkuje prijaznosti v življenju, kar velikokrat 

skrivajo za masko neprijaznosti. Fraze, da sam ne morem spremeniti sveta ipd., so fraze, ki so 

pod črto in služijo kot opravičilo za to, da ne naredim nič tudi tam, kjer lahko in imam moč. 

Zato je Naključna prijaznost namenjena vsem, ki so pripravljeni prispevati po svojih najboljših 

močeh za izboljšanje naše družbe. Zapomnite si, da šteje vse, kar pride iz srca. Od prijaznega 
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pozdrava do dobrodelnega projekta. Vse, kar pomaga vsem nam, da izboljšamo kvaliteto 

svojega življenja, sodi v projekt Naključne prijaznosti in v idejo Življenja nad črto. 

 

2.6.6 Eko vrtec 

 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in 

izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med 

otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno 

udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo 

mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje 

slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE 

(Foundation for Environmental Education). 

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak 

dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno 

primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren 

odnos do okolja, narave in bivanja nasploh. Temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv 

z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, 

da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, 

da spada v mednarodni program Ekošola.  

Temeljna načela delovanja 

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci v prihodnosti  vplivali in 

sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu 

postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje 

odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v 

njem uresničujemo naslednja načela: 

 skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje 

in naravo, 

 okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu, 

 naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti, 

 vrednostni cilji so sestavni del življenja šole, 

 dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov, 

 vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci, 

 prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta. 

                                                                                                

Cilji programa  

 

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in 

naravo postane del življenja. Drugi cilji so: 

 uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost, 

 spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej, 

 učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija) 
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 povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi, 

 razvijati pozitivne medsebojne odnose 

 sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine, 

 vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju, 

 

Prednosti 

Ekošola bogati čustvene vezi otrok do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne 

dobrine. Otrokom in vzgojiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo, uporabijo v 

vsakdanjem življenju v vrtcu in izven njega. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira 

zanimive metode dela ter otrokom pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili, za reševanje 

vsakdanjega življenja. 

Eko vrtec je program, ki ga v okviru Ekošole izvajamo že več let, zato je ekološko ravnanje v 

našem vrtcu postalo način življenja. V okviru programa se naloge vsako leto nadgrajujejo. 

 Vzgoja za okoljsko odgovornost 

 Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov 

 Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, 

gibanje) 

 Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej 

 Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija) 

 Povezovanje med eko vrtci doma, v okviru EU in širše 

KOORDINATOR:  Klaudija Remškar 

Trajnostna mobilnost 

 

Želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad vrtčevskih in osnovnošolskih otrok in njihovih 

bližnjih ter  posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in šol. Na ta način želimo 

prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi 

njihovega zdravja. 

 

Skupine, ki bodo sodelovale v projektu Trajnostna mobilnost v vrtcu: 

 

Enota Palček 

Barbara Papež -  skupina Žabice, 4-6 let,  

Beti Mesic -skupina muce 4-6 let 

Nives Zabret -  skupina pikapolonice 2-3 leta 

 

Enota Biba 

Majda Cehič - skupina Kužki, 3 - 4 leta 

Anja Jakopic - skupina Polžki, 2-3 leta 

Anastassia Felini - skupina Petelinčki, 1-3 leta 

Maja Salkič - skupina Miške 2-3 leta 

Ana Fajdiga -  skupina Žabe, 4-5 let 

Anica Demšar-  skupina Muca, 3-4 let 

Natalija Kerec - skupina Ježi 4 - 6 let  

 

Enota Čenča 

Špela Kralj, skupina SONČKI, starost 2-3 leta 

Klaudija Remškar, skupina  ZVEZDICE,  starost 2-3 leta 
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Koordinatorka: Jasmina Bunšek 

 

2.6.7 Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL - 

aktivnosti za vključevanje vrtca v okolje  

 

CILJ: Vključevati otroke v življenje kraja, jih seznanjati z aktualnimi problemi sodobnega časa 

ter prispevati k strpnosti in sočutnemu odnosu do narave in soljudi.  

 

2.6.7.1 Zelena Ljubljana  

 

Cilj: Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti,  povezanosti, stalnem 

spreminjanju in estetskih razsežnostih; sobivanje ljudi in narave v mestih; ohranjanje biotske 

pestrosti; vzgoja za okoljsko odgovornost in trajnostno naravnanost. 

V našem vrtcu smo veliko pozornosti namenili dejavnostim/ aktivnostim, ki so povezane z 

naravoslovjem. Na nivoju enote Palček smo načrtovali in pripravili dejavnosti/ aktivnosti, ki so 

aktivno vključevale vse otroke. Z otroki smo ozaveščali pomen okolja, v katerem živimo. 

Zavedanje naravnih danosti, ki nam jih nudi okolje okrog vrtca, in z lastnimi dejanji izkazujemo 

naklonjenost do narave in tradicije.  V predšolskem obdobju se otroci učijo spoštljivega odnosa 

do narave, okolja, živali, človeka. Preko različnih dejavnosti in aktivnosti smo otrokom 

omogočali, da se ob stiku z naravo in okoljem nenehno učijo, raziskujejo, opazujejo, iščejo, 

ugotavljajo itd. Spodbujali in omogočali smo otrokovo radovednost, željo po znanju, iskanju 

odgovorov, raziskovanju itd. Otrokom smo ponudili čim več možnosti, da so se učili preko 

lastnih izkušenj. V dejavnosti smo vključili tudi starše kot tudi zunanje strokovnjake oz. 

institucije. Skrbeli smo tako za urejeno okolico vrtca kot tudi naravnega okolja.  

 

2.6.7.2 Spoštovanje odnosa do drugačnosti 

 

Cilj: Spoznavanje in upoštevanje razlik med različnimi družbenimi skupinami, ter spodbujanje 

občutljivosti za etično dimenzijo različnosti, spoznavanje, da morajo vsi ljudje v določeni 

družbi pomagati in sodelovati.  

Vsakodnevno se srečujemo z ljudmi različnih narodnosti, katerih prihodi v našo državo so bili 

različni. Nekateri so se v novo okolje že dobro vključili, medtem ko drugi ne. Da bi se počutili 

boljše sprejeti, smo tudi mi naredili korak k temu, da bo njihova pot svetlejša. To velja tako za 

priseljence, begunce, invalide kot tudi za starostnike in druge. Zdi se nam pomembno, da jim 

pomagamo vključevati se v različne dejavnost in igre, kjer je pomembno medsebojno 

komuniciranje, spoštovanje in dogovarjanje. Tako smo spoznavali tudi njihov jezik, igro, hrano 

in običaje. Z različnimi dejavnostmi, h katerim smo povabili izvajalce iz Pionirskega doma, 

smo otrokom želeli omogočiti, da se zavedajo svojega obstoja in obstoja ne le svojih bližnjih, 

temveč tudi potreb rizičnih skupin, ki nas obdajajo.  
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2.6.7.3 Ljubljana - mesto umetnosti 

 

Cilji:  

 Spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje 

medkulturnih in drugih razlik. 

 Otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija 

zmožnost domišljijske rabe jezika (doživljanje dogajalnega prostora, identificira se s 

književnimi osebami). 

 Ob poslušanju različnih literarnih zvrsti otrok doživlja ugodje, veselje, zabavo ter 

pridobiva pozitiven odnos do literature. 

 Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in 

različnosti. 

 Razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih, plesnem, 

dramskem, likovne, gledališkem, filmskem idr. 

 

Otrokom smo želeli omogočiti pestrejše in raznovrstnejše dogajanje na vseh področjih 

dejavnosti predšolske vzgoje, s poudarkom na področju umetnosti. 

Naziv dejavnosti » Ljubljana – mesto umetnosti (glasbena, plesna, likovna, gledališka, 

folklorna,  umetnost književnosti) » nas je navdušila, saj smo v naši enoti Čenča zelo naklonjeni 

otrokovemu ustvarjanju in izražanju na področju umetnosti. 

Aktivnosti, ki smo jih izvajali, so otrokom omogočale udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki 

se sicer kažejo že v njihovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, le–to pa spodbuja 

izumiteljstvo in ustvarjalnost. 

Otroci so odkrivali skrivnosti likovne umetnosti, gledališča, lutk, literature, glasbe, ljudskega 

izročila idr. ter spoznavali ožje in širše družbeno in kulturno okolje. 

 

2.7 Obogatitveni program 

 

2.7.1 Nadstandardni program 

 

2.7.1.1 Angleške urice v času izvedbenega kurikula   

 

Cilj: Učenje tujega jezika na zanimiv, otrokom prijazen in dostopen način.  

Učenje angleškega jezika je bilo organizirano za otroke v oddelkih 5-6 letnikov. Angleške urice 

so bile organizirane v času po kosilu v trajanju ene ure enkrat tedensko. Trajanje programa 

(število izvedb) smo prilagodili obsegu finančnih sredstev.  
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Program so vodili zunanji izvajalci (podjetje ABIS) ob sodelovanju strokovnih delavcev 

vključenih oddelkov.  

Obogatitveno dejavnost je financiral vrtec iz lastnih sredstev.  

 

2.7.1.2 Hipoterapija, terapija plavanja, solna terapija in  senzorična 

integracija za otroke v razvojnih oddelkih 

 

Cilj: Razvijanje občutkov ugodja, izboljševanje telesne drže in gibanja, pridobivanje pozitivne 

samopodobe, podaljševanje pozornosti, razvijanje prostorske in telesne predstavljivosti. 

Hipoterapija se je izvajala enkrat mesečno na in ob konjih z usposobljenimi strokovnjaki v za 

to namenjenem centru v Kamniku. V dejavnost so se vključili tudi oddelki, ki so redno 

sodelovali z razvojnimi oddelki: Ježki in Petelinčki. 

Terapija plavanja je potekala trikrat letno v centru za rehabilitacijo prav tako v  Kamniku.  

Solna terapija se je izvajala v CST – Centru solnih terapij v zimskem času (4x). 

Senzorična integracija se je izvajala v MICSI – Centru za senzorično integracijo (1 x 

individualno za vsakega otroka). 

Program so organizirale strokovne delavke Marija Volk, Viktorija Šter in svetovalna delavka 

Božena Stritih v sodelovanju s Cirius Kamnik.  

Prevoz otrok v Kamnik in stroški programa je bil financiran iz sredstev Sklada Vrtca 

Najdihojca.in je bil za otroke brezplačen. 

 

2.7.1.3 Bivanje v naravi »Vrtec v naravi«  

 

Cilj: Navajanje na samostojnost izven družinskega okolja, skrb zase, seznanjanje in odkrivanje 

lepot naravnega okolja, povezovanje z naravo in spoznavanje drugačnega načinom življenja. 

Bivanje v naravi je večdnevno izvajanje dejavnosti vrtca izven kraja bivanja otrok in združuje 

izvedbeni kurikul (9 ur) in storitvene dejavnosti vrtca (preostali čas dneva). Predstavlja 

nadstandardni del kurikula, s katerim morajo soglašati starši oddelka, svet staršev in svet vrtca. 

Izvajalci so zunanji sodelavci. Namestitve, katere le-ti ponujajo, so izbrane na podlagi 

predhodnega ogleda, priporočil in pozitivnih izkušenj. Pogoji za bivanje v naravi so prilagojeni 

bivanju predšolskih otrok.  

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje z vidika 

varnosti otrok določa, da je za dejavnosti izven vrtca lahko v skupini največ 8 otrok. Stroške 

bivanja v naravi krijejo starši.  

Organizirali smo tridnevno bivanje na destinacijah, ki so jih glede na svoje dosedanje izkušnje 

predlagale strokovne delavke. Na kmetiji so otroci spoznavali življenje na kmetiji, ljudske 
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plese, se igrali stare družabne igre, hodili na pohode, obiskali gozdarja ipd. Bivanje na kmetiji 

je bilo namenjeno vsem otrokom starim od 5 do 6 let. Program je izvajalo podjetje MT šport, 

sodelovale pa so strokovne delavke našega vrtca. 

Otrokom starim od 4 do 5 let je bilo v okviru posameznega predšolskega oddelka (5-6 let) 

bivanje v naravi omogočeno, v kolikor so se starši in strokovni delavci o tem dogovorili na 

roditeljskih sestankih posameznih oddelkov. 

Program je bil za predšolske otroke financiran iz sredstev, ki jih vrtec pridobi s strani MOL-a 

(75 EUR na otroka), razliko so poravnali starši. Za mlajše otroke so stroške programa starši 

poravnali v celoti. 

Za organizacijo in prevoze je poskrbela  pomočnica ravnateljice ga. Mateja Ličen. 

V enoti Biba smo organizirali tri-dnevno bivanje na kmetijah: Zgornji Zavratnik (Luče), 

Obolnar (Trebnje) in V pravljici (Škofljica). 

 

2.7.1.4 Bivanje v naravi za mlajše otroke 

 

Vrtec je za otroke stare od 4 od 5 let organiziral tudi bivanje v naravi na nivoju celotnega vrtca, 

ker je bil za to izkazan interes.  

Otroci so od 29. 5. do 31. 5. 2019 bivali na kmetiji Zgornji Zavratnik. Bivanja na kmetiji se je 

udeležilo 39 otrok, od tega iz enote Biba 18 (5 iz skupine Ribice in 13 iz skupine Medvedki). 

Iz enote Palček se je kmetije udeležilo 21 otrok. 

Iz enote Čenča 0 otrok. 

Stroške bivanja so starši pokrili v celoti. 

Za organizacijo in prevoze je poskrbela  pomočnica ravnateljice ga. Mateja Ličen. 

 

2.7.1.5 Zimovanje 

 

Za otroke stare od 5 do 6 let smo na nivoju celotnega vrtca organizirali zimovanje na Pokljuki. 

Namen/cilji zimovanja: 

 Socializacija otroka, ki vključuje navezovanje novih prijateljstev, možnost boljšega 

medsebojnega spoznavanja, pristnejše odnose med vsemi udeleženci, 

samopotrjevanje, spoznavanje značilnosti skupine in istovetenje z njenimi člani, 

pridobivanje pozitivnih navad, spoznavanje in oblikovanje svojega mesta v skupini. 

 Spoznavanje osnovnih oblik gibanja, osvojitev osnovnih znanj v različnih športnih 

aktivnostih (predvsem smučanje, sankanje), ki bodo otrokom kasneje omogočala 

samostojno ukvarjanje s športom v družinskem okolju. 
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 Oblikovanje športnih navad, ki bodo otroka motivirale, mu koristile in ga 

osrečevale. 

 Razvijanje kulturnega odnosa do narave, ki jo je potrebno spoštovati in ohranjati 

neokrnjeno. 

 Osamosvajanje otroka, ki z večdnevnim odhodom od doma in staršev pridobiva na 

samostojnosti ter pridobiva dragocene izkušnje pri skrbi zase ter pri opravljanju 

dnevnih obveznosti. 

 

Cilji programa prilagajanja na sneg in učenja osnov smučanja: 

 Pridobivanje gibalne sposobnosti za smučanje. 

 Doživljanje radosti drsenja po zasneženi površini. 

 Krepitev samozavesti ob gibanju na smučeh. 

 Pridobivanje ravnotežja, koordinacije in motoričnih znanj na snegu. 

 Razvijanje moči volje pri premagovanju strahu ter drugih motečih dejavnikov. 

 Usvajanje osnovnih smučarskih tehnik (učenje osnovnih položajev, učenje uporabe 

žičniških naprav, spreminjanje smeri, učenje osnovnih oblik vijuganja …) 

 

Dejavnosti: 

 Zabava v pižami in rajanje ob glasbi. 

 Učenje in prilagajanje na smuči. 

 Dričanje po hribu z bobi in lopatami. 

 Iskanje skritega zaklada. 

 Izpolnjevanje počitniškega dnevnika. 

 Umirjene dejavnosti v času počitka z domačimi igračami. 

 Tekma in podelitev priznanj vem otrokom za dosežen napredek pri smučanju. 

 Navajanje na samostojno prehranjevanje in nego- skrb za sebe. 

 Razveselitev otrok s pozdravi od staršev. 

 

Stroške programa so pokrili starši v celoti. Za organizacijo poskrbela pomočnica ravnateljice 

ga. Mateja Ličen. 

Za otroke stare 5-6 let smo na nivoju celotnega vrtca organizirali zimovanje v hotelu Jelka na 

Pokljuki v terminu od 4. 3. 2019 do 7. 3.2019. Udeležilo se ga je 64 otrok iz vseh enot, 

spremljalo pa jih je 8 strokovnih delavk. 

 

2.7.1.6 Nogometni vrtec v času izvedbenega kurikula 

 

Program je Nogometna zveza Slovenije izvajala v času od meseca oktobra do meseca maja za 

vse otroke stare od 5 do 6 let. Pri izvajanju programa je NZS sodelovala z nogometnim klubom 

Bravo, ki je našemu vrtcu najbližji, ima mladinski program na visokem nivoju in je sposoben 

zagotoviti primeren kader za izvajanje vadbe v sodelovanju z strokovnimi delavci oddelkov. 

Za izvajanje tega programa smo se skupaj z NZS odločili, ker želimo: 

- dodatno popestriti vsebino programa v vrtcih, 
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- dodatno zadovoljiti najpomembnejši potrebi otrok v tem obdobju; potrebo po gibanju 

in potrebo po igri, 

- skozi zabavno igro pozitivno vplivati na otrokovo zorenje, dobro počutje ter na razvoj 

njegovih miselnih in motoričnih sposobnosti, 

- seznaniti otroke z nogometom kot igralno in gibalno aktivnostjo, ki sta osnovna cilja in 

potrebi za naravni razvoj otroških potencialov, 

- promovirati šport in gibanje z nogometno prepoznavnostjo. 

NZS je zagotovila ustrezen strokovni kader (trener NZS z izobrazbo prof. športne vzgoje ter z 

izkušnjami pri delu s to starostno skupino otrok, ki bo opravljal vlogo mentorja klubskemu 

trenerju), zagotovila pripomočke za vadbo (ostanejo na razpolago vrtcu tudi po zaključku 

izvajanja programa s strani NZS) ter za obvestila in prijavnice za starše. 

Program je bil za vse otroke brezplačen. Nogometne urice je izvajal g. Franc Sivko. 

 

 

2.7.1.7 Pravljična joga 

 

Cilj: Otroci povečujejo moč in prožnost, izboljšujejo koncentracijo ter gradijo pozitiven odnos 

do sebe in sveta okoli sebe. 

Pravljično jogo je v času aktivnega počitka od januarja do aprila 2019 ob torkih v enoti Biba in 

ob sredah v enoti Lek izvajala Maja Podpečan (Mali ganeša). 

Vadba joge je traja 45 minut. Z otroki smo na začetku vadbe naredili krog ter naredili uvodni 

pozdrav s tibetanskimi zvončki in posodami. Otroci so se ob zvoku umirili. Nadaljevali smo z 

zgodbo, s pravljico ali se odpravili na domišljijski izlet. To je bil glavni del naše vadbe. Ob tem 

smo spoznali jogijske položaje in dihalne tehnike. Otroci so se naučili osnovnih jogijskih 

položajev. Spoznali smo položaj drevesa, rože, metulja, oblaka, lisice, žirafe, leva, kita, delfina 

in mnoge druge. Spoznali smo kačji, slonji, pasji, levji in medvedji dih. Vsa imena položajev 

in dihalnih tehnik so prilagojena otrokom, da so jim zanimiva, jih pritegnejo in so igriva. V 

vadbo smo vključili gibalne igre, v katere smo dodali jogijske položaje. Otroci so skozi zgodbo 

in igro gradili moč, gibljivost, izboljšal se je občutek za ravnotežje. Opazila sem, da so otroci 

radi sodelovali med seboj, vedno so se razveselili, ko smo delali položaje v paru. To so večkrat 

ponovili.  

V zadnjem mesecu so otroci velikokrat sami naredili položaje, želeli so pokazati, kaj in koliko 

zmorejo.  

Vadbo smo zaključili s sproščanjem, masažo ali vodeno vizualizacijo. 

 

2.7.1.8 Privajanje na vodo/ Plavalni tečaj 
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V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja – telesno, gibalno, 

spoznavno, čustveno in socialno – tesno povezana. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta 

temeljita na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih 

pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah. Z gibanjem 

otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob 

razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek 

ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Otrok raziskuje, spoznava in dojema svet 

okrog sebe. Gibalni razvoj je v razvoju človekovih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih 

življenja. Razvoj poteka od naravnih oblik gibanja do celostnih in skladnostno zahtevnejših 

športnih dejavnosti, v interakciji med zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno voljno 

aktivnostjo. V predšolskem obdobju otrok pridobiva raznovrstne izkušnje zlasti z igro. Otrok z 

različnimi dejavnostmi v zaprtem prostoru in na prostem razvija gibalne in funkcionalne 

sposobnosti ter postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti. Otrok je 

ustvarjalen, ko išče svoje načine in poti za rešitev različnih gibalnih nalog, z lastno domišljijo 

odgovarja na nove izzive ter izraža svoja čustva in občutja. Otrokom moramo torej omogočiti 

takšne gibalne/športne dejavnosti, ki jim bodo predstavljale ustrezne izzive; ti ne smejo biti ne 

prelahki, ne pretežki, ampak ravno pravšnji. Pomembno je stimulativno okolje in spodbude, da 

otroci iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih problemov. Nova športna tehnologija, prilagojena 

otrokom, nam omogoča, da osnovne elemente različnih športov preko igre predstavimo 

otrokom že v predšolskem obdobju. Gibalno učenje je ob ustrezni športni tehnologiji mnogo 

krajše in kakovostnejše, poleg tega pa takšne dejavnosti spodbujajo osebni uspeh vsakega 

posameznika. V predšolskem obdobju je priporočljivo, da otrok pridobi čim bolj pestro in 

široko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Ta 

temelj mora biti kakovostno zgrajen, saj pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj, na 

kasnejše vključevanje v različne športne zvrsti in nenazadnje tudi na to, da postane šport 

človeku ena izmed pomembnih sestavin kakovosti življenja v vseh starostnih obdobjih. Prav s 

tem namenom v vrtcu izvajamo tudi program Mali sonček, ki izvedbeno pokriva cilje in 

aktivnosti zapisane v Kurikulumu za vrtce. 

Ker vrtec nima vseh pogojev za zagotavljanje raznovrstnega gibalnega učenja otrok, se 

povezujemo z različnimi ustanovami, med drugimi tudi s Fakulteto za šport, občasno pa, kot 

strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov, v vrtcu vključimo v načrtovanje, 

izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake. 

Poleg ciljev, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce za področje gibanja, pri izbiri 

gibalnih/športnih nalog upoštevamo tudi naslednja strokovna izhodišča programa Mali sonček: 

 Izbrane naloge se nadgrajujejo.  

 Prevladujejo dejavnosti, ki se izvajajo na prostem.  

 Pomembno mesto zavzemajo izleti kot najcenejša športna dejavnost v vseh starostnih  

 obdobjih ter osnove gorništva, ki je pomemben del slovenske narodne identitete. 

 Zelo pomembno je prilagajanje na vodo kot začetek odpravljanja plavalne 

nepismenosti. 

 Izbrane naloge pokrivajo vse letne čase, program spodbuja proces skozi vse leto.  
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 Prevladujejo dejavnosti, s katerimi razvijamo aerobne oziroma funkcionalne 

sposobnosti (vzdržljivost). 

 Z vadbo, ki vodi do usvojitve posameznih nalog, otroci razvijajo zlasti koordinacijo 

gibanja in ravnotežje, ki sta v predšolskem obdobju najpomembnejši gibalni 

sposobnosti in zato zahtevata največ pozornosti.  

 Naloge so igrive in za otroke realno dosegljive.  

 Z gibalnimi/športnimi nalogami otroci preko igre usvajajo osnovne elemente različnih  

športov, s katerimi se lahko ukvarjamo do obdobja zrelosti in starosti. 

 Program vključuje medpodročne povezave; vplivamo na vsa področja otrokovega 

razvoja (telesni, gibalni, spoznavni, čustveni in socialni).  

 Naloge spodbujajo aktivno sodelovanje staršev. Otroci lahko izvajajo večino 

dejavnosti tudi doma. 

 

Otroci sproščeno izvedejo gibalne naloge (igrice), ki vključujejo prilagojenost na vodo: 

 Prilagojenost na upor vode (npr. ponazarjanje živali, lovljenje, potapljanje in 

dvigovanje  

            deske itd.); 

 Potapljanje glave (npr. dan in noč, lovljenje – rešiš se s potopitvijo glave itd.); 

 Izdihovanje v vodo (npr. nihalo – izmenično izdihovanje pod vodo, katapult –  

            potapljanje, izdihovanje in odriv z nogami) 

 Gledanje pod vodo (npr. dotik delov telesa, štetje prstov na rokah, reševanje zaklada 

itd.); 

 Plovnost in drsenje na vodi (npr. vodni liki – prikaz oblik z lebdenjem; v paru – odriv  

            od podplatov; odriv od stene, glava potopljena, drsenje na trebuhu itd.). 

 

Plavalni tečaj smo organizirali na Fakulteti za šport v mesecu aprilu in maju 2019. Iz enote Biba 

se ga je udeležilo 63 otrok starih 5-6 let iz skupin Veverice, Sovice, Medvedi, Lek Sončki, 

Aeternia 1 in Aeternia 2. Tečaj so obiskali 5x. 

Iz enote Biba se ga je udeležilo 76 otrok starih 5-6 let iz skupin Veverice, Sovice, Ježki, Lek 

Sončki, Aeternia 1 in Aeternia 2. Tečaj so obiskali 5x. 

Iz enote Čenča so se ga udeležili otroci starejših skupin: Metulji, Škrati in Mali princi (5 

obiskov). 

Iz enote Palček so se ga otroci starejših skupin: Petelini, Srne in Veverice (5 obiskov). 

 

2.7.2 Obogatitvene dejavnosti 

 

 

Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul vrtca in jih vrtec izvaja 

občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želja 

staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci v času predpisane delovne obveznosti 
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vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce. 

Občasno kot strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov v vrtcu vključimo v 

načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake. Obogatitvene dejavnosti se 

izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v prostorih vrtca in izven stavbe 

in igrišča v obliki obiskov predstav, knjižnic, muzejev, prireditev, izvajanja interesnih 

dejavnosti, ki jih izvajajo strokovne delavke, projektov, vsebin Malega sončka, Cici uhec…  

 

Obogatitvene dejavnosti načrtuje vzgojiteljica v svojem letnem delovnem načrtu, ki ga 

predstavi staršem na roditeljskem sestanku in od staršev prejme tudi soglasje, da se z določeno 

obogatitveno dejavnostjo strinjajo. V dejavnost so vključeni vsi otroci ene skupine, v primeru 

istočasnega izvajanja različnih dejavnosti se vključujejo otroci iz različnih skupin glede na 

interes. 

 

 Gibalno/športni program »Mali sonček«  

 

Cilj: Krepiti gibalne sposobnosti, spodbujati željo in potrebo po športnem udejstvovanju ter 

aktivnemu preživljanju prostega časa. 

Z otroki smo izvajali program Mali sonček, vključno z drsanjem na ledu in rolanjem, izvajanjem 

spretnosti z žogo, kolesarjenjem in pohodništvom. Strokovni delavci so aktivnosti izvajali skozi 

vse leto in pri izvajanju programa aktivno sodelovali s starši. 

Program Malega sončka so izvajali strokovni delavci obeh starostnih obdobij v sodelovanju z 

Agencijo za šport.  

Program (medalje, knjižice, priznanja) je v celoti financiran s strani MOL, stroške morebitnih 

prevozov z avtobusom so poravnali starši. 

Program Malega sončka so v enoti Biba izvajali strokovni delavci obeh starostnih obdobij od 

drugega leta dalje (skupine: Račke, Petelinčki, Pikapolonice, Polžki, Miške, Žabice, Ribice, 

Kužki, Muce, Medvedi, Veverice, Ježki, Sovice, Lek Sončki, Lek Metuljčki, Aeternia 1, 

Aeternia 2) v sodelovanju z Agencijo za šport. Za organizacijo v enoti Biba je poskrbela 

strokovna delavka Anja Jakopič. 

Program Malega sončka so izvajali strokovni delavci obeh starostnih obdobij (od drugega leta 

dalje) v sodelovanju z Agencijo za šport. Za organizacijo v enoti Čenča je poskrbela Marjetka 

Perc. 

 

V Enoti Palček so program Malega sončka izvajali strokovni delavci obeh starostnih obdobij 

(od drugega leta dalje) v sodelovanju z Agencijo za šport. Za organizacijo v enoti Palček je 

poskrbela koordinatorka Milena Gričar. 

 

 Teden otroka 

Letošnji Teden otroka je potekal od 7. do 13. oktobra. Osrednja tema bo »Naše pravice«.  
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Teden otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala 

Generalna skupščina Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in 

Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega 

dne. Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 

7 dni. V Tednu otroka se organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke v 

vseh večjih krajih po Sloveniji. 

Teden otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala 

Generalna skupščina Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in 

Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega 

dne. 

Sodelovale so vse skupine vrtca. 

 

 Teden mobilnosti 

Tudi v letu 2019 smo otroci, starši in zaposleni našega vrtca v okviru Evropskega tedna 

mobilnosti (ETM), ki je potekal od 16. 9. do 22. 9. 2019 pod sloganom “Gremo peš” sodelovali 

v različnih aktivnostih. 

V enoti Biba: 

• obisk LPP,  

• izdelava plakata na temo prevozna sredstva, ob tem pa pogovor o pomenu uporabe 

javnih prevoznih sredstev, 

• prometni poligon v telovadnici ( semaforji, prometni znaki,...),  

• ponazoritev poti v vrtec, 

• kolesarski dan,  

• nagovor staršev, da se v prihodnjem tednu potrudijo, da vsaj enkrat pridejo z otrokom 

v vrtec, peš ali kolesom, avtobusom ..., 

• likovno ustvarjanje na temo "S kolesom v vrtec", 

• vožnja s poganjavčki pred vrtcem,  

• izlet z vlakom v Lesce,  

• izlet v Mostec, 

• vožnja z mestnim avtobusom v mesto,  

• pogovor o prometu, prometnih sredstvih in o onesnaževanju le-teh, 

• izdelava plakata (moj transport do vrtca),  

• sprehod po okolici in opazovanje prometa in prometnih znakov ter njihov pomen, 
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• preizkus: Kaj izpuščajo avtomobili v zrak,  

• vožnja z avtobusom na plin,  

• ogled dokumentarnega filma o onesnaženosti zraka zaradi prometa,  

• gibalne dejavnosti s tematiko prometa: Moj obroč je lahko avto, helikopter ..., 

• obisk policista, ki nam bo predstavil varno vožnjo s kolesom, skirojem, rolkami. 

Dejavnosti so se v enoti Biba izvajale v naslednjih skupinah: Račke, Petelinčki, Pikapolonice, 

Polžki, Miške, Žabice, Ribice, Kužki, Muce, Medvedi, Veverice, Ježki, Sovice, Lek Sončki, 

Lek Metuljčki, Aeternia 1, Aeternia 2. 

 

Palček 

 Igrica:« Beli zajček«, 

 sprehodi in izleti v okolico, 

 vožnja s poganjalčki, 

 vožnja z mestnim avtobusom, 

 gibalni – prometni poligon, 

 obisk LPP 

 sodelovanje s starši- povabilo in anketa » Kako pridem v vrtec« 

 pogovor o prometu 

 prometna pobarvanka 

 opazovanje prometa na sprehodu - prepoznavanje prometnih znakov 

 

Najmlajši otroci: prvi sprehodi ob »kači« po vrtcu. 

Vključene so bile vse skupine vrtca. 

Čenča 

 Pogovor o prometu, 

 sprehodi po okolici, 

 likovne delavnice na temo: promet, 

 vožnja z mestnim avtobusom, 

 vožnja s skiroji, poganjalčki in kolesi, 

 povabilo staršem naj z otrokom pridejo v vrtec peš ali s kolesom, 

 gibalne dejavnosti na temo promet 

Najmlajši otroci: prvi sprehodi ob »kači« po vrtcu. 

Vključene so bile vse skupine vrtca 

 

 Zaključek vrtca  

Cilj: Poveseliti se ob zadnjem skupnem srečanju pred odhodom otrok v šolo in se posloviti od 

staršev in vrtca. 
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Zaključek vrtca je namenjen otrokom, ki odhajajo v šolo. Na zaključni prireditvi so vzgojitelji 

po posameznih skupinah oz. enotah skupaj z otroki pripravili kratek kulturni program, kateremu 

bo sledila podelitev diplom in značk. Druženje se bo zaključilo  z družabnim srečanjem. 

Za izvedbo bodo poskrbeli strokovni delavci posamezne enote ali posameznega oddelka 

(odvisno od dogovora v enoti).  

Zaključek vrtca je namenjen otrokom, ki odhajajo v šolo. 

Zaključki so potekali ločeno v dogovoru s starši na različnih lokacijah. Strokovni delavci so 

pripravili kratek program, ki sta mu sledila pogostitev in druženje. 

Za izvedbo so poskrbeli strokovni delavci oddelkov Veverice, Medvedki, Sovice, Aeternia 1, 

Aeternia 2, Lek Sončki. 

V enoti Čenča so za izvedbo poskrbeli strokovni delavci oddelkov Metulji, Mali princ in Škrati. 

V enoti Palček so za izvedbo poskrbeli strokovni delavci oddelkov Petelini, Srne in Veverice – 

Kebetova. 

 

 Izleti in ekskurzije  

Cilj: Poglabljati, utrjevati in širiti znanje, uvajati interdisciplinarne pristope ter razvijati 

raziskovalnega duha.  

Organizirali in izvedli smo izlete ali ekskurzije, ki so jih vzgojiteljice uvrstile v svoj letni 

delovni načrt oddelka oz. so izhajali iz načrtovanih projektov. Ekskurzije so bile namenjene 

poglabljanju znanja in pridobivanju izkušenj iz vsebin teme/projekta. Vsebina ekskurzije je bila 

vpeta v program dela posamezne skupine in je otroke popeljala v aktivno doživljanje širšega 

družbenega ali naravnega okolja.  

Za organizacijo in izpeljavo so poskrbele vzgojiteljice oz. vodje projektov, za prevoze pa 

pomočnici ravnateljice. 

Stroške prevoza in morebitne vstopnine so poravnali starši.  

V enoti Biba smo organizirali in izvedli smo izlete in ekskurzije, ki so jih strokovni delavci 

uvrstili v svoje letne delovne načrte oziroma so izhajali iz načrtovanih projektov. Ekskurzije so 

bile namenjene poglabljanju znanja in pridobivanju izkušenj iz vsebin teme / projekta. Vsebina 

ekskurzije je bila vpeta v program dela posamezne skupine in je otroke popeljala v aktivno 

doživljanje širšega družbenega ali naravnega okolja. Tako so odšli na izlet na Rožnik, Mostec, 

Mengeško kočo, Koseški bajer, Tivoli … 

Za organizacijo in izpeljavo so poskrbeli strokovni delavci oddelkov 2. starostne skupine. 

Otroci iz enote Čenča so odšli na izleti v Ukanc – Kozorogova pravljična dežela, na Sv. Ano, 

Rakitno… 
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Tekom leto so bili v enoti Palček organizirani izleti v Mengeš na Gobavico, Polhov doživljajski 

park v Polhovem Gradcu, na Sv. Ano, v Kranj z vlakom, na Rakitno, Arboretum, Sračjo dolino, 

na Sv. Jakoba, Ljubljanski grad, na Kras – Pliskina pot, Rožnik. 

 

 Predšolska bralna značka, Knjižni nahrbtnik in Ciciuhec  

Cilj: Razvijanje pozitivnega odnosa do knjige, spodbujanje k jezikovnemu in estetskemu 

izražanju in širjenja bralne kulture v družinah. 

Strokovni delavci so posebno pozornost namenjali branju izbrane literature za otroke v vrtcu, 

pripovedovanju otrok o prebrani vsebini ter vzpodbujali starše k branju otrokom doma. 

Dejavnost je potekala v vseh oddelkih otrok starih 3-6 let ob aktivnem sodelovanju s starši skozi 

celo šolsko leto.  

V enoti Biba so sodelovali naslednji oddelki: Miške, Žabice, Ribice, Kužki, Muce, Medvedi, 

Veverice, Ježki, Sovice, Lek Sončki, Lek Metuljčki, Aeternia 1, Aeternia 2, Aeternia 3. 

Dejavnost je potekala v vseh oddelkih enote Čenča in Palček.  

V letošnjem letu smo v vseh enotah nabavili večje število knjig in z njimi obogatili knjižnico. 

 

 Lutkovno gledališče in Kino Dvor   

Cilj: Uživati v umetnosti, prisostvovati kulturnemu dogodku in spoznavati načine obnašanja v 

kulturnih ustanovah.  

Tekom šolskega leta smo obiskovali Lutkovno gledališče v Ljubljani ter Kino Dvor in si 

ogledali predstave namenjene predšolskim otrokom. Pri tem bomo pozorni na zahtevnost in 

vsebino predstave, izbirali smo predstave primerne starostni skupini. Omenjeni inštituciji so 

obiskali otroci stari 3-6 let, 2-3 krat letno oziroma po dogovoru v posameznem oddelku. 

Za organizacijo, prevoze in oglede so poskrbeli pomočnici ravnateljice, vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev.  

Stroške vstopnic in morebitnega avtobusnega prevoza so poravnali starši v celoti.  

 

 Delavnice za otroke po metodi gledališča zatiranih Rozi in Grom 

 »Gledališče zatiranih predstavlja prostor, v katerem se govori o temah, ki niso izpostavljene, 

in kjer spregovorijo tisti, ki mnogokrat nimajo glasu.«  

Namen delavnice je bil z uporabo lutk krepiti empatijo, socialne veščine, solidarnost in 

nesebičnost pri otrocih. Otroci so se na delavnici učili pravilne komunikacije, medsebojne 

pomoči in nenasilnega reševanja konfliktov. Prepoznavali so nesprejemljive oblike vedenja in 

raziskovali pomen besede »postaviti se zase«.  



65 

 

Delavnica poteka po metodi gledališča zatiranih. Namenjena je otrokom od 3. leta dalje. Otroke 

v vrtcu obišče Dobra vila, ki potrebuje njihovo pomoč. S seboj je pripeljala Rozi in Groma. Ker 

jima ne zna pomagati, da bi bila ponovno prijatelja, za pomoč prosi otroke. Vendar pa otroci 

niso samo gledalci predstave, ampak s svojimi predlogi aktivno spreminjajo njen razplet.  

Na delavnici otroci:  

 prepoznajo različna čustva, 

 prepoznajo nesprejemljive oblike vedenja, 

 spoznajo, kako negativno vedenje ene osebe vpliva na čustva druge osebe in 

raziskujejo možne načine za spremembo tega vedenja,  

 odkrivajo pomen besede postaviti se zase in besede STOP, ko nam neko vedenje ne 

odgovarja, 

 odkrivajo možne rešitve za izražanje jeze na sprejemljivejši način, 

 preko milnih mehurčkov spoznajo, da imajo vedno možnost izbire.  

Trajanje delavnice: 1 uro 

V programu je sodelovalo 14 skupin, otrok starih od 4 do 6. 

Delavnice so bile izhodiščna točka Preventivnega programa »Ničelna toleranca do nasilja v 

vrtcu«, ki ga je za skupine predšolskih otrok vodila svetovalna delavka ga. Darja Krebelj. 

Izvedba CAP delavnic v vrtcu je razdeljena na tri dni v tednu po 20 minut. Na delavnicah preko 

igre vlog in uporabe lutk obravnavamo: 

 nasilje nad vrstniki, 

 zlorabo, nasilje neznanca, 

 zlorabo s strani odraslega, ki ga otrok pozna. 

Osnovni cilj preventive je, da otrokom predstavimo dejstva glede nasilja in jim damo ustrezne 

informacije, da se lahko postavijo zase, rečejo ne. Na delavnicah se z otroki o neprijetnih temah 

pogovarjamo na pozitiven način, predstavimo jim različne situacije in predvsem to, kako naj 

ravnajo.  

Vrtec je organiziral tudi izobraževanje za strokovne delavce po enaki metodi in jim tako 

omogočil, da so s svojim znanjem v kar največjo podporo otrokom.  

Dejavnost je bila za otroke brezplačna. Sredstva je zagotovil sklad vrtca. 

Na delavnicah v enoti Biba so sodelovale naslednje skupine: Ribice, Medvedi, Veverice, Ježki, 

Sovice, Aeternia 1, Aeternia 2, Lek Sončki. Delavnice so bile v enoti Palček izvedene v 

skupinah: Petelini, Srne in Veverice. 

Na delavnicah so v enoti Palček sodelovale skupine: Petelini, Srne, Muce, Žabice in Veverice. 

Na delavnicah so v enoti Čenča  sodelovale skupine: Ježi, Polži, Mali princ in Škrati. 

 

 Predstave za otroke v vrtcu  
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CILJ: Uživati v umetnosti, spoznavati drugačne oblike izražanja, prisostvovati kulturnemu 

dogodku. 

Predstave so bile namenjene vsem otrokom posamezne enote. Predstave so pripravili 

in izvedli strokovni delavci posamezne enote. Spodbujali smo tudi medvrstniško 

sodelovanje, otroci  so igrali igrico za otroke drugih oddelkov.    

Za izvedbo predstav so poskrbeli strokovni delavci posamezne enote. 

Dejavnost je bila za otroke brezplačna. 

Predstave so bile namenjene vsem otrokom enote Biba. Pripravili in izvedli so jih 

strokovni delavci enote Biba: 

• v mesecu oktobru (Teden otroka): Pod medvedovim dežnikom 

• v mesecu decembru: 

o Mojca Pokrajculja (strokovne delavke enote Biba so pripravile spevoigro za 

otroke vrtca in otroke zaposlenih), 

o Plesi vsega sveta (Aeternia za otroke in starše). 

V vrtcu so nas obiskala tudi gledališča, ki so odigrala predstave za najmlajše otroke: 

• Teater za vse: Nerodna miška Marjanca, 

• Kamišibaj: Repa velikanka. 

Spodbujali smo medvrstniško sodelovanje, otroci so igrali igrico za otroke drugih 

otrok predvsem v spomladanskem času, ko so se pripravljali na nastope za starše. 

Predstave so bile namenjene vsem otrokom enote Palček. 

 Strokovni delavci so pripravili predstavi: 

o Dramatizacija: »Nekega zimskega dne« 

 V vrtcu so nas obiskali tudi zunanji izvajalci, ki so nam pomagali obogatiti delo z 

otroki: gledališče Bičikleta (Mehurčki, Muca copatarica). 

 Spodbujali smo med vrstniško sodelovanje, otroci  so igrali igrico za otroke drugih 

oddelkov , skupaj pa so tudi prepevali. 

o Muce: »Bav, bav« 

o Srne: »Rokavička« 

o Petelini: »Nekega deževnega dne« 

o Metulji: »Trije metulji« 

o » Razbita buča«: Pikapolonice, Račke, Kužki 

o Pevski nastop starejših skupin 

o Zapojmo skupaj; Medvedi, Metulji in Sončki 

o Zapojmo skupaj: Petelini, Srne, Muce 

o Zapojmo skupaj: Miške, Ptički, Polži 

o Petelini: slovenski ljudski plesi - nastop upokojenkam 

 Sodelovanje med enotami: 

o Palček: nastop v d. e. Lek: dramatizacija »Nekega zimskega dne  « 

Biba: ogled predstave: » Mojca Pokrajculja«, »Pod medvedovim dežnikom« 

 

Predstave so bile namenjene vsem otrokom enote Čenča. 

 Strokovni delavci so pripravili predstavo:» Srečkotek«. 
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 V vrtcu so nas obiskali tudi zunanji izvajalci, ki so nam pomagali obogatiti delo z 

otroki: gledališče Bičikleta: »Muca copatarica«, »Mehurčki«, glasbene urice z 

Andrejo Zupančič. 

 Spodbujali smo medvrstniško sodelovanje, otroci so igrali igrico za otroke drugih 

oddelkov: 

o Hruške: »Medved in prijatelji« 

o Hruške: »Trije mali škratki« 

o Hruške: »Žabec išče prijatelje« 

o Zvezdice: »Veliki in mali zajec« 

o Škrati: »Paradižnika ne bom nikoli niti poskusila« 

o Jaslične skupine: »Razbita buča« 

o Sončki: »Sonce se smeje«  

o »Glasbeni koncert na flavti 

o Petje in ples ob harmoniki 

 

 Veseli december  

Cilj: Bogatiti kulturno dogajanje in doživljati prijetno  praznično vzdušje. 

Veseli december je potekal v obliki prazničnega urejanja prostorov, zabavnih in kulturnih 

prireditev za otroke, konkretno vsebino programa pa so oblikovali strokovni delavci skupaj z 

otroki in starši svojega oddelka in je bila prilagojena starosti otrok ter njihovim razvojnim 

značilnostim (novoletne predstave, koncerti, likovno ustvarjanje, pisanje pisma dedku Mrazu, 

krasitev novoletne smrečice, ogled okrašenega vrtca in mesta, peka piškotov, delavnice za 

babice in dedke, rajanje …). 

Pri dejavnostih so sodelovale vse skupine vrtca. 

Za izpeljavo programa in obisk dedka Mraza so poskrbeli strokovni delavci vrtca. 

 

2.8 Dodatne dejavnosti 

 

CILJ: Staršem nuditi zadovoljstvo ob uvedbi dodatne ponudbe programov, otrokom pa 

omogočati vključevanje v dodatne interesne dejavnosti. 

V letu 2019 so bili ponujeni naslednji dodatni programi: 

 Plesna dejavnosti – »Plesno mesto« - izvajalec Plesno mesto d.o.o. 

 Športne dejavnosti »Linda šport« – izvajalec Linda Perko s.p. 

 Športne dejavnosti »Bleščica« – izvajalec Športni klub Bleščica 

 Jezikovni tečaj – angleščina – izvajalec ABIS 

 Pravljična joga – izvajalec Maja Podpečan, Mali Ganeša s.p. 

 Košarka »košarkarski vrtec Globko« - izvajalec : Gašper Kromar 

 Jezikovni tečaj (španščina, nemščina - jezikovni tečaj – izvajalec Pionirski dom 

  Klasični balet za otroke; -izvajalec Wolfy plesna šola 
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 Izrazni ples za otroke – izvajalec Vesna Jevšenak 

 

Dodatne dejavnosti so se izvajale v izbranih prostorih vrtca v popoldanskem času v tečajniški 

obliki. Starši so pokrili vse stroške v zvezi z izbrano dodatno dejavnostjo preko pogodbe, ki so 

jo podpisali z zunanjim izvajalcem. Zunanji izvajalec je prevzel vso odgovornost za varnost 

otrok od trenutka, ko jih je prevzel. Zunanji izvajalec otrok po končani dodatni dejavnosti ni 

mogel več vrniti v varstvo vrtca. Izbrani zunanji izvajalec je poravnal stroške za najem 

prostorov vrtca za namen izvajanja dodatne dejavnosti po sklenjeni pogodbi med vrtcem in 

zunanjim izvajalcem. Dodatne dejavnosti so se izvajale v primeru zadostnega števila prijav. 

Program dodatnih dejavnosti je urejala pomočnica ravnateljice Alenka Grošelj. 

 

2.9  Sodelovanje s starši 

 

Cilj: Aktivno in sprotno sodelovanje vrtca s starši  za zagotavljanje dobrega počutja staršev in 

otrok, vzpostavljanje medsebojnega zaupanja, izmenjavo mnenj in pogledov, čim bolj skladnih 

vzgojnih pristopov in vzpostavljanja pozitivne klime, v kateri bodo odnosi sproščeni, 

komunikacija pa odprta in odkrita. Vzpodbujanje staršev k sodelovanju v procesu dela, 

oblikovanju programa in evalvacije ob upoštevanju strokovne avtonomije vrtca.  

 

 Roditeljski sestanek s starši novincev  

Cilj: Seznanitev staršev z našimi programi, organiziranostjo, uvajanjem otrok in njihovimi 

pravicami ter dolžnostmi. 

Roditeljski sestanek staršev novincev je obravnaval pripravo otroka na vključitev v vrtec in jih 

seznanil z možnostjo postopnega uvajanja otroka v skupino. Starši so bili seznanjeni tudi s 

prilagajanjem otroka življenju v družbi sovrstnikov in s težavami, ki pri tem nastajajo. 

Seznanjeni so bili s publikacijo na spletni strani vrtca, v kateri so zbrani vsi podatki o delovanju 

vrtca, programih, ki jim jih vrtec kot javni zavod ponuja, o  pravicah in dolžnostih staršev do 

vrtca in  načinu povezovanja staršev z vrtcem.  

Za sestanek s starši novincev sta poskrbeli svetovalni delavki v mesecu juniju in avgustu za 

naslednje šolsko leto. 

 Sodelovanje s starši pri postopnem uvajanju otroka v vrtec  

Cilj: Zagotavljati postopno in čim manj stresno prilagajanje otrok na novo okolje in 

vzpostavljati medsebojno zaupanje. 

Prve informacije o vrtcu in o potrebni dokumentaciji so starši dobili na sestanku s svetovalno 

delavko ob vpisu otroka.  Starši otrok novincev so imeli v vseh oddelkih možnost postopnega 

vključevanja otroka v skupino sovrstnikov in možnost posredovanja vseh posebnosti otroka 

vzgojiteljem. Staršem je bilo priporočeno enotedensko počasno prilagajanje otrok na novo 
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okolje, po potrebi oz. odzivu otroka pa lahko tudi dlje.  Starši so pri uvajanju spoznali način 

dela in življenja otrok v oddelku glede na starost in iz nje izhajajočih potreb otrok. 

Za primerno informiranost in postopnost vključevanja otrok v vrtec so poskrbeli svetovalni 

delavki, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev skupaj s starši ob vstopu otroka v vrtec. 

 

 Roditeljski sestanki v oddelkih  

Cilj: Skupno oblikovanje letnega programa dela v oddelku,  izmenjava mnenj in sprejetje 

skupnih dogovorov. 

Sestanek v mesecu septembru je bil namenjen predstavitvi letnega delovnega načrta. Dogovorili 

so se o obliki sporočanja staršem, programu in njegovi izvedbi, o poteku skupnih aktivnosti. 

Sestanek v mesecu juniju  je namenjen evalvaciji in vrednotenju dela v preteklem šolskem letu, 

pregledu realiziranih ciljev in dogovoru za delo v prihodnjem šolskem letu. V skladu z 

dogovorom oz. na željo staršev so se izvajali tudi tematski roditeljski sestanki. V najstarejših 

oddelkih (5-6 let) je zaključni roditeljski sestanek nadomestila prireditev ob zaključku vrtca 

pred odhodom v šolo. 

Sestanka sta organizirala vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja v mesecu septembru in juniju, 

vmesna tematska srečanja pa strokovni delavci v sodelovanju s svetovalno delavko Boženo 

Stritih. Zapisniki roditeljskih sestankov so bili objavljeni na oglasni deski oddelka.  

 

 Individualni razgovori s starši - govorilne ure  

Cilj: Partnersko sodelovanje med starši in strokovnimi delavci vrtca v podporo in korist otroku 

in njegovem razvoju.   

Preko individualnih pogovorov so strokovni delavci starše informirali o tekočem vzgojnem 

delu, pogovorili so se o sodelovanju otroka pri dejavnostih, igri, o počutju v skupini, o 

napredovanju otroka ali morebitni trenutno nastali vzgojni problematiki. Podlaga strokovnim 

delavcem za govorilne ure je bila mapa spremljanja otrokovega razvoja in napredka. 

 

 Vključevanje staršev v izvajanje programa 

Cilj: Tesnejše sodelovanje vrtca s starši, neposredno spoznavanje dela v vrtcu in pomoč staršev 

pri izpeljevanju programov. 

Starši so imeli možnost sooblikovati program dela v svoji skupini ob upoštevanju strokovne 

avtonomnosti vrtca in strokovnih delavcev, dogovarjali so se za pomoč pri izvedbi aktivnosti 

izven vrtca, za vključevanje staršev v izpeljavo posameznih programov, se vključevali v 

program dela s  predstavitvijo svojega  poklica ali interesne dejavnosti otrokom v skupini, 

sodelovali na rojstnih dnevih in podobno. 

Za aktivno sodelovanje so poskrbeli strokovni delavci skupaj s starši. 
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 Delavnice za starše in otroke  

CILJ: Tesnejše sodelovanje med starši in vrtcem in vzpostavljanje medsebojnega zaupanja. 

Srečanja so izvedli vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev skladno s programom oddelka, 

starostjo otrok in specifiko skupine ter dogovorom s starši.  

 

 Informiranje staršev  

Cilj: Seznanjanje staršev z delom v oddelku in dogajanjem v vrtcu. 

Vsakodnevni razgovori s starši so bili namenjeni posredovanju nujnih informacij o 

zdravstvenem stanju ali počutju otroka, sporočanju individualnih želja staršev v zvezi s 

trenutnimi potrebami otroka, pojasnitvi morebitnega napačnega razumevanja obvestil glede 

sprememb, ki se nanašajo na delo in življenje otrok v oddelku. Informiranje staršev je potekalo 

preko oglasne deske, obvestil, plakatov, intraneta, SMS sporočil, e-pošte, kar je staršem 

zagotavljalo obveščenost o dogajanju v vrtcu.      

Starši so bili informirani o vsebini dela sveta staršev preko zapisnika sveta staršev na oglasnih 

deskah in na spletni strani vrtca. 

 

 Šola za starše  

Cilj: Spodbujanje staršev k učenju prepoznavanja zaščitnih dejavnikov oz. dejavnikov tveganja, 

ki jih ima družina. 

Šolo za starše je organizirala in vodila svetovalna delavka Maruša Demšar. 

 

1. Program »Zavestno starševstvo!« – Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana: 

• Otrok v stiski: prepoznati ga in znati pravilno reagirati (predavateljica Tanja Povšič) 

• Učiti jih, da bi bili srečni (predavateljica Katja Kumše) 

• Vzgoja za reševanje konfliktov (predavateljica Katja Bizjak) 

• Osebne kompetence otrok, kot osebni kapital zdravega razvoja (predavatelj Damjan Habe) 

 

2. Preventiva, zasvojenost z internetom (predavatelj Rok Jagodič) 

 

Vsak vzgojitelj, vodja oddelka je opravljeno sodelovanje s starši zabeležil v ustrezni rubriki v 

dnevniku. O uspešnosti sodelovanja vrtca s starši smo se ob koncu šolskega leta pogovorili s 

starši na svetu staršev in jih za mnenje povprašali v anketi o zadovoljstvu z delom vrtca. O 
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dobljenih mnenjih se bomo pogovorili na strokovnih aktivih in sodelovanje s starši skladno s 

strokovno utemeljenostjo prilagodili njihovim željam. 

 

• Evalvacija sodelovanja s starši 

Vsak vzgojitelj je opravljeno sodelovanje s starši zabeležil v ustrezni rubriki v dnevniku.  

O uspešnosti sodelovanja smo konec šolskega leta starše vprašali za mnenje o zadovoljstvu z 

delom vrtca. O pridobljenih mnenjih se bomo pogovorili na strokovnih aktivih in sodelovanje 

s starši skladno s strokovno utemeljenostjo prilagodili njihovim željam. 

 

 Anketa o zadovoljstvu staršev 

V letu 2019 ankete nismo izvedli. 

 

2.10 Izobraževanje zaposlenih 

 

Strokovni delavci se izobražujejo v okviru seminarjev in tečajev po katalogu stalnega 

strokovnega usposabljanja. Novim strokovnim delavkam omogočamo mentorstvo za nastope, 

ki so pogoj za opravljanje strokovnega izpita. 

 

Načrt izobraževanja in usposabljanja je bil del LDN vrtca in je zajemal naslednje oblike: 

 samoizobraževanje, 

 seminarji, 

 študijske skupine, 

 interne oblike: tematske konference, projekti, izobraževalni aktivi,… 

 vodena izobraževanja v okvirju projekta Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju in 

sicer v treh modulih: Pravičnost, tradicija ter delo in ustvarjalnost, 

 vodena izobraževanja v okvirju projekta Uvajanje izboljšav in samoevalvacije v vrtcu, 

po razporedu, 

 praktične delavnice, diskusija, izmenjava izkušenj med udeleženci, predavanje Bonton 

v vrtcu, 

 praktične delavnice, diskusija, izmenjava izkušenj med udeleženci, predavanje Mobing 

in preprečevanje zlorabe mobinga,  

 interno izobraževanje Portfolio otroka, 

 

Vlaganje v človeške vire, v izpopolnjevanje znanja in izobraževanje prinaša rezultate. Delavci 

pridobivajo na pozitivni samopodobi in avtonomnosti, nova znanja preverjajo v praksi. Vse več 

delavcev, ki prevzemajo naloge vodje skupin in nosilcev projektnih nalog, se dokazujejo v vlogi 

uspešnih mentorjev, vodji obogatitvenih programov. Predvsem je izjemno dejstvo, da so te 

vloge podeljene med vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev. Z organizacijo izobraževanj smo 
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želeli strokovnim in administrativno-tehničnim delavcem omogočiti pridobitev novih znanj in 

priložnost za strokovno rast.  

 

Vrtec Najdihojca je v okvirju svojih finančnih zmožnosti podpiral tudi izobraževanja 

zaposlenih, ki so namenjene pridobivanju formalnih oblik izobrazbe.  

 

 

2.10.1 Program  strokovnega  spopolnjevanja  delavcev 

 

2.10.1.1 Strokovno spopolnjevanje delavcev znotraj vrtca  

 

Cilj: Zagotavljati stalno strokovno spopolnjevanje čim večjemu številu delavcev z namenom 

vnašati najnovejše trende predšolske vzgoje v svoje neposredno delo, izboljšanja prakse in 

spreminjanja postopkov.  

 

 Kultura in klima vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Izobraževanje je izvajala Šola za ravnatelje v okviru programa Mreže učečih se šol in vrtcev. 

V programu Mreže je Šola za ravnatelje usposabljala strokovne delavce šol in vrtcev za uvajanje 

nenehnih izboljšav, kar je bil eden od pristopov k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. 

Program je pomembno prispeval tudi k profesionalnemu razvoju, saj so se na delavnicah v šolah 

in vrtcih usposabljali skupaj vsi strokovni delavci, preko mrež pa so se povezovali tudi z 

drugimi zavodi. Pomemben del usposabljanja v Mrežah so namreč predstavljale strokovne 

razprave med sodelavci, izmenjava znanja in izkušenj ter timsko reševanje skupnih problemov. 

Usposabljanje je potekalo na treh ravneh: 

• na ravni razvojnih timov (v Šoli za ravnatelje), 

• na ravni vzgojiteljskega zbora (izvedba razvojnega tima v vrtcu), 

• z ravnatelji (v Šoli za ravnatelje). 

Program je trajal 48 ur (6 dni izobraževanj razvojnih timov in ravnateljev ter 3 delavnice v 

vrtcu). 

Izobraževanje za razvojni tim in ravnatelja je potekalo od septembra 2016/17 do maja 2017/18. 

Iz enote Bibe sta se ga udeležili Meta Šoba in Alma Šušteršič, iz enote palček Alenk Grošelj in 

Urška Purkart ter iz enote Čenča Urška Pustovrh in Matejka Stepančič. 

V izobraževanje je bil vključen celoten vzgojiteljski zbor. 
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 Karierni in profesionalni razvoj strokovnih delavcev 

 

V sodelovanju s Šolo za ravnatelje. 

Karierni in profesionalni razvoj strokovnih delavcev je eden najpomembnejših dejavnikov 

uspešnega razvoja v šolah in vrtcih. Zato ga je treba sistematično načrtovati, organizirati, 

spremljati in vrednotiti. V Mrežah Karierni in profesionalni razvoj strokovnih delavcev bomo 

ozavestili najširši pomen kariernega razvoja in prakso profesionalnega razvoja v svojem 

zavodu. Spoznali bomo procese načrtovanja kariernega in profesionalnega razvoja na osebni in 

organizacijski ravni ter vrednotili njegove učinke. 

 

Pogledi na karierni razvoj, profesionalizem in profesionalni razvoj strokovnih delavcev ter 

sistematični pristop na podlagi analiz in metodologije mreženja nas bosta usmerjala pri tem, 

kako učinkovito delati v prihodnje na izbranem področju izboljšave, kasneje pa na celotnem 

področju razvoja strokovnih delavcev. 

Ključne vsebine usposabljanja: karierni razvoj, profesionalizem v vzgoji in izobraževanju, 

profesionalni razvoj kot temelj kakovosti dela v vzgojno – izobraževalnih zavodih, načrtovanje 

profesionalnega razvoja, spremljanje in vrednotenje vpliva profesionalnega razvoja na delo 

posameznika in organizacije. 

Nenehno poklicno učenje vzgojiteljev danes ni več izbira posameznih entuziastov, temveč 

nujnost in poklicna dolžnost slehernega vzgojitelja. Profesionalni razvoj vzgojiteljev v širšem 

smislu pomeni proces, ki poteka od odločitve posameznika za ta poklic oziroma od začetka 

izobraževanja zanj do upokojitve. V ožjem smislu pa je profesionalni razvoj vzgojitelja omejen 

na obdobja oziroma »kritične situacije«, v katerih se posameznik dejansko profesionalno razvija 

– spreminja svoja pojmovanja, stališča ter prakso delovanja (M.Valenčič Zuljan, D. Blanuša 

Trošelj. Profesionalni razvoj vzgojiteljev z vidika vzgojiteljevih pojmovanj. Andragoška 

spoznanja, 2014, 20(1), 43–60).  

S profesionalnim in kariernim razvojem v okviru Mreže učečih se šol in vrtcev se je v Vrtcu 

Najdihojca ukvarjal razvojni tim, ki je deloval v okviru strokovnega aktiva. 

Glede na aktivnosti na delavnicah na Šoli za ravnatelje smo na različnih nivojih izvajali različne 

aktivnosti. 

Vodstvo vrtca je sodelovalo na več posvetih in konferencah: posvet Učenje v središču, 

konferenca Učeča se profesionalna skupnost, Ustvarjanje timov v učeči se organizaciji in 

konferenca Globalno učenje za spodbujanje trajnostnega razvoja v šolski praksi. 

Na nivoju strokovnih delavcev smo izvedli naslednje aktivnosti: 

 Delavnica- notranji dejavniki vplivanja na kariero, razmislek o lastnem profesionalnem 

razvoju- SPIN analiza 

 Predavanje Tanka črta odgovornosti (Jani Prgič) 
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 Strokovni aktivi- glede na potrebe/zanimanje strokovnih delavcev 

 Lego serious play- lastna odgovornost na delovnem mestu- absentizem (Anže Bečaj) 

 GDPR (Barbara Novinec) 

 Stres na delovnem mestu (Sašo Kroneger) 

 Kolegialne hospitacije 

 Delavnica- horizontalna in vertikalna kariera 

 Redni letni razgovor 

 Predavanje Obrekovanje – zahrbtni uničevalec 

Delavnica Notranji dejavniki vplivanja na kariero, razmislek o lastnem profesionalnem razvoju 

– SPIN analiza 

S strokovnimi delavci smo se pogovarjali o tem, kateri so po njihovem mnenju notranji 

dejavniki, ki vplivajo na naš karierni razvoj. Pomagali smo si s predlogami, ki smo jih dobili 

na delavnici Mreže učečih se šol in vrtcev. Ob koncu smo napisali refleksijo o lastnem 

profesionalnem razvoju. 

 

Predavanje Tanka črta odgovornosti (Jani Prgič) 

Rdeča nit druženja je bilo tako imenovano življenje nad črto, kjer ima vsak človek svobodo 

izbire v vsaki življenjski situaciji. Izbira oz. odločitev pa pomeni tudi prevzemanje 

odgovornosti. Prgič pravi: »Dejanja, ki jih naredijo mladi danes, oblikujejo njihove odločitve 

jutri.« In nadaljuje: »Če sedaj sprejemajo slabe odločitve, bo to omejilo njihove možnosti v 

prihodnosti.« Na vprašanje, kakšne veščine si želijo  starši, da bi imel njihov otrok, so 

odgovorili: da bi bil odgovoren, pošten, delaven, komunikativen, samostojen, samozavesten, 

iznajdljiv, vztrajen, sočuten… 

Kaj pa je tisto pod črto, kar dela tim zgub in samooklicanih žrtev? To pa so vedenjski vzorci: 

opravičevanje, valjenje krivde na druge, zanikanje storjenega in vdaja, ki prinašajo posledice: 

občutek nemoči, izgubo zaupanja in osebne svobode. 

Za svoja dejanja ne prevzemamo odgovornosti, kadar vzrok pripisujemo: diagnozi, osebni ali 

psihološki zgodovini, dejanjem  in ukazom drugih, pritisku skupine … 

Uporabil je pojma »ljudje izviri« in »ljudje figure«, pri čemer prvi stojijo za svojimi 

odločitvami in so s svojim načinom življenja vzor drugim. 

V življenju imamo izbire. Izbira prinese svobodo in ta odgovornost, ki je zmožnost odgovoriti 

na probleme. Ko vzamemo življenje v svoje roke, se zgodi nekaj čudovitega. Prinese nam 

osebno svobodo. 

Ne moremo nadzorovati dogodkov, lahko pa nadzorujemo svoj pogled na dogodke. 
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Izpostavil je nekaj starševskih vedenjskih vzorcev pod črto: nadzor, ki jemlje moč, vdaja, 

pretirana zaščita… Poudaril je, da se mora otrok srečati z logično posledico. Ljubezen ni dovolj. 

Otroci s težavami v odraščanju potrebujejo starševski nadzor. Sprememba vedenja je proces. 

V razmislek nam je v besedi in sliki predstavil Patricka Hughesa iz Kentuckya, ki se je rodil 

s številnimi telesnimi omejitvami, pa jih je skupaj z očetom spremenil v svoje prednosti, 

posebne zmožnosti. Naše osebnosti namreč ne more in ne sme določati to, kar se nam zgodi, še 

vedno so odločitve in z njimi odgovornost v naših rokah. 

Predavanje je bilo tiste vrste, po katerem stopiš skozi vrata v vsakdan in si pozitivno motiviran, 

da boš delal stvari prav. 

 

Lego serious play- lastna odgovornost na delovnem mestu- absentizem 

Razmišljanje o lastnem profesionalnem razvoju smo združili z igro in sestavljali LEGO kocke. 

Moč metode LEGO® SERIOUS PLAY® je v tem, da ekipe in posamezniki z lastnim znanjem 

rešujejo zapletene probleme in izzive. Igra povečuje naš miselni potencial. Pri igri se pravila, 

ki nas običajno omejujejo, zabrišejo. Postanemo bolj drzni in pripravljeni na nova spoznanja. 

»Človeka bolje spoznaš pri eni uri igre, kot pa če se z njim pogovarjaš celo življenje (Platon).«   

Delavnice je vodil Anže Bečaj, ki je certificiran LEGO® SERIOUS PLAY® moderator. Po 

končani Fakulteti za elektrotehniko je v več podjetjih vodil ekipe in razmišljal, kako 

profesionalnost povezati z igro, odprtostjo za nove ideje in drugačne pristope reševanja 

problemov. Ne gre samo za zlaganje kock, ampak za gradnjo zmagovalne ekipe, gradnjo 

medsebojnih odnosov v ekipi in nenazadnje medsebojno zavezo za uspeh. Anže pravi: »ljudje 

v ekipi so kot kocke, vsaka kocka posamezno ima svojo vlogo, povezane v eno celoto pa tvorijo 

nekaj izjemnega.« 

 

Predavanje GDPR 

Uredba GDPR je stopila v veljavo 25. 5. 2018. Prinesla je zaostritev pravil na področju varstva 

osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. 

Na predavanju smo izvedeli, kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti 

v praksi in kaj je potrebno urediti, kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah. Predavala 

nam je ga. Barbara Novinec. 

 

Delavnica Horizontalna in vertikalna kariera 

Na delavnici smo se pomočjo predlog, ki smo jih dobili na delavnici Mreže učečih se šol in 

vrtcev, ukvarjali s pojmoma horizontalna in vertikalna kariera in reflektirali svoje kariere. 

Ugotovili smo, da v vrtcu večina strokovnih delavcev širi svojo kariero na horizontalnem 

nivoju. 
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Predavanje Stres na delovnem mestu  

Na delavnici s podnaslovom »Obvladujte svoje skrbi, drugače bodo one obvladovale vas!« smo 

iskali načine, kako obvladovati težave. Prek praktičnih vaj smo se učili konkretnih tehnik, ki 

jih lahko uporabimo v situaciji, ko je naš »sprožilec« pritisnjen. Ocenili smo situacije, ki ljudem 

povzročajo stres v službenem okolju. Skupaj smo raziskali, na katere stresorje imamo vpliv in 

na katere ne. Evalvirali smo že obstoječe strategije in sprejeli dogovore za prihodnost. 

Predaval nam je Sašo Kronegger. 

 

Predavanje Obrekovanje zahrbtni uničevalec 

Obrekovanje je najpogostejša oblika nestrpnosti, ki ima zelo resne in konkretne škodljive 

posledice. Osveščanje in izobraževanje o problematiki obrekovanja je ključnega pomena za 

spodbujanje kulture spoštljivih medsebojnih odnosov, sodelovanja in sožitja. 

Na predavanju smo pridobivali teoretično znanje o problematiki obrekovanja in ozaveščali 

destruktivnost le-tega, pridobljeno znanje pa smo poglabljali skozi praktične primere 

obrekovanja.  

Predavala sta nam ga. Ajda Bezenšek in dr. Nejc Jelen, člana Izobraževalnega centra Eksena. 

Razvojni tim za profesionalni razvoj se je sestajal enkrat mesečno – vsak 1. torek v mesecu. Na 

sestankih smo se evalvirali in reflektirali izvedene aktivnosti in dejavnosti, iskali nove ideje ter 

načrtovali primerne dejavnosti za kolektiv. 

Menimo, da smo cilje, ki smo jih zastavili v akcijskem načrtu, dosegli, z dejavnostmi in 

aktivnostmi pa bomo nadaljevali tudi naslednje šolsko leto 

 

 Izobraževalni program s področja gibanja (FIT)  

Cilj: Seznanjati se z najnovejšimi teorijami in pristopi na področju gibanja otrok, način 

gibalnih aktivnosti doživljati na svojem telesu in spoznavati konkretne načine dela z otroki 

(skozi delavnice z otroki). 

Zagotovili smo predavanje in delavnice za strokovne delavce vrtca, preko katerih so spoznavali, 

doživljali in prepoznavali novosti v pristopih in načinih dela z otroki ter vzroke in posledice 

takšnih ali drugačnih ravnanj pri svojem delu. 

Predavanje in delavnice je vodila g. Barbara Konda, univ.dipl.fiziologinja.. 

Za izvedbo seminarja smo namenili sredstva za stalno strokovno spopolnjevanje. 

 

Gledališče zatiranih – delavnice za strokovne delavce  

“Gledališče zatiranih predstavlja prostor, v katerem se govori o temah, ki niso izpostavljene, 

in kjer spregovorijo tisti, ki mnogokrat nimajo glasu. “ 
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Delavnice potekajo po metodi gledališča zatiranih, ki uporablja različne gledališke tehnike, z 

namenom izražanja različnih družbenih problemov in aktivnega iskanja možnih rešitev.  

Vsebina delavnic: 

1. Spoznajmo se – delavnica bo namenjena oblikovanju skupine in vzpostavljanju skupinske 

dinamike.  

2. Moč in zatiranje – udeleženci bodo raziskovali koncept moči in zatiranja v vsakdanjem 

življenju.  

3. Gledališče zatiranih – kaj pa je to? – udeleženci se bodo seznanili z gledališčem zatiranih in 

vsakdanje primere prenesli v forumsko gledališče.  

4. Čas je za improvizacijo – oblikovali bomo predstavo po metodi forumskega gledališča in 

pričeli z improvizacijo.  

5. Vaja dela mojstra – raziskovali bomo različne vloge v naši predstavi, možne spremembe in 

se pripravili na končno produkcijo.  

6. Akcija in evalvacija – udeleženci bodo uprizorili predstavo ostalim strokovnim sodelavcem.  

Delavnice vodi Nina Mlakar, ustanoviteljica in predsednica društva SPREMEMBA.si. Kot 

druga v Evropi ima pridobljen mednarodni certifikat Olweus Bullying Prevention Program, za 

delo na področju vrstniškega nasilja. Je tudi ustanoviteljica gledališke skupine Spreminatorji, 

ki po metodi gledališča zatiranih izvaja delavnice za otroke, mladostnike in strokovne delavce.  

 

 Svetovanja s področja informacijsko–komunikacijske tehnologije (IKT)  

Cilj: Ponoviti, poglobiti in na novo osvojiti znanja s področja IKT z namenom njene učinkovite 

uporabe pri delu z otroki, za otroke, sodelovanju s starši, organizaciji dela, administrativnih 

rešitvah . 

Svetovanja so bila namenjena vsem strokovnim delavcem, ki potrebujejo dodatne pojasnitve 

oz. obnovitve znanj. Svetovanja so potekala individualno in so bila namenjena konkretnim 

dilemam oz. informacijskim operacijam.   

Svetovanja sta organizirala Mateja Ličen in Marko Meglič. 

 

 Izobraževanja tehničnih delavcev (čistilke, perice, kuharsko osebje, hišniki)  

Cilj: Seznanjati se z najnovejšimi postopki dela na posameznem delovnem mestu in slediti 

najnovejšim smernicam uporabe tehnologije in postopkov. 

Seznanjati tehnične delavce z novostmi na strokovnem področju posameznega delovnega 

mesta, z novo tehnologijo dela, z novimi pristopi glede opravljanja dela, z novimi pripomočki 

za pomoč pri delu, z varnostjo na delovnem mestu, z internimi pravilniki in navodili, z 

zakonodajnimi spremembami, ipd. Tehnične delavce je prvenstveno izobraževal organizator 
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prehrane in ZHR, kateri se je udeleževal seminarjev, posvetov in aktivov združenj ter znanje 

preko internih izobraževanj prenašali na zaposlene.  

Izobraževanja je organiziral in vodil Marko Meglič. 

Za udeležbo organizatorja na posvetih in združenjih smo namenili sredstva za strokovno 

spopolnjevanje, izobraževanje tehničnih delavcev pa ni zahtevalo dodatnih finančnih sredstev. 

 

 Izobraževanja s področja prve pomoči, varstva pri delu in požarne varnosti  

Cilj: Zagotavljati varno delovno okolje in za otroke in zaposlene delavce vrtca. 

Področje varstva pred požarom in varstva pri delu je vrtec urejal preko pooblaščene organizacije 

za tovrstna opravila (Mikrotop d.o.o). V okviru področij varstva pred požarom in varstva pri 

delu smo sproti izvajali vse potrebne aktivnosti v skladu z zakonodajo,  zaposleni pa so v skladu 

z izobraževalnim načrtom opravljali tudi preizkus znanja z omenjenih področij.  

Za organizacijo izobraževanj je poskrbel Marko Meglič.  

Za izobraževanja iz omenjenih področij so se porabljala sredstva namenjena strokovnemu 

spopolnjevanju zaposlenih. 

 

 

2.10.1.2 Strokovno spopolnjevanje delavcev izven vrtca 

 

Cilj: Vzpodbujati strokovno spopolnjevanje delavcev z namenom izboljšati strokovno delo v 

vrtcu,  izpopolnjevati znanje iz deficitarnih področij in zagotavljati profesionalen pristop na 

vseh področjih dela. 

 

 Mreža mentorskih vrtcev (študijske skupine) za strokovne delavce, za vodstvene 

delavce, za svetovalne delavce  

Cilj: Seznanjanje strokovnih delavcev z novostmi na področju predšolske vzgoje in vpeljevanje 

novosti v prakso. 

Študijska srečanja so potekala v okviru mreže mentorskih vrtcev. Za strokovne delavce so 

srečanja potekala v vrtcu Ledina, za vodstvene delavce so potekala srečanja na sedežu Zavoda 

RS za šolstvo, za svetovalne delavce pa v drugem izbranem vrtcu.  

 

 Seminarji iz kataloga stalnega strokovnega spopolnjevanja 

Cilj: Omogočati  pridobivanje strokovnega znanja ter vzpodbujati strokovno  in osebnostno 

rast strokovnih delavcev. 
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Na seminarje so se skladno z usmeritvami vrtca prijavili posamezni strokovni delavci glede na 

interese oz. potrebe in glede na projekte, ki jih izvajajo v svojem oddelku, lahko pa jih je na 

katerega od seminarjev napotila tudi ravnateljica, glede na svoja opažanja, ki so izhajala iz 

spremljanja dela v oddelkih. Na novo pridobljeno znanje so strokovni delavci delili z ostalimi 

na internih izobraževanjih. 

 

 Udeležba na posvetih, ki jih je organiziral Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo RS za 

šolstvo in šport, Šola za ravnatelje … 

Cilj: Seznanjanje z novostmi na področju predšolske vzgoje, izmenjava izkušenj in strokovna 

rast. 

Posvetov so se udeležile ravnateljica in pomočnici ravnateljic. V kolikor je bila vsebina posveta 

namenjena drugim, pa tudi svetovalni delavki, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. 

V ta namen so bila  uporabljena  sredstva  za stalno strokovno spopolnjevanje  in sredstva 

evropskih socialnih skladov, za katera kandidirajo omenjene državne inštitucije. 

 

 Seminarji s področja računovodstva, poslovanja in zakonodaje  

Cilj: Slediti novostim in vnašati spremembe v poslovanje vrtca skladno s spremembami  

zakonodaje. 

Seminarjev so se udeležile ravnateljica, računovodja, poslovna sekretarka, knjigovodja – glede 

na področje in vsebino seminarja, ter s tem sledile novostim in spremembam, s katerimi se 

neprestano srečujejo pri svojem delu in morajo biti z novostmi za pravilno in zakonito delovanje 

vrtca neobhodno seznanjene.  

Za spremljanje ponudb in izbiro najaktualnejših vsebin so skrbele poslovna sekretarka, 

računovodkinja in ravnateljica . 

V ta namen so bila  porabljena  sredstva  za stalno strokovno spopolnjevanje. 

 

 Seminarji s področja prehranske politike in zdravstveno higienskega režima  

Cilj: Slediti novostim in vnašati spremembe v prakso. 

Seminarjev s področja zdravstveno – higienskega režima, prehranske politike, dietne prehrane 

in zdravega prehranjevanja se udeležil organizator prehrane in ZHR. Spremljal je novosti na 

tem področju in jih uvajali v delo vrtca.  

Za spremljanje novosti je bil zadolžen organizator prehrane ZHR. 

V ta namen so bila  porabljena  sredstva  za stalno strokovno spopolnjevanje. 
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 Izobraževanje v lastnem interesu 

Cilj: Spodbujati izobraževanje in osebnostno ter strokovno rast. 

Tistim, ki so se izobraževali v lastnem interesu, je bilo ob predložitvi prošnje za študijski dopust 

in veljavnega potrdila o šolanju odobrenih pet dni študijskega dopusta v šolskem letu. 

 

2.10.1.3 Spremljanje aktivnega učenja otrok s pomočjo hospitacij 

 

Cilj: Seznanjati se z delom v oddelkih in vodenjem dokumentacije z namenom zagotavljanja 

strokovnih pristopov, svetovanja in kontrole nad izvajanjem programa.  

Spremljanje strokovnega dela je v oddelkih potekalo z namenom opazovanja dela strokovnih 

delavcev, spremljanja strokovnosti dela glede na načela in cilje kurikula  za vrtce, 

funkcionalnost in spodbudnost bivalnega prostora, organizacije dnevne rutine, ustreznost 

pogojev za aktivno učenje otrok, pripravljenost na delo, ustrezno načrtovanje in  izvajanje 

tematskih sklopov oz. projektov, spremljanje otrokovega napredka in razvoja, opazovanja 

odnosov med otroki in odraslimi in med strokovnima delavcema, spremljanje in ocenjevanje 

praktičnih nastopov za strokovni izpit in pregledovanje obvezne dokumentacije. Po vsaki 

hospitaciji je  s strokovnimi delavci potekal razgovor v smislu evalvacije nastopa, pogovora in 

svetovanja. Ravnateljica/pomočnica ravnateljice je po hospitaciji izdelala zapisnik, katerega so 

strokovni delavci dobili na vpogled in v podpis.  

Hospitacije so potekale v obliki kolegialnih hospitacij. Tema letošnjih kolegialnih hospitacij je 

bila dnevna rutina v povezavi z razvojno nalogo vrtca Varovanje in krepitev zdravja v vrtcu. 

Načrt hospitacij je bil objavljen na oglasni deski v zbornici.  

V enoti Biba smo kolegialne hospitacije opravili v vseh oddelkih. Izvajali smo jih ob torkih in 

četrtkih od januarja do aprila 2019. V vsakem oddelku sta bila povprečno dva obiskovalca, ki 

sta tudi na podlagi vprašalnika zapisala evalvacijo dejavnosti. 

Na podlagi evalvacij je bilo ugotovljeno: 

 Dnevna rutina se v večini oddelkov načrtuje v Letnem delovnem načrtu skupine, 

razvidna  je tudi v tematskih sklopih (predvsem pri mlajših skupinah), prav tako v 

evalvacijah kot izhodišče za vnaprejšnje načrtovanje. Kot prednostna naloga je v 

večini skupin izpostavljena ravno dnevna rutina – njeni elementi, ki so načrtovani 

starostni skupini primerno in izhajajoč iz sposobnosti in razvojne stopnje otrok. 

 V večini skupin je bilo vzdušje prijetno in sproščeno, dnevna rutina je potekala 

spontano (tega ni bilo opaziti le pri eni skupini). Ni bilo čutiti hitenja, priganjanja in 

servilnosti. Odnos strokovnih delavcev do otrok je bil primeren, na odzive otrok so se 

primerno odzivali in jih spodbujali, upoštevali individualne potrebe posameznikov, v 

mlajših skupinah so jim tudi pomagali pri hranjenju. Strokovni delavci so se med 

dejavnostjo dopolnjevali, komunikacija in dogovarjanje je bilo primerno. 

 Prehodi med dejavnostmi so bili vsebinsko in časovno ustrezni (v večini skupin je bila 

organizirana mirna dejavnost na dogovorjenem mestu s knjigami). 
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 Priprava prostora je bila v vseh skupinah ustrezna, a zelo različna, kar je bilo odvisno 

od starosti otrok. V skupinah od 3. leta naprej otroci samostojno pripravljajo mize 

(pogrinjki, pribor, dekoracije), v najstarejših skupinah tudi sami jemljejo hrano, tako 

da imajo možnost izbire, ki pa je vseeno pogojena z vnaprej določenimi dogovori. 

 Strokovni delavci primerno spodbujajo otroke k higieni pred in po kosilu. V mlajših 

skupinah jim pomagajo pri tem, v starejših poteka le še nadzor (v eni skupini celo 

nadzor dežurnih otrok nad ostalimi). 

 V vseh skupinah imajo otroci možnost počitka. V mlajših skupinah se strokovni 

delavci posvečajo otrokom individualno (po potrebi), v starejših skupinah imajo otroci 

možnost izbire dejavnosti med počitkom, če ne želijo počivati na ležalnikih. 

 Prednostna naloga Zdravje v vrtcu je bila opazna predvsem pri spodbujanju skrbi za 

osebno higieno in spodbujanju otrok k pokušanju raznovrstne hrane. 

 V enoti Biba ni bilo opaziti strokovno neustreznega ravnanja, primeri dobre prakse pa 

so opisani v posameznih evalvacijah, ki so priloga poročila. 

 

Hospitacije so se opravljale tudi nenapovedano, ko se je med šolskim letom pokazala takšna 

potreba ali ko je vrtec prejel pripombe / pritožbe staršev na delo v oddelku. 

Palček in Čenča 

Spremljanje strokovnega dela – kolegialna hospitacija je potekala v vseh oddelkih z namenom 

opazovanja dela strokovnih delavcev, spremljanja strokovnosti dela glede na načela in cilje 

kurikula  za vrtce. 

Izbrana tema letošnjih hospitacij je bila v letošnjem šol. letu povezana z razvojno nalogo vrtca 

varovanje in krepitev zdravja v vrtcu (dnevna rutina, prikriti kurikulum, kosilo). 

Hospitacije so potekale enkrat na teden vse od meseca januarja 2019 do aprila 2019. Načrt 

hospitacij je bil objavljen na oglasni deski vrtca.  

 

Ugotovitve hospitacij: 

 Strokovni delavci dnevno rutino načrtujejo v LDN-ju in mesečni pripravi oz. 

tematskem sklopu. Posamezne elemente dnevne rutine se podrobneje ne načrtuje, 

vendar se jih redno vključuje v vsakodnevne dejavnosti. Evalvacija poteka sprotno in 

je podlaga za nadaljnje načrtovanje. (napredek otrok, odstopanja…). Iz pregledanih 

priprav in evalvacij je razvidno povezovanje načrtovanja, izvedbe, evalvacije in 

ponovnega načrtovanja dela v skupini.  

 Vzdušje v vseh skupinah je bilo prijetno, sproščeno in  umirjeno. Prehodi med 

dejavnostmi so bili časovno in vsebinsko prilagojeni otrokom (med prehodi ni bilo 

nepotrebnega čakanja, otrokom so bile ponujene različne vsebine - pesmi, bibarije, 

prstne igre…) 

 Strok. delavci so poskrbeli za individualne potrebe otrok, spodbujali so samostojnost. 

Tekom kosila, so strokovni delavci otroke spodbujali k okušanju hrane in 

samostojnem hranjenju brez siljenja. Otroci, ki so potrebovali pomoč, so jo tudi dobili. 
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Otroci so bili, upoštevajoč njihovo razvojno stopnjo, aktivni v procesu dnevne rutine 

(pospravljanje,..). 

 Prednostna naloga Zdravje v vrtcu je bila upoštevana preko vseh dejavnosti (npr. 

umivanje rok otrok, strokovnih delavk, varnega ravnanja s hrano, ...). 

 Kot primer dobre prakse bi lahko izpostavili dobro sodelovanje strokovnih delavk, 

umirjenost, prepoznavanje in upoštevanje potreb posameznih otrok. Nestrokovnega 

ravnanja ni bilo opaziti. Delavnosti so potekale umirjeno, brez hitenja, priganjanja ali 

servilnosti. 

 Ocenjujem, da strokovni delavci zaznavajo otroka kot kompetentnega v procesu 

učenja in vzgoje, dopuščajo samostojnost, predvsem pa ustvarjajo okolje, ki je za 

otroke varno, spodbudno, zaupno, kar je dobra podlaga za uspešen razvoj. 

 

Med strokovnimi delavci v timu je bilo v vseh skupinah zaznati sodelovanje. Pom. vzg. so se 

enakovredno vključevale v izvedbo hospitacij. Tudi s strani »opazovalcev« so prišli pozitivni 

odzivi: odnesli so veliko novega, nove ideje, nove izkušnje, spoznali primere res dobre prakse. 

Po vsaki hospitaciji je s strokovnimi delavci potekal razgovor v smislu evalvacije nastopa, 

pogovora in svetovanja. Po končani hospitaciji so strokovni delavci, ki so hospitirali izdelali 

zapisnik. 

 

2.11  Sklad vrtca 

 

Dne 26.3.2012 smo ustanovili Sklad Vrtca Najdihojca. Sklad je bil ustanovljen za: 

 pomoč socialno ogroženim otrokom (organizirane dejavnosti, pripomočki, ipd.), 

 pomoč otrokom s posebnimi potrebami (nabava namenskih pripomočkov), 

 financiranje dejavnosti oddelkov, ki niso sestavni del vzgojno-izobraževalnega 

programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, taborjenja, obisk kulturnih 

dogodkov, ipd.) in nadstandardnih dejavnosti, 

 nakup nadstandardnih pripomočkov in opreme za zagotavljanje zadovoljstva  in 

kakovosti bivanja otrok v vrtcu (različna igrala, igrače, avdio-video oprema, ipd.), 

 zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti otrok, 

 promocijo vrtca v javnosti (objave v sredstvih javnega obveščanja, promocijski 

material, ipd.). 

 

V Sklad Vrtca Najdihojca je bilo od 01. 01.2019 do 31.12.2019 vplačanih 6.801,45 EUR. V 

tem obdobju je bilo za otroke s posebnimi potrebami za prevoze in terapije v bazenu porabljenih  

1.175,60 EUR. 

 

Na dan 31.12.2018 je stanje sledeče: 3.784,28 EUR     
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3 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

 

3.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 

posrednega uporabnika 

 

 Zakon o javnih financah; 

 Zakon o računovodstvu; 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava; 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava; 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev; 

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu; 

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

osebe javnega prava; 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna; 

 Zakon za uravnoteženje javnih finance; 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017; 

 Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1; 

 Zakon o zavodih ZZ; 

 Zakon o vrtcih ZVRT; 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI; 

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS; 

 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega 

proračuna;  

 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami; 

 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcu in šolah v plačilne razrede; 

 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;   

 Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju;  

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo; 
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 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca; 

 Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje;  

 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih;  

 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede;  

 Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen 

sofinanciranja plačil staršev;  

 Zakon o javnem naročanju;  

 Zakon o varstvu osebnih podatkov;  

 Zakon o varstvu pri delu (Izjava o varnosti z oceno tveganja v Vrtcu Najdihojca); 

 Zakon o varstvu pred požarom (Požarni red);  

 Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Najdihojca;  

 Pravilnik o računovodstvu;  

 Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti v Vrtcu Najdihojca. 

 

 

 

 

3.2 Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, ki izhajajo iz večletnega 

programa dela in razvoja oziroma področij strategij ter nacionalnih 

programov 

 

K njihovemu uresničevanju nas vodijo in podpirajo poslanstvo, vizija in temeljne vrednote. 

 

Temeljni cilji delovanja vrtca so otrokom in njihovim staršem prijazen vrtec, ki ima odlično 

organizacijo dela in sodobno izvedbo vzgojno učnih vsebin po meri otroka. Življenje in delo v 

vrtcu je zasnovano na medsebojni odgovornosti, sodelovanju in razvijanju kulture dialoga z 

ožjo in širšo okolico. Vrtec naj otrokom za vse življenje ostane v najlepšem spominu na 

predšolsko dobo. Dolgoročni cilji izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja vrtca. 

 

Med dolgoročnimi cilji smo največ pozornosti namenili naslednjemu: 

 Zagotavljanje pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka. 

 Uresničevanje temeljnih otrokovih pravic ter dosledno izvajanje etičnega kodeksa. 

 Poglobljeno seznanjanje, upoštevanje in spoštovanje otrokovih pravic z vključevanjem 

evropske dimenzije v vzgojo in izobraževanje, katere vrednote so človekove pravice, 

strpnost in solidarnost.  

 Kakovostni izvedbeni kurikuli. Pri otrocih spodbujamo razvoj samostojnosti kritičnosti, 

iznajdljivosti, ustvarjalnosti, sposobnosti sodelovanja, strpnosti in odgovornosti.  
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Število otrok 

Primerjava vpisa otrok v  šolskih letih 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 

in 2018/19 

 

 

Graf: Prejete vloge po starostnih obdobjih za šol.leti 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 

          2016/17, 2017/18 in 2018/19  
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Graf: Novo sprejeti otroci po starostnih obdobjih v šol.letu 2012/13, 2013/1, 2014/15, 2015/16, 

2016/17 in 2018/19 

 

Število vpisanih otrok v vrtec Najdihojca v šolskem letu 2018/19 

 

V šolskem letu 2018/19 je bilo na dan 30.5.2019 v vrtec Najdihojca vključenih 810 otrok. 

 

Šolsko leto 

Število vključenih 

otrok 

2012/13 797 

2013/14 803 

2014/15 813 

2015/16 816 

2016/17 790 

2017/18 818 

2018/19 810 

 

3.3 Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi 

finančnega načrta ali v njegovem letnem programu dela 

 

Področja Kurikuluma za vrtce 

 

1. Gibanje: omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

Spodbujali smo zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, otrokom smo 
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svoje telo, ustvarjajo osnovne gibalne koncepte, postopno spoznavajo in osvajajo 

osnovne prvine različnih športnih zvrsti, spoznavajo pomen sodelovanja ter spoštovanje 

in upoštevanje različnosti. 

 

2. Jezik: jezik kot objekt igre in sporazumevanja. 

Otroke smo učili zavedanja obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur, 

spodbujali smo poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, omogočali smo 

doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, razvijali smo jezik z vidika 

moralno-etične dimenzije, spodbujali smo ustvarjalnost, razvijali neverbalne 

komunikacijske spretnosti, spodbujali smo jezikovne zmožnosti (artikulacija, 

besednjak, besedila, komunikacija…), spoznavali smo simbole pisnega jezika in  

omogočali doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika. 

 

3. Umetnost: doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

Razvijali smo estetsko zaznavanje in umetniško predstavljivost, spoznavali smo  

posamezne umetnostne zvrsti, razvijali izražanje in komuniciranje z umetnostjo, 

razvijali ustvarjalnost in specifične umetniške sposobnosti ter osnovno pismenost na 

vseh umetnostnih področjih. 

 

4. Družba: doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v 

dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno  konstitucijo, 

nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved… 

Spoznavali smo samega sebe in druge ljudi, oblikovali osnovne življenjske navade in 

spoznavali razlike med življenjskimi navadami naše in drugih kultur ter med različnimi 

družbenimi skupinami; spoznavali smo ožje in širše družbeno in kulturno okolje ter 

medkulturne in druge razlike, spodbujali občutljivost za etično dimenzijo različnosti, 

oblikovali osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; omogočali spoznavanje, da 

se ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo; ustvarjali možnost seznanjanja 

z raznimi kulturami in tradicijami; otroke smo seznanjali z varnim načinom življenja. 

 

5. Narava: doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti,  

povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih. 

Razvijali smo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave; 

spoznavali svoje telo, življenjski ciklus ter zdrav in varen načina življenja; spoznavali 

snovi, prostor, čas, zvok in svetlobo; spoznavali tehnične predmete in razvijali 

spretnosti na področju tehnike in tehnologije; razvijali različne pristope pri spoznavanju 

narave. 

 

6. Matematika: seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju. 

Razvijali smo matematično izražanje, matematično mišljenje, matematične spretnosti in 

doživljali matematiko kot prijetne izkušnje. 
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Dnevna rutina 

 

Poleg šestih osnovnih področij dejavnosti je zelo pomembna tudi dnevna rutina, ki poteka ves 

čas otrokovega bivanja v vrtcu. Spremljajoče dejavnosti so otroku v veliko podporo in 

predvsem krepijo razumevanje vsakodnevnih procesov, katerim je otrok izpostavljen. Vsekakor 

pa je priložnost in naloga strokovnih delavcev vrtca, da preko teh aktivnosti prepoznavajo, jih 

sami gojijo in pri otrocih krepijo splošne družbeno sprejete vrednote in etična ravnanja. 

 

1. Prihodi in odhodi: Spoznavanje vrtca kot celote, druženje z otroki različnih starosti, 

socialna bogatitev in racionalna organiziranost dela v vrtcu. 

Ob jutranjem in popoldanskem združevanju so otroci spoznavali vrstnike drugih 

oddelkov, se socialno bogatili, se učili od starejših otrok, razvijali skrb za mlajše in 

spoznavali še druge prostore vrtca in druge vzgojitelje.  

 

2. Počitek: Zagotavljanje otrokovih potreb po počitku in zavedanja svojega bioritma.  

Počitek je organiziran v vseh igralnicah, za vse otroke, vendar so otroci sami  izbirali 

dolžino počitka v skladu s potrebami svojega bioritma. Strokovni delavci so za otroke, 

ki niso počivali ali so počivali krajši čas, pripravljali mirne dejavnosti in prostor temu 

ustrezno priredile. 

 

3. Hranjenje: Uresničevanje otrokovih potreb po zdravi prehrani ter navajanje na samostojno,  

kulturno in pestro prehranjevanje. 

Otroci so zajtrk in kosilo uživali skupaj, mize so temu primerno urejene, otroci so imeli 

možnost odločanja o količini prejete hrane in dolžini prehranjevanja. Spodbujali smo 

jih k pitju vode in drugih tekočin ter k uživanju sadja in zelenjave. Pri hranjenju smo 

otroke spodbujali k čim večji samostojnosti, tako da so se čim bolj samostojno hranili, 

pomagali pri pripravi prostora, pribora, pri postrežbi in samostojnemu nalaganju hrane. 

Po obrokih so otroci za sabo pospravili pribor in pomagali pri čiščenju prostora.  

 

4. Bivanje na prostem: Omogočanje zdravega telesnega in duševnega razvoja otrok.  

Čim pogosteje smo z otroki bivali na prostem, jim s tem omogočali zdrav način življenja 

ter pestro telesno aktivnost. Posluževali smo se sprostitvenih minutk na prostem, gibanja 

po različnih terenih, gibanja v naravi, aktivnosti na igriščih, spodbujali gibalne 

spretnosti in izvajali usmerjene dejavnosti na svežem zraku. Otroke smo popeljali ven 

tudi ob manj ugodnih vremenskih razmerah (v dežju, v snegu, v mrazu, v megli), pri 

tem pa skrbno pazili na dobro počutje otrok in prilagajali dolžino bivanja na prostem.  

 

5. Prehodi med dejavnostmi in nega: Navajanje na samostojnost in odgovornost ob 

upoštevanju individualnih različnosti 

Otroke smo spodbujali k samostojnosti pri skrbi za čistočo in urejenost prostorov. 

Navajali smo jih na skrb za svoje telo in telesne potrebe, telesno čistočo, pri oblačenju 

in obuvanju pa jim omogočali dovolj časa za samostojno urejanje in privzgajali 

odgovorno ravnanje do sebe in drugih. Med pripravljenimi dejavnostmi so lahko otroci 

samostojno izbirali glede na njihove želje, interese in se odločali o trajanju izbrane 
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aktivnosti. Pri najmlajših smo skrbeli, da so otroci čisti, previti in zadovoljni,  pri 

starejših pa spodbujali, da opravljajo svoje fiziološke potrebe v skladu z njihovimi 

individualnimi potrebami.  

 

Materialni pogoji 

 

Finančni načrt za leto 2019 je bil pripravljen na podlagi trenutno veljavne zakonodaje in 

predvidenega poslovanja v letu 2019. Predpostavljali smo, da bo vrtec v pretežnem delu 

posloval v obsegu kot leta 2018.  Za načrtovanje prihodkov so bila upoštevana izhodišča, 

posredovana s strani Mestne občine Ljubljana, in realizirani prihodki v letu 2018. Pri 

načrtovanju stroškov smo izhajali iz podatkov o odhodkih iz leta 2017 in odhodkov v letu 2018, 

kjer smo upoštevali tudi predvideno rast cen.  

 

Vrtec je načrtoval, da bo v primeru izkazanega presežka prihodkov nad odhodki iz lastnih 

sredstev financiral:  

- zamenjavo pohištva v garderobah in igralnicah enot Biba, Čenča in  Palček v višini 

43.000 EUR, 

- nakup strojne računalniške opreme v višini 6.000 EUR, 

- nakup opreme za igrišča (igralo, peskovnik, masivna miza in klop) višini 20.000 EUR 

 

Načrtovani prihodki za leto 2019 so znašali 5,043.408 €.                        

 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 so bili predvideni v višini 5,036.447 €. 

3.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, 

finančne in opisne kazalce po posameznih dejavnostih 

Vsako šolsko leto je nov izziv. Zavezanost za kakovostno delo je naša osnovna naloga. Zato 

nenehno iščemo izboljšave na osnovi ustreznega planiranja in evalvacije dela. Izvedbeni 

kurikulum zahteva nenehno strokovno rast na nivoju celega vrtca, vseh zaposlenih in seveda 

pridobivanje novih strokovnih kompetenc. Eden od naših osnovnih ciljev je bil dvigniti 

kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. 

 

Temeljni cilji delovanja vrtca so otrokom in njihovim staršem prijazen vrtec, ki ima odlično 

organizacijo dela in sodobno izvedbo vzgojno učnih vsebin po meri otroka. Življenje in delo v 

vrtcu je zasnovano na medsebojni odgovornosti, sodelovanju in razvijanju kulture dialoga z 

ožjo in širšo okolico. Vrtec naj otrokom za vse življenje  ostane v najlepšem spominu na 

predšolsko obdobje. 

 

Ugotavljanje doseganja ciljev LDN Vrtca Najdihojca v šolskem letu 2018/2019 smo presojali. 

Cilje, ki smo si jih zastavili v LDN smo realizirali v skladu z načrtovanim.  
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Vrtec je posredni proračunski porabnik, zato se sredstva za delovanje pridobivajo iz sredstev 

ustanovitelja, plačil staršev za storitve, donacij, prispevkov sponzorjev, z opravljanjem storitev 

za trg. Ustanovitelj – Mestna občina Ljubljana vrtcu zagotavlja sredstva za plače, druge 

prejemke iz delovnega razmerja, davke in prispevke za zaposlene ter materialne stroške v 

skladu s standardi in normativi ter zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje 

ter opremo. 

 

Glede na zastavljene finančne cilje smo le-te realizirali v višini 78.783  €. Podrobnejši prikaz 

je v računovodskem delu poročila. 

 

 

Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 

 

Tveganje Obrazložitev 

Neplačila staršev S 1.1.2012 je pričel veljati nov Zakon o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev, kar je povzročilo, da se je število 

upravičencev oproščenih plačil zmanjšalo, hkrati pa je 

bila tudi ukinjena pravica do 100% subvencije vrtca za 

drugega vključenega otroka v vrtec. Posledično je to 

pomenilo, da starši svoje obveznosti težje poravnajo, ali 

pa prihaja do zamikov plačil. Težava je tudi dejstvo, da 

vrtci ne razpolagamo s podatkom, ali je upravičenec 

vlogo za znižano plačilo oddal ali ne, saj so visoki zneski 

obračunov v večini primerov posledica zaračunane polne 

cene programa, zaradi neoddane ali prepozno oddane 

vloge.  

V primeru zamude plačila pa vrtec postopa po sledečem 

zaporedju dogodkov: 

- v kolikor starši zaradi visokega zneska poračuna, vrtcu 

predlagajo možnost dolg poravnati z nekaj zaporednimi 

plačili, je predlog s strani vrtca vedno odobren, 

- v zadnjem tednu posameznega meseca vrtec staršem 

izda plačilni opomin, v katerem je naveden znesek celotne 

neporavnane obveznosti. Rok plačila prvega opomina je 

8 dni, 

- po tem roku vrtec ponovno pregleda neporavnane 

obveznosti in izda opomin pred tožbo, ki je dolžniku 

poslan s povratnico. Rok plačila je 15 dni. V praksi se je 

v večini primerov izkazalo, da dolžnik, ki ima namen svoj 

dolg poravnati, pa ga zaradi trenutnega težkega položaja 

ne more, vrtec o tem obvesti  in tudi v tej fazi izterjave je 

s strani vrtca ponujena možnost obročnega odplačila, 

- v kolikor je s strani vrtca opaženo, da ima dolžnik 
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predhodne obveznosti dosledno poravnane, na poslan 

opomin pred tožbo pa se ne odzove, potem  dolžnika k 

poplačilu pozovemo še s poslanim dopisom ali 

elektronskim sporočilom, 

- v primeru, da so vsi predhodno izvedeni poskusi 

izterjave neuspešni sledi vložitev izvršbe na podlagi 

verodostojne listine preko portala e-Sodstvo. Za poplačilo 

terjatev predlagamo naslednja izvršilna sredstva:  rubež 

plače, rubež denarnih sredstev pri OPP in rubež premičnih 

stvari. 

- v določenih primerih je vrtec že v postopku sodne 

izterjave na predlog dolžnika omogočil začasno ustavitev 

oz. odlog postopka izvršbe. Seveda je takšno dejanje 

povezano z dodatnim plačilom sodne takse, ki se prišteje 

znesku dolga neplačnika. Odlog je vezan na določeno 

obdobje in v kolikor dolžnik svojih obveznosti ne 

izpolnjuje, vrtec na sodišče posreduje zahtevo, da je odlog 

preklican in sklep se prične ponovno izvrševati. 

 

Upokojevanje Zmanjševanje števila zaposlenih na način, da se delovno 

mesto ob upokojitvi ukine.  S tem je prihajalo do večjih 

obremenitev tehničnega kadra v kuhinjah. 

Odločbe centrov za socialno 

delo 

Zaradi onemogočenega vpogleda v evidenco Centra za 

socialno delo, vrtec ne razpolaga s podatki ali so starši 

vlogo za znižano plačilo oddali oziroma ali so jo oddali 

pravočasno. S strani vrtca so potrebne dodatne aktivnosti, 

da se ugotovi, ali starši vloge niso oddali ali jo dejansko 

ne želijo. Za čas, ko vloga ni oddana, se obračuna najvišji 

dohodkovni razred. Starši z nizkimi dohodki tako nastalih 

visokih obveznosti ne zmorejo poplačati. 

Odločbe ZPIZ Prihaja do situacij, ko ZPIZ v odločbi za delavca zahteva 

premestitev na drugo delovno mesto, vrtec pa le-tega ne 

more zagotoviti, ker ga nima in mora sprožiti postopek 

odpuščanja delavcu invalidu. V prihodnosti to vidimo kot 

velik dejavnik tveganja. 

 

 

3.5 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z 

doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let 
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Cilje, ki smo si jih zastavili v LDN smo realizirali. Iz pisnih pohval je razvidno, da nam starši 

zaupajo in nas cenijo. Z njihovo pripravljenostjo po sodelovanju pa dokazujejo, da so vrtci 

pomembni dejavniki pri vzgoji in izobraževanju njihovih otrok. 

 

Ugotavljanje doseganja ciljev LDN Vrtca Najdihojca v šolskem letu 2018/2019 smo presojali. 

Doseganje ciljev zagotovo ostaja dinamičen proces, ki je odvisen od številnih faktorjev, še 

zlasti, ker ta proces zajema vse udeležence v trikotniku vzgojitelj – otrok – starš.  

 

Izobraževalnim vsebinam bo potrebno poleg stalnega strokovnega izpopolnjevanja dodati tudi 

vsebine s področja načrtovanja, analize, evalvacije, samoevalvacije in refleksije.  

 

Ugotavljamo, da je bila največja objektivna ovira, da se ponekod načrti niso optimalno 

uresničevali zlasti odsotnost strokovnih delavcev zaradi bolezni, nege družinskih članov ali 

študijskih obveznosti. V nekaterih primerih so odsotnost vzgojiteljice uspešno reševale tudi 

pomočnice vzgojiteljic, ki so tako kvalitetno prispevale k realizaciji vzgojnega dela. 

 

Število vključenih otrok 

 

Šolsko leto 

Število vključenih 

otrok 

2012/13 797 

2013/14 803 

2014/15 813 

2015/16 816 

2016/17 790 

2017/18 818 

2018/19 810 

 

 

Število oddelkov je v letih 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 ostalo nespremenjeno in sicer 49, 

temu je sledilo tudi število zaposlenih. 

 

LETO 2019 

POSLOVNI REZULTAT  JS               66.272,80      PRIHODKI   4,683.829,32     ODHODKI     4,617.556,52   

POSLOVNI REZULTAT   TRG          12.510,29                                114.848,61                                 102.338,32 

POSLOVNI REZULTAT  SKUPAJ    78.783,09                              4,798.677,93                              4,719.894,84 
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3.6 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na 

opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno 

ministrstvo 

 

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, 

sposobnosti in izkušnje. Menimo, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi skrajno racionalno 

in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna 

sredstva vedno več. Veliko različnega materiala za vzgojno delo pridobimo tudi preko 

sponzorjev in v sodelovanju s starši. Žal pa odmerjena sredstva v proračunu in finančni plan, 

izdelan na podlagi proračuna, ne sledita dodatnim potrebam, saj se proračunska sredstva 

praviloma odmerjajo na osnovi indeksov, ki ne odražajo dejanskih potreb. 

 

Za nabavo živil uporabljamo neposredno Zakon o javnem naročanju. Naročnik z izvedbo 

javnega naročila z izborom ponudbe oziroma ponudnika zagotovi, da je poraba sredstev za 

naročnika najbolj gospodarna, glede na namen javnega naročila in na predmet javnega naročila. 

Izvajanje naročil v skladu s Pravilnikom opravlja posebna komisija, ki jo imenuje ravnateljica. 

Za področje predšolske vzgoje je država določila prostorske in kadrovske normative in 

standarde. Prav tako je država z mnogimi predpisi naložila vrtcem dodatne obveznosti (Izjava 

o varnosti z oceno tveganja, HACCAP, varovanje objekta, sanitarni in zdravstveni pregledi …). 

Za vse to nam občina ne zagotavlja dodatnih sredstev.  

 

Sredstva za izobraževanje trošimo zelo skrbno, zato se za strokovne delavke odločamo za 

izobraževanje v okviru tematskih konferenc v vrtcu, beležimo pa zelo visoke kotizacije za 

enodnevna izobraževanja s področja zakonodaje, finančno računovodskih in kadrovskih vsebin.  

 

Pri poslovanju v letu 2019 smo izhajali iz finančnega načrta, delovanje pa smo prilagajali tudi 

trenutnim potrebam, ki so se izkazale pri zagotavljanju  in izboljšanju varnosti ter materialnih 

pogojih za delo. Potrebe smo strokovno proučili in ob likvidnostnih zmožnostih poskusili 

izbrati najboljše rešitve. Skrbno smo analizirali ponudbe in poskusili izbrati najboljše izvajalce 

investicijsko vzdrževalnih del. Ves čas smo pozorno spremljali materialne stroške in iskali 

možnosti za morebitne prihranke. Na podjetja smo naslavljali prošnje za donacije, k 

sodelovanju smo spodbujali tudi starše, saj vsak prispevek pripomore k kvaliteti vzgojnega 

procesa.  

 

Gospodarnost = prihodki (AOP 870) =  4,798.677,93=1.02   

                          odhodki (AOP 887)      4,719.894,84 

 

Vrtec je posloval gospodarno, saj je presežek večji kot 1. 

 

3.7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
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Notranji finančni nadzor poslovanja zavoda spremlja nadzorni organ lokalne skupnosti, ki je 

ustanoviteljica vrtca. Ta spremlja poslovanje s sredstvi, ki jih zagotavlja v proračunu občine. 

Porabo javnih sredstev v vzgoji in izobraževanju nadzoruje Računsko sodišče Republike 

Slovenije. Namensko porabo sredstev v vrtcu nadzoruje organ šolske inšpekcije v skladu z 79. 

členom ZOFVI. 

 

Strokovne naloge s področja varstva pri delu in požarnega varstva izvaja  podjetje MIKROTOP 

d.o.o. iz Ljubljane.  

 

Tedensko sestavo jedilnikov pripravlja tim, ki ga sestavljajo vodje kuhinj in vodja PZHR.  

 

Vrtec vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi: 

 Pravilnika o računovodstvu 

 Pravilnika o naročilih malih vrednosti 

 Pravilnika o gibanju knjigovodskih listin 

 Pravilnika o popisu 

 Registra tveganj 

 Samoocenitvenega vprašalnika kot podlage za izjavo o oceni notranjega nadzora javnih 

financ 

 Načrta integritete 

 

V zavodu imamo ločene funkcije evidentiranja, odobravanja in izvajanja. Prejete račune pred 

plačilom preveri in s podpisom odobri naročnik, nato administrativni delavec pregleda, če račun 

vsebuje vse zahtevane elemente. Likvidatorji računov preverjajo, če se obračunane količine 

ujemajo s količinami na dobavnicah in če so cene skladne s ponudbami oz. pogodbami. 

 

Inšpekcijski in preventivni pregledi za leto 2019: 

 

- 4 redni inšpekcijski pregledi prostorov vrtca, ki jih je izvedla Zdravstvena inšpekcija 

MZ 

- 32 brisov na snažnost opreme in pribora je odvzel Nacionalni laboratorij za zdravje, 

okolje in hrano 

- 6 vzorcev živil je odvzel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 

- 1 pregled Inšpektorata RS za šolstvo 

 

V vseh primerih so brisi in vzorci ustrezali zdravstveno higienskim zahtevam. 

 

 

3.8 Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi  

 

Neuresničeni cilji na področju izboljšav pogojev dela se bodo poskušali reševati v času poletnih 

mesecev zaradi lažje možnosti adaptacij – sanacij. 
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3.9 Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, 

varstvo okolja, regionalni razvoj ipd. 

 

Vrtec je intenzivno sodeloval z ustanoviteljico MOL, MIZŠ in različnimi izobraževalnimi 

ustanovami.  

 

Ustanova  Vsebina sodelovanja 

MOL – Oddelek za predšolsko 

vzgojo 

Projekti v okviru obogatitvenih dejavnosti 

Mestna zveza prijateljev mladine Izobraževanje, Šola za starše 

Urad za preprečevanje zasvojenosti Šola za starše 

Zdravstveni dom Šiška 

Zdravstveni dom Moste 

Zdravstveni dom Vič 

Center za duševno zdravje 

ZRI Soča 

Pediatrična klinika 

Sodelovanje v skladu z odločbami o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami; zdravstvena (medicina dela) in 

zobozdravstvena preventiva otrok 

Center za socialno delo Lj. – Šiška 

Svetovalni center 
Povezovanje ob zagotavljanju svetovanja in pomoči 

otrokom iz socialno ogroženih družin 

Cirius Kamnik Izvajanje plavalne in jahalne terapije 

Društvo Sonček Dan odprtih vrat 

Zavod Janeza Levca 

Zavod Ig 

RO Murgle 

Obiski strokovnih delavcev 

Agencija za šport Športna značka »Mali sonček«; organizacija jesenskih 

in spomladanskih krosov, pohod 

Društvo MT šport Izvedba bivanja v naravi 

Lutkovno gledališče Ljubljana 

MGL 

Španski borci 

Opera in balet Ljubljana 

Šentjakobsko gledališče 

Ogled predstav 

Miškino gledališče 

Kamišibaj  

Teater Za vse 

Predstave v vrtcu 

VIZO 

Kinobalon  

Filmske delavnice 

Z Osnovnimi šolami na področju 

Šiške: 

OŠ Spodnja Šiška 

OŠ Hinko Smrekar 

OŠ Rihard Jakopič 

Sodelovanje z namenom lažjega prehoda otrok iz vrtca 

v osnovno šolo in z namenom omogočanja 

kontinuitete vzgojno- izobraževalnega dela. 

Prirodoslovni in etnografski muzej 

Hiša eksperimentov 

Železniški muzej 

Mestni muzej 

Narodna galerija 

Mednarodni grafični likovni center 

Ogled predstav in razstav, udeležba na delavnicah 
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Pionirska knjižnica 

Knjižnica Šiška 

Potujoča knjižnica 

Mestna knjižnica 

Vključevanje v vzgojno delo v vrtcu, strokovno 

izpopolnjevanje, obiski knjižnic, izposoja strokovne 

literature in literature za otroke 

Policijska postaja Šiška Obisk policista 

Gasilski društvi Spodnja Šiška in 

Dravlje 
Obisk gasilcev 

Sodelovanje z delovnimi 

organizacijami – Lek (lastnikom 

vrtca s tremi oddelki) 

Povezovanje na kulturni ravni (razstave otroških 

izdelkov, izvedba proslav in praznovanj), 

izboljševanja pogojev za izvajanje kurikula (nakup 

igrač, didaktičnih sredstev...), sodelovanje pri 

upravljanju stavbe, igrišč in okolice vrtca 

Srednja vzgojiteljska šola Lj., 
Pedagoška fakulteta in druge šole 

za izobraževanje vzgojiteljev 

Praktično usposabljanje z delom 
 

Opravljanje pedagoških obveznosti v okviru 

strokovnega 

izobraževanja 

Srednja zdravstvena šola 

Srednja frizerska šola 

Delavnice  

Zavod RS za šolstvo Strokovno spopolnjevanje strokovnih delavcev, 

študijske skupine, delovanje in pomoč pri izvedbi 

različnih inovacijskih projektov, sodelovanje v 

različnih raziskavah 

Šola za ravnatelje Izobraževanja  

Lucky Luka Drsanje na ledu 

Fakulteta za šport Tečaj prilagajanja na vodo 

Pionirski dom Izvedba delavnic za MOL-ove obogatitvene 

dejavnosti  

Cirius Kamnik Hipoterapija in plavanje po Halewicku za otroke iz 

razvojnih oddelkov 

LPP Avtobusni prevozi 

Jezikovna šola ABIS Angleščina v času aktivnega počitka 

NZS 

Nogometno društvo Bravo 

Nogometni vrtec 

Mali ganeša Joga za otroke v času aktivnega počitka 

Živalski vrt Obiski in ogledi 

Dom starejših občanov Povezovanje med generacijami 

Mladinski dom na Igu Dan odprtih vrat 

RTV Obisk, delavnice 

KD Markovci Obisk kurentov 

Mladinska knjiga Izvedba Cici vesele šole 

Vrtec Pazin Strokovno sodelovanje 

RK Slovenije Delavnice, izobraževanje 

Glasbena šola Tartini 

Glasbena šola Zvočna glasba 

Delavnice  

Vodnikova domačija Obisk otrok 

Goslarstvo Demšar Predstavitev poklica 

Sankukai karate klub Predstavitev kluba 

Jahalni klub Trnovo Jahalne urice 
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Cmepius Erasmus+KA 101 

 

 

3.10 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in 

investicijskih vlaganj 

 

ŠTEVILO DELOVNIH MEST V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

v šolskem 

letu 

2017/18 

v šolskem 

letu 

2018/19   

 Število oddelkov 1. starostnega  obdobja  20 22   

 Število oddelkov 2. starostnega  obdobja 25 23   

 Kombinirani oddelki 2 4   

 Razvojni oddelki 2 2   

 Drugo / /   

 Skupaj 49 49   

 

 

 

     

 NAZIV DELOVNEGA MESTA  

Število delovnih 

mest  

Število 

delovnih mest 

JAVNA 

SLUŽBA 

DRUGA 

DEJAVNOST 

  ravnatelj   1,00  0,00 

 pomočnik ravnatelja   2,00 0,00  

 svetovalni delavec   2,00 0,00  

 svetovalni delavec   0,00 0,00  

 vzgojitelj   48,00 0,00  

 

vzgojitelj (vzgojitelj za izvajanje dodatne strokovne 

pomoči)   0,00 0,00  

 vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca   2,00 0,00  

 

vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca (vzgojitelj za 

izvajanje dodatne stokovne pomoči)  2,00 0,00 

 pomočnik vzgojitelja  56,50 0,00  

 spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov V  1,00 0,00  

 fizioterapevt II   1,00 0,00  

 organizator prehrane   0,00 0,00  

 organizator prehrane   0,50 0,00  

 organizator zdravstveno - higienskega režima    0,00 0,00  

 organizator zdravstveno - higienskega režima    0,50 0,00  

 računovodja VI   0,00 0,00  

 računovodja VII/1   1,00 0,00  

 knjigovodja V   1,50 0,00  

 knjigovodja VI   0,50 0,00  

 tajnika VIZ VI   0,00 0,00  
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 poslovni sekretar VII/1   1,00 0,00  

 administrator V   0,50 0,00  

 delovodja V   0,00 0,00  

 glavni kuhar V   3,00 0,00  

 kuhar V   1,50 0,00  

 kuhar IV   7,00 0,50  

 kuharski pomočnik II   6,50 2,00  

 kuhinjski pomočnik III   0,00 0,00  

 ekonom V   0,00 0,00  

 ekonom IV   0,00 0,00  

 hišnik IV   3,00 0,00  

 hišnik V   0,00 0,00  

 šivilja IV   0,00 0,00  

 perica II  4,00 0,00  

 čistilka II   9,00 0,00  

 delovna mesta,  na katera so razporejeni invalidi:    

 šivilja IV (invalid III. kategorije)   1,00 0,00 

 SKUPAJ  156,00 2,50 

 

S sistemizacijo delovnih mest, potrjeno s strani župana Mesta Ljubljana, zagotavljamo 6-urno 

sočasno prisotnost dveh strokovnih delavk v oddelku 1. starostnega obdobja, 4-urno sočasno 

prisotnost v 2. starostnem obdobju in 5-urno sočasnost v kombiniranih oddelkih.  

 

V času letnih dopustov  dodatno zaposlujemo študente, praviloma s Pedagoške in Filozofske 

fakultete. Tako omogočamo nemoteno izrabo letnih dopustov delavcev. 

 

Administrativno-računovodski ter tehnični kader se prilagaja organizaciji dela in življenja v 

posameznih enotah. 

 

Kadrovsko politiko smo načrtovali in izvajali v skladu s predpisanimi normativi za našo 

dejavnost in v skladu s tem pripravili sistemizacijo delovnih mest, ki nam jo je potrdil 

ustanovitelj.  

 

Na področju investicijskih vlaganj smo v letu 2019 dosegli veliko izboljšav z vidika varnejšega 

in kvalitetnejšega bivanja, življenja in dela otrok in odraslih v vrtcu. V izkazu prihodkov in 

odhodkov je razvidna poraba sredstev za investicije. Veliko vzdrževalnih del smo opravili sami, 

s pomočjo hišnikov in ostalega osebja. 

 

Pri investicijah in investicijskem vzdrževanju smo realizirali naslednja dela: 

 igrala Palček 

 nakup rač.strežnika 

 prenosni računalniki Biba 

 zunanja miza in klopi 

 klimatske naprave za enoti Lek in Čenča 

 mini kuhinja za enoto Čenča 

 likalna postaja Biba 
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 omara, 

 regal inox, kuhinja Palček 

 vzdrževanje peskovnikov, igrišč (dobava prodca, mivke, ureditev ponikalnice, zatravitev) 

vse enote vrtca, 

 ureditev elektro in vodovodnih instalacij v vseh enotah, oblazinjenega pohištva v vseh   

            enotah,   

 slikopleskarska dela (v vseh enotah), 

 čiščenje žlebov in meteorne kanalizacije (v vsej enotah)… 
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4 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019 

4.1 Uvod 

 

Po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava, je vrtec kot posredni uporabnik razvrščen med določene uporabnike enotnega 

kontnega načrta, ki vodi poslovne knjige po Zakonu o računovodstvu in predpisih na njegovi 

podlagi. Slovenski računovodski standardi se upoštevajo pri evidentiranju tistih postavk, ki niso 

obravnavane z Zakonom o računovodstvu oziroma podzakonskih aktih. 

 

Računovodsko poročilo obsega računovodske izkaze in pojasnila. 

Računovodski izkazi so: 

1. Bilanca stanja s prilogama: 
- Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev; 
- Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. 

 

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in priloga: 
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. 

 

3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka s 
priloga: 

- Izkaz računa financiranja terjatev in naložb določenih uporabnikov; 
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

 

4.1.1 Zakonske podlage za sestavo računovodskih izkazov 

 

Zakonske podlage za sestavo računovodskih izkazov so: 

 

 Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št.11/11–upb, 14/13–popr.,101/13, 55/15–ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18); 

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

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Ur.l. RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10); 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 
84/16, 75/17, 82/18 in 79/19); 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Ur.l. RS 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09, 12/09, 58/10, 
108/13,100/15); 

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Ur.l. RS 108/13); 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 
60/10 popr., 104/10, 104/11,86/16,80/19); 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3240
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4530
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3711
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3956
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3658
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3541
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 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS 12/01, 10/06, 80/07, 102/10). 

4.2 Računovodske informacije 

 

Vrtec je pri Davčni upravi RS registriran kot zavezanec za obračunavanje davka na dodano 

vrednost in ima zaradi opravljanja obdavčene in oproščene dejavnosti pravico do delnega 

odbitka DDV (v letu 2019 – 3% odbitni delež). 

 

Vrtec ločeno razmejuje prihodke in odhodke po dejavnostih (javna služba ali tržna dejavnost). 

Evidentiranje prihodkov po dejavnostih je neposredno ob njihovem nastanku. Za stroške, ki jih 

je mogoče že ob njihovem nastanku razvrstiti po dejavnostih, se upošteva načelo 

neposrednosti, za preostale stroške se uporabljajo sprejeta sodila. 

 

Vrtec je zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb za del prihodkov, ki izhajajo iz 

pridobitne dejavnosti. Zaradi upoštevanja olajšav za zaposlene invalide (11 invalidov) je 

davčna obveznost po obračunu  v letu 2019 enaka nič. 

 

4.3 Pojasnila k računovodskim izkazom 

4.3.1 Pojasnila k bilanci stanja 

 

Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan 

tekočega leta, ter na zadnji dan predhodnega poslovnega leta. Sredstva se delijo na 

dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva ter zaloge. Obveznosti do 

virov so kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter lastni viri in dolgoročne 

obveznosti. 

 

Vrednost vseh sredstev oziroma obveznosti do njihovih virov na dan 31.12.2019 znaša 

8,335.919 EUR,  stanje na dan 31.12.2018 pa je bilo 5,039.502 EUR. 

 

4.3.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

 

Med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju so izkazana neopredmetena sredstva, 

nepremičnine, oprema, druga opredmetena osnovna sredstva (oprema v okviru drobnega 

inventarja, katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR in skupinski drobni 

inventar) in dolgoročne terjatve iz poslovanja. Stanje dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2019 

znaša 7,802.221 EUR, v letu 2018 pa 4.593.523 EUR. 

 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
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STANJE IN GIBANJE SREDSTEV ZNESEK 

Nabavna vrednost na dan 01.01.2019 18.050 

Popravek vrednosti na dan 01.01.2019 13.502 

Povečanje nabavne vrednosti v letu 2019 203 

Znesek amortizacije v letu 2019 2.062 

Neodpisana vrednost na dan 31.12.2019 2.689 

 

Med neopredmetenimi sredstvi so evidentirane pravice za uporabo računalniških programov 

in rezervirana sredstva rezervnega sklada, namenjena za kritje tekočih popravil in vzdrževanja 

v stanovanjskem bloku na Gorazdovi ulici 19, kjer se nahajajta dislocirana oddelka enote 

Aeternia.  

NEPREMIČNINE 

 

Nepremičnine predstavljajo zemljišča in gradbeni objekti. 

 

ZEMLJIŠČA 

 

STANJE IN GIBANJE SREDSTEV ZNESEK 

Nabavna vrednost na dan 01.01.2019 1.254.751 

Popravek vrednosti na dan 01.01.2019 0 

Povečanje nabavne vrednosti v letu 2019 0 

Znesek amortizacije v letu 2019 0 

Neodpisana vrednost na dan 31.12.2019 1.254.751 

 

GRADBENI OBJEKTI 

 

STANJE IN GIBANJE SREDSTEV ZNESEK 

Nabavna vrednost na dan 01.01.2019 5,392.266 

Popravek vrednosti na dan 01.01.2019 2,307.503 

Povečanje nabavne vrednosti v letu 2019 3,427.855 

Znesek amortizacije v letu 2019 216.135 

Neodpisana vrednost na dan 31.12.2019 6,296.483 
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Nabavna vrednost gradbenih objektov se je v letu 2019 povečala za 3,427.855 EUR, zaradi  

dokončanja energetske sanacije in investicijskega vzdrževanja objekta enote Čenča in enote 

Biba. 

 

OPREMA IN DROBNI INVENTAR V OKVIRU OPREME 

 

STANJE IN GIBANJE SREDSTEV ZNESEK 

Nabavna vrednost na dan 01.01.2019 1,413.413 

Popravek vrednosti na dan 01.01.2019 1,173.426 

Povečanje nabavne vrednosti v letu 2019 60.552 

Znesek amortizacije v letu 2019 74.699 

Neodpisana vrednost na dan 31.12.2019 225.840 

 

Med opremo so evidentirana sredstva, ki so predmet amortiziranja. Njihova vrednost se 

zmanjšuje skladno s stopnjami odpisa, določenimi v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se prične 

obračunavati prvi dan v naslednjem mesecu po mesecu, ko so bila dana v uporabo. Drobni 

inventar v okviru opreme predstavljajo sredstva, katerih posamična nabavna vrednost ne 

presega 500 EUR in se v celoti odpiše v trenutku nabave. Celotna obračunana amortizacija 

opreme in 100 % odpis vrednosti drobnega inventarja v okviru opreme se evidentira v breme 

sredstev, prejetih v upravljane. Za sredstva, ki so pridobljena iz donacij, se amortizacija 

evidentira v breme konta donacij. 

 

V letu 2019 je Mestna občina Ljubljana  zagotovila sredstev v višini 10.245 EUR za nakup 

tehnološke opreme v kuhinji enote Čenča in 7.511 EUR za nove previjalne mize v oddelkih 

prvega starostnega obdobja enote Biba. Za preostali del povečanja nabavne vrednosti opreme 

in drobnega inventarja v okviru opreme so bila uporabljena lastna sredstva.  

DROBNI INVENTAR 

 

Drobni inventar se analitično evidentira med druga opredmetena osnovna sredstva, ker je 

predmet letnega popisa sredstev, vendar je že ob njegovi nabavi vrednost v celoti odpisana. 

Opredeljen je kot material.  

 

V letu 2019 je bilo nabavljenega za 5.645 EUR drobnega inventarja.  

 

Na kontu dolgoročnih terjatev iz poslovanja je evidentirana tudi terjatev do Centra RS za 

mobilnost, evropske programe izobraževanja in usposabljanja, na podlagi Sporazuma za 

projekt Erasmus KA1+, »Novo sreča staro za modro prihodnost«  in Erasmus KA1-SE, 

»Postajam boljši človek, da bom vrednejši vzornik«, v skupni višini 22.459 EUR. V letu 2020 
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bo terjatev iz naslova projekta Erasmus KA1+ v celoti poplačana saj bo dvoletni projekt v 

mesecu maju zaključen.  

 

4.3.1.2 Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve 

 

Med kratkoročnimi sredstvi ima vrtec evidentirana sredstva na podračunu pri Upravi za javna 

plačila, kratkoročne terjatev in aktivne časovne razmejitve.  

 

DENARNA SREDSTVA NA RAČUNU 

 

Stanje denarnih sredstev na podračunu pri Upravi za javna plačila na zadnji dan leta 2019 

znašala 90.221 EUR.  

 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 

 

Pretežni del terjatev do kupcev so terjatve iz naslova oskrbnin, in sicer 125.447 EUR, pri čemer 

predstavljajo obračunane terjatve, ki v plačilo zapadejo v mesecu januarju 104.517 EUR. Ob 

koncu leta je bila glede na preverbo stanja, ali so izkazana sredstva in obveznosti v bilanci 

stanja ustrezna dejanskemu stanju, napravljena slabitev dvomljivih terjatev. Domneva se, da 

terjatve ne bodo poravnane, oziroma ne bodo poravnane v celotnem znesku. Oblikovan 

popravek je izkazan v višini 15.706 EUR. 

 

Zaradi  neuspešno zaključenega izvršilnega postopka sodišča, sta bili konec leta odpisani dve 

terjatvi do kupcev-prehrana Waldorfski vrtec, v skupni višini 378 EUR. 

 

Terjatve, za katere je sprožen postopek izterjave, na zadnji dan leta 2019 znaša 8.591 EUR.  

  

Stanje terjatev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu na zadnji dan leta 2019 znaša 9.840 

EUR. Pretežni del teh terjatev predstavljajo terjatve za obračunane storitve za mesec 

december 2019, ki zapadejo v plačilo v letu 2020.  

 

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

 

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2019: 
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TERJATVE ZNESEK 

Kratkoročne terjatve do MIZŠ 14.135 

Kratkoročne terjatve do MOL 255.344 

Kratkoročne terjatve do ZZZS 17.186 

 

Kratkoročne terjatve do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 14.135 EUR 

predstavljajo doplačilo programa za drugega in vse naslednje vključene otroke iz družine v 

vrtec. Terjatve se nanašajo na obračunsko obdobje november 2019.  

 

Izkazano stanje do Mestne občine Ljubljana so terjatve za sredstva za plače in razliko v ceni 

med ceno programa in plačili staršev za obračunsko obdobje december 2019.  

 

Do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije so vzpostavljene terjatve iz naslova vloženih 

zahtevkov za refundacijo boleznin nad 30 dni in obračunano nego za meseca november 

(delno) in december 2019 v skupnem znesku 17.186 EUR.  

 

 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 

 

Druge kratkoročne terjatve predstavljajo predvsem terjatve za odbitni davek na dodano 

vrednost za december, katerega obračun se izvede do konca januarja 2020 v znesku 173 

EUR. 

 

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami so na dan 31.12.2019 evidentiranje tudi terjatve do 

zaposlenih, in sicer predvsem za premije prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Terjatve 

so poravnane na dan izplačila plač za mesec december. 

 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Aktivne časovne razmejitve so oblikovane za kratkoročno odložene stroške naročnin za 

strokovno literaturo in časopise, ki so plačani v naprej. Na zadnji dan leta 2019 je bilo odloženih 

za 158 EUR stroškov. 

  

PREHODNO NEZARAČUNANI PRIHODKI 

 

Na postavki  »Prehodno nezaračunani prihodki« so izkazani zneski, ki se v poslovnem 
letu utemeljeno upoštevajo kot prihodki, za katere pa še ni bilo prejeto plačilo in ki jih 
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tudi ni bilo mogoče zaračunati. Kratkoročno nezaračunani prihodki so izkazani v višini 
16.746 EUR  in so oblikovani na podlagi izstavljenega zahtevka do Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, kot doplačilo programa za drugega in vse naslednje 
vključene otroke iz družine v vrtec za mesec december 2019. 

DRUGE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019 (Ur.l. 52/19) določa, da javni 

zavodi vlogo za povračilo stroškov vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in 

razvoj podeželja. Agencija nato na podlagi vloge odloča o višini sredstev za povračilo stroškov, 

do katerih je upravičen posamezni upravičenec oz. javni zavod, in na podlagi tega izdal 

odločbo, in sicer do 28. februarja 2020. Knjigovodska listina za vzpostavitev terjatve je izdana 

odločba. Javni zavod je na podlagi prejete odločbe za leto 2019 izkazal stanje na kontu 

časovnih razmejitev v višini 390 EUR. Terjatev bo izkazana v letu 2020, ko bo vrtec prejel 

plačilo. 

  

 

4.3.1.3 Zaloge 

 

Vrtec vodi zaloge živil v kuhinjah, drug material je nabavljen in porabljen sproti. Zaloge živil na 

dan 31.12.2019 znašajo 4.550 EUR. Zaloge živil se vrednotijo po metodi FIFO. 

 

4.3.1.4 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obračunane plače in nadomestila za 

mesec december v višini 267.621 EUR. Obveznosti bodo poravnane v januarju 2020.  

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019 znašajo 101.380 EUR in 

predstavljajo še ne zapadle obveznosti za dobavljen material in storitve, predvsem iz meseca 

decembra. V letu 2018 je bilo na presečni dan izkazanih nekoliko več obveznosti in sicer  za 

7.439 EUR. 

 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA IN OBVEZNOSTI DO 

UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na zadnji dan leta 2019 znašajo 41.856 EUR. To 

so obveznosti za obračunani davek na dodano vrednost za mesec december v znesku 1.303 



107 

 

EUR in obveznosti za prispevke delodajalca od obračunanih bruto plač za mesec december 

2019 v znesku 38.708 EUR. Med kratkoročnimi obveznostmi so evidentirane tudi obveznosti 

za obračunane odtegljaje pri plačah (npr. obveznosti do zavarovalnic za premije 

prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in obveznosti do drugih institucij na podlagi 

upravno izplačilnih prepovedi). Obveznosti v višini 1.545 EUR so poravnane pri izplačilu plače 

v januarju 2020. 

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti za 

opravljene storitve ali dobavljen material in blago s strani dobaviteljev, ki sodijo med 

proračunske uporabnike. Konec leta 2019 je imel vrtec 478 EUR teh obveznosti.  

 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami so evidentirana namensko zbrana sredstva za nakup 

osnovnih sredstev ali pokrivanje določenih stroškov oziroma odhodkov, ki se bodo pojavili v 

prihodnjih obračunskih obdobjih. Na dan 31.12.2019 ima vrtec  evidentiranih 10.677 EUR teh 

sredstev. Stanje sklada Vrtca Najdihojca znaša 3.784 EUR, namenskih sredstev za 

financiranje stroškov letovanj in drugih aktivnosti, ki se lahko izvajajo v okviru teh sredstev, je 

3.630 EUR.  

 

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami so evidentirani še manjši zneski po namenih ali 

oddelkih.    

 

4.3.1.5 Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 

V skupini dolgoročnih obveznosti so izkazane dolgoročne pasivne časovne razmejitve in 

obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, prejeta v 

upravljanje s strani ustanovitelja – Mestne občine Ljubljana.  

 

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Vrtec ima med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami evidentirana sredstva, 

pridobljena iz donacij fizičnih in pravih oseb ter sredstva iz naslova pridobljenih nagrad in 

zadržanih prispevkov za zaposlene invalide nad kvoto in so vir za pokrivanje stroškov 

amortizacije za nabavljena osnovna sredstva. Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev 

na dan 31.12.2019 znaša 73.182 EUR. V letu 2019 se je stanje na kontu dolgoročnih pasivnih 

časovnih razmejitev povečalo za rezervirana sredstva, ki so namenjena financiranju stroškov 

izvajanja projekta Erasmus KA1+ in Erasmus KA1-SE  v višini 64.926 EUR. V letu 2019 je bilo 

porabljenih 25.205 EUR, ostanek bo porabljen do zaključka obeh projektov..  
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Obračunana amortizacija za opremo, nabavljeno iz donacij in nagrad ter zadržanih prispevkov 

za invalide, za leto 2019 znaša 2.500 EUR.  

 

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 

 

Stanje na dan 01.01.2019 4,577.848 

Povečanje obveznosti    

Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let 3,487.018 

Zmanjšanje obveznosti   

Stroški obračunane amortizacije v breme vira 290.395 

Stanje na dan 31.12.2019 7,774.471 

 

Za  investicije in nabavo nematerialnih pravic in opreme je v tem letu vrtec porabil za 38.728 

EUR  sredstev iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let in tekočih prihodkov leta 2019. 

 

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje so se v letu 2019 zmanjšala za znesek 

obračunane amortizacije neopredmetenih in opredmetenih sredstev ter drobnega inventarja v 

okviru opreme, katerega nabavna vrednost se odpiše v celoti ob nabavi v višini 290.395 EUR.  

4.3.2 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov prikazuje prihodke in odhodke, ugotovljene v skladu z Zakonom 

o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standardi. Pri ugotavljanju kategorij je v 

izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov upoštevano načelo nastanka poslovnega 

dogodka. Vrednosti v tem izkazu se nanašajo na celotno poslovanje vrtca (javna služba in 

tržna dejavnost). 

PRIHODKI 

VRSTA PRIHODKOV 
REALIZACIJA 

2019 

REALIZACIJA 

2018 

INDEKS  

19/18 

Prihodki od poslovanja 4,783.301 4,519.387 105,90 

Finančni prihodki 1.677 1.308 128,30 

Drugi prihodki 13.616 6.353 214,40 

Prevrednotevalni poslovni prihodki 83 749 11,10 

CELOTNI PRIHODKI 4,798.677 4,527.797 106,00 
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V letu 2019 je izkazanih 4,798.677 EUR vseh prihodkov, kar je za 6,00 % več glede na 

dosežene prihodke v letu 2018. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki od 

poslovanja 99,70 % in so se glede na strukturo leta 2018 nekoliko zmanjšali za 0,11 %. Obseg 

delovanja vrtca se ni bistveno spremenil, saj je v obeh letih deloval v okviru 49 oddelkov. V 

letu 2019 se število vpisanih otrok ni bistveno spremenilo glede na leto 2018. 

 

Finančni prihodki predstavljajo zamudne obresti od nepravočasno plačanih terjatev. V letu 

2019 je bilo izkazanih 1.677 EUR prihodkov, v letu poprej so ti znašali 1.308 EUR. 

 

Drugi prihodki so doseženi predvsem iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj in 

zaračunanih stroškov pri izterjavi plačil in so se glede na leto 2018 povečali za 114,40 %. 

PRIHODKI OD POSLOVANJA  

 

VRSTA 

PRIHODKOV 

REALIZACIJA 

2019 

REALIZACIJA 

2018 

INDEKS 

19/18 

STR. 19* STR. 18** 

Prihodki občine 

ustanoviteljice 3,358.127 3.177.799 105,70 69,97 70,21 

Prihodki staršev 1,080.141 1.030.561 104,90 22,51 22,77 

Prihodki Ministrstva 

za izobraževanje, 

znanost in šport 199.137 147.655 134,90 4,15 3,26 

Prihodki na trgu 114.849 115.936 99,10 2,40 2,56 

Drugi prihodki 46.424 54.331 85,50 0,97 1,20 

SKUPAJ  4.798.678 4.526.282 106,10 100,00 100,00 

 

* Prikaz strukture prihodkov po vrstah v prihodkih od poslovanja za leto 2019 

**Prikaz strukture prihodkov po vrstah v prihodkih od poslovanja za leto 2018 

 

Prihodki s strani Mestne občine Ljubljana v letu 2019 znašajo 3.358.127 EUR in so v primerjavi 

s preteklim letom višji za 5,70 %. Občina ustanoviteljica je v letu 2019 zagotovila 69,97 % vseh 

poslovnih prihodkov. Za izvajanje programa predšolske vzgoje je Mestna občina Ljubljana v 

letu 2019 zagotovila 3,246.008 EUR, v letu 2018 pa 3.077.296 EUR. Ostali prihodki, ki so 

pridobljeni s strani občine ustanoviteljice so sredstva za kritje stroškov nadomeščanja za 

strokovne delavce v primeru bolniških odsotnosti do 30 dni, za tekoče vzdrževanje igrišč in 

igral, kritje stroškov sanitarno higienskega nadzora v kuhinjah, nadstandardni program. V letu 

2019 je bilo za te namene iz Mestne občine Ljubljana pridobljenih 106.490 EUR, v letu 2017 

pa 100.502 EUR. 
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Prihodki, ki predstavljajo obračun oskrbnin, v letu 2019 znašajo 1,061.842 EUR, v letu 2018 je 

bilo teh prihodkov 1.007.149 EUR. Starši plačujejo tudi za nekatere dodatne dejavnosti. 

Prihodki iz tega naslova v letu 2019 znašajo 18.298 EUR, v letu prej pa 22.663 EUR. 

 

Prihodki, ki so zagotovljeni s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, so 
sredstva za program za drugega in vse naslednje vključene otroke iz družine v vrtec. 
Prihodki iz tega naslova so se v letu 2019 glede na leto 2018 zvišali za 34,90 %, kar 
je predvsem posledica dviga cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih MOL z 
dnem 1.9.2019. 
 

Prihodki iz tržne dejavnosti so v letu 2019 dosegli 114.849 EUR, v letu 2018 pa so bili izkazani 

v višini 115.936 EUR. Na zmanjšanje prihodkov iz tržne dejavnosti je vplivala sprememba 

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

javnega prava (Uradni list RS, št. 80/19), kjer je navedeno, da so prihodki iz naslova oddaje 

premoženja v najem, prihodki lastnika (občina ustanoviteljica) in ne javnega zavoda. 

 

Drugi prihodki od poslovanja predstavljajo predvsem sredstva za kritje stroškov izvajanja 

mednarodnih projektov. V letu 2019 se je nadaljevalo izvajanje projekta Erasmus KA1+, 

pridobil pa se je tudi nov projekt Erasmus KA1-SE. Za projektne dejavnosti je bilo v letu 2019 

evidentiranih 25.324 EUR sredstev.  

 

ODHODKI 

 

VRSTA ODHODKOV 

REALIZACIJA 

2019 

REALIZACIJA 

2018 

INDEKS  

19/18 

STR. 19* STR. 

18** 

Stroški blaga in 

materiala  589.494 588.336 100,20 12,49 13,19 

Stroški storitev 440.271 415.173 106,05 9,33 9,31 

Stroški dela 3,667.501 3.441.657 106,57 77,70 77,14 

Amortizacija 5.289 15.030 35,19 0,11 0,34 

Drugi stroški 1.226 1.082 113,31 0,03 0,02 

Finančni odhodki      

Drugi odhodki 10  0 0,00  

Prevrednotovalni 

poslovni odhodki 16.103  0 0,34  

CELOTNI ODHODKI 4,719.894 4.461.278 105,80 100,00 100,00 

*Prikaz strukture odhodkov po vrstah v celotnih odhodkih za leto 2019 

**Prikaz strukture odhodkov po vrstah v celotnih odhodkih za leto 2018 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5618


111 

 

Celotni odhodki vrtca v letu 2019 znašajo 4.719.894 EUR in so glede na leto 2018 višji za 5,80 

%. 

 

Stroški blaga in materiala za leto 2019 znašajo 589.494 EUR in so glede na leto 2018 nekoliko 

višji in sicer za 0,20 %. Stroški materiala so po posameznih postavkah primerljivi s stroški, ki 

so nastali v letu 2018. 

 

Za stroške storitev je bilo realiziranih 440.271 EUR sredstev, kar je za 6,05 % več kot leto prej. 

Stroški so se povečali predvsem na postavki »tekoče vzdrževanje poslovnih objektov«, kjer so 

evidentirane postavke opravljenih storitev beljenja, ureditev in vzdrževanje električnih 

inštalacij, brušenja parketa… Stroški so v pretežni meri vezani na celovito prenovo enote Biba. 

V letu 2019 je bila izvedena tudi prenova prostorov računovodstva. Več sredstev kot v letu 

prej, je bilo namenjenih tudi izobraževanju zaposlenih, odvetniškim storitvam, tekočemu 

vzdrževanje opreme v kuhinjah…Precejšnja razlika med stroški leta 2019 in 2018 je na 

postavki »Storitve čiščenja-čistilni servis«, ki so glede na leto prej manjši kar za 85,78 %. 

 

Stroški dela v strukturi odhodkov dosegajo največji delež, in sicer 77,70 % vseh doseženih 

odhodkov leta 2019. Glede na preteklo leto predstavlja 6,57 % porast stroškov. Z mesecem 

novembrom 2019 so se delu zaposlenih v javnem sektorju plače povišale za en plačni razred. 

S stavkovnim sporazumom in dogovorom o plačah med vlado in sindikati javnega sektorja, ki 

je stopil v veljavo decembra leta 2018, so z januarjem 2019 en plačni razred pridobili vsi 

zaposleni v javnem sektorju z izjemo zdravnikov, funkcionarjev in direktorjev.  Na povečanje 

sredstev za plače je vplivajo tudi precejšnje število zaposlenih, ki so v letu 2019 redno 

napredovali.  

 

V skladu s Pravilnikom o plačilu dežurstev in pripravljenosti strokovnih delavcev za delo v vrtcu 

v naravi, ki je bil sprejet na seji Sveta zavoda, dne 14.01.2019, je vrtec strokovnim delavcem, 

ki so izvajali nadstandardni obogatitveni program z otroki izven vrtca (letovanje, zimovanje, 

bivanje na kmetiji…), izplačal ustrezno število ur za opravljena dežurstva, stalne pripravljenost 

in terenski dodatek. Posledično je bilo na postavki »Sredstva za nadurno delo« vknjiženo za 

79,58 % več sredstev, kot leta 2018. 

 

Stroški amortizacije neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter 

drobnega inventarja v okviru opreme do 500 EUR, ki predstavljajo vrednost takoj odpisanega 

nabavljenega drobnega inventarja, ki je opredeljen kot material, so v letu 2018 znašali 5.289 

EUR. 

 

Drugi stroški predstavljajo predvsem stroške članarine v strokovnih združenjih. Stroški so v 

letu 2019 izkazani v skupnem znesku 1.226 EUR. 

 

Prevrednotovalni poslovni odhodki so izkazani v višini 16.103 in so posledica slabitve sredstev 

terjatev. 
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4.3.3 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

vrstah dejavnosti 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je vsebinsko enak 

izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, le da se podatki o prihodkih in odhodkih 

oziroma stroških delijo na tiste, ki se nanašajo na dejavnost javne službe in tiste, ki so doseženi 

z dejavnostjo prodaje blaga in storitev na trgu. Pri razmejevanju prihodkov po dejavnostih ni 

večjih težav. Pri razmejevanju odhodkov, ki jih ni mogoče neposredno razmejevati na javno 

službo in tržno dejavnost, se uporabljajo sprejeta sodila. 

 

PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI 

 

Vrtec kot tržno dejavnost opredeljuje: 

 pripravo in prodajo obrokov zunanjim odjemalcem (upokojencem, zasebnemu vrtcu); 

 pripravo obrokov za zaposlene; 

 oddajanje prostorov vrtca v uporabo. 
 

 

 

VRSTA PRIHODKOV LETO 2019 LETO 2018 INDEKS 

19/18 

Prihodki od prodaje obrokov - upokojenci 41.571 38.466 108,07 

Prihodki od prodaje obrokov - zaposleni 73.278 70.922 103,32 

Drugi prihodki    

SKUPAJ 114.849 115.936             99,06 

 

 

Prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti v letu 2019 znašajo skupaj 114.849 EUR in so 

se glede na leto 2018 nekoliko zmanjšali za 0,94 %. Na zmanjšanje prihodkov iz tržne 

dejavnosti je vplivala sprememba Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 80/19), kjer je 

navedeno, da so prihodki iz naslova oddaje premoženja v najem, prihodki lastnika (občina 

ustanoviteljica) in ne javnega zavoda. 

Pri obeh vrstah prihodkov,  »Prihodki od prodaje obrokov-upokojenci« in Prihodki od prodaje 

obrokov-zaposleni« je bilo v letu 2019 realiziranih več prihodkov, kot v letu prej.  

 

Delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v celotnih prihodkih za leto 2019 znaša 2,39 %.  

ODHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5618
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Stroške, za katere je mogoče že ob njihovem nastanku ugotovit, na katero dejavnost se 

nanašajo, se evidentirajo po dejavnostih v dejanskih zneskih. Posredni stroški, ki so povezani 

z obema dejavnostma, razmerja delitve pa ni mogoče ugotoviti neposredno, se delijo na 

podlagi kriterijev za delitev stroškov na tržno dejavnosti in dejavnost javne službe. 

 

KRITERIJI ZA DELITEV STROŠKOV NA TRŽNO DEJAVNOST IN DEJAVNOST JAVNE 

SLUŽBE 

 

Stroški tržne dejavnosti se nanašajo na naslednje stroške: 

a) plače in drugi osebni prejemki za delavce zaposlene iz naslova tržne dejavnosti  
(glede na dejansko porabo – v znesku)  -  K464 (EK400, 401) 

b) stroški porabe živil (glede na odstotek – izračun št. 1) – K460000 
(EK4020103+4020101)  

c) stroški porabe zaščitnih sredstev (glede na dejansko porabo – v znesku) –K460902 
(EK402100)  

d) stroški porabe čistil in papirnate galanterije v kuhinji (glede na odstotek – izračun 
št. 1) –K4601001, 4601012 (EK4020011, 4020015) 

e) stroški porabe vode (kuhinje) (glede na odstotek – izračun št. 2) – K460207 
(EK4022031) 

f) stroški porabe elektrike  (kuhinje) (glede na odstotek – izračun št. 2) - K460200 
(EK402200) 

g) stroški porabe plina  (kuhanje) (glede na odstotek – izračun št. 2) - K460206 
(EK402202) 

h) stroški porabe  bencina (prevozi) (glede na odstotek – izračun št. 2) - K460208 
(EK402300) 

i) stroški materiala in storitev za vzdrževanje in prevoz transportnih sredstev ter 
registracija (glede na odstotek – izračun št. 2) - K461100, 461102 (EK402301, 
402304) 

j) stroški materiala in storitev tekočega vzdrževanja opreme v kuhinjah (glede na 
odstotek – izračun št. 1) - K461109 (EK4025113) 

k) stroški poštnih storitev (glede na odstotek – izračun št. 2) – K461003 (EK402206) 
l) stroški telefona (stacionarni) (glede na odstotek – izračun št. 2) – 461000 

(EK402205) 
m) stroški komunalnih storitev-odvoz smeti (glede na odstotek – izračun št. 2) -

K461400 (EK4022032) 
n) stroški zdravstvenih pregledov (glede na dejansko porabo – v znesku) -K461312 

(402111)  
o) stroški odvoza organskih odpadkov(glede na odstotek – izračun št. 1) - K461401 

(EK402204) 
p) stroški podjemnih pogodb (glede na dejansko porabo – v znesku) K461610, 461613 

(EK402902,K402912)  
q) drugi stroški materiala in drugi stroški storitev (glede na dejansko porabo – v 

znesku) - K460900, K461999 (EK 4020993, 402199)  
r) davek od dohodka pravnih oseb (glede na dejansko plačan davek) –K465000 

(EK402999) 
s) stroški amortizacije (glede na odstotek – izračun št. 1) – K462005  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPREDELITEV SODIL OZ. KRITERIJEV: 
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A) PORABA V ZNESKU: 

 

Stroški, ki so v celoti znani in se nanašajo na tržno dejavnost (opredeljeni z likvidaturo oz. 

sklepom ravnatelja ali sklepom Sveta zavoda).     

 

 

B) PORABA GLEDE NA ODSTOTEK (IZRAČUN ŠT. 1) 

 

1. KORAK  
 

Stroški porabe živil, ki se nanašajo na dejavnost javne službe in tržno dejavnost se določijo v 

absolutnem znesku in v % na podlagi podatkov o dejanski porabi iz analitičnih evidenc, ki se 

vodijo v okviru materialnega knjigovodstva v kuhinjah.  

 

2. KORAK  
 

Odstotek porabe živil, ki se nanaša na tržno dejavnost,  se uporabi pri vseh stroških, ki so 

razmejeni na delovanje kuhinj (po posameznih kontih ali stroškovno; po fakturirani in plačani 

realizaciji).  

 

 

C) PORABA GLEDE NA ODSTOTEK (IZRAČUN ŠT. 2) 

 

Odstotek porabe stroškov se izračuna na osnovi razmerja med ustvarjenimi celotnimi prihodki 

in prihodki iz tržne dejavnosti  - gre za stroške, ki se nanašajo na delovanje celotnega vrtca in 

niso stroškovno ali kako drugače razmejeni.  

 

Izračun: prihodki tržne dejavnosti/celotnimi prihodki * 100  = % tržne dejavnosti  

Morebitne druge stroške, ki zgoraj niso opredeljeni in se med letom izkažejo kot stroški tržne 

dejavnosti, določi ravnateljica vrtca – z ustrezno likvidaturo na računu oz. s sklepom ali Svet 

zavoda s sklepom. 

 

 

Vrednost izračuna št. 1 za leto 2018 = 20,85 %. 

Vrednost izračuna št. 2 za leto 2018 =   2,39 %. 
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SKUPINA ODHODKOV 

REALIZACIJA 

2019 

REALIZACIJA 

2018 

INDEKS  

19/18 

Stroški materiala 66.942 64.813 103,28 

Stroški storitev 5.124 4.296 119,27 

Stroški dela 30.195 30.738 98,23 

Amortizacija 77 298 25,84 

Drugi stroški    

Drugi odhodki    

Prevrednotovalni poslovni odhodki    

SKUPAJ 102.338 100.145 102,19 

 

 

Celotni odhodki tržne dejavnosti v letu 2019 znašajo 102.338 EUR, kar je 2,19 % več kot je 

bilo doseženih v letu 2018. 

 

V letu 2019 stroški porabljenega materiala znašajo 66.942 EUR, v letu poprej so evidentirani 

v višini 64.813 EUR. Stroški so se v tekočem letu zvišali predvsem zaradi višjih  stroškov 

porabljenih živil in sicer za 3,80 %. Tudi v letu 2019 so se v primerjavi z letom prej  nekoliko 

povišali stroški čistil in papirne galanterije v kuhinjah, kar je povezano z organizacijo dostave 

in priprave obrokov za izvajanje javne službe, kot tudi zagotavljanja obrokov zaposlenim zaradi 

celovite prenove enote Biba. 

 

Stroški storitev v letu 2019 za tržno dejavnost znašajo 5.124 EUR in so v primerjavi z letom 

2018 višji za 19,27 %. Največja razlika pri stroških storitev je na postavki »Str.mat. in stor. za 

tekoče vzdržev.opreme-kuhinje« in predstavlja 31,03 % več stroškov kot v preteklem letu. 

 

Stroški dela zajemajo plače in povračila  delavcem, ki so zaposleni v kuhinji in presegajo število 

sistemiziranih delovnih mest za izvajanje javne službe. Število se uskladi z občino 

ustanoviteljico za obdobje šolskega leta. V letu 2019 znaša povprečno število zaposlenih na 

tržni dejavnosti 1,97 zaposlenega, v letu 2017 pa 1,78 zaposlenega. Celotni stroški dela so bili 

v letu 2019 glede na leto 2018 nižji za 1,77 %. 

 

 

Ker je v letu 2014 po priporočilu revizorke amortizacija neopredmetenih in opredmetenih 

osnovnih sredstev v celoti knjižena v breme virov in nič med stroške tržne dejavnosti, 

predstavlja stroške amortizacije v tekočem letu le vrednost drobnega inventarja v kuhinjah, ki 
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je opredeljen kot material in se v celoti odpiše ob nabavi. Stroški amortizacije v letu 2019 

znašajo 77 EUR.  

 

4.3.4 Poslovni izid 

 

V letu 2019 znašajo celotni prihodki 4,798.677 EUR, celotni odhodki pa 4,527.797 EUR.  

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 je 78.783 EUR. Na podlagi sodil, ki so podlaga 

za ugotovitev uspešnosti poslovanja po dejavnostih, znaša presežek prihodkov nad odhodki 

javne službe 66.273 EUR, za tržno dejavnost pa 12.510 EUR. Ker so bila za pokrivanje 

odhodkov tržne dejavnosti v tekočem obdobju uporabljena tudi rezervirana sredstva iz 

preteklega leta v znesku 15.130 EUR, znaša končni presežek tržne dejavnosti za leto 2019 

27.640 EUR.  

 

Presežek tržne dejavnosti se nameni za pokrivanje stroškov materiala in storitev prihodnjih 

obračunskih obdobij v višini 50 % ugotovljenega zneska, kar znaša 13.820 EUR, preostanek 

v višini 13.820 EUR pa za financiranje investicij in nabav neopredmetenih in opredmetenih 

osnovnih sredstev. Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki iz javne službe v znesku 

66.273 EUR je bil delno porabljen za investicije in nabavo osnovnih sredstev, ostala sredstva 

pa bodo v ta namen porabljena v letu 2020. 

 

Po izvedenih popravkih presežka prihodkov nad odhodki preteklih let in ugotovljenem 

presežku tekočega leta znaša skupni presežek 66.255 EUR. Presežek, namenjen za 

financiranje investicij in nakup osnovnih sredstev, znaša 45.158 EUR. Presežek, rezerviran za 

pokrivanje stroškov materiala in storitev tržne dejavnosti prihodnjih obračunskih obdobij, znaša 

13.820 EUR. Rezervirana sredstva za pokrivanje stroškov materiala in storitev tržne dejavnosti 

in sredstva za financiranje investicij ter nakup osnovnih sredstev se porabljajo v prihodnjih 

obračunskih obdobjih ob upoštevanju likvidnostnega stanja vrtca. Presežek, rezerviran za 

izplačilo delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti, znaša 7.277 EUR.  

 

4.3.5 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov po načelu denarnega toka 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni 

izkaz, kjer se ugotavljajo prihodki in odhodki po računovodskem načelu denarnega toka. 

Podatki o prihodkih in odhodkih, izkazani na predpisanih evidenčnih kontih, niso primerljivi s 

podatki o prihodkih in odhodkih, zajetih v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, 

kjer je upoštevano računovodsko načelo nastanka poslovnega dogodka. Izkaz prihodkov in 

odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je namenjen spremljanju 

javnofinančnih prihodkov in odhodkov. 

 

PRIHODKI IN ODHODKI 
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Prihodki vrtca po načelu denarnega toka za leto 2019 so izkazani v višini 5,064.693 EUR, od 

tega za javno službo 4,949.800 EUR, za opravljanje tržne dejavnosti pa 114.893 EUR. 

 

Celotni odhodki po načelu denarnega toka za leto 2019 so 5,011.646 EUR, od tega so odhodki 

za izvajanje javne službe 4,906.720 EUR, za tržno dejavnost pa 104.926 EUR. 

 

Izkazan presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku izračunan iz evidenčnih vknjižb je  

53.047 EUR. Javni zavod je v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) izračunani 

presežek prihodkov nad odhodki zmanjšal za neplačane obveznosti, neporabljena namenska 

sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in se knjižijo na kontih 

časovnih razmejitev in za neporabljena sredstva za investicije. Dobljeni znesek je negativen, 

zato se v okviru kontov 985 ne knjiži ničesar.  

 

4.3.6 Pojasnilo prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 

denarnega   toka glede na sprejet finančni načrt 

 

Glede na sprejet Finančni načrt za leto 2019,  je vrtec  na stroškovni postavki »Drug posebni 

material in storitve, drugo« dejansko realiziral več odhodkov, kot so bila predvidena sredstva 

v finančnem načrtu. Več sredstev od predvidenih je bilo porabljenih zaradi priprave 

dokumentacije in postopka odbiranja arhivskega gradiva za predajo Zgodovinskemu arhivu 

Ljubljana.  

 

Do razhajanj med realiziranimi in predvidenimi stroški je tudi na postavki »Tekoče vzdrževanje 

opreme«, ki so nastali  zaradi prilagoditve opreme v prostorih računovodstva in pisarni vodje 

OPZHR, v skladu z izvajanjem Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki je v uporabi od 

25.maja 2018.  

 

Na vseh ostalih stroškovnih postavkah, kot  tudi v okviru celotnih izdatkov za blago in storitve 

so bili dejansko realizirani nižji stroški, kot so bili v finančnem načrtu predvideni. 

 

4.3.7 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  

 

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je povezan z izkazom prihodkov in odhodkov 

določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz za leto 2019 kaže povečanje sredstev 

na računu v znesku 53.047 EUR, ki predstavlja razliko med prihodki in odhodki iz denarnih 

tokov.  

4.3.8 Pojasnila k obrazcu – stanje in gibanje dolgoročnih  finančnih naložb  

in posojil   
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Obrazec v letu 2019 ne vsebuje podatkov. 

 

4.4 ZAKLJUČNI DEL 

 

Letno poročilo je izdelano na podlagi primerjave dejanskega stanja izvedbe vzgojno-

izobraževalnega dela in Letnega delovnega načrta vrtca ter na podlagi računovodskih izkazov 

za leto 2019. Letno poročilo na redni seji potrjuje Svet Vrtec Najdihojca. 

 

Letno poročilo bo obravnavano na 30. seji Sveta zavoda Vrtca Najdihojca, dne 24.02.2020. 

 

 

Številka:   159/2020 

Ljubljana, 17.02.2020 

 

 

Računovodsko poročilo pripravila:   Poslovno poročilo pripravila: 

Računovodja, Nataša Košir    ravnateljica, Andreja Škvarč  

 

 

 


