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VRTEC HRASTNIK 

NOVI LOG 11 A 

1430 HRASTNIK 

 

POROČILO O  AKTIVNOSTIH VRTCA   HRASTNIK   

V  ŠOLSKEM  LETU 2014/ 2015 

– osnova za poročilo  je LDN  vrtca za šolsko leto 2014/15 

 

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE VRTCA: 

 

Vrtec Hrastnik kot javni zavod izvaja svojo dejavnost na podlagi: 

 Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( UL RS 16/07, 36/08, 

58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 ZUJF, 57/12 ZPCP-2D) 

 Zakona o zavodih ( UL RS 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00,127/06 ZJZP) 

 Zakona o vrtcih ( UL RS 100/05, 25/08, 36/10, 62/10 ZUPJS, 94/10 ZUI, 40/12 ZUJF) 

 Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS 94/07) 

 Zakon o interventnih ukrepih ( UL RS  94/10, 110/11, 40/12 ZUJF,43/12) 

 Pravilnika  o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje         

( UL RS  80/04) 

 Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ( UL RS  40/11, 40/12 ZUJF, 57/12, 

14/13, 56/13, 99/13)  

 Zakona o delovnih razmerjih ( UL RS 21/13, 78/13) 

 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 

40/12 ZUJF, 46/13- ZSPSJS-R, 108/13, 25/14-ZFU, 50/14)  

 Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Vrtec Hrastnik ( Uradni vestnik Zasavja 10/97; 

13/02; 12/05, 8/08, 33/09, 21/10) 

 Odločba o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ViZ  (17. 5. 2011) 

 Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojev za prostor in opremo vrtca    

( UL RS 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13) 

 Pravilnika o normativih  za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ( UL RS 27/14) 

 Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo ( UL RS  97/03, 77/05, 120/05) 

 Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (UL RS 129/06, 79/08, 

119/08,102/09, 62/10 ZUPJS) 

 ter drugih zakonov, pravilnikov in internih aktov… 

 

2. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE  DEJAVNOSTI: 

 

Vrtec Hrastnik je izvajal vzgojno-izobraževalno dejavnost v štirih enotah na območju občine 

Hrastnik in sicer v OE Dolinca ( Novi Log 11a, Hrastnik), v OE Lučka ( Planinska c. 5, Dol 

pri Hrastniku), v OE Sonček ( C. padlih borcev 3, Hrastnik) ter v dveh oddelkih na OŠ NH 

Rajka Hrastnik ( Log 19, Hrastnik). 

 

Otroci so bili v šol. l. 2014/15 vključeni v: 

 4 oddelke I. starostnega obdobja -  ( okrog 42 otrok) 

 11 oddelkov II. starostnega obdobja -  ( okrog 210 otrok). 
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V redne oddelke smo vključili tudi  9 otrok z Odločbo Komisije za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami. Otrokom je nudil pomoč  specialni pedagog, katerega smo s soglasjem 

z ustanoviteljico vrtca zaposlili za krajši delovni čas. Sredstva za pedagoga nam je 

ustanoviteljica, v  skladu z zakonodajo, dodatno nakazovala, saj niso del ekonomske  cene 

vrtca. 

V vrtec je bilo vključeno manj kot 300 otrok, ki so obiskovali dnevne in poldnevne programe. 

V vsakem oddelku  so se izvajale dejavnosti, ki so bogatile in spodbujale domišljijo, 

samoiniciativnost in ustvarjalnost otrok. Z vključevanjem v dejavnosti so si otroci  razvijali, 

utrjevali ter nadgrajevali  zmožnosti in spretnosti. 

Vsebine dejavnosti so izhajale iz pobude otrok, njihovih staršev, strokovnih delavk in seveda 

veljavnega Kurikula za predšolske otroke, tako da je bil otrokom omogočen  uravnotežen 

osebnostni, tako čustveni, socialni  kot intelektualni razvoj. Strokovne delavke so z sproščeno 

igro, sredstvi, aktivnim učenjem… vodile, spodbujale in usmerjale  otroke k pridobivanju, 

bogatenju ter utrjevanju  spoznanj, spretnosti in veščin. 

 

3. POSLOVALNI ČAS, ORGANIZACIJA PREHRANE IN EKONOMSKA CENA 

ZA PROGRAME V VRTCU: 

 

Poslovalni čas vseh enot je odvisen od potreb staršev, ki  jih izrazijo ob prijavi otroka v vrtec. 

Na začetku šolskega leta pa nam je ustanoviteljica izdala pisno soglasje k poslovalnem času 

posameznih enot. Otroci, ki so obiskovali oddelek na OŠ so lahko v jutranjem času oz. po 

15.50 uri  prihajali na OE Dolinco, kjer so pričakali starše. 

Vrtci so poslovali od 10  do 12 ur dnevno.  

 

ENOTE VRTCA:                   POSLOVALNI  

ČAS : 

DOLINCA                               5.15  – 16.30 

SONČEK                                 5.00  – 16.00 

LUČKA                                   5.30 -   16.00 

ODD. NA OŠ                          6.00 -  15.50/16.00 

 

Med novoletnimi prazniki, v času šolskih počitnic… sta poslovali večinoma le dve enoti 

(Lučka in Dolinca); v času poletnih počitnic pa je delo potekalo le na  OE Dolinca.  

Starše  smo predhodno ( v obliki pisnih anket) vprašali o potrebah po vzgoji in varstvu 

njihovih otrok v času  počitnic in jih tudi seznanili s pogoji, ki so zahtevani, da je posamezna 

enota odprta. 

 

V centralni kuhinji v OE Dolinca smo pripravljali obroki za otroke vseh enot in jih razvažali v 

enote. 

Jedilnike je sestavljala ravnateljica. Pri sestavi jedilnikov je sledila potrebam predšolskih 

otrok po uravnoteženi, zdravi prehrani ter pri tem upoštevala  tudi potrebe nekaterih otrok po 

dietni  prehrani. Ob tem pa je skušala, v okviru zdravstvenih zahtev, upoštevati tudi želje 

otrok, ki so jih izrazile vodje enot na Kolegijih. Osnovo za sestavo jedilnikov predstavljata 

Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v VIZ, ki ga je izdalo MŠŠ in Smernice 

zdravega prehranjevanja v  VIZ, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje.  

 

Ekonomsko ceno za programe v vrtcu je potrdil Občinski svet Občine Hrastnik   v maju 2010, 

veljati pa je pričela s 1. 9. 2010. Cena je bila izračunana na podlagi Pravilnika o metodologiji 

za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Cena dnevnega programa 

otrok v oddelkih I. starostnega obdobja je znašala 414,20 € (PD: 335,45 €); za otroke v 
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oddelkih II. starostnega obdobja  pa 328,40 € (PD: 266,80 €). V juniju 2015 pa je Občinski 

svet sprejel novo, nižjo ceno in sicer je cena za vzgojo in varstvo v dnevnem programu, veljati 

je pričela 1. 7. 2015, za I. starostno obdobje 395,77 € (PD: 320,70 €) ter za II. starostno 

obdobje 288,53 € (PD: 234,90€). 

V ekonomski ceni niso zajeta sredstva za investicije in tudi ne določeni stroški dela, katere pa 

Pravilnik o metodologiji…. predpisuje  kot del ekonomske cene ( stroški odpravnin in 

jubilejnih nagrad). Ustanoviteljica vrtca je sprejela sklep, da sredstva za tovrstne stroške dela 

nakaže vrtcu na podlagi zahtevka in tako ne bremeni staršev samih. 

 S 1. 6. 2012  je pričel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki zahteva, da starši za 

drugega otroka, ki je istočasno vključen v vrtec plačajo 30% njim določenega plačilnega 

razreda, šele tretji oz. vsi nadaljnji otroci, ki so istočasno vključeni v vrtec pa so za starše 

brezplačni. Za približno 20 otrok smo tako 70%  cene določenega plačilnega razreda staršev 

dobili, na podlagi zahtevka, nakazano s strani MIZŠ. 

 

4. KADROVSKA ZASEDBA: 

 

 OE DOLINCA: 
VZGOJITELJ: 7 

POMOČ. VZGOJITELJA:. 7 (4  za polovičen delovni čas) 

PEDAGOG: 1 (krajši delovni čas) 

RAVNATELJ:  1  

RAČUNOVODJA:  1 

POSLOVNI SEKRETAR: 1 

POMOČ. VZGOJITELJA – PERICA:  1 (delovno mesto pomočnik vzgojitelja  – perice v 

razmerju 60:40 ; delavka je zapisana  tudi  pri mestu pomočnice vzgojiteljice) 

HIŠNIK: 1 ( 2 uri prevozi za OŠ) 

ČISTILEC: 1 

KUHAR: 2 

 

 OE SONČEK: 

VZGOJITELJ:  3 

POMOČ. VZGOJITELJA: 3 ( 1 za polovičen delovni čas) 

ČISTILEC:  0,75 

 

 OE LUČKA: 

VZGOJITELJ: 3  

POMOČ. VZGOJITELJA: 3 ( 1 za polovičen delovni čas)   

ČISTILEC:  0,75 

 

 ODDELEK NA OŠ: 

VZGOJITELJ: 2 

POMOČ. VZGOJITELJA: 2 ( 1 za 30-urno delovno /tedensko obveznost) 

 

Skupaj je bilo zaposlenih 40 delavcev. 

 

5. OBOGATITVENE – INTERESNE DEJAVNOSTI: 

 

Starši  so dodatno plačali naslednje obogatitvene oz. interesne dejavnosti  : 

- plesno- glasbeni krožek »Mravljice«, 

- plesni krožek »Zumba za najmlajše«, 
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- izleti v hribe s starši »Skupaj v hribe«, 

- dodatna aktivnost, katero so starši, na predlog Sveta staršev, pisno odobrili         

(fotografiranje otrok). 

 

Obogatitvene dejavnosti, ki so popestrile izvajanje kurikula in so bile za starše brezplačne: 

- obisk knjižničark iz Knjižnice A. Sovreta 1-x mesečno v vseh oddelkih, 

- dejavnosti na igrišču ob Tednu otroka, novoletno in pustno rajanje (obisk Dedka Mraza), 

- raznolike predstave, obiski in nastopi v prostorih vrtca in izven,  

- nastopi  »Mravljic« in otrok vključenih v »Zumbo za najmlajše«,  

- ogled Muzeja v Hrastniku, 

- mesečno izvajanje lutkovnih predstav na enotah, krajši izleti, branje knjig, slikanic… 

skupaj s starši, katere so nato otroci starejših oddelkov obnavljali znotraj svoje skupin, 

- obisk policistov, predstavitev varnega gibanja v prometu za vse starejše oddelke – projekt  

»Kolesarčki«, 

- sodelovanje v projektih  na državni ravni ( Tek podnebne solidarnosti, Varno s soncem, 

Ekologi brez meja: Star papir za novo upanje, Merkatorjev projekt: Radi delamo 

dobro….) 

- interne proslave ob različnih praznikih…. ,             

- izvedbe različnih projektov,  

- zaključne prireditve na igriščih, 

- izleti s starši…. 

 

6. DELO V ŠTUDIJSKIH SKUPINAH: 

 

V letošnjem šolskem letu sta  se dve strokovni delavki udeležili Študijske skupine, ki je 

potekala  v Litiji– enkrat v popoldanskem času in nato preko spletne učilnice.  

Strokovni delavki sta utrjevale znanje s področja gibanja in sicer o ustreznih gibalnih izzivih 

za predšolske otroke. 

 

7. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNEGA  DELA: 

 

Strokovne delavke so se kot vedno trudile, da bi otroci sproščeno, aktivno in ustvarjalno 

preživljali čas v vrtcu.  

Dejavnosti, ki so bile planirane in so se dnevno odvijale v posameznih oddelkih, so bile 

otrokom večinoma zanimive ne le po vsebinski plati temveč tudi zaradi raznolikih sredstev in 

individualnih pristopov strokovnih delavk, dejavnosti so hkrati spodbujale in razvijale 

ustvarjalnost in aktivnost  otrok.  

Pri izvedbi dejavnosti so strokovne delavke upoštevale  načela zapisana v Kurikulu, elemente 

dobre prakse, principe aktivnega učenja…tako da so bile dejavnosti primerne posameznim 

razvojnim stopnjam in potrebam otrok, pri tem pa so tudi upoštevale  pravico do  

individualnega razvoja vsakega posameznega otroka.  

V tem letu smo dali poudarek samoevalvaciji na področju umetnosti. Oblikovali smo 

samoevalvacijski tim pod vodstvom Nataše Kutin. Tim je strokovne delavce spodbudil k 

evalvaciji področja in izmenjavi pisnih primerov dobre prakse. V končnem poročilu je tim 

ugotovil, da je stanje v vrtcu na področju umetnosti zadovoljivo, saj ga strokovne delavke tudi 

nenačrtno vključujejo v aktivnosti npr. med sprehodi, med obroki, urejanju igralnice…. in da 

se bomo naslednje leto, v dogovoru s Svetom staršev, lahko sistematično lotili evalvacije 

drugega področja. Svet staršev je predlagal področje narave in sicer »eksperimente v vrtcu«. 
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8. SODELOVANJE  S  STARŠI –  SVET  STARŠEV: 

 

Prizadevali smo se za kvalitetno medsebojno sodelovanje s starši.  

Strokovne delavke so izvedle  igralno- govorilne ure, kjer so predstavile različne vsebine iz 

različnih področij Kurikula, izvedle so  skupna praznovanja in tudi roditeljske sestanke, 

srečanja na igriščih ...  

Poleg dejavnosti, v katere so se vključevali starši, babice, bratci, sestrice… smo se sestajali 

tudi s predstavniki staršev  na sejah  Sveta staršev, katere je vodil  predsednik g. Lipec 

Gregor, ki je bil izvoljen na sestanku sveta v septembru. 

Sestali smo se 2-krat na rednih sejah.  Obravnavali smo: Osnutek LDN za šolsko l. 2014/ 15, 

Poročilo o začetku  šolskega leta, pregledali osnutek Publikacije za šolsko leto 2015/16, 

izbrali so fotografa, ki je slikal otroke v vrtcu in sprejeli sklep, da za starše plačljivih 

animatorjev v vrtec ne sprejmemo, obravnavali so tekočo problematiko… 

 

9. DELO  SVETA VRTCA: 

 

 

Svet vrtca se je v tem šolskem letu sestal trikrat.   

Vodila ga je predsednice Sveta vrtca  Ana Učesanek.  

Svet je sprejel  LDN ( vključuje tudi razvojni načrt, delo ravnateljice) za  šolsko leto 2014/15, 

obravnaval Poročilo o delu v preteklem šolskem letu, ocenil delo ravnateljice, se seznanjal s 

potekom življenja in dela otrok v vrtcu, potekom interesnih dejavnosti in drugih aktivnostih, 

sprejel Letno poročilo vrtca za koledarsko l. 2014, sprejel Finančni plan za koledarsko leto 

2015, potrdil Publikacijo za šol. l. 2015/16, dal pisno soglasje k novim zaposlitvam, 

obravnaval tekočo problematiko… 

 

10. IZOBRAŽEVANJE –STROKOVNO SPOPOLNEVANJE: 

 

STROKOVNE DELAVKE: 

Študijska skupina –Litija 

Aktivi strokovnih delavk v vrtcu ( 3 x – letno) 

Vzgojiteljski zbor celotnega vrtca ( 4 x – letno) 

Vzgojiteljski zbor enot vrtca ( 3 x - letno) 

» Umetnost v vrtcu«- Ljubljana (Gorenc, Mastnak) 

» To sem jaz vzgojitelj ali jaz z drugimi«- Ljubljana ( Kutin, Koritnik) 

Usposabljanje za vodjo ekipe PP- Logatec (Saksida) 

» Odnosi s starši-izziv ali stres«- Zreče (  Kupec, Ostanek) 

»Komunikacija med seboj« dr. Zalokar- v prostorih vrtca ( vsi strokovni delavci) 

» Naj srček bije«- obnovitveni tečaj TPO – v prostorih vrtca ( vsi strokovni delavci)  

 

RAVNATELJICA: 

Študijske skupine za ravnatelje vrtcev v OE Ljubljana – Zavod RS za šolstvo Ljubljana 

Predstavitev zakonskih novosti- Ljubljana –Direktorat za javni sektor 

Tekoče urejanje delovnih razmerij…- Ljubljana 

»Pravne podlage in poti financiranja  dejavnosti« - Ljubljana 

»Ocenjevanje javnih uslužbencev«- Ljubljana 

 

RAČUNOVODJA: 

Uvedba e- računov- Žalec 

Obdavčitev javnih zavodov- Ljubljana 
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POSLOVNI SEKRETAR: 

Uvedba e- računov- Žalec 

Uporaba M obrazcev v praksi- Ljubljana 

Pravni predpisi o javnem naročanju– Ljubljana 

 

HIŠNIK: 

Obnovitveni tečaj za pregled igrišč- Ljubljana 

 

SPECIALNI PEDAGOG: 

»Problematika in rešitve na področju obravnave invalidnih otrok v Zasavju«- Zagorje 

 

Delavci vrtca  so imeli predavanje in izpit iz varstva pri delu. Izvedlo ga je, v prostorih vrtca, 

podjetje SINET d.d. oziroma strokovni delavec, ki je zadolžen za  sodelovanje z nami. 

 

11. VZDRŽEVANJE – INVESTICIJSKA DELA: 

Nabava: 

ODDELKI :                                                                                                                

- raznovrstne  igrače, vzgojila…. 

- slikanice, zgoščenke 

- menjava mivke – vse enote 

 

Investicije:  
- nova tla v razdelilni kuhinji - OE Lučka, 

- ureditev vodovodnih cevi v otroškem stranišču- OE Lučka , 

- popravilo odtoka in otroške kadi v umivalnici- OE Lučka, 

- priključitev na čistilno napravo- OE Dolinca, 

- ureditev odvoda meteornih vod na igrišču OE Dolinca . 

 

12. INŠPEKCIJSKI NADZOR – KONTROLNI PREGLEDI: 

V tem šolskem letu  smo imeli inšpekcijski nadzor v razdeljevalni kuhinji OE Lučka in OE 

Sonček ter v centralni  kuhinji OE Dolinca, s strani inšpektorice  Zdravstvenega inšpektorata 

RS - enota Celje. Predmet nadzora je bilo izvajanje sistema HACCP v razdeljevalni in 

centralni kuhinji. Nepravilnosti ni ugotovila oz. jih ni bilo. 

 

Inšpektorica je opravila  tudi pregled igralnic in prostorov za otroke ter igrišč. V skladu z 

zakonodajo imamo imenovano Komisijo za pregled igrišča in igral ter usposobljenega hišnika 

za opravljanje pregleda igrišč, tako da na izvajanje pregleda igral in igrišč ni imela večjih 

pripomb ( potrebno je bilo le zamenjati dotrajano kad v umivalnici na OE Lučka ). 

 

V avgustu pa smo izvedli na  enotah vrtca dezinfekcijo vodnih cevi- t.i. klorni šok  in pregled 

vode na morebitno prisotnost legionele.  

 

Tekom šolskega leta nam je Zavod za zdravstveno varstvo – enota Zasavje izvajal 

mikrobiološke teste pripravljene hrane in ugotavljal čistočo kuhinjskih prostorov ter pribora. 

Tako kvaliteta hrane kot čistost kuhinje in pribora, so bili ustrezni. 

 

V mesecu marcu nas je obiskal predstavnik Zgodovinskega arhiva Celje. Po ogledu našega 

arhiva, je izdal zapisnik in vzorčna navodila za odbiranje arhivskega gradiva. V skladu s temi 

navodili moramo arhivu predati originalne dokumente do junija 2016.  
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V mesecu aprilu je energetski inšpektor pregledal električne inštalacije…na OE Dolinca. 

Manjše nepravilnosti je podjetje Rudis, ki je v preteklem letu izvajalo sanacijo omenjene 

enote, odpravilo. 

 

Izvedli smo tudi redno letno čiščenje kuhinjske ventilacije, ventilatorjev in klim ter pregled 

gasilnikov in hidrantnega omrežja . 

 

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor pa nam je dvakrat letno izvedel deratizacijo v vseh 

enotah. 

 

13. PROGRAM DELA RAVNATELJICE: 

Večkrat tedensko je bila prisotna v vseh oddelkih vrtca.  

Pogosta prisotnost je omogočala ravnateljici, da spozna utrip in delo v oddelku in na 

posamezni enoti, strokovnim delavkam pa da možnost, da z njo izmenjajo videnje o 

strokovnem delu v oddelku,  o tekoči problematiki…. 

Nekajkrat mesečno je enote obiskala zaradi ugotavljanja izvedenih popravil… 

 

V vsakem oddelku pa je tudi načrtovano hospitirala. Hospitacije so bile v naprej najavljene. 

Po sami hospitaciji se je o zapaženem delu in pisnih zapisih…pogovorila s strokovnima 

delavkama oddelka. Zapisana zapažanja, o načrtovani in napovedani hospitaciji, je dala 

strokovnim delavkam v podpis in hkrati jim je omogočila, da pisno izrazijo morebitno ne 

strinjanje z zapisanim. 

 

Redno se je udeleževala vseh strokovnih srečanj, aktivov… ter sodelovala pri načrtovanju in 

evalvaciji projektov posameznih oddelkov. 

Delavce vrtca je spodbujala k stalnem izobraževanju tudi tako, da je  nabavila novejšo 

strokovno literaturo. 

V dogovoru z vodji enot je nabavljala kvalitetne igrače namenjene različnim razvojnim 

zahtevam otrok.  

Redno je sodelovala s strokovno službo ustanoviteljice vrtca (ne le pri dogovarjanju o 

investicijskih sredstvih, ampak jih je seznanjala s potekom dela v vrtcu, oblikovanju skupin, o 

sodelovanju z zunanjimi dejavniki, starši…). 

Udeleževala se je sestankov vseh organov vrtca. 

Veliko pozornost je posvetila seznanjanju okolja o pomenu predšolske vzgoje ( aktivno je 

sodelovala na informativnih vpisih, sodelovala je  z radiom Kum in Center, skrbela za spletno 

stran vrtca….) ter seznanjanju delavcev s spremembami zakonodaje. 

 

 

14. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE: 

Večina strokovnih delavk se je v tem šolskem letu permanentno izobraževala, z namenom , da 

se ohrani oziroma izboljša kvaliteta dela z otroki, starši... 

Tudi letos smo sodelovali z mediji, strokovne delavke in ravnateljica so objavljale prispevke o 

življenju in delu v  posameznih  oddelkih, povezovali pa smo se tudi z zavodi oz. ustanovami 

s področja vzgoje in izobraževanja ter socialnega skrbstva v občini in tudi izven nje; 

sodelovali smo s PP Hrastnik, ZD Hrastnik, s šolami, z knjižnico,  Centrom za socialno 

delo…  

Z večino staršev  smo uspeli vzpostaviti prijeten, strokoven in toleranten odnos, saj so se radi 

obračali tako na strokovne delavke oddelka kot tudi na ostale delavce.  
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Medsebojni pozitivni odnosi so tudi spodbudili starše, da so nam odstopali igrače, katere 

njihovi otroci niso več uporabljali. Te igrače smo s privoljenjem staršev  dajali otrokom tudi 

domov.  

Tudi dobavitelji oz. zunanji sodelavci so v tem letu vrtcu poklonili različne sladkarije, s 

katerimi so se otroci posladkali ob različnih praznovanjih, različni likovni material, igrače,  

slikanice… 

V tem šolskem letu, smo, tako kot vsako leto, sodelovali z različnimi izobraževalnimi 

institucijami ter tako omogočali prakso bodočim pomočnicam vzgojiteljic, vzgojiteljicam… 

Pogoste bolniške odsotnosti zaposlenih ( strokovnih delavk, čistilke) pa so povzročile občasno 

nujno združevanje oddelkov ali celo nadomeščanje odsotnih vzgojiteljic s pomočnicami.  

Število otrok v oddelku je bilo v okviru zakonsko predpisanega normativa ter fleksibilnega  

normativa, ki ga je občinski svet s sklepom povečal za dva otroka v posameznem oddelku. 

 

 

Problemi s katerimi smo se srečevali v šolskem letu 2014/15: 

- pomanjkanje parkirnih mest- OE Dolinca , 

- pogoste, dolgotrajne, bolniške odsotnosti delavcev. 

 

 

 

 

DATUM: 31. 8. 2015                                                                       RAVNATELJICA:                                                                           

                                                                                                           Slavica Pavlič 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


