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IZVLEČEK 

 

Živimo v času nenehnega spreminjanja sebe in sveta okoli nas. Potrebni sta učljivost in 

pripravljenost za rast posameznika ter družbe. Kritičen odrasel je sposoben ozavestiti svoje 

delo, ga ustrezno vrednotiti in se na podlagi tega pravilno odločati. Vrtec je ustanova, kjer se 

pričakuje zaposlene, ki so strokovni, fleksibilni, sposobni, razgledani in uporabljajo napredne 

metode dela. Zato je nujno, da tudi zaposleni med seboj spremljajo, usklajujejo in izboljšujejo 

kazalce kakovosti na področju poklicnega razvoja, zadovoljstva zaposlenih in medsebojnega 

sodelovanja. L. Katz (1993) in L. Marjanovič Umek (2002) omenjena področja vključujeta v 

posredno raven kakovosti v vrtcih. Poudarjata, da kazalci na tej ravni vključujejo odnose, v 

katere otrok sicer ni direktno vpleten, kljub temu pa ravno odnosi med vsemi akterji izredno 

pomembno vplivajo na delo in življenje v vrtcu.  

 

V teoretičnem delu naloge so najprej predstavljene različne dimenzije kakovosti, ki jih lahko 

strokovni delavci vrtca s poglobljenim zaznavanjem osmislijo in izboljšujejo. S pomočjo 

teorij različnih avtorjev so prikazani različni modeli ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti; 

dejavniki, ki vplivajo na kakovost vrtca kot učeče se organizacije, in vloga ravnatelja ter 

njegov vpliv na organizacijsko klimo in kulturo v vrtcu.  

 

Rezultati raziskave, izvedene med strokovnimi delavci v vrtcih, kažejo, da so s komunikacijo 

z vodstvom vrtca zadovoljni, vendar si želijo več vključenosti v strokovne odločitve; medtem 

ko ravnatelji menijo, da dopuščajo medsebojni dialog in da vse strokovne delavce 

obravnavajo enako. Tako strokovni delavci v vrtcih kot ravnatelji se načeloma strinjajo, da se 

morajo vsi na svojih delovnih mestih počutiti dobro, ustvarjati pozitivno klimo in ustvarjalno 

organizacijsko kulturo, če hočejo dosegati kakovostne rezultate dela. Najbolj enotni pa so bili 

v pogledih, da spodbujanje profesionalnega razvoja posameznika hkrati vpliva tako na rast 

posameznika kot kolektiva. Opolnomočenje in zadovoljstvo vseh zaposlenih prinašata dvig 

uspešnosti, učinkovitosti in večjo kakovost vzgojno-izobraževalne organizacije. 

 

KLJUČNE BESEDE: kakovost, vodenje, kazalniki kakovosti, vrednotenje, usklajevanje, 

izboljšave. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

We live in the world of constant transformations of ourselves and the world around us. 

Learning ability, willingness and development of a person and society are essential. A critical 

adult is capable of making the work aware, evaluating it properly and, on the basis of these 

facts, making the right decisions. People employed in an institution such as a nursery school, 

are supposed to be professional, adaptive, competent, knowledgeable and use forward-looking 

working methods. Because of this it is essential that the employees follow each other, 

coordinate and improve quality indicators in the field of professional development, employee 

contentment and mutual collaboration. L. Katz (1993) and L. Marjanovič Umek (2002) 

describe such issues as an indirect level of quality in nursery schools. As they emphasize, 

indicators at this level include relationships in which children are not directly involved, yet 

the relations between all participants have a significant effect on work and life in a nursery 

school. 

 

Different quality dimensions, which could be considered and improved by the in-depth 

perception of the employees, are presented at the beginning of the theoretical part of the MSc 

thesis. Various models to define and ensure quality, factors affecting the quality of a nursery 

school as a learning institution, the role of a head teacher and the influence on the 

organisational atmosphere and culture are presented according to the work of different 

authors. 

 

Results of the survey undertaken among the nursery school teachers show that they feel 

satisfied. However, they are eager to be more often engaged in professional decisions whereas 

the head teachers believe they allow mutual dialogue and equal treatment of all nursery school 

teachers.  In principle, the head teachers, as well as the teachers, are of the same mind about 

the importance of the welfare, creating positive atmosphere and creative organisational 

culture in order to achieve good results. Managing staff and the teachers are yet in agreement 

that promoting professional development influences the individual’s, as well as the 

development of the staff. Empowerment and satisfaction of all employees result in greater 

productivity and efficiency of an organisation.  

 



 

 

KEY WORDS: quality, management, quality indicators, evaluation, coordination, 

improvement. 
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1 UVOD 

Zakaj ravno vodenje za spodbujanje kakovosti vrtcev? Do izbora takšnega naslova in 

obdelavo tovrstne teme je prišlo na podlagi različnih pogovorov na magistrskem študiju, ko so 

tako udeležene ravnateljice kot tudi vzgojiteljice poudarjale soodvisnost med načinom 

ravnateljevega vodenja in kakovostjo dela zaposlenih. Izpostavljeno je bilo dejstvo o jasnem 

zavedanju, da za dobrimi rezultati ter zadovoljnimi otroki in starši v prvi vrsti stojijo 

zadovoljni in ustvarjalni strokovni delavci, ki v vodstvu čutijo spoštovanje, zaupanje, 

strokovno podporo in enakovredno obravnavanje.  

 

Osrednje vprašanje kakovostnega vodenja v tem času je, kako doseči, da se bo rutinsko delo 

preseglo z ustvarjalnostjo. Ustvarjalna organizacija naj bo okolje, kjer bodo posamezniki in 

timi motivirani za ustvarjanje izvirnih rešitev, vzvodi za to pa bodo v rokah vodij, ki bodo za 

vodenje ustvarjalnosti nenehno iskali nove pristope, kar pomeni, da bodo pri vodenju tudi 

sami ustvarjalni. Sodobno vodenje vse bolj temelji na medsebojnem zaupanju, podlaga je 

etično ravnanje. Le vodja, ki bo moralno neoporečen, bo pridobil zaupanje in pristojnost v 

očeh svojih sodelavcev. Medsebojno zadovoljstvo med posamezniki in organizacijo kot celoto 

bo vodilo k doseganju odličnosti. 

 

V sodobnem življenju kakovost postaja eden izmed osrednjih pojmov. Preprosto ni več 

področja, na katerem pomislek o kakovosti ne bi bil več pomemben. To velja tudi za vrtec. Za 

namen zagotavljanja kakovosti v vrtcu bo potrebno spodbujati in razvijati hotenje, kulturo in 

klimo v vsakem vrtcu ter pri vsakem vzgojitelju, da bo kritično spremljal in vrednotil svoje 

delo ter ga ohranjal na visoki ravni kakovosti, spodbujal potrebo po rasti in razvoju (Devjak in 

Berčnik, 2010: 205–206). Nesporno je, da dobro kakovost v izobraževalnih ustanovah 

zagotavljajo predvsem ljudje, ki v procesu delujejo tako, da bi kar najbolje zagotavljali 

dosego ciljev. Program izboljšanja kakovosti je proces, ki ni nikoli dokončan. Skrb za 

kakovost je naloga vseh zaposlenih (Ferjan, 1996: 136). Ravni in področja za merjenje 

kakovosti v vrtcu so: strukturna, posredna in procesna (Marjanovič Umek, 2002). Mi se bomo 

v tem delu osredotočili predvsem na posredno raven, nanašajočo se na področje zaposlenih, 

njihovega poklicnega razvoja, zadovoljstva in sodelovanja. V nadaljevanju se bomo pojma 

kakovosti tako kot nekateri avtorji (Medveš, 2000; MacBeath 2001; Podgornik, Devjak, 

Vogrinc, 2009) dotaknili še bolj specifično, preko dejavnosti evalvacije in samoevalvacije.  
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Omenjeni medsebojni odnosi ter zadovoljstvo zaposlenih pa se v vrtcu izraža še v nečem in 

sicer v organizacijski klimi. Slednja v vrtcu predstavlja kompleksno celoto vzorcev vedenja 

ljudi, stanje zaznav v organizaciji, kar nam lahko služi za nadaljnje usmerjanje motivacije in 

aktivnosti pri zaposlenih (Musek Lešnik, 2010; Neal, West, Petterson, 2000). Torej 

proučevanje klime ne bo samo sebi namen, ampak bo povod za izboljševanje delovnih 

razmer.  

 

Ravnateljevo vodenje vrtca, njegovo usmerjanje zaposlenih je v slovenskem prostoru 

opredeljeno že med pristojnostmi ravnatelja, ki jih natančno določa 49. člen Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 1999: 22). Ravnatelj poskrbi 

tudi za motivacijo do dela, ki posledično predstavi kakovostno delo kot vrednoto in s tem 

skrbi za celotno klimo vrtca (Devjak in Berčnik, 2010: 185–186). 

 

Spodbujanje strokovnih delavcev v vrtcu poteka tudi na področju stalnih strokovnih 

izobraževanj in izpopolnjevanj. Senge (2004: 63) definira učeče se organizacije kot tiste, v 

katerih ljudje neprestano izboljšujejo sposobnosti, gojijo nove in raztegljive vzorce mišljenja, 

so svobodni v skupnih aspiracijah. Sposobnost neprestanega učenja, še več – odprtost in želja 

po povečanju sposobnosti učenja Dimovski s soavtorji (2009) navaja kot bistvene elemente za 

zviševanje zadovoljstva, trajnostnega razvoja, uspešnejše uresničevanje strategij, posledično 

izboljševanje kakovosti.  

 

V magistrski nalogi bomo raziskali poglede vodstvenih in strokovnih delavcev v vrtcu o 

doseženi ravni kakovosti izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu, zlasti se bomo 

osredotočili na njihove poglede glede medsebojnega sodelovanja, ustvarjanja ugodne delovne 

klime, ustvarjanja večje angažiranosti k samoaktivnosti in prepoznavanju novih izzivov 

znotraj kolektiva. Cilj naloge bo raziskati pomanjkljivosti oziroma priložnosti za izboljšanje 

dejavnosti kakovosti, odkriti razmerja v procesu med navedenimi aktivnostmi kakovosti 

predšolske vzgoje, predstaviti soodvisnost med priložnosti za izboljšanje. K spremljanju 

kakovosti obstoječega stanja v vrtcih in k spreminjanju prakse bo torej najprej potrebno 

ugotoviti stanje v organizaciji (v našem primeru v vrtcu), razmisliti, kaj zavira ali onemogoča 

kakovostno delo strokovnih delavcev v vrtcu, opraviti premislek o spremembi pristopov, ki 

bodo omogočali izboljšave, uvesti novosti in tako zagotavljati kakovostnejše delo.  
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2 KAKOVOST  

2.1 POJEM KAKOVOSTI 

 

Avtor Glasser (1994, str. 26) meni, da je kakovost skupek vseh lastnosti in karakteristik 

izdelka, procesa ali storitve, ki se nanašajo na sposobnost, da izpolnijo zastavljene ali 

neposredno izražene potrebe. Kakovost torej pomeni skladnost s potrebami in pričakovanji. V 

mnogih primerih se potrebe s časom spreminjajo, zato je treba občasno preveriti dokumente, v 

katerih so zadeve do podrobnosti določene. Kakovost je tudi način izvajanja dejavnosti in 

procesov, pa tudi stanje pogojev za to. Od pogojev za izvajanje dejavnosti in procesov ter od 

načina izvajanja so namreč odvisne končne lastnosti. Kakovost v izobraževalni dejavnosti je 

težko natančno opredeliti, zato ljudje pojem »kakovost« v zvezi z izobraževanjem in 

izobraževalnimi dejavnostmi pojmujejo na najrazličnejše načine. To izvira iz dejstva, da 

imajo različne javne izobraževalne ustanove lahko različna pričakovanja in interese. Zato 

pojem kakovosti ni enopomenski (Kos Kecojević in Gaber, 2011: 25). Odvisen je od 

konteksta, v katerem se pojavlja, in od interesov, vrednot, prepričanj deležnikov, ki so v 

proces edukacije vključeni. 

 

Kakovost izobraževalnih ustanov kot dinamično kategorijo in kot nikoli dokončan proces 

opredeljuje tudi avtor Ferjan (1996: 136). Pogoj za to, da je izobraževalna ustanova 

kakovostna, je nenehno zavedanje, da je odličnost možno zagotoviti samo z neprestanim 

spreminjanjem potreb in pričakovanj. Poudarja neizogibno dejstvo, da dobro kakovost v 

izobraževalnih ustanovah zagotavljajo predvsem ljudje, ki v procesu delujejo tako, da bi kar 

najbolje zagotavljali dosego ciljev. Torej je skrb za kakovost naloga vseh zaposlenih.  

 

Podobnemu mnenju se pridružujeta tudi avtorici T. Devjak in S. Berčnik (2010: 199–206), ki 

menita, da je za namen zagotavljanja kakovosti v vrtcu potrebno spodbujati in razvijati 

hotenje, kulturo in klimo v vsakem vrtcu in pri vsakem vzgojitelju, da kritično spremlja in 

vrednoti svoje delo ter ga ohranja na visoki ravni kakovosti, spodbuja potrebo po rasti in 

razvoju. Tudi v vrtcu namreč ni več področja, na katerem pomislek o kakovosti ne bi bil 

pomemben. Kakovosten vrtec je skupnost otrok in vzgojiteljev ter staršev, ki delajo za skupen 

cilj (razvoj in rast posameznika za bodočo blaginjo družbe), vse skupaj pa povezujejo v celoto 

skupne vrednote in prepričanja. Dober vrtec vodi človek z vizijo in empatijo. Dober vrtec ima 
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vzgojitelje, ki sta jim vzgoja in učenje otrok poslanstvo, izziv; so razmišljajoči praktiki, se ne 

obnašajo kot edina avtoriteta in vir informacij, temveč so posredniki med otrokom in znanjem 

ter vsakemu izmed njih omogočajo in zagotavljajo optimalne možnosti osebnostnega razvoja. 

Dober vrtec pripravlja otroke za kakovostno življenje in delo, v dobrem vrtcu delajo vsi tako 

– ne zato, ker morajo, temveč zato, ker tako sami želijo (prav tam). 

 

N. Turnšek (1997) kakovost definira kot »zagotavljanje dobre prakse«, ki vključuje 

opredeljevanje kakovosti, evalvacijo oziroma ocenjevanje kakovosti in spreminjanje prakse, 

ki mu znova sledi evalvacija. T. Možina (2010: 42–43) navaja, da gre pri kakovosti za obrat v 

razmišljanju, ki ga lahko razumemo takole: kakovost ni v znanju, niti je ni v udeležencu, 

temveč je nekaj, kar nastaja v odnosu, ki se razvije med znanjem in udeležencem. Kakovost ni 

nekaj, kar nas čaka ob koncu opravljenega dela, kakovost mora nastajati že v odnosu do dela, 

ki ga opravljamo. 

 

Upoštevanje različnosti oziroma specifičnosti ustanov pa poudarja avtorica M. Batistič Zorec 

(2006: 12–16). Zaradi subjektivnih in relativnih ocen koncepta kakovosti avtorica meni, da za 

različne udeležence vzgojnega procesa ne veljajo vselej enaki kriteriji kakovosti. Hkrati pa 

zagovarja dejstvo, da definiranje kakovosti zahteva opredelitev kazalnikov in kriterijev dobre 

prakse ter pogojev zanjo. Tako je potrebno poleg nekaterih skupnih kriterijev kakovosti v 

vsakem konkretnem vrtcu upoštevati tudi specifične značilnosti in okoliščine ožjega okolja 

(prav tam). Temu pritrjujeta tudi avtorja Kos Kecojević in Gaber (2011: 25), pri čemer 

poudarjata, da pojem kakovost ne more biti enopomenski. Odvisen je od konteksta, v katerem 

se pojavlja, in od interesov, vrednot, prepričanj deležnikov, ki so v proces edukacije 

vključeni.  

 

Med cilji politike predšolske vzgoje pri nas je nedvomno na prvem mestu zagotavljanje 

kakovostnega varstva in vzgoje predšolskih otrok (Devjak in Berčnik, 2010: 174–177). 

Odgovornosti za razvoj in delovanje sistema so porazdeljene med različnimi izvajalci. V 

Sloveniji sta temeljna pravna akta, ki urejata področje predšolske vzgoje, Zakon o vrtcih 

(1996) in Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (1996). Osrednje naloge vrtca so: 1) 

pomoč staršem pri celoviti skrbi in podpori pri vzgoji otrok; 2) izboljšanje kakovosti družin in 

življenja otrok; 3) ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti 

(Zakon o vrtcih, 1996). 
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Ob zaključevanju dopolnjujočih se opredelitev pojma kakovosti se dotaknimo še dveh 

pomembnih dokumentov za izvajanje predšolske vzgoje. Slednja dokumenta sta Kurikulum za 

vrtce (1999) in Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011).  

 

Prvi (Kurikulum za vrtce, 1999) je strokovna podlaga za delo v vrtcih. V njem pa je že v 

uvodnem delu poudarjeno, da je za doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje v 

vrtcih enako pomembna tudi izpeljava v prakso, t. i. izvedbeni kurikulum. Ob sočasni rabi 

strokovne literature kurikulum omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko 

vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva 

neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše 

okolje. 

 

Bela knjiga (2011: 90) v poglavju o vrtcih med drugim obravnava tudi pogoje za izvajanje 

predšolske vzgoje oziroma strukturne kazalce kakovosti. Omenjene so različne dotedanje 

raziskave kakovosti vrtca kot institucije. V nadaljevanju dokument razčlenjuje predvsem 

strukturno raven kakovosti vrtca, ki vključuje vhodne kazalce kakovosti. Le-ti opisujejo 

objektivne pogoje in možnosti, v katerih poteka predšolska vzgoja v vrtcu. Kazalci na tej 

ravni so pomembni pri interpretaciji podatkov na drugih ravneh, zlasti procesni ravni 

kakovosti. V Beli knjigi (prav tam) sledi opisovanje razmerij kazalcev kakovosti na področju 

organizacije dela in življenja v vrtcu, ki so povsod po svetu prepoznani kot ključni strukturni 

kazalci kakovosti predšolske vzgoje. 

 

Da je kakovost v vrtcih še vedno zelo aktualna tema, ki stremi za izboljšavami, priča tudi 

izvedba mednarodne konference v organizaciji Vrtca Trnovo (2011). V zborniku avtorica M. 

Batistič Zorec obravnava uporabnost, dilemo in kritike koncepta kakovosti. Poudarja dilemo 

opredeljevanja kakovosti in subjektivnosti pojma. Natančneje bo pogled predstavljen v 

nadaljnjih vsebinskih poglavjih.  
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2.2 KAZALNIKI KAKOVOSTI SKOZI RAZLIČNE PERSPEKTIVE IN 

MODELE 

2.2.1 PRIKAZ TUJIH MODELOV 

 

Woodhead (1999) pravi, da je pomembnih veliko različnih potencialnih kriterijev kakovosti, 

ki so tesno povezani s cilji in funkcijami programov in/ali kurikulov. Cilji in funkcije pa so 

različne glede na različne poglede na otroštvo, različne kulturne vzorce, edukacijske in 

politične kontekste ter osebne vrednote. Zato moramo po njegovem mnenju za izhodišče vzeti 

model, ki vključuje raznolike poglede. Avtor govori o kazalcih kakovosti, ki jih umešča na tri 

ravni, in sicer govori o kazalcih na: vhodni ravni (npr. stavba, oprema, zaposleni), procesni 

ravni (npr. odnosi med otroki, odnosi med odraslimi, stil vzgoje, discipliniranje, učenje in 

poučevanje, igra, vrste spretnosti) ter izhodni ravni (npr. zdravje otrok, šolska uspešnost). Pri 

tem meni, da velja vzporedno s koncipiranjem kazalcev kakovosti poiskati tudi odgovore na 

vprašanji, kdo je zainteresiran za kakovost v vrtcu (so to otroci, starši, vzgojitelji, vodstveni 

delavci, raziskovalci, občina, država) in kdo od tistih, ki so povezani z vrtcem, ima korist od 

kakovosti v vrtcu (so to starši, ki lahko v času bivanja otrok v vrtcu opravljajo svoje delo, 

vzgojiteljice, ki imajo zaposlitev, občina, ki s kakovostnim vrtcem pridobi na ugledu, otroci). 

Avtor opozarja na past, kjer lahko nesorazmerno veliko pozornosti namenjamo materialnim 

kazalnikom kakovosti in sočasno lahko spregledamo bolj subtilne kakovostne in procesne 

kazalnike kakovosti.  

 

Podobne kazalce kakovosti zajemajo tudi Pascal in ostali angleški raziskovalci (1999), ki so v 

okviru široko zastavljenega evalvacijskega projekta opredelili izhodišča za skupne kazalce 

kakovosti in znotraj konceptualnega modela določili tri skupine kazalcev, ki so sicer malce 

drugače pogrupirani. Te tri skupine kazalcev so podrobno vsebinsko obdelali, opredelili so 

kazalce in številne podkazalce, ki so v nadaljevanju krajše povzeti. Prvo skupino zajemajo 

kazalci, ki zagotavljajo možnosti za izvajanje predšolske vzgoje v vrtcu oziroma kontekstni 

kazalci. Tukaj se obravnava otroke in njihove družine preko identifikacije in načrtovanja 

otrokovih potreb, preko komunikacije z družino, povezav z zdravstvenimi, socialnimi in 

drugimi ustanovami. V to isto skupino so vključili tudi zaposlene vrtca, njihove 

kompetentnosti, izobrazbo, motivacijo, poklicni razvoj in poklicno sodelovanje. Naslednjo, 

drugo skupino, vključujejo razvoj in učenje ter medsebojni odnosi, tako imenovani procesni 
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kazalci. Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dejavnosti so po mnenju raziskovalcev 

indikatorji razvoja in učenja. Interakcije in medsebojne odnose pa lahko pregledamo s 

pomočjo timskega dela, poklicnih in čustvenih značilnosti. Angleški raziskovalci so kot 

zadnje opredelili kazalce vpliva oziroma izhodne kazalce, preko katerih naj bi dobili vpogled 

v otroka in družino. Prvega bi spoznavali preko njegovega razvoja, socialnih spretnosti, 

učenja in zdravja. Družino pa bi preučili s pomočjo kazalnikov, nanašajočih se na socialne 

spretnosti, komunikacije, stabilnost v družini, zdravo in kakovostno življenje ter njihove 

zaposljivosti. 

 

MacBeath (2001) posebej izpostavlja nevarnost, na katero nas opozori. Pravi namreč, da se 

neredko zgodi, da v postopku samoocenjevanja kakovosti zberemo zelo veliko število 

podatkov, ki omogočajo zelo veliko število analiz in ugotovitev, zagata pa nastane pri 

oblikovanju rešitev za zagotavljanje kakovosti. Svetuje, da se vrtčevska skupina odloči, katere 

ugotovitve so nujne in je pomembno takojšnje odzivanje ter katere so prav tako nujne, a jih je 

mogoče za nekaj časa odložiti. In na osnovi takšnih odločitev je potrebno narediti načrt 

zagotavljanja kakovosti. 
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2.2.2 SLOVENSKI MODEL 

 

Slovenski avtorji (Fekonja, Kavčič in Marjanovič Umek, 2002: 40) ob opredeljevanju pojma 

kakovost v vrtcih opišejo tri ravni kakovosti, znotraj katerih se kakovost izraža tudi že med 

akcijo, med procesom izvajanja aktivnosti. V sklopu teh ravni pa zajemajo posamezna 

tematska področja s kazalci kakovosti: strukturna raven (organizacija življenja in dela v vrtcu, 

prostor in materiali), posredna raven (poklicni razvoj in zadovoljstvo zaposlenih, sodelovanje 

med zaposlenimi, med vrtcem in družino ter sodelovanje vrtca z drugimi vrtci in institucijami) 

in procesna raven (načrtovanje in izvajanje kurikula ter izražanje kakovosti preko otrokovega 

celostnega odzivanja).  

 

Strukturna raven vključuje t.i. vhodne kazalce kakovosti, ki opisujejo objektivne pogoje in 

možnosti, v katerih poteka predšolska vzgoja v vrtcu (npr. velikost igralnic, razmerje med 

številom odraslih in otrok na oddelek, strokovna usposobljenost strokovnih delavcev v vrtcu). 

Kazalci, ki so opredeljeni na tej ravni, so pomembni pri interpretaciji podatkov na drugih 

ravneh oz. področjih kakovosti, saj je npr. izvajanje kurikula, ki je eno od področij na 

procesni ravni, v veliki meri povezano z vhodnimi kazalci (Fekonja, Kavčič in Marjanovič 

Umek, 2002: 40). 

 

Posredna raven se nanaša na subjektivne pogoje in možnosti, v katerih poteka predšolska 

vzgoja v vrtcu (npr. vključenost zaposlenih v izobraževanje, zadovoljstvo zaposlenih v vrtcu, 

sodelovanje vrtca s starši). Kazalci na tej ravni vključujejo odnose, v katere otrok ni 

neposredno vključen, vendar pa pomembno vplivajo na delo v vrtcu kot tudi na otroka samega 

(Fekonja, Kavčič in Marjanovič Umek, 2002: 40). 

 

Procesna raven vključuje kazalce, ki opisujejo načrtovani in izvedbeni kurikulum, torej 

vzgojni proces v najširšem smislu (npr. dejavnosti na različnih področjih kurikula, igro, 

socialne interakcije med otroki, med otroki in odraslimi). Kazalci na tej ravni opredeljujejo 

ključne točke, ki v procesu predšolske vzgoje vplivajo na kakovost dela v vrtcu in se zrcalijo 

v otrokovem socialnem in čustvenem odzivanju, komunikaciji, vedenju, pridobivanju novih 

izkušenj in znanja (Fekonja, Kavčič in Marjanovič Umek, 2002: 40–41). 
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Znotraj posameznih ravni so slovenske avtorice podrobneje definirale kazalce kakovosti. 

Strukturno raven sta S. Cecić Erpič in A. Gril (v Marjanovič Umek, 2002: 42–44) opredelili 

na področju organizacije dela in življenja v vrtcu ter na področju prostora in materialov.  

 

Strukturna raven 

Prvo področje – organizacija dela in življenja v vrtcu: 

1. kazalec: struktura organizacije (npr. število enot, ki sestavljajo vrtec, število oddelkov 

v enoti, število otrok v oddelku), 

2. kazalec: okolje (npr. urbano, vaško), 

3. kazalec: struktura oddelka (npr. starost otrok v oddelku, starostno homogene skupine, 

starostno heterogene skupine, starostno kombinirane skupine, spol otrok, stalnost 

vzgojiteljice – ista vzgojiteljica kot prejšnje (prejšnja) leto v oddelku, vključeni otroci 

s posebnimi potrebami, razvojni oddelek (delo z otroki po posebnem programu, 

vključenost/ločenost otrok v druge oddelke), 

4. kazalec: kadrovska struktura vrtca (npr. število strokovnih delavcev, stopnja in smer 

njihove izobrazbe (vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic), starost vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic (starostni intervali), število svetovalnih delavcev, stopnja in 

smer njihove izobrazbe, število drugih strokovnih delavcev, ki ne delajo v oddelku 

(kuhar(ica), vzdrževalec(ka) – hišnik(ca), snažilec(ka)), 

5. kazalec: odsotnost z dela in fluktuacija (npr. število izostankov z dela na leto, trajanje 

(povprečno, maksimalno) bolniškega dopusta, stalnost vzgojnega kadra v oddelku, 

število na novo sprejetih delavcev v enem šolskem letu, število delavcev, ki so v 

tekočem letu prenehali z delom v vrtcu),  

6. kazalec: poslovni čas (npr. ura odpiranja in zapiranja vrtca), 

7. kazalec: urnik vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice (npr. neposredno vzgojno delo 

v oddelku, odmori, jutranje in popoldansko združevanje otrok), 

8. kazalec: vrste programov glede na čas trajanja in organizacijo (npr. dnevni program, 

poldnevni program, krajši program, varstvo na domu),  

9. kazalec: organizacija časa bivanja otrok v vrtcu (npr. število ur dnevno, ki jih otrok 

preživi v vrtcu v svojem oddelku, in število ur dnevno, ki jih preživi skupaj z otroki iz 

drugih oddelkov, število ur skupnega in posameznega dela dveh strokovnih delavk 

(vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice) v oddelku),  

10. kazalec: prehrana v vrtcu (npr. število in raznolikost prehrambenih obrokov, urnik 

prehranjevanja, vrste ponudbe znotraj posameznega obroka), 
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11. kazalec: varnost (npr. varnost z vidika varovanja oseb, arhitekturna in gradbena 

varnost prostora) (prav tam). 

Zbrani podatki nudijo vrtcu vpogled v aktualno organizacijsko strukturo vrtca kot celote, 

primerjavo posameznih enot ali oddelkov (le do smiselne stopnje), in sicer predvsem v 

povezavi s podatki, zbranimi na drugih ravneh, razmislek o morebitnem vplivu objektivnih 

strukturnih kazalcev, ki bi lahko vplivali na doseženo raven kakovosti v posameznem oddelku 

ali vrtcu. Podatki omogočajo tudi razmisleke o možni drugačni organizaciji življenja v vrtcu, 

ki bi bila morda bolj usklajena s potrebami in življenjskimi stili staršev, morebitni ponudbi 

več programov glede na čas in njihovo trajanje.  

 

Drugo področje – prostor in materiali (Cecić Erpič in A. Gril v Marjanovič Umek, 2002: 43– 

44): 

1. kazalec: igralnica (npr. število, velikost, neto igralne površine, razgibanost prostora), 

2. kazalec: oprema igralnice (npr. število ležalnikov, polic, miz, stolov …, 

funkcionalnost, izrabljenost, fleksibilnost opreme), 

3. kazalec: igralni material (npr. število igrač, otroških knjig, športnih rekvizitov, 

dostopnost in raznolikost igrač), 

4. kazalec: skupni notranji prostori za otroke (npr. število, velikost, namembnost, 

arhitektura, oprema), 

5. kazalec: skupni notranji prostori za odrasle (npr. število, velikost, namembnost, 

arhitektura, oprema),  

6. kazalec: zunanje površine (npr. vrste, velikost, opremljenost, fleksibilnost, 

dosegljivost in dostopnost javnih zelenih površin), 

7. kazalec: avdiovizualna sredstva, računalnik (npr. število, lokacija, časovna in 

prostorska dostopnost, dostop do interneta, raznolikost računalniških enot (CD-rom, 

programi, igre)), 

8. kazalec: dostopnost vrtca z javnimi in osebnimi prevoznimi sredstvi (npr. število in 

bližina parkirnih mest, namenjenih zaposlenim in staršem),  

9. kazalec: mikroklima (npr. ogrevanje in hlajenje zraka (srednje dnevne temperature v 

zgradbi – zimske in poletne), prezračevanje, zasenčenje prostorov, osvetlitev).  

Zbrani podatki omogočajo vrtcu podrobnejši vpogled v aktualne značilnosti prostora 

(notranjega in zunanjega), v katerem poteka dnevno življenje otrok in odraslih v vrtcu. Prostor 

je opredeljen kot pomemben element kurikula, in sicer na ravni objektivnih pogojev, ki 

omogočajo zdravo, varno in prijetno bivanje otrok v vrtcu, in na ravni vpletenosti prostora pri 
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neposrednem izvajanju kurikula (na ravni načel, ciljev, izvajanja dejavnosti), zato so podatki, 

ki prikazujejo ponudbo in kakovost prostora ter materiala, pomembni za morebitno iskanje 

novih in kakovostnejših rešitev, s katerimi bi se približali ali dosegli strokovno opredeljene 

standarde na tem področju in rešitve, ki bi lahko prispevale k izboljšanju kakovosti na 

procesni ravni (prav tam: 44).  

 

Posredna raven 

M. Batistič Zorec in N. Turnšek (v Marjanovič Umek, 2002: 44–48) navajata, da s pomočjo 

kazalcev posredne ravni zbiramo subjektivne ocene zaposlenih v vrtcu o pogojih njihovega 

dela v vrtcu ter podatke o kakovostih in oblikah sodelovanja vzgojiteljice z drugimi 

zaposlenimi v vrtcu, z otrokovimi starši ter drugimi institucijami.  

Prvo področje – poklicni razvoj in zadovoljstvo zaposlenih (prav tam): 

1. kazalec: izobraževanje (npr. vključenost zaposlenih v izobraževanje, potrebe in želje 

po nadaljevanju izobraževanja, finančne in organizacijske možnosti za vključevanje v 

izobraževanje), 

2. kazalec: stalno strokovno izpopolnjevanje (npr. načrtovanje, izbira in realizacija 

različnih oblik izpopolnjevanja, raznolikost ponudbe, število ur, aktualnost vsebin, 

dostopnost in uporaba strokovne literature), 

3. kazalec: napredovanje v nazive (npr. nazivi zaposlenih – stanje in možnosti za 

napredovanje; napredovanje v plačilne razrede), 

4. kazalec: samouresničitev pri delu (npr. možnost izražanja iniciative, npr. za uvajanje 

sprememb in novosti v vrtcu; ocena lastne strokovne kompetentnosti; zanimivost dela 

in občutek, da si nekaj dosegel),  

5. kazalec: razmere pri delu (npr. zadovoljstvo z materialnimi pogoji dela, npr. s prostori, 

opremo in materiali, delovnim časom, dopustom; stresnost dela; socialni stiki; 

materialna varnost, npr. zanesljivost zaposlitve, stimulacija, vezana na uspešnost pri 

delu).  

Zbrani podatki omogočajo podrobnejšo analizo področij zadovoljstva in nezadovoljstva 

zaposlenih v vrtcu, ki so povezana tudi z različnimi pogoji dela in možnostmi strokovnega 

razvoja. S pomočjo te analize lahko vrtec prilagodi načrt izobraževanja in izpopolnjevanja 

tako, da v večji meri sledi željam in potrebam zaposlenih, ocenam staršev, in odpravlja 

ugotovljene kritične točke pri izvajanju kurikula. Zbrani podatki v vrtcu prav tako omogočajo, 

da daje pobude za nove ali drugačne vsebine in oblike izpopolnjevanja ustreznim institucijam, 

ki so odgovorne za pripravo in ponudbo programov izpopolnjevanja. 
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Drugo področje – sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu: 

1. kazalec: vodenje (npr. kriteriji za izbiro kadrov, organizacija dela, nadzor, 

svetovanje in strokovna podpora, reševanje problemov, načrtovanje in spodbujanje 

poklicnega razvoja, izdelava kriterijev za nagrajevanje uspešnosti, gospodarjenje), 

2. kazalec: svetovalno delo (npr. delo s posameznimi otroki, delo s skupino otrok, 

sodelovanje s starši), 

3. kazalec: vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice v oddelku (npr. formalno in 

neformalno sodelovanje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji kurikula, medsebojni 

odnos in komunikacija), 

4. kazalec: sodelovanje med zaposlenimi in timsko delo v vrtcu (npr. formalno in 

neformalno sodelovanje med strokovnimi delavkami in tehničnimi delavci in 

delavkami, svetovanje in strokovna podpora s strani svetovalne službe) (M. Batistič 

Zorec in N. Turnšek v Marjanovič Umek, 2002: 45–46).  

S pomočjo kazalcev na tem področju ugotavljamo možnosti, oblike in pogostost sodelovanja 

med zaposlenimi v vrtcu, torej med vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic, svetovalnimi, 

vodstvenimi in drugimi delavci v vrtcu, kot jih zaznajo in razumejo zaposleni v vrtcu in starši 

otrok, ki obiskujejo vrtec. Poleg tega nas zanima zadovoljstvo zaposlenih z vodenjem, 

timskim delom ter možnostjo odločanja. Zbrani podatki zaposlenim v vrtcu omogočajo 

vpogled in prepoznavanje morebitnih problemov na področju medsebojnih odnosov ter so 

izhodišče za analizo in nadaljnje načrtovanje vsebin in oblik medsebojnega sodelovanja ter 

odločanja v vrtcu. Ti podatki omogočajo tudi prepoznavanje tistih načinov sodelovanja in 

sprejemanja odločitev, ki prispevajo h kakovostnemu delu v vrtcu ter pozitivno vplivajo na 

zadovoljstvo članov kolektiva. Na osnovi zbranih odgovorov lahko zaposleni oblikujejo 

učinkovite time znotraj posameznega oddelka ter vrtca kot celote.  

 

Tretje področje – sodelovanje med vrtcem in družino (M. Batistič Zorec in N. Turnšek v 

Marjanovič Umek, 2002: 46): 

1. kazalec: formalne oblike sodelovanja (npr. govorilne ure, roditeljski sestanki, pisna 

gradiva in oglasne deske, svet staršev, predavanja za starše, prireditve za starše), 

2. kazalec: neformalne oblike sodelovanja (npr. komunikacija s starši ob prihodih in 

odhodih otrok v oz. iz vrtca, nenačrtovani razgovori, pikniki, izleti, delavnice za starše 

ali za otroke in starše, udeležba drugih družinskih članov pri dejavnostih vrtca), 
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3. kazalec: dejavno vključevanje staršev v vzgojni proces (npr. sodelovanje staršev pri 

načrtovanju, izvedbi in evalvaciji kurikula, reševanje problemov). 

Zbrani podatki strokovnim delavcem v vrtcu omogočajo vpogled in izbiro ustreznih oblik in 

vsebin sodelovanja s starši, ki v največji meri pripomorejo h kakovostnemu procesu 

predšolske vzgoje v vrtcu. Na osnovi pridobljenih podatkov lahko strokovni delavci 

prepoznajo prednosti in pomanjkljivosti obstoječih oblik in sodelovanja in medsebojne 

komunikacije s starši ter poiščejo možne rešitve ugotovljenih problemov.  

 

Četrto področje – sodelovanje vrtca z drugimi vrtci in institucijami (M. Batistič Zorec in N. 

Turnšek v Marjanovič Umek, 2002: 46–48): 

1. kazalec: vključevanje programov zunanjih izvajalcev v program vrtca (npr. število in 

vrsta programov zunanjih izvajalcev, dostopnost za otroke, usklajenost teh programov 

z načeli, cilji in vsebinami kurikula za vrtce), 

2. kazalec: vključevanje drugih odraslih v oddelek/vrtec (npr. študentje na praksi, 

prostovoljci, pripravniki), 

3. kazalec: obiski otrok v različnih ustanovah (npr. obseg in vsebine obiskov otrok v 

kulturnih ustanovah, delovnih organizacijah), 

4. kazalec: sodelovanje vrtca z drugimi vrtci in osnovnimi šolami (npr. obseg, oblike in 

vsebine sodelovanja), 

5. kazalec: sodelovanje z lokalno skupnostjo (npr. obseg, oblike in vsebine sodelovanja, 

sovplivanje na odločitve, povezane z otroki in družinami v okolju), 

6. kazalec: sodelovanje vrtca s strokovnimi institucijami in strokovnjaki (možnost in 

realizacija sodelovanja z zdravstvenimi, socialnimi, izobraževalnimi idr. institucijami 

in posamezniki, ki se ukvarjajo z otroki in družino, uspešnost sodelovanja in 

identifikacija problemov v komunikaciji), 

7. kazalec: sodelovanje z zakonodajnimi, upravnimi in nadzornimi službami na področju 

predšolske vzgoje (npr. sodelovanje posameznikov in posameznic v različnih 

strokovnih skupinah, komisijah ipd., sodelovanje vrtca z državnimi institucijami, kot 

so ministrstva, javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja in inšpektorati).  

Zbrani podatki zaposlenim v vrtcu omogočajo sistematičen razmislek o obstoječih 

oblikah in vsebinah sodelovanja z drugimi institucijami in osebami ter prepoznavanje 

možnih pomanjkljivosti tovrstnega sodelovanja. Na osnovi tega lahko vrtec načrtuje 

ohranjanje ustreznih in spreminjanje manj ustreznih oblik sodelovanja. 
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Procesna raven 

Kazalci na procesni ravni nudijo vpogled v celoten proces načrtovanja in izvajanja 

predšolskega kurikula ter vlogo vzgojiteljice (pomočnice vzgojiteljice) v tem procesu 

(Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič, Lešnik Musek v Marjanovič Umek, 2002: 48–51).  

Prvo področje – načrtovanje kurikula: 

1. kazalec: poznavanje kurikula za vrtce, predpisanega nacionalnega dokumenta, 

(Kurikulum za vrtce, 1999), 

2. kazalec (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Lešnik Musek v Marjanovič Umek, 

2002: 48): strukturna raven načrtovanja (npr. oblike načrtovanja – formalna, 

neformalna; priprave: načrtovalna obdobja, načini zapisovanja priprav, priprave za 

različne dejavnosti), 

3. kazalnik: načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce (npr. kako so ključna načela, 

kot npr. načelo uravnoteženosti, načelo demokratičnosti in pluralizma, načelo 

odprtosti kurikula, eksplicitno in implicitno vgrajena v zapisane priprave vzgojiteljic), 

4. kazalnik: vsebina načrtovanja (npr. izbira dejavnosti in vsebin na različnih področjih 

dejavnosti, medpodročne dejavnosti, načrtovani delež različnih dejavnosti, 

razporeditev, zaporedje, metode in oblike dela v povezavi z vsebinami, predvideni 

materiali), 

5. kazalec: dejavnosti na različnih področjih/rutinske dejavnosti (npr. načrtovanje 

usmerjenih dejavnosti na različnih področjih, rutinske in druge dejavnosti, prehajanje 

med dejavnostmi), 

6. kazalec: izbira dejavnosti, vsebin (npr. načrtovane možnosti izbire med različnimi 

dejavnostmi in vsebinami), 

7. kazalec: evalvacija (npr. načrtovane možnosti evalvacije z namenom nadaljnjega 

načrtovanja).  

Ob spremljanju teh kazalcev vzgojiteljica (pomočnica vzgojiteljice) dobi vpogled v 

načrtovanje svojega dela v vrtcu. Primerjava z analizo načrtovanja kurikula ter iskanje 

možnosti izboljšanja tistih vidikov, pri katerih ne dosega želene kakovosti. Zbrani podatki so 

prav tako osnova za primerjavo med načrtovanjem kurikula (zapisani kurikulum) in njegovim 

izvajanjem (izvedbeni kurikulum) (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Lešnik Musek v 

Marjanovič Umek, 2002: 49). 
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Drugo področje – izvajanje kurikula: 

1. kazalec: dejavnosti na različnih področjih (npr. delež različnih dejavnosti, 

uravnoteženost med dejavnostmi v določeni časovni enoti, izvajanje dejavnosti glede 

na starostno skupino otrok, povezovanje dejavnosti glede na povezovanje različnih 

vidikov otrokovega razvoja in učenja, ponujena izbira dejavnosti, izpeljava prehodov 

med dejavnostmi), 

2. kazalec: evalvacija izvedbe (npr. izvedbene dejavnosti, povezovanje med dejavnostmi, 

ponujena izbira, izpeljava prehodov),  

3. kazalec: enake možnosti in različnosti med otroki (npr. ustvarjanje pogojev za 

izražanje različnosti med deklicami in dečki, med otroki iz različnih kulturnih okolij, 

svetovnih nazorov, jezikovnih okolij, ob zagotavljanju enakih možnosti; identifikacija 

otrok s posebnimi potrebami in delo z njimi), 

4. kazalec: otroci s posebnimi potrebami (npr. identifikacija otrok s posebnimi 

potrebami, pogoji za vključevanje otrok s posebnimi potrebami (npr. število 

integriranih otrok, siceršnje število otrok v oddelku, število otrok v razvojnem oddelku 

oz. v oddelku, v katerem izvajajo prilagojeni program, strokovna pomoč – kdo, koliko, 

dodatna oprema in prostorska prilagoditev), načini dela, prilagojeno izvajanje 

programa, prilagojeni program, stopnja vključevanja, svetovanje in pomoč), 

5. kazalec: multikulturalizem (npr. prepoznavnost načela multikulturalizma na ravni 

izvajanih dejavnosti, vsebin, materialov), 

6. kazalec: igra (npr. vrste kognitivnih in socialnih iger, socialna vključenost otroka  v 

igro, vključenost vzgojiteljice v igro, potek igre – trajanje, prekinjanje) (Marjanovič 

Umek, Fekonja, Kavčič in Lešnik Musek v Marjanovič Umek, 2002: 49). 

Analiza odgovorov na tem področju nudi posamezni vzgojiteljici (pomočnici vzgojiteljice) ali 

timu vzgojiteljic možnosti primerjave načrtovanega in izvedbenega kurikula ter iskanje 

razlogov za morebitno razhajanje med obema. Vzgojiteljica, ki ugotovi, da je posamezne cilje 

ali načela Kurikula za vrtce vnesla v načrt dela, da pa ti niso bili prepoznani v njeni 

neposredni dejavnosti v oddelku, lahko poišče razlog za ta razhajanja in si pripravi načrt, kako 

bi bilo moč izboljšati kritične točke (prav tam).  

 

Tretje področje – rutinske dejavnosti: 

1. kazalec: prehrana (npr. izbira vrste in količine hrane, urnik prehranjevanja, 

vključevanje otrok v proces prehranjevanja, pomoč odraslih pri prehranjevanju – 

načini pomoči, komunikacija v času prehranjevanja, prostorska organizacija), 
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2. kazalec: higiena (npr. umivanje, komunikacija med previjanjem in preoblačenjem, 

samostojnost, upoštevanje individualnega ritma otrok, umik od skupinske rutine),  

3. kazalec: počitek in spanje (npr. izbira zaposlitev za budne otroke, prisotnost odraslih 

pri uspavanju, vloga odraslih, spanje z igračami), 

4. kazalec: prihod v vrtec/odhod iz vrtca (npr. sprejem posameznega otroka, starševsko 

spremljanje otrok, dejavnost otrok v času prihajanja in odhajanja, komunikacija med 

starši in vzgojiteljico ali pomočnico) (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Lešnik 

Musek v Marjanovič Umek, 2002: 50).  

Zbrani podatki strokovnim delavkam v vrtcu nudijo samorefleksijo o dnevnih rutinskih 

dejavnostih v vrtcu ter o prikritem kurikulu. Odgovori strokovne delavke v vrtcu 

senzibilizirajo k večji pozornosti na organizacijo prostora in časa pri različnih rutinskih 

dejavnostih ter na načine izražanja individualnosti posameznega otroka. Posebno pozornost 

velja nameniti iskanju možnosti, kako v oddelku doseči smiselno povezavo med posebej 

načrtovanimi in rutinskimi dejavnostmi ter ublažiti prehode med njimi, zato je podatke na tem 

področju smiselno povezovati z zbranimi podatki na drugih področjih (prav tam).  

 

Četrto področje – otrok v procesu izvajanja kurikula (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič, in 

Lešnik Musek v Marjanovič Umek, 2002: 50–51): 

1. kazalec: gibanje (npr. vrste gibalnih dejavnosti, načini spodbujanja, individualne 

razlike med otroki, gibanje v prostoru – gibanje na prostem), 

2. kazalec: govor in komunikacije (npr. raba govora v različnih položajih, odzivanje na 

otrokov govor – poslušanje, odgovarjanje, nadaljevanje, komunikacije med otroki in 

odraslimi, branje in pripovedovanje, dramatizacija, kulturne prireditve), 

3. kazalec: čustveni in socialni razvoj (npr. socialne interakcije, odzivanje na otrokove 

potrebe in želje, sodelovanje, tekmovanje, reševanje konfliktov, otrokovo počutje, 

čustvena varnost, izražanje čustev, reguliranje vedenja), 

4. kazalec: miselne dejavnosti (npr. miselne strategije v dejavnostih, kot so 

eksperimentiranje, iskanje različnih rešitev – divergentnost mišljenja, miselne 

spretnosti, ki so vezane na ponavljanje, vztrajnost, natančnost). 

Analiza zbranih podatkov omogoča vzgojitelju/-ici ali timu strokovnih delavcev/-k, da 

razmišljajo o tem, ali v vrtcu ustvarjajo pogoje za spodbujanje otrokovega razvoja in učenja 

na več področjih. Refleksija je toliko bolj celovita, če svojemu pogledu dodajo še pogled 

staršev »njihovih« otrok, ki dejavnosti v vrtcu in spodbujanje otrokovega razvoja in učenja 

ocenjujejo posredno in z nekega drugega zornega kota. Hkrati zbrani podatki nudijo razmislek 
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o tem, ali so načini in pristopi, ki jih uporabljajo, takšni, da vodijo do zastavljenih ciljev in so 

učinkoviti v konkretnem oddelku vrtca. Pri tem je posebej smiselno vključiti tudi svetovalne 

delavce vrtca, ki lahko, če menijo, da je strokovno utemeljeno, kakovost na tem področju še 

dodatno osvetlijo (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Lešnik Musek v Marjanovič Umek, 

2002: 51).  

 

V zgodovini oziroma v začetku nastajanja javnega šolstva skrb za kakovost vzgojno-

izobraževalnih ustanov skoraj v celoti temeljila na zunanji, državni šolski inšpekciji. (Medveš, 

2000). Nato se je odgovornost prenesla na krajevne skupnosti in ustanove same. Tako sta 

kritična refleksija in samoevalviranje pedagoške prakse vse bolj pomembna dejavnika 

zagotavljanja kakovosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.  

 

Avtorji V. Podgornik, T. Devjak in Vogrinc (2009: 235–243) utemeljujejo samoevalvacijo 

dela v vzgojno-izobraževalnih institucijah kot pomemben dejavnik zagotavljanja kakovosti 

vzgojno-izobraževalnega dela. Izpostavljajo torej še eno dodano vrednost kot izziv dobre 

prakse pedagoškega koncepta Reggio Emillia. Poudarjajo proučevanje lastne pedagoške 

prakse z namenom doseganja čim višje kakovosti svojega dela, kjer morajo biti vzgojitelji 

odprti za spremembe, motivirani za vseživljenjsko izobraževanje in za stalni profesionalni 

razvoj. Vzgojitelj, ki želi kakovostno opravljati svoje delo, mora stalno spoznavati, vrednotiti 

in spremljati pedagoško prakso ter skrbeti za svoj profesionalni razvoj. Z refleksijo in 

raziskovanjem lastnega dela vzgojitelji pridobivajo podatke o učinkovitosti svojega dela. V 

omenjenem konceptu vzgojitelj že s formativno evalvacijo oziroma sprotno evalvacijo s 

svojimi ugotovitvami omogoča sprotno presojo in pravočasne posege za njeno izboljševanje 

kakovosti. Sumativna oziroma končna evalvacija pa pomaga pri končnih odločitvah presoje.  

 

V Sloveniji se je v obdobju 2006–2007 odvijala tudi raziskava z naslovom: S skupnimi koraki 

gradimo kakovost v vrtcih (Potočnik idr., 2007). Raziskavo je izvajal razširjeni mrežni tim 

omenjenega projekta. Vendar je potrebno omeniti, da je navedena raziskava obravnavala 

področja, usmerjena na sodelovanja s starši.  
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2.3 DILEMA OPREDELJEVANJA KAKOVOSTI 

 

V tem podpoglavju bomo najprej opredelili dilemo bolj celostno – širša primerjava glede 

opredeljevanja kakovosti na splošno. V zaključnem delu podpoglavja pa bomo izpostavili 

specifične in bistvene razlike modelov s perspektive zaposlenih.  

L. Katz (1993) je bila ena prvih, ki je opozorila na problem določanja kakovosti s strani 

ekspertov ali, kot pravi, s perspektive »od zgoraj navzdol«. Ne strinja se, da lahko procesne 

dejavnike kakovosti določajo in ocenjujejo le zunanji strokovnjaki. Po avtoričinem mnenju 

poleg te perspektive obstajajo tudi druge, ki jih pri razmišljanju o kakovosti ne bi smeli 

zanemariti: 

- perspektiva od spodaj navzgor: kako doživljajo vrtec otroci, ki so vanj vključeni, 

- perspektiva od znotraj navzven: kako doživljajo vrtec družine, ki jim je program 

namenjen, 

- perspektiva od znotraj: doživljanje osebja vrtca, 

- perspektiva od zunaj: kako kurikulum služi lokalni in širši družbeni skupnosti. 

 

Tudi E. Singer (1996) kritizira stališče, da so strokovnjaki edini zmožni definirati kakovost 

predšolske vzgoje v vrtcih. Meni, da je pri empiričnem raziskovanju pomembno upoštevati 

perspektive otrok ter povezati perspektive in teorije raziskovalcev, vzgojiteljic ter staršev – in 

to brez postavljanja enega od naštetih v dominantni položaj. Očitno je torej, da je ugotavljanje 

in zagotavljanje kakovosti zelo kompleksen proces, o katerem imajo različni udeleženci lahko 

različne poglede.  

 

Dilemo glede opredeljevanja kakovosti, kdo jo določa in ocenjuje, je izpostavila tudi 

slovenska avtorica M. Batistič Zorec (2006), ki se strinja, da je koncept kakovosti subjektiven 

in relativen ter da ob tem za različne udeležence vzgojnega procesa ne morejo veljati vselej 

enaki kriteriji kakovosti. Tudi M. Batistič Zorec meni, da danes ni več mogoče določanje 

kakovosti zgolj s perspektive strokovnjakov. Vprašanje pa je, kako uravnotežiti različna 

subjektivna mnenja in doživljanja ter kako doseči relativen konsenz, ki bi prispeval h 

kakovosti vrtca. S tega vidika je zunanje ocenjevanje kakovosti, ki bi mu lahko rekli tudi 

nadzor, danes videti nezadostno in zastarelo. Po njenem mnenju je ustreznejša alternativa 

samoevalvacija kakovosti, v katero so vključeni vsi neposredni udeleženci vzgojnega procesa 

in tisti, ki so zainteresirani za njegovo kakovost. Za kakovostno delo je potrebna nenehna 
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notranja in timska evalvacija, ki tako posamezniku kot timu omogoča, da izboljšuje svojo 

prakso. Ob tem ne gre izključevati mnenja drugih, se kritično soočiti pri obravnavanih 

zadevah, kjer poleg lastnega čustvenega zaznavanja znamo razmišljati tudi s kritično distanco.  

 

Dahlberg, Moss in Pence (2000) pravijo, da od devetdesetih let prejšnjega stoletja narašča 

zavedanje o kompleksnosti, pluralnosti in subjektivnosti koncepta kakovosti. Menijo, da je pri 

ugotavljanju kakovosti zlasti pomembno, da se zavedamo: 

- vloge definiranja kakovosti – kdo in kako postavlja kriterije kakovosti ter kdo in kako 

jo ugotavlja oziroma meri, 

- subjektivnost tega koncepta – povezanosti z vrednotami in pričakovanji tistih, ki 

definirajo in ugotavljajo kakovost, 

- njegove relativnosti in dinamičnosti – upoštevanje različnih perspektiv ter razlik med 

kulturami v prostoru in času. 

 

V nadaljevanju bomo predstavili nove dileme, usmerjene bolj specifično, s perspektive 

zaposlenih. Prav pestrost modelov kakovosti namreč poraja dodatne razsežnosti in poglede 

glede primerjav vključenosti in upoštevanja zaposlenih. 

 

Poleg objektivno merljive izobrazbe in izkušenj vzgojiteljic M. Batistič Zorec (2003) v 

svojem delu navaja, da so za kakovost vzgoje pomembne tudi njihove osebnostne lastnosti in  

sposobnosti. L. Katz (1993) poudarja, da vrtec ne more biti kakovosten, če v njem ne 

prevladujejo dobri odnosi med osebjem: sprejemanje in spoštovanje drugih, medsebojna 

podpora, zaupanje in sodelovanje. Meni, da se v kakovostnem vrtcu dobro počutijo tako 

odrasli kot otroci. Ob tem M. Batistič Zorec (prav tam) meni, da se je pri nas v bližnji 

preteklosti poudarjal le vidik dobrega počutja otrok, medtem ko se o dobrem počutju odraslih 

ni govorilo. Avtorica poudari pomembnost jasnih vrednot in prepričanj, na katerih kakovost 

vrtca temelji; pomen širšega konteksta vseh interesnih skupin in hkrati upoštevanje 

referenčnega okvirja – političnega in organizacijskega delovanja institucije.  

 

Poglejmo torej perspektive modelov od znotraj vrtca, kot to poimenuje L. Katz (1993). Že v 

sami osnovi zgoraj predstavljenih modelov je še vedno moč opaziti več pozornosti, več 

natančno opredeljenih podkazalnikov, nanašajočih se na materialne kazalnike kakovosti, na 

kazalnike staršev in otrok. V manjši meri so »obdelani« kazalniki za zaposlene. Tako menim, 

da zaposleni v teh okvirih niso enako obravnavani kot ostali vpleteni.  
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Slovenska raziskava L. Marjanovič Umek (2002) skozi določene strukturne kazalce pridobiva 

nekaj podatkov, neposredno uporabnih za zaposlene. To so na primer: delovni čas, kadrovska 

struktura, notranja oprema, dostopnost parkirišč. Pri posredni ravni pa so temeljito razdelani 

pojmi poklicnega razvoja, zadovoljstva zaposlenih ter sodelovanje med zaposlenimi. Na ta 

način lahko zaposleni preko povratnih informacij temeljito in aktivno sovplivajo na 

sprejemanje odločitev in zadovoljstvo.  

 

Podobno pa Woodhead (1999) umešča vlogo zaposlenih v vhodno ter procesno raven in sicer 

z izražanjem zaposlenih kot takih in odnosov med odraslimi. Avtor je zadnjo, izhodno raven 

namenil rezultatu otrok, mi pa v izhodni ravni vidimo tudi opredelitev napredka kakovosti pri 

zaposlenih. Pascal (1999) je procesnemu poimenovanju dodal še izraz kontekstualni kazalci. 

 

M. Batistič Zorec (2011) med povzemanjem različnih avtorjev zaključuje s tem, da so 

kazalniki kakovosti povezani med seboj in vplivajo eden na drugega. Ob tem je po 

avtoričinem mnenju domala nemogoče z raziskovanjem zajeti vse kazalnike, še posebej ni 

mogoče zajeti vseh zapletenih odnosov med njimi. Upoštevati moramo politični in 

organizacijski okvir (kontekst) države ter druge specifične okoliščine lokalnega okolja, družin 

in otrok, vključenih v vrtec. Zavedanje predstavljenega jasno nakazuje, da kriteriji za 

ugotavljanje in ocenjevanje kakovosti nikakor ne morejo biti univerzalni. 
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3 UČEČA SE ORGANIZACIJA 

3.1 DEFINICIJA UČEČE SE ORGANIZACIJE 

 

Vsekakor je danes jasno, da zgolj sposobnost za delo, katere osnove smo prejeli ob rojstvu in 

jih nato oblikovali v šoli, niso dovolj v moderni inovativni organizaciji. Adizes meni (1996: 

77), da so preveč statične in dopuščajo le razmeroma majhno razsežnost aplikacije in razvoja. 

Tudi poudarjanje motivacije za delo ni dovolj, ker le ta sama po sebi ne more reševati 

problemov pri delu. Potrebno je široko znanje, ki omogoča posamezniku, da dela, živi in se 

razvija. To je v bistvu investicija, ki se nikdar ne neha. Učeče okolje je tisto, v katerem se 

ljudje učijo drug od drugega. V takem okolju se na razlike v mišljenju gleda kot na priložnosti 

za učenje vpletenih strani, torej tako vodstvenih kot tudi strokovnih delavcev, otrok, staršev in 

zunanjih institucij.  

 

Podobno meni Ažman (2009: 7), in sicer da živimo v času nenehnega spreminjanje sebe in 

sveta okoli nas. Potrebna sta učljivost, pripravljenost oziroma rast posameznika ter družbe. 

Razvoj tehnologije napreduje z vrtoglavo hitrostjo in število informacij se vsakih tri do pet let 

podvoji (odvisno od področja). Tako novi poklici nenehno nastajajo in stari še hitreje 

izumirajo. 

 

Senge (2004: 63) definira učeče se organizacije kot tiste, v katerih ljudje neprestano 

izboljšujejo sposobnosti za doseganje rezultatov, ki si jih resnično želijo, gojijo nove in 

raztegljive vzorce mišljenja, so svobodni v skupnih aspiracijah in se neprestano učijo, kako se 

učiti skupaj. Tudi v vrtcu so vsi našteti elementi zelo pomembni. Pet elementov, ki jih Senge 

(2004: 64–65) identificira kot ključne za približevanje k inovativni, učeči se organizaciji, so: 

sistemsko mišljenje, osebno mojstrstvo, mentalni modeli, delitev skupne vizije in timsko 

učenje. Vidik timskega učenja vključuje nove izkušnje, učenje na primeru sebe in drugih, 

širjenje obzorja, učenje oziroma proces prepoznavanja in popravljanja napak. Na ta način se 

oplemeniti tako posameznik kot tudi timi in institucije, kot je vrtec. V učeči se organizaciji je 

izjemnega pomena tudi mreža interaktivnih elementov vrtca kot učeče se organizacije in sicer: 

timska organizacijska struktura, participativna strategija, participativno vodenje, 

opolnomočenje zaposlenih, prilagodljiva organizacijska kultura in odprtost informacij. V 
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nadaljevanju bomo lahko opazili, da je omenjeno že značilnost sodobne oblike učeče se 

organizacije. 

 

Na zelo podobnih poudarkih pojem opredeljuje tudi Dimovski s soavtorji (2009: 213–230). 

Učeča se organizacija se je sposobna neprestano učiti, je odprta za okolje in ima željo oziroma 

potrebo po povečevanju sposobnosti učenja. Omenjeni trije elementi so ključnega pomena za 

izboljšanje kakovosti, poglabljanje odnosov, uspešnejše uresničevanje strategij, zviševanje 

zadovoljstva in za doseganje trajnostnega razvoja. Učeči se vrtec je odprt za okolje in ima 

željo po povečevanju sposobnosti učenja. Učeče se organizacije na pragu 21. stoletja 

potrebujejo več kot samo odlično tehnologijo, potrebujejo inteligentne, sposobne, 

opolnomočene zaposlene, kakovosten in odprt sistem internih komunikacij, organizacijo, ki je 

sposobna pri vseh članih spodbuditi aktivnosti. Takšne organizacije predstavljajo najvišjo 

fazo horizontalne koordinacije, kjer so odstranjene vse sledi organizacijske hierarhije. 

Oblikovanje učeče se organizacije zahteva specifične spremembe na področjih vodenja, 

strukture, dajanja še večih in večjih pooblastil zaposlenim, komunikacij, participativne 

strategije in prilagodljive kulture. S ciljem, da bi se organizacija hitreje učila, je potrebno 

razviti razumevanje in proces organizacijskega učenja. Učeči se vrtec in vsak njegov član 

mora biti pripravljen na izzive stalnih sprememb, inovativnosti, razvoja in uresničevanja 

kreativnosti, ki vodijo do pozitivne organizacijske identitete. 

 

Dimovski (prav tam) poudarja, da so sodobne organizacijske spremembe stalno razvijajoče se, 

zato je v učeči se organizaciji potrebno v vseh celicah, enotah delovanja, neprestano razvijati 

odziv za prožnost, voljo za uresničevanje sprememb, delitev znanj in razvoj skupnih vrednot. 

Zato uresničevanje pozitivne organizacijske identitete zahteva preusmeritev delovanja in 

razmišljanja zaposlenih od ločenih delov k celoti, od nosilcev idej do uresničevalcev ciljev, od 

pasivnih udeležencev do aktivnih ustvarjalcev skupne identitete. 

 

Po definicijah lahko povzamemo nekaj skupnih lastnosti pojma. Učeča se organizacija je med 

drugim torej tudi tista, ki zna ustvarjati, pridobivati, interpretirati, prenašati in zadržati znanje 

ter namerno spremeniti svoje vedenje, da bi odrazila svojo prenovo. Učeče se organizacije so 

organizacije, kjer  ljudje neprestano razvijajo svoje zmožnosti, da bi ustvarili rezultate, ki si 

jih resnično želijo, in kjer so novi vzorci mišljenja zaželeni, in kjer je svobodno vzpostavljena 

iniciativa posameznika in tima, in kjer se ljudje konstruktivno učijo, da bi znali prepoznati 

celoto delovanja. V učeči se organizaciji se mentalne kognitivne strukture posameznikov 



Marta Rogelj Lipoglavšek: Vodenje za spodbujanje kakovosti vrtcev Jugovzhodne Slovenije 

 

 
34 

preko timskega dela prenašajo v organizacijski sestav, se nato na podlagi medsebojne 

interakcije spreminjajo, plemenitijo in vodijo do skritih zakladov dolgoročne paradigme 

uspeha. 
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3.2 DRUŽBENA ODGOVORNOST VRTCA 

 

Notranje dimenzije v institucijah so v največji meri povezane z investicijami v intelektualni 

kapital, zdravje in varnost zaposlenih, ustvarjanje pogojev za spremenjene načine vodenja 

podjetij in upravljanje z naravnimi viri. Vse to pa tudi institucija, kot je vrtec, prinaša 

družbeno koristne posledice. Pomemben strateški cilj je procesna pot h graditvi najbolj 

dinamične in na znanju temelječe družbe na svetu, zmožne dolgoročne rasti, boljših 

zaposlitvenih možnosti in večje družbene kohezivnosti (Barle idr., 2008: 49). 

 

Za razliko od drugih tipov organizacij je po besedah avtorja Možine (2000: 5) učeča se 

organizacija tista, ki v okolje oddaja klimo, kjer se vsak posameznik razvija in oddaja svoj 

potencial; širi kulturo učenja na vključene posameznike in skupine; vodi stalen proces 

sprememb učinkovitega doseganja ciljev; kjer se kreira nove ideje, rešuje probleme in išče 

nove možnosti za učenje.  

 

Dimovski in Penger (2004: 810) na tem mestu dodajata odgovornost institucij v smislu 

fleksibilnosti. Učeče se družbe 21. stoletja temeljijo na enakosti, odprtih informacijah, nizki 

stopnji hierarhije, organizacijski kulturi, ki spodbuja prilagodljivost in timsko delo. Za 

uspešno vodenje ter za sodobno, učečo se družbo je tako dandanes potrebno vpeljevati nove 

koncepte, ki v ospredje vse bolj postavljajo izzive obvladovanja informacij, znanja in 

razvijanja intelektualnega kapitala že v vrtcu.  

 

Tudi avtorica P. M. Buhler (2002) gleda na povezavo okolja in učeče se organizacije s širšega 

vidika. Vidi sočasen in vzajemen vpliv delovanja. Meni namreč, da je gradnja učeče se 

organizacije integralen sestavni del uspeha v okolju. Delovanje institucij mora biti hitro, 

gibčno in odzivno. V hitro spreminjajočem se okolju se je potrebno nemudoma prilagoditi 

spremembam. Po avtoričinem mnenju je bistvo ustvarjanja učeče se organizacije v 

pridobivanju novega znanja iz zunanjega okolja in prenašanje le tega v organizacijo, da se 

shrani in nato ustvarja spremembe. Vse navedeno je ključnega pomena za izboljšanje 

kakovosti, poglabljanje odnosov, uspešnejše uresničevanje strategij in zviševanje 

zadovoljstva.  
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Če se obrnemo v kontekst današnjega časa in neizogibne recesije, se dandanes organizacije 

zelo posvečajo različnim dimenzijam človeških virov. Izhajajo iz predpostavke, da je za 

institucijo danes najbolj žgoče vprašanje, kako pridobiti in obdržati sposobne zaposlene. V ta 

namen je ključno vseživljenjsko učenje, opolnomočenje zaposlenih, boljši pretok informacij v 

organizaciji, večja raznolikost zaposlenih. 
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3.3 PROFESIONALNI RAZVOJ V VRTCU 

 

Učeča se organizacija je hkrati naložba v ustvarjalne ljudi, posledično v dvig uspešnosti in 

učinkovitost organizacije. To je tudi element družbene odgovornosti in hkrati konkurenčna 

prednost institucije. Izboljšanje individualne in organizacijske uspešnosti prinaša dvig 

kvalitete. 

 

Hoyle (v Marentič Požarnik, 2000) se v svoji opredelitvi pomena profesionalnosti osredotoča 

v smislu poklicnega udejstvovanja, saj meni, da je za profesionalnost značilna visoka raven 

znanja, svobode oz. avtonomije pri odločitvah, reševanje zahtevnih problemskih (ne rutinskih) 

situacij, profesionalna etika oz. odgovornost do klienta, družbeni ugled oz. plačilo, jasna 

poklicna identiteta, varstvo poklicnih interesov (združevanja, zbornice ...) ter stalno strokovno 

izpopolnjevanje.  

 

Profesionalni razvoj pedagoških delavcev je del vseživljenjskega učenja, ki se začne, ko oseba 

začne delati (Terhart, 1997; po Valenčič Zuljan, 2001). Zajema vse učne izkušnje, ki 

neposredno ali posredno koristijo posamezniku in prispevajo h kakovosti njegovega 

strokovnega dela. Prek njih vzgojitelj razvija kritično znanje, spretnosti in sposobnosti na 

vseh področjih svojega poklicnega življenja. 

 

Po Valenčič Zuljan (2001: 131) je profesionalni razvoj pedagoga »proces pomembnega in 

vseživljenjskega učenja, pri katerem lahko vzgojitelji osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja 

ter spreminjajo svojo prakso. Gre za proces, ki vključuje posameznikovo osebnostno, 

poklicno in socialno dimenzijo ter pomeni njegovo napredovanje v smer kritičnega, 

neodvisnega in odgovornega odločanja ter ravnanja pri uresničevanju lastne kariere.« 

 

Loucks-Horsey (v Javornik Krečič, 2006) je opredelil deset elementov uspešnega 

profesionalnega razvoja, ki vključujejo tako elemente osebnega kot tudi institucionalnega 

razvoja: 

- sodelovanje, kolegialnost, 

- pripravljenost za tveganje in preizkušanje novega, 

- pripravljenost za uporabo obstoječe baze znanja, 

- ustrezna uporaba nagrad in spodbud, 
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- podpora vodstva, uprave, 

- vključenost vseh pri oblikovanju odločitev, zastavljanju in uresničevanju ciljev, izvajanju in 

vrednotenju, 

- vključenost v profesionalno učenje z načeli učenja odraslih in procesov spreminjanja, 

- sprava med osebnimi in institucionalnimi cilji ter cilji javne šole nekega področja ter 

- umestitev profesionalnega razvoja znotraj organizacijske strukture in filozofije ustanove ter 

okolja. Med naštetimi pogoji uspešnega profesionalnega razvoja velikokrat zasledimo 

elemente, ki ne vključujejo zgolj vzgojitelja kot profesionalca (individum), ampak tudi okolje, 

v katerem se ima le-ta možnost razvijati za kakovostno kontinuirano strokovno rast, ki 

prispeva h kvaliteti delovanja, tako na ravni posameznika kot organizacije.  
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3.4 EVOLUCIJA MODELA UČEČE SE ORGANIZACIJE 

 

Tako kot prenekatera sodobnejša oblika različnih modelov je tudi model učeče se organizacije 

skozi zgodovino prebrodil določen proces. Začetek ima značilno zaprto, neustvarjalno obliko, 

medtem ko konec predstavlja demokratično, konstruktivno obliko, ki spodbuja k novemu 

začetku in k inovativnim rešitvam. Naj po Dimovskem (2009: 243–244) predstavimo še bolj 

konkretno: 

a) tradicionalna organizacija: nadrejeni vzdržujejo kontrolo procesa in strategije, nadzor, 

hierarhija, 

b) horizontalno matrična organizacija (vmesna faza): timi z opolnomočenimi člani, 

odgovornimi za kvaliteto dela, 

c) učeča se organizacija: zaposleni vidijo celotno sliko in imajo vse informacije. 

Udejanjajo skupno strategijo in delijo odgovornost za zadovoljstvo vseh. Vsi so 

vpleteni v tok odločanja in akcij. 

 

V tradicionalnih organizacijah je bila celotna oblika organizacije hierarhična od zgoraj 

navzdol. Koordiniranje in kontroliranje je potekalo po navpičnici, kjer je največja moč 

odločanja prevladovala na višjih ravneh institucije. V novi paradigmi pa primarna 

odgovornost vodij ni sprejemanje odločitev, temveč ustvarjanje sposobnosti učenja po celotni 

organizaciji (Dimovski in Penger, 2004: 812). Rollinson s sodelavci (1998) ugotavlja, da 

klasične organizacijske strukture poudarjajo velikost, jasnost vlog, formalizacijo in kontrolo. 

Nove strukture pa poudarjajo fleksibilnost in inovacije. Poudarja se povečanje kontrolnega 

razpona, posledično vzpostavljanje novih načinov dela. 

 

O razvoju k nadgradnji organizacije in upoštevanju zaposlenih, opisuje spremembe tudi Senge 

(1990). Organizacijska struktura učeče se organizacije pa postopoma pridobiva poudarek na 

skupinskem delu in obnašanju prilagodljivosti in prožnosti med zaposlenimi. Posledično pa so 

zaposleni nagnjeni k nenehnem napredku. Učeča se organizacija je tista, ki je sposobna 

ustvarjati (Možina v Adizes idr., 1996: 88–91), pridobivati in prenašati znanje in na tej 

podlagi tudi spreminjati svoje vedenje. To velja za vse zaposlene.  

 

Nekaj več sta o razlikovanju učenja v tradicionalni in sodobni organizaciji zapisala Uršič in 

Nikl (2004). Menita, da tudi v tradicionalnih organizacijah poteka učenje, vendar največkrat 
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intuitivno in nezavedno. Učeče organizacije pa se odlikujejo ravno po tem, da je učenje 

sistematično, da poteka na vseh ravneh (individualni, skupinski, organizacijski), v korist 

celotne organizacije. Rezultate takšnega inovativnega učenja  uporabljajo za doseganje boljših 

rezultatov. Po njunem mnenju se kontrolna in nadzorna funkcija tradicionalnih organizacij 

nadomesti z zavzemanjem za učenje med vsemi organizacijskimi člani in z njimi.  

 

Večje pridobivanje novih informacij je podlaga individualnemu fondu znanja. Za 

demokratično učenje odraslih v organizaciji je osrednjega pomena razumevanje bistva 

procesov, v katerih sodelujejo. Torej ne le, kako procesi potekajo, ampak zakaj so pomembni, 

kakšna je njihova podrobna vsebina. Razumevanje je mnogo zahtevnejša oblika učenja kot le 

pomnenje novih informacij, zahtevneje je namreč poznati vzroke odpora in mehanizme 

njihovega delovanja.  
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4 VRTEC IN POMEN  NJEGOVEGA OKOLJA NA VZGOJNO- 

IZOBRAŽEVALNO DELO 

4.1 ORGANIZACIJSKA KLIMA 

 

Klimo v organizaciji ustvarjajo vsi zaposleni, torej vsi skupaj in vsak posebej. V različni 

strokovni literaturi najdemo veliko različnih izrazov za označevanje klime: organizacijska 

klima, psihološka klima, delovno ozračje, osebnost podjetja, organizacijska kultura itd. Vsi ti 

pojmi so sinonim za uravnovešene, zdrave organizacijske razmere, v katerih lahko ljudje 

delajo s samospoštovanjem in imajo odprte možnosti tudi za osebni razvoj (Lipovec, 1987). 

 

Lipičnik (1998) govori o klimi kot ozračju v organizaciji, to ozračje pa je posledica bolj in 

manj znanih dejavnikov iz preteklosti, sedanjosti, širšega in ožjega okolja. Vsi ti dejavniki 

vplivajo na samo vedenje ljudi in uporabo njihovih lastnih zmožnosti. V različnih 

organizacijah je različen vpliv organizacijske klime, različna so vedenja in stališča zaposlenih.  

 

Zelo sorodnega mnenja je V. Rus (1994), ki dodaja, da organizacije v okolico sporočajo 

določeno vzdušje, ki ima lahko pozitiven ali negativen vpliv na storilnost oziroma na 

uresničevanje socialno-emocionalnih odnosov v organizaciji ali v posamezni manjši skupini. 

Sama klima v skupini predstavlja ozračje, v katerem člani skupine delajo in sledijo skupnim 

ciljem. Dobra klima v skupini je tudi podpora vodjem, skupnim ciljem in ustvarjalni naboj za 

reševanje problemov. 

 

Rupar (2002) opredeljuje šolsko klimo oziroma klimo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 

kot vzdušje v javni ustanovi. Prav tako trdi, da je klima eden od najosnovnejših dejavnikov, ki 

vpliva na to, kako se tam počutijo učitelji, učenci, vzgojitelji, otroci, starši ter kakšni so 

odnosi med njimi. Organizacijska klima v javnih ustanovah predstavlja splet različnih 

dejavnikov, ki dajejo ustanovi svojevrsten pečat, po katerem se ustanove razlikujejo med 

seboj.  

 

Nadaljujemo z mehkimi dimenzijami organizacijske klime, osebnostjo organizacije in 

njihovih posameznikov, ki jih navaja R. Mihalič (2007). Ti elementi so: zadovoljstvo, zavest, 

počutje, medsebojni odnosi, avtonomnost, sodelovanje, solidarnost, zavzetost, lojalnost in 
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motiviranost. Brajša (1995) pa to poimenuje bolj subjektivno. Govori o mehki resničnosti 

vzgojno-izobraževalne ustanove. Mehko resničnost predstavljajo ljudje, ljubezen, 

motiviranost, ustvarjalnost, medsebojni odnosi, medsebojna komunikacija, timsko 

sodelovanje, zaupanje, vizija, cilji, domišljija, lojalnost, smisel itd.  

 

Medsebojni odnosi in zadovoljstvo zaposlenih se vsekakor odražajo v klimi vrtca, ki jo bomo 

analizirali v nadaljevanju. Zanima nas predvsem klima med zaposlenimi v vrtcu oziroma 

pomen organizacijske klime. Pri preučevanju literature o organizacijski klimi smo naleteli na 

različne opredelitve pojma. V nadaljevanju bomo primerjali bistvene definicije pojma 

organizacijska klima.  

 

Z vidika gestalt psihologije predstavlja socialna klima, ki jo danes poznamo pod izrazom 

organizacijska klima, celoto, ki temelji na podlagi zaznanih izkušenj in vzorcev vedenja ljudi 

v organizaciji. V začetnih pojmovanjih organizacijska klima predstavlja nekaj, kar je več kot 

le vsota različnih individualnih zaznav posameznikov (Musek Lešnik, 2010).  

 

Stringer (2002) meni, da je organizacijska klima pod vplivom svoje kulture in nasprotno – 

tudi organizacijska kultura je pod vplivom klime v organizaciji. V svojem delu avtor navaja, 

da na klimo poleg kulture in zgodovine organizacije vplivajo še zunanje okolje, strategija 

organizacije, vodenje in notranja organiziranost.  

 

Lipičnik (1998) trdi, da je organizacijska klima skupen izraz za način vedenja ljudi in 

zaznavanje medosebnih odnosov. Meni, da se človek lahko prilagodi klimi, kar je za človeka 

koristno, saj mu to omogoča boljše življenje, boljšo prihodnost. Lahko pa se zgodi, da se 

prilagodi klimi, ki mu škoduje. V tem primeru se pojavijo želje po spreminjanju klime. Če 

želimo neustrezno in neželeno klimo spremeniti, jo moramo najprej preučiti. Preučiti 

organizacijsko klimo pomeni, ugotoviti značilne dimenzije, vzroke za njen nastanek in 

posledice, ki jih ima na vedenje ljudi.  

 

Klima v različnih organizacijah je torej odvisna od vedenja ljudi v njih in njihovih 

medosebnih odnosov. Vsak posameznik mora razmisliti o svojem počutju v določeni 

organizaciji in poiskati vzroke za takšno počutje, saj lahko vsakdo prispeva k dobri klimi v 

organizaciji.  
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Prehajamo na bolj usmerjeno, po avtorjevem mnenju že merljivo okolje. Možina (1994: 146) 

definira organizacijsko klimo kot niz merljivih lastnosti delovnega okolja, zaznanih 

neposredno ali posredno od tistih ljudi, ki živijo in delajo v tem okolju, in vpliva na 

motivacijo in vedenje zaposlenih. Iz mnogih definicij, ki obstajajo za to področje, lahko po 

njegovem povzamemo nekaj skupnih lastnosti organizacijske klime. Meni, da je klima 

relativno trajna in nastaja preko interakcij med člani organizacije. Klima vpliva na vedenje 

ljudi, ljudje pa njene lastnosti lahko opišejo, kar pomeni, da se jih jasno zavedajo. 

Organizacijska klima odraža kakovost delovnega okolja, po čemer se organizacije razlikujejo 

med seboj. V. Rus (2004) navaja, da je organizacijska klima poleg prevladujočega vzdušja, 

povezana tudi oziroma predvsem z ljudmi in njihovimi osebnostnimi značilnostmi, torej z 

njihovimi sposobnostmi, temperamentom, značajem, vrednotami, stališči in motivacijo.  

 

Avtorica T. Raspotnik (2013) je pri raziskovanju klime med zaposlenimi v Vrtcu Zagorje ob 

Savi prišla do ugotovitve, da so znotraj organizacijske klime potrebni ukrepi pri dimenzijah, 

ki so bile slabo ocenjene. Zaposleni v tem vrtcu so slabše ocenili notranje odnose, vodenje, 

notranje komuniciranje, informiranje in nagrajevanje.  

 

Posameznikovo zaznavanje. Organizacijska klima pomeni percepcijo – zaznave, kako 

zaposleni dojemajo lastno združbo in kako dojemajo svoje možnosti ter pogoje dela. Lastnosti 

združbe zaznavajo posamezniki v okviru svojih lastnih vrednot, ki so pomembne za lastno 

blagostanje. Ko so zaznave skupne večjemu številu v združbi, govorimo o organizacijski 

klimi (Neal, West in Petterson, 2000). Klima predstavlja stanje zaznav v organizaciji in jo 

lahko proučujemo z vprašalniki. Predstavlja pomoč pri razlagi različnosti človeškega vedenja 

v organizaciji, kar nam služi za usmerjanje aktivnosti zaposlenih. Organizacije si tako lahko 

prizadevajo ustvariti takšno klimo, ki bo nudila najboljše rezultate, oziroma bi ji lahko rekli 

ugodna klima.  
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4.2 ORGANIZACIJSKA KULTURA 

 

Organizacijsko kulturo opredeljujemo kot celostni in korporativni sistem vrednot, norm, 

pravil, stališč in prepričanj, skupnih lastnosti, načinov izvajanja procesov in postopkov, 

vedenja in načinov delovanja zaposlenih, skupnih ciljev ter vrste in oblike interakcij, tako 

znotraj sistema kot tudi zunaj okolja (Mihalič, 2007). Poleg tega je organizacijska kultura tudi 

vzorec nekih temeljnih domnev, ki jih je med učenjem določena skupina iznašla, odkrila in 

razkrila. 

 

Poglejmo, kako Ivanko (2004) vidi organizacijsko klimo v smislu tako skupnega kot tudi  

individualnega. Pojmuje jo kot združevalno silo v organizaciji; kot kolektivno voljo članov v 

organizaciji, nanašajočo se na to, kaj organizacija resnično naredi za svoj razvoj; je vzorec 

skupnih prepričanj in vrednot, ki oblikujejo pomen za njene člane in določa pravila njihovega 

vedenja; je tisto, kar resnično omogoča razumeti bistvo in dušo organizacije; so tista 

prepričanja in vrednote, ki so jih člani sprejeli za svoje; je tisto, kar višje vodstvo v 

organizaciji uporablja kot skupno podlago vodenja sebe in drugih; je tisto, v kar skupno 

verjamejo člani organizacije ter je vzorec prepričanj in pričakovanj članov organizacije.  

 

Lipičnik (1998) meni, da je videti, da je organizacijska kultura ena globljih in razširjenih 

dimenzij.  Organizacijska kultura ima torej tudi po Lipičniku dimenzije, na osnovi katerih 

prepoznavamo, kakšna je. Najpogosteje se v zvezi s temi dimenzijami omenjajo: odnos do 

dela, odnos do učinkovitosti, do trga, do konkurence itd. Avtor v pojmu organizacijska kultura 

vidi naše nazore, vrednote, pravila vedenja, norme ter simbole. Lipičnik podaja zanimivo 

mnenje in sicer, da organizacijska kultura večinoma ne izraža neposredno, temveč se 

posredno kaže v tem, kaj počnemo in kako, kakšen je naš odnos do sebe in okolja. Opozarja 

torej tudi na dejavnike, ki so prikriti, pogosto se jih tudi sami ne zavedamo, čeprav 

pomembno sooblikujejo našo življenjsko držo. Organizacijska kultura ima v literaturi mnogo 

različnih definicij. Predvsem pa je vsem skupno, da je organizacijska kultura sistem vrednot, 

stališč, norm in prepričanj.  
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4.3 POZITIVNA KLIMA ZA IZBOLJŠEVANJE DELOVNIH RAZMER 

 

Klimo ugotavljamo zato, da bi ugotovitve lahko uporabili pri njenem spreminjanju (Lipičnik, 

1998). Predpostavka, ki jo pri tem uporabljamo, je, da je klima lahko neugodna in jo je treba 

spremeniti. Tako ugodnost ali neugodnost klime zmeraj presojamo glede na določene cilje, ki 

jih želimo doseči. V praksi srečujemo nekaj načinov spreminjanja klime. Najpogosteje se 

klima spreminja nekontrolirano, nenadzorovano. Tovrstno spreminjanje klime lahko povzroča 

nešteto vplivov iz okolja, bližnjega in daljnega. Pri drugem načinu spreminjanja klime z 

navodili skušamo uravnati vedenje posameznikov. Precej dimenzij klime pa ni mogoče 

reševati s predpisi, vsaj tistih poglavitnih ne, kjer prihajajo do izraza odnosi med zaposlenimi. 

Tovrstne dimenzije je mogoče spreminjati le z neposrednim delom, pojasnjevanjem, 

dokazovanjem. Klima se lahko spreminja razmeroma hitro, če ljudje verjamejo in zaupajo 

tistim, ki jim predlagajo različne akcije. Seveda se s tem ustvarja tudi pričakovanja, ki jih je 

potrebno nato uresničiti. Klimo in njene dimenzije ustvarjajo neposredni stiki z ljudmi, pri 

tem pa imajo vodje največ možnosti in odgovornosti za njihovo nastajanje (prav tam). 

 

Preko prejšnjih poglavij smo dokazali, da je kakovost zelo pomembna, a hkrati zelo odvisna 

od pristanka zaposlenih, to je, koliko so motivirani in pripravljeni sprejeti pobude za 

kakovostno delo. Kakovost delovnega življenja je izražena z možnostmi zaposlenih, da z 

delom v organizaciji zadovoljijo svoje osebne potrebe (Adizes idr., 1996). Ljudje menijo, da 

je njihovo delovno življenje kakovostno, če lahko ustvarjalno prispevajo k uspehu 

organizacije, kjer je potrebno ustvariti vzdušje, v katerem vsakogar obravnavajo kot 

strokovnjaka za njegovo delo. Temu ustrezna so tudi pričakovanja do posameznikov, ki si jih 

prizadevajo izpolniti. K povečevanju delovnega učinka in kakovosti dela pripomore tudi 

kakovost delovnega življenja. Z boljšo motiviranostjo, večjim zadovoljstvom delavcev, 

boljšim sporazumevanjem ter zmanjševanjem odpora do sprememb, bodo ljudje ustvarjalnejši 

(prav tam).  

 

Vključevanje delavcev v odločanje o stvareh, ki se nanašajo na njihovo delo in njih same, je 

zelo pomembna metoda za dvig kakovosti delovnega življenja (prav tam: 192). Tako se pri 

delavcih oblikuje občutek odgovornosti in občutek avtorstva sprejetih odločitev. Vključevanje 

delavcev v odločanje pa ne more biti uspešno kot enkraten projekt, če to ni ena bistvenih 
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sestavin organizacijske kulture. Če to je, lahko v organizaciji najdejo številne načine, kako 

delavci lahko pridejo do besede.  

 

Za uresničevanje delavčevih potreb, želja in pričakovanj v zvezi z delom je izboljševanje 

delovnih razmer tehtnega pomena. Potrebe zaposlenih naraščajo soodvisno z izobrazbo in 

splošno razgledanostjo, zato želijo imeti zaposleni čim boljši pregled nad svojim delom. Pri 

svojem delu želijo biti samostojni, kar omogoča, da več prispevajo k skupnim dosežkom. V 

številnih organizacijah imajo razne oblike sodelovanja, predvsem pri nadzoru nad lastnim 

delom in komuniciranjem. Ena pomembnih nalog vodje je vzpostavitev komunikacije s 

sodelavcem, kar lahko bistveno pripomore k sodelovanju slednjega v procesu dela. Druga 

pomembna naloga pa je spodbujanje zaposlenih k dajanju koristnih predlogov, ki lahko 

bistveno pripomorejo h kakovosti in povečevanju produktivnosti. 

 

Možina večkrat poudarja (2002: 178), da so dobri medčloveški odnosi pomembni za pomen 

zadovoljevanja potreb posameznika. Učinkovitost dela v timih se poveča na račun dobrega 

ravnanja z delavci in ne le zgolj na račun spreminjanja tehničnih dejavnikov delovnega 

okolja. 
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5 POMEN RAVNATELJEVEGA DELA ZA KAKOVOSTNO 

DELO V VRTCU 

5.1 RAVNATELJ KOT VODJA 

 

Ravnatelj v sodobnem času dobiva spremenjeno in dopolnjeno vlogo: ravnatelj kot pedagoški 

vodja in ravnatelj kot menedžer izhaja iz upravne in pedagoške funkcije vodenja in obe vlogi 

sta zelo tesno povezani (Devjak, 2003: 100). Ravnatelj kot pedagoški vodja vrtca se ukvarja z 

vprašanji vzgojnega procesa, opravlja hospitacije po oddelkih, izvaja razgovore z 

vzgojiteljicami in pomočnicami ter vodi pedagoški zbor. Ravnatelj kot manager pa mora 

zagotavljati čim boljše pogoje za pedagoško delo, tako da obravnava vprašanja pogojev, 

realiziranja predšolske vzgoje, obravnava kratkoročnih in dolgoročnih načrtov dela, razporeja 

in deli naloge, skrbi za povezovanje z okoljem in poskrbi za evalvacijo dela (prav tam). 

 

M. Velikonja (1995) vidi vodenje predvsem z medsebojnim usklajevanjem pri oblikovanju in 

doseganju skupinskega cilja. V omenjeno sta vključena tudi ustvarjanje in vzdrževanje 

razmer, v katerih lahko posamezniki na poti do cilja izpolnjujejo svoje potrebe. Avtorica pri 

vodenju izpostavlja dejavnost zadovoljevanja temeljnih psihosocialnih potreb članov. 

Odgovorni človeški funkciji podobno pristopa tudi Možina (2002: 499), ki vidi vodenje kot 

sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja sodelavcev k želenim ciljem. Vse to naj bi se 

odvijalo na način ustvarjanja ugodnega ozračja za doseganje organizacijskih ciljev. Kovač 

(2004: 17) temu dodaja, da se sodelavce usmerja z vplivanjem na njihovo obnašanje kot tudi 

interakcije v in med skupinami za doseganje in uresničitev postavljenih ciljev.  

 

A. Tomič (1995: 214–217) vodenja v današnjem času ne vidi zgolj v luči vplivanja in 

usmerjanja. Izpostavlja tudi občutljivost in dovzetnost vodij, odzivnost na potrebe vodenja v 

sodobnem času. Po njenem mnenju morajo vodilni in vodstveni delavci dandanes upoštevati 

tudi trend zaposlenih, ki želijo biti avtonomni, produktivni in cenjeni. Po tem človeškem 

vidiku se vodenju dvigne pomen. Ne pomeni le dajanja navodil za delo, temveč tudi suport 

sodelavcem, da obvladajo naloge. Vodilni delavci sodobnega sveta morajo mnogo globlje 

razumeti sami sebe. Več se morajo naučiti o svojih potrebah in motivacijah ter odkriti, kako 

obvladujejo svoja stališča, presojajo in se trudijo razumeti ustvarjalne procese. Šele na 

podlagi tega se lahko naučijo vživljati v notranji svet drugih in ga razumeti.  
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Avtorja Dimovski in Penger (2005: 11) opredeljujeta vodenje še širše, na različnih področjih 

delovanja. Opisujeta, da vodenje pomeni ustvarjanje skupne organizacijske kulture in vrednot, 

zadeva komuniciranje ciljev zaposlenim po celotni organizaciji in vnašanje volje zaposlenim 

po zasledovanju čim boljših dosežkov. Vključuje proces motiviranja celotnih organizacijskih 

enot, kot tudi tistih posameznikov, ki delajo neposredno z vodjo. V dobi negotovosti in hkrati 

konkurenčnosti ter naraščajoče raznovrstnosti dela je sposobnost oblikovanja kulture, 

komuniciranja ciljev in motiviranja zaposlenih ključnega pomena za uspeh organizacije. 

Vodenje torej v svojem najširšem smislu zajema aktivnosti sprožanja akcij, komuniciranje, 

motiviranje in kadrovanje.  

 

Lahko bi rekli, da tako kot pri učeči se organizaciji tudi tukaj vidimo napredek v razvoju 

pojma oziroma vodenja z dovzetnostjo za spremembe, ki nam jih prinašata čas in družbeno 

okolje. Ni več pretirane potrebe po hierarhičnem nadzoru, izvajala naj bi se potreba po 

razpršenem vplivanju, posameznikovem prevzemanju in zaupanju odgovornosti ter na koncu 

zavedanju k lastnemu doprinosu – tako na osebni ravni kot tudi na ravni in izboljšavi 

institucije.  
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5.2 ELEMENTI VODENJA 

5.2.1 RAVNATELJ KOT MOTIVATOR 

 

Vprašanje, kako motivirati zaposlene, je prisotno že od nekdaj in ga najdemo v prenekateri 

literaturi in seveda tudi v praksi. Ker je vsak posameznik edinstven in se odziva drugače, je 

naloga vodje, da te razlike sprejme in z ustreznimi spodbudami usmerja delovanje svojih 

podrejenih v smeri doseganja ciljev. 

 

Individualne značilnosti, kot so osebne potrebe, vrednote, stališča in interesi, človek prinese s 

seboj na delo. Vrčko s soavtorji (2004: 140–167) najprej poudarja posameznika. Ker se 

lastnosti razlikujejo od posameznika do posameznika, je kompleksno vprašanje, kaj ljudi 

motivira. Vsaka ustanova si želi, da bi razpolagala z najboljšimi kadri, ki bi bili poleg hitrega 

in natančnega dela sposobni tudi ustvarjalno razmišljati, sprožati spodbude ter uresničevati 

cilje. Za vse to pa je potrebna motivacija. Motivirani ljudje so pripravljeni v ustanovi veliko 

prispevati in to zato, ker to hočejo in ne zato, ker to morajo. Pri tem je pomembna vloga vodij, 

ki motivacijo uporabljajo za usmerjanje človekove aktivnosti v želeno smer.  

 

Avtor definira motivacijo kot pomembno človekovo silo oziroma individualno energijo, ki se 

sprosti, ko posameznik v svojem delovnem okolju najde razloge in smisel svoje vključitve v 

aktivnosti, ki odgovarjajo njegovim prepričanjem, željam in potrebam. Ob tem poteka proces 

spodbujanja hotenj in motivov, nastalih v človekovi notranjosti ali v njegovem okolju na 

podlagi njegovih potreb, ki usmerjajo njegovo delovanje k cilju. Cilj, ki je povod delovne 

aktivnosti, mora biti usklajen s človekovimi potrebami. Torej je motivirano delovanje 

usmerjeno delovanje. 

 

Tudi Lipičnik (1998: 162) navaja, da proces motivacije sestoji iz treh sestavin: identifikacije 

nezadovoljene potrebe, določitve cilja, ki naj potrebo zadovolji, in opredelitve akcije, s katero 

je ta cilj moč doseči. Motivacijo tako lahko opredelimo kot skupek dejavnikov, ki povzročajo, 

da se ljudje vedejo oziroma delujejo v določeni smeri. Motivirati zaposlene torej pomeni 

razumeti, kaj jih žene in spodbuja k dobremu delu. Vodja, ki pozna mehanizem motivacije in 

silnice, ki spodbujajo človekovo aktivnost in ki razume potrebe in motive posameznikov, 



Marta Rogelj Lipoglavšek: Vodenje za spodbujanje kakovosti vrtcev Jugovzhodne Slovenije 

 

 
50 

lahko predvidi vedenje zaposlenih. Tako ga lahko usmerja in ustvarja priložnosti, ko si 

zaposleni sami želijo delati ter učinkovito opravljati svoje naloge. 

 

Mayer (1994: 18) razlaga pojem motivacije kot nenehen spodbujevalni proces osmišljanja 

osebnega poslovnega življenja in doživljanje zadovoljstva, ki ga nudijo možnosti 

ustvarjalnega dela v ustanovi. Lahko bi rekli, da je človek prav zato močan, kot meni Denny 

(1997: 9–10). Prepričan je, da sta motivacija in moč tesno povezani med seboj in da je 

motiviran človek močan in zmožen narediti karkoli. Torej, če želi biti vodja uspešen in 

učinkovito motivirati zaposlene, mora znati predvsem identificirati in poslušati njihove 

potrebe. Pri bodočem delu pa to seveda ustrezno upoštevati oziroma udejanjiti v praksi.  
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5.2.2 VODENJE IN USTVARJALNOST  

 

Ustvarjalna organizacija je okolje, kjer so posamezniki in timi motivirani za kreiranje izvirnih 

rešitev, vzvodi za to pa so v rokah vodij, ki morajo za vodenje ustvarjalnosti nenehno 

izumljati nove pristope, kar pomeni, da morajo biti tudi sami ustvarjalni (Brečko, 2007: 5). 

Definicijo zelo podobno, le z drugačnim izrazoslovjem, predstavi Mayer (v Kovač idr., 2004: 

93). Poudarja, da mora ustvarjalna organizacija zaposlenim zagotoviti razmere, pogoje in 

vzdušje, kjer bodo lahko spontano ustvarjali novosti. Sodobni vodja mora znati s svojimi 

sodelavci prerasti rutino z ustvarjalnostjo, ki zahteva posebno ravnanje in pogoje.  

 

M. Velikonja (1995: 68) pa izpostavlja tudi pomembno aktivno vlogo ostalih v procesu. Pravi, 

da vodenje in delovanje ustvarjalnega tima zahteva posebne razmere. Prijeme aktiviranja 

potencialov skupine je treba nenehno odkrivati in razvijati, ker univerzalnih receptov ni. 

Skupina je zrela za ustvarjalno sodelovanje šele takrat, ko se časovno in vsebinsko uskladi 

(sinhronizira in harmonizira) intelektualne prispevke in medosebne odnose posameznih 

članov. Ustvarjalna skupina je živ organizem, ki raste, zastaja, in se z dinamiko medosebnih 

odnosov nazaduje spet rojeva. 

 

Nenehno ustvarjanje novega in izvirnega postaja ključna potreba organizacij, saj je osnova 

njihove konkurenčnosti in uspešnosti zaposlenih. Temeljni proces v organizaciji je ustvarjalno 

delo. Počasi prodira spoznanje, da so za ustvarjalno organizacijo enako kot sposobnosti in 

motivacija zaposlenih, pomembne tudi druge umske razsežnosti. Čustvovanje določa odnosne 

vidike v medosebni dinamiki, komuniciranju, motivaciji. Intuicija igra nadvse pomembno 

vlogo pri odločanju in ustvarjalnosti. Izrazna moč je ključna razsežnost prepričljivosti in 

vplivnosti pri vodenju, pogajanjih, odločanju, predstavitvah. Ljudje so ustvarjalni le, če svoje 

delo opravljajo z veseljem. Poverjanje nalog potem ne more biti več ukazovanje, marveč 

pogajanje, ki upošteva posameznikove interese, znanje, delovne pogoje in pripomočke ter 

časovno razpoložljivost. Človeški kapital je najpomembnejši proizvodni in razvojni dejavnik 

ustvarjalne organizacije. Od kakovosti človeškega kapitala je odvisna učinkovitost 

organizacijskih procesov. Potrebo po ustvarjalnem timskem delu narekuje osrednja značilnost 

današnjega časa: vse večja sestavljenost in hitrost sprememb, ki jim posameznik ni več kos. 

Slog vodenja, ki naj bi iz ljudi izvabil izvirne zamisli in jih napeljal k njihovi izjemni 

uresničitvi, temelji na preprostem dejstvu, da so naši sodelavci izključni lastniki svojega 
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umskega kapitala. Vodja, ki želi svoj tim povzdigniti na raven ustvarjalnosti, mora najprej 

doseči tako stopnjo zaupanja svojih sodelavcev, da bodo le-ti pripravljeni prostovoljno in z 

veseljem ponuditi svoje naravne darove in znanje. Prebujanje ustvarjalnosti v timu je prej 

umetnost kot znanost. Vsakokrat so na voljo povsem drugačni vzvodi, univerzalnega recepta 

ni (Kovač, 2004: 120–127). 

 

Sočasno, navezujoč na zagotavljanje pogojev za ustvarjalno vodenje po Možini (v Adizes, 

idr., 1996: 90) sledijo tudi opredelitve glede značilnosti ustvarjalne vodje. Te značilnosti so 

naslednje: odprtost za novo, sistemsko mišljenje, ustvarjalnost, osebna učinkovitost in 

empatija.  

 

Tudi Brajša (1995: 102) niza lastnosti ustvarjalnega vodje tima: ustvarjalna pripadnost in 

optimalna povezanost, krožno informiranje in soorganiziranost članov, skrb za ustvarjalno 

sodelovanje, ohranjanje pravičnih odnosov med člani, spodbujanje ustvarjalne komunikacije, 

ohranjanje ustvarjalnega prilagajanja in omogočanje ustvarjalnega medsebojnega doživljanja.  

 

V prizadevanju za izvajanje ustvarjalnega vodenja je nepogrešljiva dejavnost tudi ustvarjalno 

reševanje problemov. To je proces zaznavanja in analize problemov, ugotavljanje vzrokov, 

opredeljevanje in izbira alternativ, ustrezne rešitve, načrtovanje izvedbe, spremljanje in 

ugotavljanje dosežkov. Pomemben del tega procesa je odločanje, kako izbrati najbolj ustrezno 

rešitev, včasih tudi poiskati nepoznano (Možina, 1994: 3).  
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5.2.3 USTREZNO KOMUNICIRANJE  

  

Strokovni delavci vrtca si že v času izobraževanja in nato v praksi pridobivamo nekatere 

dodatne veščine komuniciranja. Lipičnik Vodopivec (2007) poudarja, da se krožno ali 

cirkularno komuniciranje, ki je rezultat vzajemnega vplivanja, ustvarja že od prvega stika 

dalje. Tako na besedni kot nebesedni, zavedni in nezavedni ravni sporočamo svoj odnos do 

sogovorca. Pomembno je, da pokažemo zanimanje zanje in posluh za njihova pričakovanja. 

Šele ko se vzpostavi dober odnos, se »odprejo vrata« za kakovostno komunikacijo v ožjem 

smislu. Po takšnem pristopu se sogovorniki odzivajo in vplivajo na nadaljnje odzive. Na 

takšen način nastane pozitiven krog vzajemne socialne stimulacije.  

 

Podobno razmišlja Lipičnik (1996: 68–69), ki kot temeljni pogoj za delovanje organizacij 

navaja medsebojno komuniciranje vseh članov. Avtor daje komunikaciji velik pomen. 

Komunikacija je nosilec vseh socialnih dogajanj, saj posamezniku omogoča, da uporabi 

izkušnje drugih v skupini in tako spozna tudi tisto, česar sicer sam ne bi mogel. S 

komunikacijo skupina analizira probleme, prinaša odločitve in usklajuje delo posameznikov 

znotraj skupine na poti do skupnega cilja. Poleg tega komunikacija tudi omogoča, da skupina 

spozna in reši svoje notranje težave. Končno omogoča skupini, da prihaja v stik z drugimi 

skupinami in tako povezuje ideje različnih skupin v celoto. Če je komunikacija zaradi 

formalistične organizacijske strukture ali birokratsko avtoritativnega vodenja pretrgana ali 

ovirana, sta ogrožena tako storilnost kot obstoj skupine. Da bi skupina lahko ustrezno in ob 

zmerni porabi energije dosegla skupni cilj, potrebuje odprto, spontano komunikacijo, ki je ne 

sme motiti niti različna hierarhična raven posameznikov niti meje posameznih organizacijskih 

enot. Za normalno vzdrževanje komunikacijskega procesa v skupini so potrebne povratne 

informacije. To so informacije, ki se od prejemnika vračajo k pošiljatelju in mu povedo, kako 

so bile njegove informacije sprejete pri prejemniku.  

 

Ustrezna komunikacija zagotavlja natančno in pravočasno opravljanje delovnih nalog in tudi 

dobre odnose med skupinami ter posamezniki. (Možina idr., 2002: 193). Vloge v skupini se 

lahko menjajo tako, da je vsak posameznik lahko hkrati sprejemnik ali oddajnik, pač glede na 

tok informacij. Komuniciranja ne moremo pojmovati samo kot proces, ki nastaja med 

pošiljateljem in prejemnikom, pač pa kot sestavino celotnega socialnega sistema, v katerem 

dobiva pravo obliko in vsebino. Pogoste ovire, ki onemogočajo vzpostavitev povratnih 
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informacij, so hierarhični in avtoritativni odnosi. Organizacije, v katerih je sistem povratnih 

informacij nerazvit, avtorji označujejo za nesposobne. To so organizacije, ki niso zmožne 

odpravljati lastnih napak in se na teh napakah učiti. 

 

Lahko uvidimo, koliko skupnih značilnosti imajo pojmi sodobnega, ustvarjalnega vodenja z 

ustrezno komunikacijo, učečo se organizacijo in spodbudno klimo. Lahko rečemo, da imajo 

vsi pojmi isti skupni imenovalec – slišati in upoštevati ljudi.  

 

Pri parafraziranju oziroma preverjanju povratne informacije je pomembna tudi aktivna vloga 

prejemnika sporočila in sicer, da pošiljatelju pokaže interes, čim bolj razumeti namenjeno 

sporočilo. Johnsonova (1997) poudarjata, da je učinkovito pošiljanje sporočil le polovica 

učinkovite komunikacije, saj je druga polovica učinkovito sprejemanje sporočil. Glede na to, 

da obe dejavnosti v komunikaciji potekata istočasno, je zelo težko biti pozoren na oboje, 

lahko pa se tega priučimo. Učinkovito prejemanje sporočil temelji na dajanju povratne 

informacije o naši zaznavi sporočila, vendar na način, ki omogoča razjasnjevanje in 

nadaljevanje razgovora. Specifične veščine pri učinkovitem sprejemanju sporočil pa so 

parafraziranje, preverjanje ustreznosti zaznave pošiljateljevih čustev in kompromis o pomenu. 

Parafraziranje pomeni, da s svojimi besedami ponovimo, kako smo razumeli pošiljateljevo 

sporočilo. Preverjanje razumevanja z lastnimi besedami je boljše kot dobesedna ponovitev, ki 

jo običajno imenujemo zrcaljenje. Pri preverjanju ustreznosti zaznave čustev pošiljatelja je 

potrebno biti natančen. Opisati je potrebno lastno razumevanje sogovornikovih čustev, ne da 

bi ob tem kazali odobravanje ali neodobravanje. Sledi še medsebojno razjasnjevanje pomena 

sporočila, vse dokler se s svojim razumevanjem kar najbolj ne približamo tistemu, kar nam je 

sogovornik dejansko poskušal sporočiti. 

 

Vec (2005: 37–38) opominja, da mora biti sporočilo razumljivo in da mora biti pošiljatelj 

zaupanja vreden. Avtor meni, da je pomembna tudi povratna informacija o tem, kako je 

sporočilo vplivalo na prejemnika. Raziskave so pokazale, da je potrebno za učinkovito 

pošiljanje sporočil svoje sporočilo razjasniti z uporabo prve osebe ednine, saj s tem 

prevzamemo odgovornost za svoje misli in čustva, saj govorimo v svojem imenu. Uporaba 

posplošenih osebnih oblik (»večina ljudi«, »nekateri prijatelji«) daje znak distanciranja od 

izjave, tihega zavračanja in prikrivanja lastnega stališča. Sporočilo je potrebno oblikovati v 

celoti in specifično, zato mora vključevati vse nujne informacije, ki jih prejemnik potrebuje za 

razumevanje. To se morda zdi samo po sebi umevno, vendar so take napake pogoste. Izraziti 
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je potrebno namen ali vzrok, zakaj nekaj sporočamo. Pri sporočilih je potrebno skladno 

oblikovanje besedne in nebesedne vsebine sporočila, sicer lahko pride do nesporazuma. 

Zaželjena je bogata vsebina sporočila v smislu vsebovanja različnih prvin in uporabe različnih 

senzornih kanalov, kjer mora prejemnik aktivirati različna čutila. Pozanimati se je potrebno o 

povratni informaciji in preveriti, ali je prejemnik sporočilo razumel in ustrezno interpretiral. 

Sporočilo je potrebno prilagoditi prejemnikovemu referenčnemu okviru, torej upoštevati, 

kako bomo iste informacije posredovali otroku ali strokovnjaku itn. Ob sporočanju je 

potrebno svoja čustva opisati tako, da jih poimenujemo, opišemo z vedenjem ali prispodobo. 

Opisi namreč pomagajo jasneje in bolj nedvoumno komuniciranje. Pri opisu naj se ne 

vrednoti oseb in le opisuje vedenje drugih. Pri medosebnem komuniciranju je potrebno paziti 

tudi, da je sporočilo pošiljatelja verodostojno in zanesljivo. Uspešno komuniciranje torej 

zahteva premišljeno ravnanje, uravnovešeno upoštevanje vseh značilnosti, ki pomembno 

vplivajo na uspeh komunikacije (prav tam). 
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5.3 NALOGE RAVNATELJA 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 1999: 22) v 49. členu 

opisuje ravnatelja kot pedagoško vodjo in poslovodnega organa javnega vrtca oziroma šole. 

Hkrati so znotraj člena opredeljene tudi naslednje pristojnosti ravnatelja: 

- organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole, 

- pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole, 

- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo, 

- odgovoren je za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vajencev, 

dijakov, študentov višje šole in odraslih, 

- vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora, 

- oblikuje predlog nadstandardnih programov, 

- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, 

- organizira mentorstvo za pripravnike, 

- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, 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 oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti 

učencev, vajencev in dijakov, 

- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter študentov 

višje šole, 

- odloča o vzgojnih ukrepih, 

- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, 

- zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela, 

- določa sistemizacijo delovnih mest, 

- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, 

- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in 

- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi (prav tam). 

Če se javni vrtec oziroma šola oblikuje kot organizacijska enota, opravlja ravnatelj funkcijo 
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pedagoškega vodje organizacijske enote. Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz 

svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca javnega vrtca 

oziroma šole. 

 

Po Resmanu (1994: 124) se ravnatelju tudi dodeljuje skrb za celotno delo, tako poslovodno 

kot tudi pedagoško. Ravnatelj se ukvarja z vprašanji vzgojnega procesa, opravlja oddelčne 

hospitacije, razgovore z vzgojitelji, s pomočniki vzgojiteljev in spremljevalcev otrok ter vodi 

pedagoški zbor. V vlogi pedagoške vodje pa se mora obnašati do vzgojiteljev kot do 

enakopravnih, enakovrednih partnerjev in zato dobivati za pedagoške odločitve tudi njihova 

soglasja, podporo, pomoč.  

 

Ravno tako Resman kasneje ugotavlja (2002), da avtonomija ravnatelja gotovo prispeva k 

višji kakovosti dela, vendar pa sama po sebi te kakovosti ne zagotavlja. Avtonomija je lahko 

tudi past, predvsem pa je odgovornost, ki se je država ne more odreči. Država je dolžna 

zagotoviti pravne okvire delovanja vrtca in mora ravno prek teh okvirov zagotavljati 

uresničitev določenih standardov na področju vzgoje, ki naj bi jih otroci dosegli.  

 

Ravnatelj izvaja tudi nalogo organiziranja, načrtovanja in vodenja dela vrtca. Ravnatelj je 

zadolžen, da ob podpori strokovnih delavcev pripravi letni delovni načrt. Le-tega mora na 

svetu zavoda potrditi večina vseh članov, predstavnikov zaposlenih, predstavnikov staršev in 

ustanovitelja, občine. Vzdržuje tudi sodelovanje zavoda s starši, vodi pedagoško delo oziroma 

opravlja vse naloge, ki izhajajo iz njegove pedagoške funkcije. Ravnatelj na eni strani 

spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, tako da poskrbi za 

motivacijo za delo, ki posledično predstavlja kakovostno delo kot vrednoto in s tem tudi skrbi 

za celotno klimo vrtca (Devjak in Berčnik, 2010: 185–186). 
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Živimo v času nenehnega spreminjanja sebe in sveta okoli nas. Potrebna sta učljivost, 

pripravljenost oziroma rast posameznika ter družbe. Kritičen odrasel je sposoben ozavestiti 

svoje delo, ga ustrezno vrednotiti in se na podlagi tega v bodoče pravilno odločati. Vrtec je 

ustanova, kjer se pričakuje zaposlene, ki so strokovni, fleksibilni, sposobni, razgledani, ki 

uporabljajo napredne metode dela. Zato je nujno, da tudi zaposleni med seboj spremljamo, 

usklajujemo in izboljšujemo kazalce kakovosti na vhodni ravni.  

 

V magistrskem delu smo nameravali ugotoviti, kakšna so mnenja in pogledi oziroma ravnanja 

strokovnih delavcev v vrtcu glede strukturne ravni organizacije dela v ustanovi ter posredne 

ravni na področju poklicnega razvoja in zadovoljstva zaposlenih, sodelovanja in socialnih 

stikov z ostalimi zaposlenimi ter vodstvom. Posebej nas je zanimalo, ali se omenjena mnenja 

strokovnih delavcev ujemajo z mnenji vodstvenih delavcev in obratno. Z upoštevanjem 

ključnih spoznanj teoretičnih izhodišč o klimi učeče se organizacije z zadovoljnimi 

zaposlenimi, ki delujejo kakovostno, smo nameravali na podlagi teoretičnih in lastnih 

empiričnih spoznanj oblikovati usmeritve za izboljšanje oziroma poiskati nove možnosti v 

razumevanju in reševanju problemov ter ustvarjanju večje angažiranosti k samoaktivnosti ob 

prepoznavanju novih izzivov in dinamike znotraj kolektivov. Kljub neenotnim mnenjem se 

lahko ustvari komunikacija demokratičnega dialoga. Opolnomočenje in zadovoljstvo vseh 

zaposlenih prinaša dvig uspešnosti in učinkovitost organizacije. 
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6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Raziskovalna vprašanja smo vsebinsko smiselno razdelili v tri sklope, znotraj katerih smo 

preverjali tudi razlike med vodstvenimi in strokovnimi delavci: 

 

A) Vodenje kot usmerjanje sodelavcev h kakovostnejši interakciji za doseganje in 

uresničevanje postavljenih ciljev 

Ali se med vodstvenimi in strokovnimi delavci pojavljajo razlike v stališčih do načina vodenja 

vrtcev in medsebojnih odnosov? 

 

B) Dejavniki podpore k boljšemu delu v vrtcu 

Ali se med vodstvenimi in strokovnimi delavci pojavljajo razlike:  

- v stališčih o tem, kateri dejavniki pripomorejo k boljšemu timskemu delu v vrtcu in 

- o najpogostejši obliki dela, s katero spodbujajo sodelovanje v izmenjavo znanj in razvijanje 

spretnosti pedagoških delavcev? 

 

C) Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vrtcu kot motiv, možnost in 

priložnost za izboljšanje dela v vrtcu 

Ali se med vodstvenimi in strokovnimi delavci pojavljajo razlike v: 

- zadovoljstvu s sistemom nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji, 

- najpogostejših oblikah udeležbe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 

- najpogostejših razlogih za udeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 

- najpogostejših oblikah medsebojnega prenosa pridobljenega strokovnega znanja, 

- motivaciji po dodatnem izobraževanju; dostopnosti dodatnega izobraževanja in možnosti 

praktične uporabe pridobljenega znanja preko uvajanja sprememb in novosti? 
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HIPOTEZE: 

 

H1 Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo statistično pomembne razlike v:  

- mnenjih o stikih s sodelavci,  

- mnenjih o razumevanju s sodelavci, 

- strinjanju o odnosu s sodelavci. 

H2 Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo razlike glede stališča, kateri 

dejavniki pripomorejo k boljšemu timskemu delu v vrtcu. 

H3 Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo razlike glede najpogostejše oblike 

dela, s katero spodbujajo sodelovanje v izmenjavi znanj in spretnosti pedagoških delavcev. 

H4 Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo razlike v zadovoljstvu s sistemom 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji. 

H5 Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo razlike glede najpogostejših oblik 

udeležbe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. 

H6 Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo razlike v najpogostejših razlogih za 

udeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. 

H7 Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo razlike glede najpogostejših oblik 

medsebojnega prenosa pridobljenega strokovnega znanja. 

H8 Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo razlike v motivaciji za dodatno 

izobraževanje ter v mnenjih o dostopnosti dodatnega izobraževanja in možnosti praktične 

uporabe pridobljenega znanja preko uvajanja sprememb in novosti. 
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6.2.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 

Za raziskovanje smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop. Uporabljena je bila 

deskriptivno – kavzalna neeksperimentalna metoda.  

 

6.2.2 VZOREC 

Tabela 1: Struktura anketirancev glede na delovno mesto 

 f f  % 

Ravnatelj 16 14 % 

Vzgojitelj 98 86 % 

Skupaj 114 100 % 

 

V raziskavo je bilo vključenih 16 ravnateljev (14 % vzorca) in 98 vzgojiteljev (86 % vzorca), 

skupno 114 pedagoških delavcev s predela Jugovzhodne Slovenije oziroma z dolenjske in 

belokranjske regije. Vzorec je bil izbran namensko in ne slučajno.  
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Tabela 2: Struktura anketirancev glede na spol, starost, regijo in leta delovnih izkušenj 

 Ravnatelj Vzgojitelj Skupaj 

 f % f f % f f % f 

SPOL 

Ženski 63 % 10 99 % 94 94 % 104 

Moški 38 % 6 1 % 1 6 % 7 

STAROST 

Od 20 do 29 let 0 % 0 28 % 27 24 % 27 

Od 30 do 39 let 0 % 0 25 % 24 21 % 24 

Od 40 do 49 let 44 % 7 20 % 20 24 % 27 

Več kot 50 let 56 % 9 28 % 27 32 % 36 

REGIJA 

Dolenjska 94 % 15 89 % 87 90 % 102 

Bela krajina 6 % 1 11 % 11 11 % 12 

LETA DELOVNIH IZKUŠENJ 

Do 5 let 0 % 0 25 % 24 21 % 24 

Od 6 do 15 let 6 % 1 26 % 25 23 % 26 

Od 16 do 25 let 38 % 6 18 % 17 20 % 23 

26 let in več 56 % 9 32 % 31 35 % 40 

 

Demografski profil sodelujočih v raziskavi prikazuje, da je bilo vključenih 104 (94 %) žensk 

in 7 (6 %) moških. Med ravnatelji je bil delež moških večji, teh je 6 (38 %), medtem ko je 

moški vzgojitelj le 1 (1 %). Struktura anketirancev glede na spol nam kaže, da je v vrtcu 

večina zaposlenih ženskega spola. Zaposleni so relativno enakomerno starostno zastopani v 

vzorcu, le nekaj več je starejših od 50 let (32 %), od teh so v večji meri (56 %) zastopani na 

ravnateljskih pozicijah. Ugotovili smo tudi, da je kar 44 % ravnateljev starih med 40 in 49 let. 

Večina sodelujočih ali 90 % anketirancev dela v vrtcih na Dolenjskem, 12 (10 %) sodelujočih 

pa je zaposlenih v vrtcih belokranjske regije. Med vzgojitelji je prisotna večja razpršenost 

glede na delovne izkušnje, medtem ko je med ravnatelji več kot polovica (56 %) vključenih s 

26 leti ali z več delovnimi izkušnjami 
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. Glede na potrebne delovne izkušnje za delovno mesto ravnatelja, je ta podatek pričakovan.  

 

Tabela 3: Povprečna delovna doba anketirancev 

 Ravnatelji Vzgojitelji Skupaj 

Povprečna delovna doba 27 17,41 18,77 

 

Tabela 3 prikazuje, da imajo ravnatelji v povprečju več let delovnih izkušenj kot vzgojitelji. 

Povprečno imajo ravnatelji 27 let, vzgojitelji pa 10 let manj, torej 17 let delovnih izkušenj. 

Delovna doba anketiranih zaposlenih je v povprečju 19 let, nekoliko daljšo delovno dobo 

imajo po pričakovanjih ravnatelji. 

 

6.2.3 ZBIRANJE PODATKOV 

Postopek zbiranja podatkov je potekal tako, da se je najprej naslovilo vprašanje na ravnatelje, 

ali so ravnatelji in vzgojitelji v posameznih vrtcih pripravljeni sodelovati v raziskavi. Vsi 

naslovljeni ravnatelji vrtcev v predelu Jugovzhodne Slovenije so izkazali strinjanje, oziroma 

pripravljenost za pristop k reševanju anketnega vprašalnika za ravnatelje in vzgojitelje. 

Nekateri ravnatelji so anketne vprašalnike za njihov vrtec prejeli junija 2014 na aktivu 

ravnateljev Dolenjske in Bele krajine, ostali pa osebno istega meseca. Nato so jih ravnatelji 

posredovali tudi vzgojiteljem v svojih vrtcih. Ankete so sodelujoči reševali pisno in jih potem 

vračali preko ravnateljev ali z navadno pošto. Zbiranje podatkov je potekalo junija 2014. 

Rešeni vprašalniki so bili vrnjeni v enem mesecu.  
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6.2.4 MERSKI INSTRUMENT 

V raziskavi smo uporabili pisni anketni vprašalnik. Instrument je bil sestavljen iz uvodnega 

dela, kjer je predstavljen namen anketiranja. V nadaljevanju je bil vprašalnik razdeljen na dva 

dela. Prvi del je bil sestavljen iz vprašanj, katerih odgovori so nam nudili osnovne podatke o 

posameznem anketirancu (spol, starost, število let delovne dobe, območje delovanja in 

delovno mesto). 

V drugem delu so anketiranci odgovarjali na vprašanja, ki se nanašajo na vrtec, v katerem so 

zaposleni. Anketni instrument se je osredotočal na tematiko elementov, ki vplivajo na 

posredno raven izvajanja kakovosti v vrtcih.  

Vprašalnik je poleg zaprtih in odprtih vprašanj vseboval tudi numerične in deskriptivne 

ocenjevalne lestvice. Pri vprašanju z numerično ocenjevalno lestvico so anketiranci po 

pomembnosti od 1 do 4 nanizali razloge za udeležbo na programih nadaljnjega izobraževanja 

in usposabljanja (s številom 1 razlog ovrednotijo kot najbolj pomembnega, s številom 4 pa kot 

najmanj pomembnega). Preko deskriptivnih ocenjevalnih lestvic pa so anketiranci sporočali 

pogostost prenašanja pridobljenega strokovnega znanja drugim pedagoškim delavcem;  

mnenja o načinu ravnateljevega vodenja; oceno, v kolikšni meri držijo trditve, vezane na 

odnos med sodelavci; ter mnenja glede ne/strinjanja s stališči vodenja vrtcev, o medsebojnih 

odnosih in  podpornih dejavnikih k boljšemu timskemu delu v vrtcu. 

 

6.2.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Kvantitativna obdelava podatkov je potekala na nivoju deskriptivne statistike in ob uporabi  

interferenčne statistike. Statistična obdelava je izvedena s pomočjo programa SPSS.  

Spremenljivke so opisane s pomočjo opisnih statistik povprečja (M) in standardnega odklona 

(SD), v primeru odstopanja od normalnih porazdelitev ugotavljamo mediano (Me), oziroma 

podatke rangiramo. Izvedemo neparametrični t-test: Mann-Whitney U test za ugotavljanje, ali 

se med podskupinama vzorca v povprečju pojavljajo statistično pomembne razlike. 

Za testiranje hipoteze razlik v mnenjih, ali se med vzgojitelji in ravnatelji pojavljajo 

pomembne razlike glede dosežene ravni kakovosti v vrtcu, smo uporabili Pearsonov hi-

kvadrat test. Kjer pa zaradi specifičnosti podatkov ni bil primeren za analizo, smo uporabili 

nadomestni Kullbackov 2L preizkus. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7.1 MNENJA ZAPOSLENIH O NAČINIH VODENJA VRTCEV IN 

MEDSEBOJNEGA ODNOSA 

Način vodenja vrtcev in medsebojni odnos zaposlenih smo raziskovali z usmerjanjem 

sodelavcev h kakovostnejši interakciji za doseganje in uresničevanje postavljenih ciljev. 

Kakovostno interakcijo smo med zaposlenimi proučevali na področjih stikov, razumevanja in 

odnosov med sodelavci. 

 

STIKI MED SODELAVCI: 

V prvem sklopu vprašanj smo z ocenjevanjem veljavnosti danih trditev želeli dobiti odgovor 

na raziskovalno vprašanje: Ali se med vodstvenimi in strokovnimi delavci pojavljajo razlike v 

mnenjih o načinu vodenja vrtcev in medsebojnem odnosu? Znotraj tega pa nas je najprej 

zanimalo, ali se med omenjenima podskupinama vzorca pojavljajo razlike v mnenjih o stikih s 

sodelavci. 

Hipoteza 1 (H1): Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo statistično pomembne 

razlike v mnenjih o stikih s sodelavci. 

 

Tabela 4: Opisna statistika za oceno stikov s sodelavci 

 Ravnatelj Vzgojitelj Skupaj 

 N M Me SD N M Me SD N M Me SD 

Z vzgojitelji imam 

vsakodnevne stike. 
16 3,94 4 0,854 96 4,51 5 0,808 112 4,43 5 0,835 

S pomočniki 

vzgojiteljev imam 

vsakodnevne stike. 

16 3,75 4 0,931 96 4,52 5 0,781 112 4,41 5 0,844 

Z vodstvenimi delavci  

imam vsakodnevne 

stike. 

. . . . 94 3,51 3 1,114 94 3,51 3 1,114 

 

Rezultati analize so nam povedali, da tako vzgojitelji kot ravnatelji menijo, da imajo med 

seboj vsakodnevne stike (tako aritmetična sredina kot mediana imata vrednost okoli 4 ali več).  

Ravnatelji imajo nekoliko več vsakodnevnih stikov z vzgojitelji (aritmetična sredina 3,94), 

medtem ko imajo vzgojitelji enako stikov z drugimi vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja 

(aritmetična sredina 4,5), z vodstvenimi delavci pa nekoliko manj (3,5). Med sodelujočimi v 

raziskavi so bili najbolj enotni vzgojitelji pri ocenjevanju stikov s  pomočniki vzgojitelja. 
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Standardni odklon pri tej trditvi je bil 0,781, torej je bil izračunan najmanjši standardni 

odklon, kar pomeni, da so si odgovori pri tej trditvi najbolj podobni v primerjavi z ostalimi 

trditvami. Med sodelujočimi v raziskavi so bili najmanj enotni vzgojitelji v ocenjevanju stikov 

z vodstvenimi delavci. Standardni odklon pri tej trditvi je bil 1,114. 

Rezultati prikazujejo razlike v pogostosti stikov. Lipičnik Vodopivec (2007) izpostavlja 

rezultat vzajemnega vplivanja, ustvarjenega že od prvega stika dalje, ki je posledica krožnega 

ali cirkularnega komuniciranja. Medsebojni posluh odpira nove možnosti odzivanja, vzajemne 

socialne stimulacije.  

 

Tabela 5: Preverjanje razlik med ravnatelji in vzgojitelji v mnenjih o pogostosti stikov 

 
Delovno mesto Št. Povprečni rang Mann-Whitney 

U test 

P vrednost 

Z vzgojitelji imam 

vsakodnevne stike. 

Ravnatelj 16 36.97 
455.500 .003 

Vzgojitelj 96 59.76 

S pomočniki vzgojiteljev 

imam vsakodnevne stike. 

Ravnatelj 16 33.94 
407.000 .001 

Vzgojitelj 96 60.26 

 

Rezultati kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima vrednostima 

(p=0,003, p<0,05), zato sprejmemo hipotezo, ki pravi, da obstajajo statistično pomembne 

razlike v mnenjih o trditvi: Z vzgojitelji imam vsakodnevne stike (ravnatelj: M=3,94, 

vzgojitelj: M=4.51). Rezultati kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike med 

povprečnima vrednostima (p=0,001, p<0,05), zato sprejmemo hipotezo, ki pravi da obstajajo 

statistično pomembne razlike v mnenjih o trditvi: S pomočniki vzgojitelja imam vsakodnevne 

stike (ravnatelj: M=3,75, vzgojitelj: M=4.52).  

Rezultati o razlikah zaposlenih o pogostosti stikov so zaradi narave dela oziroma poklica 

pričakovani. Vendar nas avtor Možina (2002) opominja, da pravo obliko in vsebino celotni 

socialni sistem organizacije oziroma vrtca dobiva tako od pošiljatelja kot tudi od prejemnika 

sporočila. Višja je pogostost stikov, bolj je razvit sistem povratnih informacij.  
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RAZUMEVANJE MED SODELAVCI: 

V zvezi z razumevanjem s sodelavci nas je zanimalo, ali se med vodstvenimi in strokovnimi 

delavci pojavljajo razlike v mnenjih o načinu vodenja vrtcev in o medsebojnih odnosih. 

Znotraj tega pa smo želeli preveriti, ali se med omenjenima podskupinama vzorca pojavljajo 

razlike v mnenjih o razumevanju s sodelavci. 

H1: Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

mnenjih o razumevanju s sodelavci. 

 

Tabela 6: Opisna statistika za oceno razumevanja s sodelavci 

 Ravnatelj Vzgojitelj Skupaj 

 N M Me SD N M Me SD N M Me SD 

Z vzgojitelji se dobro 

razumem. 
16 4,5 4,5 0,516 96 4,67 5 0,474 112 4,64 5 0,481 

S pomočniki 

vzgojitelja se dobro 

razumem. 

16 4,19 4 0,834 96 4,69 5 0,509 112 4,62 5 0,589 

Z vodstvenimi delavci  

se dobro razumem. 
    94 4,5 5 0,6 94 4,5 5 0,6 

 

Rezultati analize nam povedo, da se tako ravnatelji kot vzgojitelji z drugimi sodelavci (ne 

glede na hierarhični nivo) razumejo dobro – tako aritmetična sredina kot mediana imata 

vrednosti več kot 4. Ravnatelji se nekoliko bolje razumejo z vzgojitelji kot s pomočniki 

vzgojitelja (aritmetična sredina in mediana je pri razumevanju z vzgojitelji 4,5, pri 

razumevanju s pomočniki vzgojiteljev pa je aritmetična sredina 4,19, mediana pa 4).  

Vzgojitelji se enako dobro razumejo z drugimi vzgojitelji (aritmetična sredina je 4,7), prav 

tako dobro, vendar pa nekoliko slabše se razumejo z vodstvenimi delavci (aritmetična sredina 

je 4,5). Kljub temu je zelo dobro primerljivo razumevanje vzgojiteljev z vsemi sodelavci 

(mediana je povsod 5). Najbolj so si v vrednotenju medsebojnega razumevanja enotni 

vzgojitelji, saj je standardni odklon najnižji (0,474), nekoliko manj so enotni ravnatelji pri 

ocenjevanju svojega razumevanja s pomočniki vzgojitelja, saj je standardni odklon najvišji 

(0,834).  

Rezultati prikazujejo smer razumevanja med zaposlenimi. Razumevanje med zaposlenimi se 

nahaja tudi v t.i. posredni ravni kakovosti vrtcev. Avtorici M. Batistič Zorec in N. Turnšek (v 

Marjanovič Umek, 2002: 44–46) med drugim v posredni ravni opredeljujeta tudi področje 

sodelovanja in zadovoljstva zaposlenih. Razmere pri delu, vodenje, razumevanje in 
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sodelovanje v paru ter z ostalimi sodelavci so kazalci, ki z analizo stanja kažejo smernice in 

potrebe po izboljšavah.  

 

Tabela 7: Preverjanje razlik med ravnatelji in vzgojitelji v mnenjih o razumevanju s 

sodelavci 

 
Delovno mesto N Povprečni rang Mann-Whitney U 

test 

P vrednost 

Z vzgojitelji se dobro 

razumem. 

Ravnatelj 16 48.50 

640.000 .200 
Vzgojitelj 96 57.83 

S pomočniki vzgojitelja se 

dobro razumem. 

Ravnatelj 16 40.56 

513.000 .010 

Vzgojitelj 96 59.16 

 

Rezultati kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima vrednostima 

(p=0,200, p>0,05), zato sprejmemo hipotezo, ki pravi, da ne obstajajo statistično pomembne 

razlike v mnenjih o razumevanju ravnateljev in vzgojiteljev z vzgojitelji in pomočniki 

vzgojitelja: Z vzgojitelji se dobro razumem (ravnatelj: M=4.5, vzgojitelj: M=4.67).  

Rezultati kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima vrednostima 

(p=0,010, p<0,05), zato sprejmemo hipotezo, ki pravi, da obstajajo statistično pomembne 

razlike v mnenjih o trditvi: S pomočniki vzgojitelja se dobro razumem (ravnatelj: M=4.19, 

vzgojitelj: M=4.69).   

Če povežemo pogostost stikov med podskupinami anketirancev, se tukaj izrazi vzajemna 

soodvisnost. Ravnatelji so s pomočniki vzgojitelja manj pogosto v stiku kot pa vzgojitelji, 

zato se posledično tudi manj razumejo s pomočniki vzgojitelja kot pa z vzgojitelji. Zbrani 

podatki so zaposlenim v vrtcu v pomoč pri sistematičnem razmisleku o obstoječih vsebinah in 

oblikah sodelovanja ter pri prepoznavanju možnih pomanjkljivosti (M. Batistič Zorec in N. 

Turnšek v Marjanovič Umek, 2002: 47). 
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ODNOS MED SODELAVCI: 

Na področju odnosov med sodelavci nas je zanimalo, ali se med vodstvenimi in strokovnimi 

delavci pojavljajo razlike v pogledih na medsebojne odnose. Znotraj tega pa, ali se med 

omenjenima podskupinama (ravnatelji, vzgojitelji) vzorca pojavljajo razlike v strinjanju o 

odnosu s sodelavci. 

H1: Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

strinjanju o odnosu s sodelavci. 

 

Tabela 8: Opisna statistika za oceno odnosa s sodelavci 

 Ravnatelj Vzgojitelj Skupaj 

 N M Me SD N M Me SD N M Me SD 

Z vzgojitelji imam 

zgolj profesionalen 

odnos (vezan na delo). 

16 3,5 4 0,816 96 3,24 3 1,288 112 3,28 3 1,232 

S pomočniki vzgojitelja 

imam zgolj 

profesionalen odnos 

(vezan na delo). 

16 3,38 3 0,806 96 3,14 3 1,295 112 3,17 3 1,237 

Z vodstvenimi delavci 

imam zgolj 

profesionalen odnos 

(vezan na delo). 

    94 4,03 4 1,072 94 4,03 4 1,072 

 

Rezultati analize povedo, da ravnatelji in vzgojitelji medsebojni odnos vzajemno ocenjujejo 

kot najbolj profesionalen med vsemi sodelavci (mediana je pri obojih 4, aritmetična sredina 

pri ravnateljih 3,5, pri vzgojiteljih pa 4,03).  

Ravnatelji imajo nekoliko bolj profesionalen odnos z vzgojitelji (aritmetična sredina je 3,5 in 

mediana 4) kot s pomočniki vzgojitelja (aritmetična sredina je 3,4, mediana pa 3).  

Vzgojitelji kot najbolj profesionalen odnos ocenjujejo z vodstvenimi delavci (aritmetična 

sredina in mediana sta 4), sledi odnos z drugimi vzgojitelji (aritmetična sredina je 3,2 in 

mediana 3), kot najbolj prijateljski odnos pa vrednotijo odnos s pomočniki vzgojitelja 

(aritmetična sredina je 3,1 in mediana 3).  

Pri svojem vrednotenju medsebojnih odnosov so si najbolj enotni ravnatelji, in sicer še najbolj 

pri vrednotenju odnosa do pomočnikov vzgojitelja, kjer je standardni odklon najnižji, in sicer 

0,806. Najbolj različen odnos imajo vzgojitelji s pomočniki vzgojitelja, kjer je standardni 

odklon najvišji, in sicer 1,295. 
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Glede na opredeljena dela in naloge vzgojitelja ter pomočnika vzgojitelja je smer odnosov 

pričakovana oziroma logična. Profesionalnost odnosov pa se pojavlja med različnimi 

delovnimi mesti zaposlenih.  

Tabela 9: Preverjanje razlik med ravnatelji in vzgojitelji o odnosu s sodelavci 

 
Delovno mesto Št. Povprečni rang Mann-Whitney U 

test 

P vrednost 

Z vzgojitelji imam zgolj 

profesionalen odnos (vezan na 

delo). 

Ravnatelj 16 61.63 

686.000 .484 
Vzgojitelj 96 55.65 

S pomočniki vzgojitelja v 

imam zgolj profesionalen 

odnos (vezan na delo). 

Ravnatelj 16 61.06 

695.000 .533 
Vzgojitelj 96 55.74 

 

Rezultati kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima vrednostima 

(p=0,484, p>0,05), zato sprejmemo hipotezo, ki pravi, da ne obstajajo statistično pomembne 

razlike v strinjanju o trditvi: Z vzgojitelji imam zgolj profesionalen odnos (vezan na delo), 

(ravnatelj: M=3,5, vzgojitelj: M=3,24).  

Rezultati kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima vrednostima 

(p=0,533, p>0,05), zato sprejmemo hipotezo, ki pravi da ne obstajajo statistično pomembne 

razlike v strinjanju o trditvi: S pomočniki vzgojitelja imam zgolj profesionalen odnos (vezan 

na delo), (ravnatelj: M=3,38, vzgojitelj: M=3,14).  

Vedenje ljudi in njihovi odnosi vplivajo na počutje ter klimo v organizaciji. Možina (2002: 

178) meni, da so dobri medčloveški odnosi pomembni za pomen zadovoljevanja potreb 

posameznika. 
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Tabela 10: Opisna statistika ocene odnosa sodelavcev do dela 

 Ravnatelj Vzgojitelj Skupaj 

 N M Me SD N M Me SD N M Me SD 

Zaposleni v našem vrtcu se nalog 

lotevajo z optimizmom in s 

pričakovanjem, da jim bo uspelo. 

16 4,38 4 0,5 97 3,99 4 0,823 113 4,04 4 0,795 

Zaposleni v našem vrtcu pogosto iščejo 

nove rešitve in preizkušajo nove načine 

dela. 

16 4,38 4 0,5 98 3,88 4 0,707 114 3,95 4 0,702 

Zaposleni v našem vrtcu skrbno 

pretehtajo vsako rešitev iz različnih 

zornih kotov. 

16 3,75 4 0,577 98 3,71 4 0,718 114 3,72 4 0,698 

Zaposleni v našem vrtcu čutijo, da jih 

vodstvo vrtca upošteva in spoštuje. 
16 4,19 4 0,655 98 3,51 4 0,955 114 3,61 4 0,947 

Zaposlenih v našem vrtcu ni treba 

disciplinirati »od zgoraj« (s strani 

vodstva), ker so sami odgovorni in 

samodisciplinirani.. 

16 3,94 4 0,68 98 3,89 4 0,951 114 3,89 4 0,916 

V našem vrtcu ima vsak zaposleni 

enako možnost razvijati se in 

napredovati. 

16 4,5 4,5 0,516 98 4,01 4 0,969 114 4,08 4 0,933 

Zaposleni v našem vrtcu spoštujejo 

zakone in predpise. 
16 4,13 4 0,5 98 4,21 4 0,815 114 4,2 4 0,778 

 

Rezultati analize povedo, da se ravnatelji najbolj strinjajo s trditvijo, da imajo zaposleni enako 

možnost razvijati se in napredovati, saj sta tako aritmetična sredina kot mediana najvišji (4,5). 

V primeru ostalih trditev je strinjanje prav tako veliko in nekoliko bolj podobno, bolj se še 

strinjajo s trditvama, da se zaposleni nalog lotevajo z optimizmom in s pričakovanjem, da jim 

bo uspelo ter da zaposleni pogosto iščejo nove rešitve in preizkušajo nove načine dela 

(aritmetična sredina je 4,48, mediana pa 4). Najmanj se ravnatelji strinjajo s trditvijo, da 

zaposleni pretehtajo vsako rešitev iz različnih zornih kotov (aritmetična sredina je 3,75 in 

mediana 4).  

Vzgojitelji se najbolj strinjajo s trditvijo, da zaposleni spoštujejo zakone in predpise 

(aritmetična sredina je najvišja, 4,21 in mediana je 4), najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da 

zaposleni čutijo, da jih vodstvo vrtca upošteva in spoštuje (aritmetična sredina je najnižja, 

3,51 in mediana je 4).  
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Če primerjamo vzgojitelje in ravnatelje, je strinjanje z vsemi trditvami relativno podobno, v 

skupini ravnateljev pri vseh trditvah nekoliko večje.  

Pri svojem vrednotenju strinjanja s trditvami glede odnosa sodelavcev do dela so si bolj 

enotni ravnatelji, in sicer še najbolj pri trditvi, da se zaposleni nalog lotevajo z optimizmom in  

pričakovanjem, da jim bo to uspelo, da zaposleni pogosto iščejo nove rešitve in načine dela ter 

da zaposleni spoštujejo zakone in predpise, kjer je standardni odklon najnižji, in sicer 0,5. 

Najbolj različno mnenje imajo vzgojitelji, in sicer pri trditvi, da ima vsak zaposleni enako 

možnost razvijati se in napredovati; tu je standardni odklon najvišji (0,969). 
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Tabela 11: Primerjava razlik v mnenjih ravnateljev in vzgojiteljev o odnosu njihovih 

sodelavcev do dela 

 
Delovno mesto N Povprečni rang Mann-Whitney U 

test 

P vrednost 

Zaposleni v našem vrtcu se 

nalog lotevajo z optimizmom in 

s pričakovanjem, da jim bo 

uspelo. 

Ravnatelj 16 68.94 

585.000 .081 

Vzgojitelj 97 55.03 

Zaposleni v našem vrtcu 

pogosto iščejo nove rešitve in 

preizkušajo nove načine dela. 

Ravnatelj 16 75.44 

497.000 .006 
Vzgojitelj 98 54.57 

Zaposleni v našem vrtcu skrbno 

pretehtajo vsako rešitev iz 

različnih zornih kotov. 

Ravnatelj 16 58.66 

765.500 .866 
Vzgojitelj 98 57.31 

Zaposleni v našem vrtcu 

čutijo, da jih vodstvo vrtca 

upošteva in spoštuje. 

Ravnatelj 16 77.06 

471.000 .007 
Vzgojitelj 98 54.31 

Zaposlenih v našem vrtcu ni 

treba disciplinirati »od zgoraj« 

(s strani vodstva), ker so sami 

odgovorni in 

samodisciplinirani.. 

Ravnatelj 16 56.84 

773.500 .927 

Vzgojitelj 98 57.61 

V našem vrtcu ima vsak 

zaposleni enako možnost 

razvijati se in napredovati. 

Ravnatelj 16 70.50 

576.000 .071 

Vzgojitelj 98 55.38 

Zaposleni v našem vrtcu 

spoštujejo zakone in predpise. 

Ravnatelj 16 51.34 
685.500 .384 

Vzgojitelj 98 58.51 

 

Rezultati kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima vrednostima 

(p=0,006, p<0,05), zato sprejmemo hipotezo, ki pravi, da obstajajo statistično pomembne 

razlike v strinjanju o trditvi: Zaposleni v našem vrtcu pogosto iščejo nove rešitve in 

preizkušajo nove načine dela, (ravnatelj: M=4.38, vzgojitelj: M=3,88). Pri tej trditvi imajo 

ravnatelji bolj pozitivno mnenje kot vzgojitelji.  

Rezultati kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima vrednostima 

(p=0,007, p<0,05), zato sprejmemo hipotezo, ki pravi, da obstajajo statistično pomembne 

razlike v strinjanju o trditvi: Zaposleni v našem vrtcu čutijo, da jih vodstvo vrtca upošteva in 
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spoštuje, (ravnatelj: M=4,19, vzgojitelj: M=3,51). Tudi tukaj smer razlik prikazuje 

pozitivnejše mnenje ravnateljev.  

Do statistično pomembnih razlik med ravnatelji in vzgojitelji pa ne prihaja v mnenju o 

naslednjih trditvah: 

- Zaposleni v našem vrtcu se nalog lotevajo z optimizmom in s pričakovanjem, da jim 

bo uspelo. 

- Zaposleni v našem vrtcu skrbno pretehtajo vsako rešitev iz različnih zornih kotov. 

- Zaposlenih v našem vrtcu ni treba disciplinirati »od zgoraj« (s strani vodstva), ker so 

sami odgovorni in samodisciplinirani. 

- V našem vrtcu ima vsak zaposleni enako možnost razvijati se in napredovati. 

- Zaposleni v našem vrtcu spoštuje zakone in predpise.  

Razlika med ravnatelji in vzgojitelji o odnosu sodelavcev do dela je sprva pri trditvah, da 

zaposleni v vrtcu iščejo nove rešitve ter preizkušajo nove načine dela. Presenetljivo pri tem je, 

da se s tem bolj strinjajo ravnatelji kot pa vzgojitelji. Drugače od anketiranih vzgojiteljev so 

odgovorile strokovne delavke v raziskavah študije primera (L. Marjanovič Umek, U. Fekonja 

in K. Bajc, 2005: 100), kjer so vse razen ene strokovne delavke menile, da imajo možnost 

izražati svojo iniciativo, npr. za uvajanje sprememb in novosti v vrtcu. Do razlike v mnenju 

vzgojiteljev in ravnateljev pa prihaja tudi v tem, ali zaposleni v vrtcu čutijo, da jih vodstvo 

vrtca upošteva in spoštuje. Po mnenju avtorice A. Tomič (1995) je potrebno dandanes 

upoštevati potrebe zaposlenih, ki si želijo biti slišani, cenjeni, avtonomni. Šele nato se lahko 

vodilni empatično vživijo  v notranji svet drugih. 
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Tabela 12: Opisna statistika pogostosti različnih načinov vodenja ravnateljev 

 Ravnatelj Vzgojitelj Skupaj 

 N M Me SD N M Me SD N M Me SD 

Vzamem/jo si čas, da 

lahko pojasnim/jo 

sodelavcem, kako naj 

delajo. 

16 4 4 0,516 93 3,9 4 0,898 109 3,92 4 0,851 

Sodelavcem 

pojasnim/jo, kakšna sta 

njihova vloga in položaj 

v skupini. 

16 4,06 4 0,574 95 3,84 4 0,96 111 3,87 4 0,916 

Natančno razložim/jo 

pravila in postopke, ki 

naj bi jih upoštevali pri 

delu. 

16 4,06 4 0,772 95 4,02 4 0,934 111 4,03 4 0,909 

Organiziram/jo svoje 

delovne aktivnosti. 
16 4,06 4 0,68 89 4,22 4 0,863 105 4,2 4 0,837 

Sodelavce obveščam/jo, 

kako dobro opravljajo 

delo. 

16 3,94 4 0,68 93 3,54 4 0,951 109 3,6 4 0,924 

Sodelavcem povem/do, 

kaj se od njih pričakuje. 
16 4,25 4 0,683 95 4,03 4 0,881 111 4,06 4 0,856 

Jasno povem/do, kakšna 

so moja stališča. 
16 4,06 4 0,68 94 4,19 4 0,871 110 4,17 4 0,844 

Sodelavcem 

namenjam/jo delo v 

skladu z zahtevnostjo 

nalog. 

16 4,06 4 0,574 93 3,9 4 0,822 109 3,93 4 0,79 

Stremim/jo k temu, da 

bi bilo delo čim 

prijetnejše. 

16 4,38 4 0,619 93 3,92 4 0,969 109 3,99 4 0,938 

Spoštujem/jo mnenja in 

počutje drugih. 
16 4,38 4,5 0,719 95 3,96 4 0,944 111 4,02 4 0,924 

Sem/So pozoren/ni in 

obziren/ni do drugih. 
16 4,31 4 0,479 95 3,96 4 0,849 111 4,01 4 0,815 

Vse sodelavce 

obravnavam/jo enako. 
16 4,56 5 0,512 94 3,55 4 1,142 110 3,7 4 1,13 

Skrbim/jo za dobro 

počutje sodelavcev. 
16 4,38 4 0,619 95 3,87 4 0,925 111 3,95 4 0,903 

Sem/So dostopen/ni in 

dovzeten/ni za mnenja 

sodelavcev. 

16 4,44 4 0,512 95 4,01 4 0,893 111 4,07 4 0,86 

 

Rezultati analize kažejo, da ravnatelji ocenjujejo, da se pri svojem vodenju vrtca najpogosteje 

poslužujejo enakovrednega obravnavanja vseh sodelavcev (aritmetična sredina je 4,56 in 

mediana 5) ter spoštujejo mnenja in počutja drugih (aritmetična sredina je 4,38 in mediana 
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4,5). Najmanj pogosto zase izražajo, da se poslužujejo obveščanja sodelavcev, kako dobro 

opravljajo svoje delo (aritmetična sredina je 3,94 in mediana 4). Podobno menijo tudi 

vzgojitelji, ki pri vodenju ravnateljev prav obveščanje zaposlenih, kako dobro opravljajo svoje 

delo, ocenjujejo kot najmanj pogosto s strani ravnateljev (aritmetična sredina je 3,54 in 

mediana 4). Vzgojitelji prav tako ocenjujejo, da jih ravnatelji nekoliko manj pogosto enako 

obravnavajo (aritmetična sredina je 3,55 in mediana 4), kar je prav nasprotno kot ravnatelji 

vidijo sebe. 

Najbolj pogosto vzgojitelji ocenjujejo, da se ravnatelji pri svojem delu poslužujejo 

organiziranja svojih delovnih aktivnosti (aritmetična sredina je 4,22 in mediana 4) ter jasnega 

izražanja svojih stališč (aritmetična sredina je 4,19 in mediana 4).  

Če primerjamo vzgojitelje in ravnatelje, ravnatelji zase pri skoraj vseh navedbah menijo, da se 

navedenih načinov vodenja nekoliko pogosteje poslužujejo, kot to ocenjujejo vzgojitelji, z 

izjemo organiziranja lastnih delovnih aktivnosti in jasnega izražanja lastnih stališč.  

Pri svojem ocenjevanju pogostosti načinov vodenja so si bolj enotni ravnatelji pri vseh 

ocenjevanih načinih. Najbolj enotni so si ravnatelji glede pozornosti in obzirnosti do drugih, 

kjer je standardni odklon najnižji (0,479). Manj enotni so si vzgojitelji, in sicer so mnenja 

najbolj razdeljena pri trditvi o enakovrednem odnosu vseh sodelavcev, kjer je standardni 

odklon najvišji (1,142).  
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Tabela 13: Preverjanje razlik v mnenjih ravnateljev in vzgojiteljev o pogostosti različnih 

načinov vodenja   

 
Delovno mesto N Povprečni rang Mann-Whitney U 

test 

P vrednost 

Vzamem si čas, da lahko 

pojasnim sodelavcem, kako 

naj delajo. 

Ravnatelj 16 56.63 

718.000 .812 

Vzgojitelj 93 54.72 

Sodelavcem pojasnim, kakšna 

sta njihova vloga in položaj v 

skupini. 

Ravnatelj 16 60.75 

684.000 .498 
Vzgojitelj 95 55.20 

Natančno razložim pravila in 

postopke, ki naj bi jih 

upoštevali pri delu. 

Ravnatelj 16 55.47 

751.500 .940 

Vzgojitelj 95 56.09 

Organiziram svoje delovne 

aktivnosti. 

Ravnatelj 16 45.63 
594.000 .255 

Vzgojitelj 89 54.33 

Sodelavce obveščam, kako 

dobro opravljajo delo. 

Ravnatelj 16 65.81 
571.000 .119 

Vzgojitelj 93 53.14 

Sodelavcem povem, kaj se od 

njih pričakuje. 

Ravnatelj 16 61.69 
669.000 .417 

Vzgojitelj 95 55.04 

Jasno povem, kakšna so moja 

stališča. 

Ravnatelj 16 49.50 
656.000 .384 

Vzgojitelj 94 56.52 

Sodelavcem namenjam delo v 

skladu z zahtevnostjo nalog. 

Ravnatelj 16 59.16 

677.500 .535 
Vzgojitelj 93 54.28 

Stremim k temu, da bi bilo 

delo čim prijetnejše. 

Ravnatelj 16 66.66 

557.500 .090 
Vzgojitelj 93 52.99 

Spoštujem mnenja in počutje 

drugih. 

Ravnatelj 16 67.44 

577.000 .104 
Vzgojitelj 95 54.07 

Sem pozoren in obziren do 

drugih. 

Ravnatelj 16 66.47 
592.500 .132 

Vzgojitelj 95 54.24 

Vse sodelavce obravnavam 

enako. 

Ravnatelj 16 80.06 
359.000 .001 

Vzgojitelj 94 51.32 

Skrbim za dobro počutje 

sodelavcev. 

Ravnatelj 16 70.13 
534.000 .045 

Vzgojitelj 95 53.62 

Sem dostopen in dovzeten za 

mnenja sodelavcev. 

Ravnatelj 16 67.88 

570.000 .090 
Vzgojitelj 95 54.00 
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Rezultati kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima vrednostima 

(p=0,001, p<0,05), zato sprejmemo hipotezo, ki pravi, da obstajajo statistično pomembne 

razlike v mnenju o trditvi: Vse sodelavce obravnavam enako, (ravnatelj: M=4,56, vzgojitelj: 

M=3,55). Smer razlik tukaj prikazuje, da imajo o tej trditvi ravnatelji pozitivnejše mnenje.  

Rezultati kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima vrednostima 

(p=0,045, p<0,05), zato sprejmemo hipotezo, ki pravi, da obstajajo statistično pomembne 

razlike v mnenju o trditvi: Skrbim za dobro počutje sodelavcev, (ravnatelj: M=4.38, 

vzgojitelj: M=3,87). O tem imajo ravnatelji pozitivnejše mnenje.  

Do statistično pomembnih razlik med ravnatelji in vzgojitelji pa ne prihaja v mnenju o 

naslednjih trditvah: 

- Vzamem si čas, da lahko pojasnim sodelavcem, kako naj delajo. 

- Sodelavcem pojasnim, kakšna sta njihova vloga in položaj v skupini. 

- Natančno razložim pravila in postopke, ki naj bi jih upoštevali pri delu. 

- Organiziram svoje delovne aktivnosti. 

- Sodelavce obveščam, kako dobro opravljajo delo. 

- Sodelavcem povem, kaj se od njih pričakuje. 

- Jasno povem, kakšna so moja stališča. 

- Sodelavcem namenjam delo v skladu z zahtevnostjo nalog.  

- Stremim k temu, da bi bilo delo čim prijetnejše. 

- Spoštujem mnenja in počutje drugih. 

- Sem pozoren in obziren do drugih. 

- Sem dostopen in dovzeten za mnenja sodelavcev.  

Med podskupinama anketirancev prihaja do bistvenega nestrinjanja pri mnenju, da se vse 

delavce obravnava enako in pri mnenju, da ravnatelj skrbi za dobro počutje sodelavcev. Pri 

obeh trditvah so se v pomembni manjši meri s tem strinjali vzgojitelji kot pa ravnatelji. 

Učinkovitost dela v timih se poveča na račun dobrega ravnanja s sodelavci (Možina, 2002). 

Ljudje menijo, da je njihovo delovno življenje kakovostno, če lahko ustvarjalno prispevajo k 

dosežkom institucije (Adizes, 1996). V vrtcu je potrebno ustvariti vzdušje enakovrednega in 

strokovnega obravnavanja zaposlenih.   
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7.2 MNENJA ZAPOSLENIH GLEDE PODPORNIH DEJAVNIKOV ZA 

BOLJŠE DELO V VRTCU 

Timsko delo v vrtcu in sodelovanje zaposlenih v izmenjavi znanj ter spretnosti so zagotovo 

eni izmed podpornih dejavnikov k boljšemu delu v vrtcu. Pri raziskovanju slednjih dejavnikov 

podpore za boljše delo v vrtcu nas je najprej zanimalo, ali se med vodstvenimi in strokovnimi 

delavci pojavljajo razlike glede stališča, kateri dejavniki pripomorejo k boljšemu timskemu 

delu v vrtcu. 

H2: Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo razlike glede stališča, kateri 

dejavniki pripomorejo k boljšemu timskemu delu v vrtcu. 

 

Tabela 14: Opisna statistika ocen različnih dejavnikov, ki prispevajo k boljšemu 

timskemu delu 

 Ravnatelj Vzgojitelj Skupaj 

 N M Me SD N M Me SD N M Me SD 

Vključevanje članov je 

ključen dejavnik pri 

timskem vodenju vrtca. 

16 4,44 4,5 0,629 98 4,57 5 0,609 114 4,55 5 0,611 

Odgovornost članov je 

ključen dejavnik pri 

timskem vodenju vrtca. 

16 4,63 5 0,5 98 4,65 5 0,52 114 4,65 5 0,515 

Občutek, da delamo skupaj 

in za svojo organizacijo, 

spodbuja prizadevanje in 

odgovornost ljudi. 

16 4,63 5 0,5 98 4,62 5 0,618 114 4,62 5 0,601 

Uspeh kaže, da je vsak 

posameznik odigral svojo 

vlogo. 

16 4,63 5 0,5 98 4,4 5 0,87 114 4,43 5 0,83 

Kadar so ljudje zavzeti za 

naloge v timu, so zadovoljni 

z delom in sami s seboj in ni 

potrebe po discipliniranju.  

16 4,69 5 0,479 98 4,65 5 0,594 114 4,66 5 0,577 

 

Rezultati analize povedo, da se tako ravnatelji kot vzgojitelji z vsemi navedenimi trditvami 

strinjajo v veliki meri, zgolj s trditvijo »vključevanje članov je ključen dejavnik pri timskem 

vodenju vrtca« je med ravnatelji nekoliko nižja ocena, vendar še vedno visoka (aritmetična 



Marta Rogelj Lipoglavšek: Vodenje za spodbujanje kakovosti vrtcev Jugovzhodne Slovenije 

 

 
80 

sredina je 4,44 in mediana 4,5), medtem ko je pri vseh ostalih navedbah, tako med ravnatelji 

kot vzgojitelji, mediana 5.  

Tako ravnatelji kot vzgojitelji se najbolj strinjajo s trditvijo »kadar so ljudje zavzeti za naloge 

v timu, so zadovoljni z delom in sami s seboj in ni potrebe po discipliniranju«, pri vzgojiteljih 

je enako najvišje strinjanje še s trditvijo »odgovornost članov je ključen dejavnik pri timskem 

vodenju vrtca« in sicer je tu aritmetična sredina najvišja (4,69 med ravnatelji in 4, 65 med 

vzgojitelji). 

Pri svojem ocenjevanju strinjanja s trditvami so si bili najbolj enotni ravnatelji, in sicer pri 

trditvi »kadar so ljudje zavzeti za naloge v timu, so zadovoljni z delom in sami s seboj in ni 

potrebe po discipliniranju«, kjer je standardni odklon najnižji (0,479). Ravnatelji so si bili 

najmanj enotni pri trditvi »vključevanje članov je ključen dejavnik pri timskem vodenju 

vrtca«, kjer je tako standardni odklon najvišji (0,629).  
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Tabela 15:  Preverjanje razlik v mnenjih ravnateljev in vzgojiteljev glede prispevka 

različnih dejavnikov k boljšemu timskemu delu 

 
Delovno mesto N Povprečni rang Mann-Whitney U 

test 

P vrednost 

Vključevanje članov je 

ključen dejavnik pri timskem 

vodenju vrtca. 

Ravnatelj 16 51.38 

686.000 .351 
Vzgojitelj 98 58.50 

Odgovornost članov je ključen 

dejavnik pri timskem vodenju 

vrtca. 

Ravnatelj 16 55.50 

752.000 .750 
Vzgojitelj 98 57.83 

Občutek, da delamo skupaj in 

za svojo organizacijo, 

spodbuja prizadevanje in 

odgovornost ljudi. 

Ravnatelj 16 55.44 

751.000 .741 

Vzgojitelj 98 57.84 

Uspeh kaže, da je vsak 

posameznik odigral svojo 

vlogo. 

Ravnatelj 16 62.31 

707.000 .475 
Vzgojitelj 98 56.71 

Kadar so ljudje zavzeti za 

naloge v timu, so zadovoljni z 

delom in sami s seboj in ni 

potrebe po disciplini. 

Ravnatelj 16 57.31 

781.000 .976 

Vzgojitelj 98 57.53 

 

Pri vseh trditvah o različnih dejavnikih prispevka k boljšemu timskemu delu rezultati kažejo, 

da ne obstaja statistično pomembnih razlik med mnenji ravnateljev in vzgojiteljev.  

Tako ravnatelji kot tud vzgojitelji so dali potrditev, da je za boljše timsko delo potrebna 

aktivna vloga vseh članov, njihova odgovornost, skupno delo kot spodbujanje prizadevanja, 

pomembnost posameznika in zadovoljstva z delom. Timsko delo individualnega pedagoškega 

dela ne nadomesti, temveč ga nadgradi z bogato timsko dinamiko in kompleksnimi 

psihološkimi procesi (Polak v Devjak in Polak, 2007). 
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7.3 MNENJA ZAPOSLENIH O SPODBUDNIH OBLIKAH IZMENJAVE 

ZNANJ IN SPRETNOSTI 

Ob oblikah dela smo raziskovali, ali se med vodstvenimi in strokovnimi delavci pojavljajo 

razlike v mnenjih o najpogostejših oblikah dela, s katerimi se spodbuja sodelovanje v 

izmenjavi znanj in spretnosti pedagoških delavcev. Anketiranci so imeli štiri možnosti 

odgovorov. Poleg izbire individualnega dela so lahko izbrali tudi skupinsko in skupno delo. 

Slednji dve obliki dela se med seboj razlikujeta v tem, da gre pri skupinskem delu za delo po 

skupinah, pri skupni obliki dela pa aktivnosti potekajo sočasno, z vsemi udeleženci v 

kolektivu hkrati. Tako v izvajanju skupinskega kot tudi skupnega dela v kolektivu pa lahko 

prihaja do načrtovanih oziroma želenih skupnih ciljev. 

H3: Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo razlike glede najpogostejše oblike 

dela, s katero spodbujajo sodelovanje v izmenjavi znanj in spretnosti pedagoških delavcev. 

 

Tabela 16: Opisna statistika ocen različnih oblik sodelovanja pedagoških delavcev 

 Ravnatelj Vzgojitelj Skupaj 

 f % f f % f f % f 

Individualno delo 6 % 1 5 % 5 6 % 6 

Skupinsko delo 63 % 10 69 % 65 68 % 75 

Skupno delo 31 % 5 26 % 24 26 % 29 

Drugo 0 % 0 0 % 0 0 % 0 

 

Sodelovanje pedagoških delavcev se najpogosteje spodbuja s skupinskim delom (68 %), sledi 

skupno delo (26 %). Vzgojitelji se sicer še nekoliko bolj poslužujejo skupinskega dela kot 

ravnatelji (69 %), vendar večjih razlik med njimi ni. Večja zastopanost obeh anketiranih 

skupin za skupinsko delo (68 %) sovpada s hitrejšim, bolj aktivnim in tako v določenih 

primerih učinkovitejšim sodelovanjem v izmenjavi znanj in spretnosti pedagoških delavcev.  
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Tabela 17: Opisna statistika in vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ocene različnih 

oblik sodelovanja pedagoških delavcev 

 Vrednost 

2L 

Prostostna 

stopnja 

Stopnja 

značilnosti (2-

str.) 

S katero obliko dela najpogosteje 

spodbujate sodelovanje pedagoških 

delavcev? 

,273 2 ,872 

 

S hi-kvadrat testom smo želeli preverjati, ali obstaja statistično pomembna razlika med mnenji 

ravnateljev in vzgojiteljev. Za uporabo hi-kvadrat preizkusa niso bili izpolnjeni pogoji pri 

nobeni od spremenljivk (pogoj je, da so vse pričakovane frekvence večje od 5), zato smo 

uporabili Kullbackov preizkus in dobili rezultate v zgornji tabeli. Za statistično pomembno 

razliko pri trditvi mora biti stopnja značilnosti manjša od 0,05. Preizkus je pokazal, da 

statistično pomembnih razlik med mnenji ravnateljev in vzgojiteljev pri tej trditvi ni. 

Hipoteze tako ne moremo zavrniti, torej ne moremo trditi, da obstajajo razlike med 

vodstvenimi in strokovnimi delavci glede stališča o najpogostejši obliki dela, s katero 

spodbujajo sodelovanje v izmenjavi znanj in spretnosti pedagoških delavcev. 

Ravnatelji in vzgojitelji pri tem vprašanju niso imeli možnosti odprtega odgovora oziroma 

navedbe drugih oblik dela, s katerimi bi spodbujali sodelovanje pedagoških delavcev.  

Zaposleni lahko ob prenosu znanj neprestano razvijajo svoje zmožnosti za proizvajanje 

želenih rezultatov, nadgrajujejo lasten profesionalni razvoj in vzdržujejo organizacijo kot 

učečo se skupnost.  
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7.4 MNENJA ZAPOSLENIH O ZADOVOLJSTVU Z NADALJNJIM 

IZOBRAŽEVANJEM IN USPOSABLJANJEM 

Zadnji sklop raziskovalnih vprašanj je omogočal odgovore na vprašanja glede zadovoljstva 

zaposlenih s sistemom nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji; najpogostejših 

oblik udeležbe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja; najpogostejših razlogov za 

udeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, najpogostejših oblik 

medsebojnega prenosa pridobljenega strokovnega znanja; motivacije po dodatnem 

izobraževanju, dostopnosti dodatnega izobraževanja in možnosti praktične uporabe 

pridobljenega znanja preko uvajanja sprememb in novosti.  

Ob tem nas je najprej zanimalo, ali se med vodstvenimi in strokovnimi delavci pojavljajo 

razlike v zadovoljstvu s sistemom nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji. 

H4: Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo razlike v zadovoljstvu s sistemom 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji. 

 

Tabela 18: Opisna statistika zadovoljstva s sistemom nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja v Sloveniji 

Kakšno je vaše mnenje o sistemu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v naši državi?  

 N M Me SD 

Ravnatelj 16 3,62 3 1,088 

Vzgojitelj 98 3,69 3 1,078 

Skupaj 114 3,68 3 1,075 

 

Vzgojitelji so nekoliko bolj zadovoljni s sistemom nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

(aritmetična sredina je nekoliko višja, in sicer 3,69) kot pa ravnatelji, vendar večjih razlik ni. 

Vzgojitelji so pri svojem vrednotenju zadovoljstva nekoliko bolj enotni, standardni odklon je 

manjši kot med ravnatelji, in sicer 1,078.  
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Tabela 19: Preverjanje razlik med ravnatelji in vzgojitelji glede njihovega zadovoljstva s 

sistemom nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

 
Delovno mesto Št. Povprečni rang Mann-Whitney 

U test 

P vrednost 

Kakšno je vaše mnenje o 

sistemu nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja 

v naši državi? 

Ravnatelj 16 59.34 

754,5 ,795 

Vzgojitelj 98 57.20 

 

Rezultati kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima vrednostima 

(p=0,795, p>0,05), zato sprejmemo hipotezo, ki pravi, da ne obstajajo statistično pomembne 

razlike v mnenju glede vprašanja: Kakšno je vaše mnenje o sistemu nadaljnjega izobraževanja 

in usposabljanja v naši državi, (ravnatelj: M=3,62, vzgojitelj: M=3,69).  

Glede na to, da sta obe podskupini anketirancev srednje zadovoljni s sistemom nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji, bi bilo dobro v bodoče raziskati, zakaj takšna 

mnenja. V razmislek pa lahko zapišemo rezultate oz. smernice raziskave avtoric T. Devjak in 

A. Polak (2007: 91–94), kjer so udeleženci raziskave pojasnili, zakaj so bili z določenim 

strokovnim seminarjem najbolj zadovoljni. Strokovni delavci so najpogosteje navedli, da jim 

je pomembna vsebina seminarja, lastna aktivnost, navdušila jih je tudi uporabnost vsebine v 

praksi, sproščeno vzdušje, zanimive in pestre metode ter oblike dela, dinamično dogajanje in 

fleksibilnost, predavatelji ter delovno gradivo.  
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7.5 MNENJA ZAPOSLENIH O OBLIKAH UDELEŽBE NADALJNJEGA 

IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 

V nadaljevanju smo raziskovali, ali se med podskupinama vzorca pojavljajo razlike glede 

najpogostejših oblik udeležbe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.  

H5: Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo razlike glede najpogostejših oblik 

udeležbe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. 

 

Tabela 20: Opisna statistika različnih oblik nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

 Ravnatelj Vzgojitelj Skupaj 

 f % f f % f f % f 

Predavanje s teoretičnim in aktivnim praktičnim 

delom 

88

% 
14 

74

% 
72 

75

% 
86 

Tematska konferenca ali seminar 75

% 
12 

53

% 
52 

56

% 
64 

Študijska skupina 31

% 
5 

59

% 
58 

55

% 
63 

Delavnica 38

% 
6 

45

% 
44 

44

% 
50 

Neformalno izobraževanje in usposabljanje 38

% 
6 

43

% 
42 

42

% 
48 

Strokovna ekskurzija 44

% 
7 

31

% 
30 

33

% 
37 

Šola za ravnatelje 50

% 
8 2 % 2 9 % 10 

Podiplomski magistrski študij 19

% 
3 6 % 6 8 % 9 

Strukturiran tečaj 6 % 1 2 % 2 3 % 3 

Doktorski študij 0 % 0 0 % 0 0 % 0 

 

Udeležba v različnih oblikah usposabljanja je med ravnatelji in vzgojitelji relativno podobna. 

V zadnjih letih so se v sklopu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja pedagoški delavci 

najpogosteje udeležili predavanj s teoretičnim in praktičnim delom (75 %), po pogostosti 

sledita udeležba na tematskih konferencah oziroma seminarjih (56 %) in študijske skupine (55 

%). Predavanj in tematskih konferenc so se v nekoliko večji meri udeleževali ravnatelji (88 % 

in 75 %), ki so se v nekoliko večji meri udeležili tudi šole za ravnatelje (50 %).  

Pri možnosti odgovorov na odprto vprašanje »Drugo« ravnatelji pri tem vprašanju niso 

navajali nobenih drugih oblik nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v zadnjih treh letih. 

Eden od vzgojiteljev je navedel, da se je v zadnjih treh letih kot drugih dodatnih oblik 
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izobraževanja in usposabljanja udeležil 3-letne specializacije Reggio Emilia ter 

samoizobraževanja s strokovno literaturo.  

V obeh podskupinah anketirancev je najbolj prisotna oblika nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja: predavanje s teoretičnim in aktivnim praktičnim delom. Slednja oblika je hkrati 

tudi takšna izvedba izobraževanja, kjer so prisotni vsi zaposleni, medtem ko pri večina 

navedenih možnih drugih oblikah izobraževanja to ni uresničljivo. Teoretično predavanje s 

praktično aktivnostjo udeležencev omogoča tudi neprestan odziv za prožnost, voljo za 

uresničevanje sprememb, delitev znanj in razvoj skupnih vrednot, kot to navaja tudi Dimovski 

(2009: 220). Na ta način se oplemeniti tako posameznik kot tudi timi in institucije, saj takšen 

način učenja vključuje nove izkušnje vsem, učenje na primeru sebe in drugih ter proces 

prepoznavanja in popravljanja napak (Senge, 2004: 64–65).  
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7.6 MNENJA ZAPOSLENIH O RAZLOGIH ZA UDELEŽBO NA 

SEMINARJIH NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN 

USPOSABLJANJA 

 

V nadaljevanju bom pojasnila razlike mnenj ravnateljev in vzgojiteljev o najpogostejših 

razlogih za udeležbo na izobraževanju.  

H6: Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo razlike v najpogostejših razlogih za 

udeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. 

 

Tabela 21: Opisna statistika razlogov za udeležbo v programih nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja   
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Med ravnatelji je v 73 % najpomembnejši razlog za udeležbo na seminarjih nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja pomembnost programa za njihov profesionalni razvoj, kot 

drugi najpomembnejši razlog sledi priporočilo kolegov.  

Med vzgojitelji je najpomembnejši razlog za udeležbo na programih nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja enako kot med ravnatelji – da je program pomemben za njihov 

profesionalni razvoj, in sicer kar v 90 %. Med vzgojitelji sledi kot drugi najpomembnejši 

razlog napredovanje v vrtcu, kot najpomembnejšega so ga navedli v 5 % primerov. Za 

udeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja so manj pomembna 

priporočila  vodstva in kolegov. 

V raziskavi T. Devjak in A. Polak (2007) je možno razbrati nekaj podobnih razlogov za 

povod udeležbe na izobraževanju. Tam avtorici navajata, da so ob prijavljanju vzgojiteljih in 

učiteljih  v različne programe prevladovale osebne želje (51,6 %). Nekaj manj jih je osebno 

željo povezalo z željo vodstva (44,4 %), najmanjše število anketirancev pa je navedlo, da so 

jih pritegnili kolegi (0,5 b%). 

Pri vzgojiteljih in ravnateljih je rast profesionalnega razvoja zelo pomembna. Zajema vse 

učne izkušnje, ki neposredno ali posredno koristijo posamezniku in prispevajo h kakovosti 

njegovega strokovnega dela. Zaposleni lahko na tak način razvija kritično znanje, spretnosti in 

sposobnosti na vseh področjih svojega poklicnega življenja (Terhart, 1997; po Valenčič 

Zuljan, 2001). K temu pomenu profesionalnega razvoja avtorica M. Valenčič Zuljan (2001: 

131) dodaja še, da je profesionalni razvoj pedagoga »proces pomembnega in vseživljenjskega 

učenja, pri katerem lahko vzgojitelji osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja ter spreminjajo 

svojo prakso. Gre za proces, ki vključuje posameznikovo osebnostno, poklicno in socialno 

dimenzijo ter pomeni njegovo napredovanje v smer kritičnega, neodvisnega in odgovornega 

odločanja ter ravnanja pri uresničevanju lastne kariere.« 

 

 

. 
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7.7 MNENJA ZAPOSLENIH O OBLIKAH MEDSEBOJNEGA PRENOSA 

ZNANJA 

Sledi pogled v možnosti in priložnosti za izboljšanje dela v vrtcu, ki predstavlja tudi 

medsebojni prenos pridobljenega strokovnega znanja. Zanimalo nas je, katerih oblik prenosa 

se najpogosteje poslužujejo ravnatelji in katerih vzgojitelji.  

H7: Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo razlike glede najpogostejših oblik 

medsebojnega prenosa pridobljenega strokovnega znanja. 

 

Tabela 22: Opisna statistika za pogostost različnih oblik medsebojnega prenosa 

pridobljenega strokovnega znanja 

  Ravnatelj Vzgojitelj Skupaj 

  f % f f % f f % f  

Pripravim predavanja. 

Nikoli 23 % 3 54 % 50 50 % 53 

Včasih 54 % 7 36 % 33 38 % 40 

Vedno 23 % 3 8 % 7 9 % 10 

Se pogovorimo na 

neformalnih srečanjih. 

Nikoli 0 % 0 0 % 0 0 % 0 

Včasih 46 % 6 44 % 42 44 % 48 

Vedno 54 % 7 54 % 52 54 % 59 

Pripravim pisna 

gradiva. 

Nikoli 7 % 1 37 % 35 33 % 36 

Včasih 79 % 11 55 % 52 58 % 63 

Vedno 14 % 2 4 % 4 6 % 6 

Se pogovorimo na 

aktivih delavcev. 

Nikoli 0 % 0 4 % 4 4 % 4 

Včasih 25 % 4 46 % 45 43 % 49 

Vedno 75 % 12 50 % 49 54 % 61 

 

Ravnatelji se pogovorijo na aktivih delavcev, tako da vedno prenašajo novo pridobljena 

znanja (75 %), v 54 % na neformalnih srečanjih, pripravijo predavanja (23 %) in pripravijo 

pisna gradiva (14 %). Najmanj pogosto se poslužujejo priprave predavanj; tega nikoli ne 

počne 23 % ravnateljev.  

Vzgojitelji vedno prenašajo novo pridobljena znanja s pogovori na neformalnih srečanjih (v 

54 % primerih), da se pogovarjajo na aktivih delavcev (v 50 %), pripravijo predavanja (v 8 %) 

in pripravijo pisna gradiva (v 4 %). Najmanj pogosto se poslužujejo priprave predavanj, in 

sicer tega nikoli ne počne 54 % vzgojiteljev.  
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Tabela 23: Opisna statistika ocen pogostosti različnih oblik medsebojnega prenosa 

pridobljenega strokovnega znanja 

 Ravnatelj Vzgojitelj Skupaj 

 N M Me SD N M Me SD N M Me SD 

Pripravim 

predavanja. 
13 2 2 0,707 93 1,47 1 0,685 106 1,54 1 0,706 

Se pogovorimo na 

neformalnih 

srečanjih. 

13 2,54 3 0,519 96 2,5 3 0,616 109 2,5 3 0,603 

Pripravim pisna 

gradiva. 
14 2,07 2 0,475 94 1,61 2 0,626 108 1,67 2 0,627 

Se pogovorimo na 

aktivih delavcev. 
16 2,75 3 0,447 98 2,46 2,5 0,577 114 2,5 3 0,568 

 

Ravnatelji najpogosteje prenašajo znanje na aktivih delavcev (aritmetična sredina je 2,75 in 

mediana 3) ter v neformalnih pogovorih (aritmetična sredina je 2,54 in mediana 3). Najmanj 

pogosto se poslužujejo priprave predavanj (aritmetična sredina in mediana sta 2) in pisnih 

gradiv (aritmetična sredina je 2,07 in mediana 2).  

Vzgojitelji najpogosteje prenašajo znanje na neformalnih srečanjih (aritmetična sredina je 2,5 

in mediana 3), sledijo aktivi delavcev (aritmetična sredina je 2,46 in mediana 2,5). Najmanj 

pogosto se poslužujejo priprave predavanj (aritmetična sredina je 1,47 in mediana 1).  

Vzgojitelji se vseh načinov prenosa znanja poslužujejo nekoliko manj pogosto kot ravnatelji. 

Največje razlike med ravnatelji so pri pripravi predavanj (standardni odklon je 0,707), prav 

tako med vzgojitelji (standardni odklon je 0,685). Tako vzgojitelji kot ravnatelji so si najbolj 

enotni pri oceni pogostosti prenosa znanja v aktivih delavcev (med ravnatelji je standardni 

odklon 0,447 in med vzgojitelji je 0,577).  

Ob medsebojni izmenjavi pridobljenega strokovnega znanja imajo zaposleni vpogled v 

vsebine, vidijo zadeve bolj celostno, udejanjajo skupno strategijo, delijo odgovornost za 

medsebojno zadovoljstvo. Tovrstna vpletenost v soodločanje in akcije pa sočasno že nakazuje 

sodobni model učeče se organizacije (Dimovski, 2009). 
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Tabela 24: Opisna statistika in vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ocene pogostosti 

različnih oblik medsebojnega prenosa pridobljenega strokovnega znanja 

  

Vrednost 2L 
Prostostna 

stopnja 

Stopnja 

značilnosti (2-

str.) 

Pripravim predavanja. 6,525 3 ,089 

Se pogovorimo na neformalnih 

srečanjih. 
,523 2 ,770 

Pripravim pisna gradiva. 8,178 3 ,042 

Se pogovorimo na aktivih delavcev. 4,278 2 ,118 

 

S hi-kvadrat testom smo želeli preveriti, ali obstaja statistično pomembna razlika med mnenji 

ravnateljev in vzgojiteljev. Za uporabo hi-kvadrat preizkusa niso bili izpolnjeni pogoji pri 

nobeni od spremenljivk (pogoj je, da so vse pričakovane frekvence večje od 5), zato sem 

uporabila Kullbackov preizkus in dobila rezultate v zgornji tabeli. Za statistično pomembno 

razliko pri trditvi mora biti stopnja značilnosti manjša od 0,05. Preizkus je pokazal, da obstaja 

statistično značilna razlika med ravnatelji in vzgojitelji glede pripravljanja pisnih gradiv, ki ga 

ravnatelji pripravijo pogosteje. 

Hipotezo tako lahko delno potrdimo in na podlagi statistično pomembnih razlik lahko trdimo, 

da glede pripravljanja pisnih gradiv obstajajo statistično pomembne razlike med vodstvenimi 

delavci in vzgojitelji v uporabi različnih oblik medsebojnega prenosa pridobljenega 

strokovnega znanja. 

Ob skupni ugotovitvi, da se tako anketirani ravnatelji kot tudi vzgojitelji skupno najbolj 

poslužujejo izmenjave znanj preko neformalnih srečanj in na aktivih zaposlenih, lahko 

opazimo, da imajo pedagoški delavci željo po gibčnem in odzivnem delovanju. Po mnenju 

avtorice P. M. Buhler (2002) je bistvo ustvarjanja učeče se organizacije v pridobivanju 

novega znanja iz zunanjega okolja in prenašanje le tega v organizacijo, da se shrani in nato 

ustvarja spremembe. To je v bistvu investicija, ki se nikdar ne neha. Učeče okolje je tisto, v 

katerem se ljudje učijo drug od drugega (Adizes, 1996: 77). V takem okolju se na razlike v 

mišljenju gleda kot na priložnosti za učenje vpletenih strani, torej tako vodstvenih kot tudi 

strokovnih delavcev, otrok, staršev in zunanjih institucij. Učeče se organizacije na pragu 21. 

stoletja potrebujejo več kot samo odlično tehnologijo, potrebujejo inteligentne, sposobne, 

opolnomočene zaposlene, kakovosten in odprt sistem internih komunikacij, organizacijo, ki je 

sposobna pri vseh članih spodbuditi aktivnosti (Dimovski, 2009). Takšne organizacije 
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predstavljajo najvišjo fazo horizontalne koordinacije, kjer so odstranjene vse sledi 

organizacijske hierarhije.  
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7.8 MNENJA ZAPOSLENIH O MOTIVACIJI, DOSTOPNOSTI IN 

PRAKTIČNOSTI DODATNIH IZOBRAŽEVANJ 

Zadnje raziskovalno vprašanje se nanaša na razlike v motivaciji ravnateljev in vzgojiteljev za 

dodatno izobraževanje ter v mnenjih glede njegove dostopnosti in praktične uporabe. 

H8: Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se pojavljajo razlike v motivaciji za dodatno 

izobraževanje ter v mnenjih o dostopnosti dodatnega izobraževanja in možnosti praktične 

uporabe pridobljenega znanja preko uvajanja sprememb in novosti. 

 

Tabela 25: Opisna statistika za motivacije po dodatnem izobraževanju in mnenjih o 

dostopnosti ter možnosti praktične uporabe 

 Ravnatelj Vzgojitelj Skupaj 

 f % f  f % f  f % f  

Želim doseči višjo stopnjo izobrazbe. 50 % 7 39 % 38 41 % 45 

Vrtec mi omogoča dodatno izobraževanje. 87 % 13 85 % 83 85 % 96 

Večinoma sam/-a izbiram, katerega od 

ponujenih programov  stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja se bom udeležil/-a. 

100

% 
15 60 % 57 66 % 72 

Imam možnost izražati svojo iniciativo za 

uvajanje sprememb in novosti v vrtcu. 

100

% 
14 88 % 84 89 % 98 

 

Pri ravnateljih je najpogostejši (100 %) motiv, da si večinoma sami izbirajo, katerega od 

ponujenih programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja se bodo udeležili, in da imajo 

možnost izražati svojo iniciativo za uvajanje sprememb in novosti v vrtcu. Sledi omogočanje 

vrtca za dodatna izobraževanja (87 %). Najmanj pogost motivacijski dejavnik ravnateljev je, 

da si želijo doseči višjo stopnjo izobrazbe (50 %).  

Za vzgojitelje najbolj velja, da imajo možnost izražati svojo iniciativo za uvajanje sprememb 

in novosti v vrtcu (88 %) in da jim vrtec omogoča dodatno izobraževanje (85 %). Nekoliko 

manj pogost je razlog, da si večinoma sami izbirajo, katerega od ponujenih programov  

stalnega strokovnega izpopolnjevanja se bodo udeležili. Najmanj pogost razlog je, da želijo 

doseči višjo stopnjo izobrazbe (velja za 39 % vzgojiteljev).  
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Tabela 26: Opisna statistika in vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ocen različnih 

motivacijskih dejavnikov glede dodatnega izobraževanja.  

  Vrednost 

Kullbackov 

2L/Pearson 

Hi kvadrat* 

Prostostna 

stopnja 

Stopnja značilnosti (2-

str.) 

Želim doseči višjo stopnjo 

izobrazbe. 
.595* 1 .441 

Vrtec mi omogoča dodatno 

izobraževanje. 
.041 1 .840 

Večinoma sam/-a izbiram, 

katerega od ponujenih programov  

stalnega strokovnega izpopolnje-

vanja se bom udeležil/-a. 

9.167* 1 .002 

Imam možnost izražati svojo 

iniciativo za uvajanje sprememb in 

novosti v vrtcu. 

3.474 1 .062 

 

Dobljeni rezultati kažejo, da se odgovori pri trditvi »Želim doseči višjo stopnjo izobrazbe.« 

pri ravnateljih in vzgojiteljih statistično značilno ne razlikujejo. S trditvijo se strinja 50 % 

ravnateljev in 39 % vzgojiteljev. 

Rezultati kažejo, da vrednost Pearsonovega Hi kvadrata testa (p=.441) ni statistično 

pomembna na ravni α=0,05. Zato zavrnemo hipotezo H8, saj se med vodstvenimi in 

strokovnimi delavci ne pojavljajo razlike glede izvorov motivacije za dodatno izobraževanje. 

Dobljeni rezultati pri trditvi Vrtec mi omogoča dodatno izobraževanje. se pri ravnateljih in 

vzgojiteljih statistično značilno ne razlikujejo. S trditvijo se strinja 87 % ravnateljev in 85 % 

vzgojiteljev. 

Rezultati kažejo, da vrednost Kullbackovega preizkusa (p=.840) ni statistično pomembna na 

ravni α=0,05. Zato zavrnemo hipotezo H8: Med vodstvenimi in strokovnimi delavci se torej 

ne pojavljajo razlike v mnenjih o dostopnosti dodatnega izobraževanja. 

Dobljeni rezultati kažejo, da se odgovori pri trditvi »Večinoma sam-a izbiram, katerega od 

ponujenih programov  stalnega strokovnega izpopolnjevanja se bom udeležil-a.« med 

ravnatelji in vzgojitelji statistično značilno razlikujejo. 100 % ravnateljev se namreč strinja s 

to trditvijo, pri vzgojiteljih je ta odstotek le 60 %. 

Rezultati kažejo, da je vrednost Pearsonovega Hi kvadrata testa (p=.002) statistično 

pomembna na ravni α=0,05. Sprejmemo hipotezo H8: Med vodstvenimi in strokovnimi 

delavci se pojavljajo razlike v mnenjih glede dostopnosti dodatnega izobraževanja. 
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Dobljeni rezultati kažejo, da odgovori pri trditvi »Imam možnost izražati svojo iniciativo za 

uvajanje sprememb in novosti v vrtcu.« se med ravnatelji in vzgojitelji statistično značilno ne 

razlikujejo. S trditvijo se strinja 100 % ravnateljev in 88 % vzgojiteljev.  

Rezultati kažejo, da vrednost Kullbackovega preizkusa (p=.062) ni statistično pomembna na 

ravni α=0,05. Torej se med vodstvenimi in strokovnimi delavci ne pojavljajo razlike v 

mnenjih glede možnosti praktične uporabe pridobljenega znanja preko uvajanja sprememb in 

novosti. 

 

Predstavitev prostih odgovorov na odprta vprašanja 

Pri raziskovanju utemeljitev lastne motivacije po dodatnem izobraževanju smo tako od 

ravnateljev kot tudi od vzgojiteljev pridobili raznolike proste odgovore, ki sem jih 

kategorizirala. Predstavljeni so po posameznih trditvah za obe podskupini anketirancev. V 

prvem delu so najprej predstavljena  pritrjevanja trditvi oziroma strinjanja, v drugem delu pa 

so predstavljena nestrinjanja glede posamezne trditve.  

 

Prva trditev: Želim doseči višjo stopnjo izobrazbe. 

UTEMELJITVE RAVNATELJEV: 

Eden izmed ravnateljev je omenjeno trditev pritrdilno utemeljil s tem, da mu vsako 

napredovanje pomeni osebno rast in rast v profesionalnem razvoju. Naslednji ravnatelj je kot 

utemeljitev navedel pozitivno izkušnjo, da je v sklopu magistrskega študija pridobil ogromno 

dodatnih znanj, ki jih s pridom uporablja pri svojem delu (znanja s področij ekonomije, 

managementa, statistike). Zadnja od pritrdilnih ravnateljevih utemeljitev je bila, da si 

ravnatelj poleg višje stopnje izobrazbe želi pridobiti tudi več znanja s področja predšolske 

vzgoje.  

Nestrinjanje ravnateljev oziroma utemeljitve, zakaj nekateri ne želijo doseči višje stopnje 

izobrazbe, sta dva ravnatelja utemeljila s tem, da sta že dovolj stara oziroma tik pred 

upokojitvijo. Nekateri pa v tem ne vidijo potrebe, oziroma se jim to ne zdi pomembno za 

opravljanje ravnateljevega dela.  

UTEMELJITVE VZGOJITELJEV: 

Vzgojitelji si želijo doseči višjo stopnjo izobrazbe zaradi pridobivanja novih teoretičnih znanj 

in uporabe v praksi. Zavedajo se, da je to pomembno tudi za njihov profesionalni razvoj. Ob 

tem je bil poudarjen pomen vseživljenjskega učenja. 
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Nekateri vzgojitelji pa si višje stopnje izobrazbe ne želijo doseči, ker menijo, da so želeno 

stopnjo izobrazbe že dosegli in da je to za delo v oddelku dovolj. Naslednje nestrinjanje pa je 

bilo utemeljeno s tem, da so za to že prestari in nimajo niti časa niti energije.  

 

Druga trditev: Vrtec mi omogoča dodatno izobraževanje.  

UTEMELJITVE RAVNATELJEV: 

Ravnatelji utemeljujejo, da jim vrtec omogoča dodatna izobraževanja in sicer jih načrtujejo in 

izberejo po programu vrtca. Spet drugi menijo, da se lahko odločiš sam, glede na svoja šibka 

ali močna področja. Izpostavljena je bila tudi utemeljitev, da je omogočanje dodatnih 

izobraževanj odvisno od višine odobrenih finančnih sredstev. Poleg tega pa ravnatelji 

poudarjajo, da je dodatno oziroma zelo pomembno tudi samoiniciativno izobraževanje.  

UTEMELJITVE VZGOJITELJEV: 

Del vzgojiteljev svoje strinjanje utemeljuje s tem, da želi vrtec imeti strokoven kader in da 

vrtec ponuja dovolj možnosti raznovrstnih izobraževanj (na primer: predavanja, seminarji, 

tematska izobraževanja, študijske skupine). Eden izmed vzgojiteljev je navedel, da so vedno 

upoštevane njegove želje. Hkrati pove tudi, da občasne predloge dodatnih izobraževanj poda 

vodstvo samo. Razmišlja, da je tega dovolj, čeprav se včasih pojavijo tudi plačljive oblike. 

Nekateri vzgojitelji pa menijo, da je tega premalo in da se hkrati zavedajo, da na to vpliva 

finančni položaj vrtca.  

 

Tretja trditev: Večinoma sam-a izbiram, katerega od ponujenih programov stalnega 

strokovnega izpopolnjevanja se bom udeležil-a. 

UTEMELJITVE RAVNATELJEV: 

Ravnateljeva pritrdilna utemeljitev ob tem je bila, da se ob tem hkrati upošteva tudi 

prednostne naloge vrtca in spremembe zakonodaje. Naslednji odprt odgovor je temeljil na 

tem, da je to odvisno, kaj se takrat potrebuje ob opravljanju specifičnega dela.  

Eden od ravnateljev se s tem ne strinja in to razlaga tako, da so strokovni programi že 

tematsko določeni, na ravni celotnega vrtca.  

UTEMELJITVE VZGOJITELJEV: 

Nekateri vzgojitelji so trditev podkrepili s tem, da se jim zdi dobro, da si tematiko 

izobraževanj izbirajo sami, naprej ostali menijo, da se je vedno možno uskladiti z vodstvom, 

včasih pa kakšnega predlaga tudi samo vodstvo.  
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Pojavilo se je tudi nestrinjanje vzgojitelja, ki je menil, da večina programov določi vrtec. Ena 

od utemeljitev je izražala, da po tem ni potrebe, saj nadrejeni poznajo vzgojiteljev 

profesionalni razvoj, metode in vrednote. 

 

Četrta trditev: Imam možnost izražati svojo iniciativo za uvajanje sprememb in novosti v 

vrtcu. 

UTEMELJITVE RAVNATELJEV: 

Ravnatelji trditev utemeljujejo s tem, da spodbujajo in zagotavljajo spodbudno vodenje in 

razvoj profesionalizma pri strokovnih delavcih. Menijo, da je v vrtec potrebno uvajati 

spremembe in novosti. Predhodno pa z novostmi seznaniti sodelavce, pridobiti podporo in 

novosti upoštevati. Poudarjajo uvedbo sprememb in novosti predvsem, kadar gre za 

utemeljene stvari in sodelovanje vseh strokovnih delavcev.  

Zanimiva je tudi ravnateljeva utemeljitev, da  novosti in spremembe lahko povsem izražajo v 

oddelku, za katerega velja, da se ga spoštuje s 100 % avtonomijo.  

UTEMELJITVE VZGOJITELJEV: 

Pri zadnji trditvi tega vprašanja pa vzgojitelji v veliki meri in na različne načine pozdravljajo 

možnost izražanja svojih iniciativ za uvajanje sprememb in novosti.  

Vzgojitelji svoje mnenje utemeljujejo s tem, da imajo podporo vodstva, saj vedno, ko izrazijo 

želje, jih vodstvo upošteva. Menijo, da je vodstvo odprto za predloge in spremembe ter da 

ravnatelj na tak način želi izhajati iz želja in interesov kolektiva vrtca. Ob tem lahko 

vzgojitelji izražajo svoja močna področja.  

Vzgojitelji se zavedajo, da s tovrstnim izražanjem novosti rastejo in se razvijajo, sočasno pa 

ob tem vidijo tudi nova spoznanja, ki jih lahko uporabijo za lažje in kakovostnejše delo. Ob 

tem profesionalno rastejo, včasih pa je sočasna oziroma posledična tudi možnost 

napredovanja v višje stopnje izobrazbe. Nekateri so to razvili tudi v nadaljnje boljše možnosti 

za zaposlitev in višjo plačo. 

Anketiranec je delil izkušnjo, da imajo na aktivih možnost prezentacije predlogov. Njihovo 

sprejetje in izvajanje pa je odvisno od predloga samega. Kdor se izobraževanja udeleži, lahko 

ponudi oziroma izrazi iniciativo za uvajanje sprememb v vrtcu, ni pa nujno, da drugi to 

sprejmejo.  

Nekaj utemeljitev se je navezovalo tudi neposredno na otroke, saj so anketiranci navajali, da 

želijo otrokom ponuditi čim več, kar je možno, oziroma da jim dodatno znanje koristi pri delu 

z otroki in sodelovanju s starši.  



Marta Rogelj Lipoglavšek: Vodenje za spodbujanje kakovosti vrtcev Jugovzhodne Slovenije 

 

 
99 

Eden od vzgojiteljev iniciative, spremembe in novosti vidi tudi kot izziv, ki posega na njemu 

še nepoznana področja.  

Pojavila pa se je tudi povezava s finančnimi zmožnostmi vrtca, kjer je vzgojitelj, zaposlen za 

določen čas, navedel, da v njegovem primeru pridejo v poštev predvsem cenejša in brezplačna 

izobraževanja. 

Dosti manj pa je bilo negativnih utemeljitev glede možnosti izražanja iniciativ za uvajanje 

sprememb in novosti. Nekateri vzgojitelji namreč tega ne odobravajo, ker nimajo želje, saj so 

tik pred upokojitvijo in se jim pri teh letih enostavno ne ljubi več. Nekaj jih meni, da so že 

dosegli, kar so si zadali, oziroma da jim dosežena izobrazba zadostuje za poklic vzgojitelja. 

Nekateri tega ne želijo, saj se celo bojijo dodatnih nalog in obremenitev.  

Eno izmed mnenj anketirancev zagovarja tudi to, da ker je šele dobro začel delati v vrtcu, mu 

ni prijetno že začeti z uvajanjem sprememb.  

Dlje časa zaposleni pa je zapisal, da se večino časa dela po ustaljeni praksi. Postopek, da se 

kaj spremeni, je dolg.  

Ena izmed utemeljitev pa je, da ima vodstvo za to že vnaprej razporejene in izbrane 

kandidate.  

Naj navedem še nekaj zadnjih, malce bolj izstopajočih, specifičnih mnenj: sebe ne vidi v 

izražanju iniciativ, ker to določa vodstvo oziroma ravnatelj; ali ker mu je pomembneje 

samoizobraževanje; ali pa mu ne zagotavlja službe niti višje plače. 
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8 SKLEP 

 

Med spremembami v ustanovi so zlasti pomembni ustrezni stiki. Le-ti so pogoj medsebojnega 

sporazumevanja med posamezniki in skupinami v organizaciji. Zagotavljajo natančno in 

pravočasno opravljanje delovnih nalog in tudi dobre odnose med skupinami ter posamezniki. 

Pri tem je pomembno, da je sistem komuniciranja odprt, oziroma da zaposleni dajejo 

informacije drug drugemu brez zadržkov in strahu. Le tako tečejo informacije brez namernega 

zadrževanja in ponarejanja v vse smeri, zlasti pa med podrejenimi in nadrejenimi (Možina 

idr., 2002: 193).  

 

Pomembnost različnih dejavnikov za razvoj kakovostnega kurikula je preučevala tudi 

raziskovalna skupina raziskovalke G. M. Blenkin (Blenkin in  Kelly, 1997). Vodstveni 

delavci in vzgojiteljice, ki so delali neposredno z otroki, so na posebej pripravljenih 

vprašalnikih odgovarjali, kako ocenjujejo pomembnost različnih dejavnikov. Kot 

najpomembnejše dejavnike kakovostnega kurikula so ocenili kakovost zaposlenih (74,2 % 

vseh vodstvenih delavcev). Kot dejavnike, ki najbolj onemogočajo razvoj kakovostnega 

kurikula, pa so navedli naslednje: zaposleni niso usposobljeni za delo z malimi otroki (73,3 % 

vseh vodstvenih delavcev v vrtcih za otroke do tretjega leta starosti in 53,1 % vseh vodstvenih 

delavcev v institucijah za otroke od treh do osem let), neustrezna stopnja izobrazbe (62,9 % 

vseh vodstvenih delavcev). Najpogostejši odgovor na vprašanje, kaj je po njihovem mnenju 

pomembno za poklicni razvoj vzgojiteljic oz. strokovnih delavk, ki delajo z otroki, je bil 

poznavanje otrokovega razvoja, enak odgovor kot vodstveni delavci v tej raziskavi so 

izpostavile tudi vzgojiteljice. Podobno kot vodstveni delavci tudi vzgojiteljice ocenjujejo, da 

je neustrezna stopnja izobrazbe kritični dejavnik za zagotavljanje visoke kakovosti kurikula.  

 

Slovenska avtorica L. Marjanovič Umek (2002) na podlagi povzemanja različnih raziskav o 

kakovosti vrtcev prikazuje in poudarja, da so pristopi za ugotavljanje kakovosti vrtcev zelo 

različni. Ob tem ne izpostavlja samo pristopov, ampak tudi raznolikost analiz in interpretacij, 

ki dovoljujejo in omogočajo na različne načine zbrani rezultati.  

 

V magistrskem delu se je ugotavljalo, kakšna so mnenja in ravnanja strokovnih delavcev v 

vrtcu o kakovosti strukturne ravni organizacije dela v ustanovi ter posredne ravni na področju 

poklicnega razvoja in zadovoljstva zaposlenih, sodelovanja in socialnih stikov z ostalimi 
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zaposlenimi ter vodstvom. Predvsem pa, ali se omenjena stališča strokovnih delavcev ujemajo 

s stališči vodstvenih delavcev in obratno. 

 

Odgovor na slednjo primerjavo prikazujejo rezultati opravljene raziskave magistrskega dela, 

ki med vodstvenimi in strokovnimi delavci kažejo razlike v mnenjih o načinu vodenja vrtca. 

Ob tem se med prvimi pojavijo razlike v strinjanju glede stikov s sodelavci. Vzgojitelji imajo 

z vzgojitelji v povprečju več vsakodnevnih stikov (M=4.51) kot pa ravnatelji (3.94). Zelo 

podobna oziroma malce večja razlika je bila tudi pri vprašanju glede vsakodnevnih stikov s 

pomočniki (ravnatelji: M=3.75, vzgojitelji: M=4.52). Tako se rezultati ujemajo, so skladni z  

našo napovedjo, da se med ravnatelji in vzgojitelji pojavljajo statistično pomembne razlike v 

mnenjih o stikih s sodelavci.  Predvidevanje in rezultati so glede narave dela smiselni. 

 

V nadaljevanju istega sklopa vprašanj lahko ugotovimo, da se ravnatelji nekoliko bolje 

razumejo z vzgojitelji kot s pomočniki vzgojitelja. Hkrati pa je bilo ugotovljeno, da med 

ravnatelji (M=4.19) in vzgojitelji (M=4.69) obstajajo pomembne statistične razlike v 

strinjanju glede dobrega razumevanja s pomočniki vzgojitelja. V kolikor primerjamo zgornje 

rezultate z dotičnimi, ugotavljamo, da so pričakovani. Glede manj izraženih stikov je prišlo 

tudi do posledičnega razumevanja med ravnatelji in pomočniki vzgojitelja. Za delo v oddelku 

je v prvi vrsti odgovoren vzgojitelj, zato je raznovrstnih sodelovanj med vzgojitelji in 

ravnatelji bistveno več, kot pa med pomočniki vzgojitelja in ravnatelji.  

 

Anketirani vzgojitelji zaznavajo profesionalen odnos do ravnateljev in pomočnikov 

vzgojitelja različno. Kot najbolj profesionalen odnos ocenjujejo z vodstvenimi delavci (m=4), 

sledi odnos z drugimi vzgojitelji (m=3,2), kot najbolj prijateljski odnos pa ocenjujejo odnos s 

pomočniki vzgojiteljev (m=3.1).  

 

S pomočjo kazalcev na tem področju lahko v bodoče ugotavljamo možnosti, oblike in 

pogostost sodelovanja med zaposlenimi v vrtcu. Zbrani podatki zaposlenim v vrtcu 

omogočajo vpogled in prepoznavanje morebitnih problemov na področju medsebojnih 

odnosov ter so izhodišče za analizo in nadaljnje načrtovanje vsebin in oblik medsebojnega 

sodelovanja ter odločanja v vrtcu. Ti podatki omogočajo tudi prepoznavanje tistih načinov 

sodelovanja in sprejemanja odločitev, ki prispevajo h kakovostnemu delu v vrtcu ter pozitivno 

vplivajo na zadovoljstvo članov kolektiva. Na osnovi zbranih odgovorov lahko zaposleni 
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oblikujejo učinkovite time znotraj posameznega oddelka ter vrtca kot celote (Cecić Erpič in 

Gril v Marjanovič Umek, 2002: 42–44). 

 

Pri oceni odnosa sodelavcev do dela so ravnatelji najnižje ovrednotili (M=3.75) naslednjo 

trditev »Zaposleni v našem vrtcu skrbno pretehtajo vsako rešitev iz različnih zornih kotov.« 

Zanimivo je, da se vzgojitelji najmanj strinjajo s trditvijo, da zaposleni čutijo, da jih vodstvo 

vrtca upošteva in spoštuje (M=3.51). Ljudje menijo, da je njihovo delovno življenje 

kakovostno, če lahko ustvarjalno prispevajo k uspehu organizacije. V organizaciji je potrebno 

ustvariti vzdušje, v katerem vsakogar obravnavajo kot strokovnjaka za njegovo delo. Z boljšo 

motiviranostjo, večjim zadovoljstvom delavcev, boljšim sporazumevanjem ter zmanjševanjem 

odpora do sprememb, bodo ljudje ustvarjalnejši (Adizes idr., 1996). 

 

Rezultati raziskave odkrivajo tudi to, da obstajajo statistično pomembne razlike med 

ravnateljevimi in vzgojiteljevimi mnenji o upoštevanju in spoštovanju vodstva do zaposlenih. 

V veliko manjši meri se s tem strinjajo vzgojitelji (M=3.51) kot pa ravnatelji (M=4.19). 

Vključevanje delavcev v odločanje o stvareh, ki se nanašajo na njihovo delo in njih same, je 

zelo pomembna metoda za dvig kakovosti delovnega življenja (Adizes idr., 1996: 192). Tako 

se pri delavcih oblikuje občutek odgovornosti in občutek avtorstva sprejetih odločitev. 

Vključevanje delavcev v odločanje pa ne more biti uspešno kot enkraten projekt, če to ni ena 

bistvenih sestavin organizacijske kulture. Če to je, lahko v organizaciji najdejo številne 

načine, kako delavci lahko pridejo do besede. Za uresničevanje delavčevih potreb, želja in 

pričakovanj v zvezi z delom je izboljševanje delovnih razmer tehtnega pomena. Potrebe 

zaposlenih naraščajo soodvisno z izobrazbo in splošno razgledanostjo, zato želijo imeti 

zaposleni čim boljši pregled nad svojim delom. Pri svojem delu želijo biti samostojni, kar 

omogoča, da več prispevajo k skupnim dosežkom. 

 

Tudi raziskave potrjujejo dejstvo, da je potrebno izboljšati dodano vrednost kolektiva, in sicer  

med zaposlenimi izboljšati enakovredno sodelovanje, obravnavanje ter dobro počutje. 

Rezultati so namreč pokazali, da med vzgojitelji in ravnatelji obstajajo pomembne razlike o 

tem, ali se vse sodelavce obravnava enako. V povprečju so temu veliko bolj pritrjevali 

ravnatelji (M=4.56), kot pa vzgojitelji (M=3.55). Zelo podobni so rezultati pri naslednjem 

vprašanju, kjer me je zanimala v vrtcu izražena skrb za dobro počutje. Tudi tukaj so se s tem 

ravnatelji pogosto strinjali (M=4.38), medtem ko so bili vzgojitelji mnenja, da njihov 

ravnatelj le včasih poskrbi za dobro počutje (M=3.87).  
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Z opravljeno raziskavo pa se je potrdilo predvidevanje, da se med vodstvenimi in strokovnimi 

delavci ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede najpogostejšega razloga udeležbe v 

programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Tako vodstveni (73 %) kot tudi 

strokovni delavci (90 %) so najpomembnejši razlog za tovrstno udeležbo izbrali pomembnost 

programa za njihov profesionalni razvoj. M. Valenčič Zuljan (2012) ob obravnavanju 

različnih modelov profesionalnega razvoja poudarja zavedanje, da lahko z novim znanjem 

tudi ovire spreminjamo v nove priložnosti. Profesionalne poti vsakega posameznika so znotraj 

poklicne skupine kljub mnogim skupnim značilnostim vendarle tudi svojevrstne in 

individualne. Dober spodbujevalec profesionalnega razvoja se zaveda, da takšno spodbujanje 

pomeni hkratno obogatitev lastnega in skupnega razvoja. 

 

Ugotovili pa smo še eno pomembno odstopanje med mnenji o možnostih izbiranja in o 

udeležbi v programih strokovnih izpopolnjevanj. Dobljeni rezultati namreč kažejo zelo 

zanimivo sliko. Ravnatelji so se kar 100 % strinjali, da si večinoma lahko sami izbirajo, 

katerega izobraževanja se bodo udeležili. Za razliko od njih pa so vzgojitelji le s 60 % pritrdili 

temu mnenju. Koncept novega profesionalizma predstavlja nove oblike odnosov znotraj 

vrtcev, povezovanje z različnimi udeleženci, premik od individualizma k sodelovanju.  

 

Rezultati zgovorno nakazujejo na skupno pripravljenost spreminjanja oziroma pridobivanja na 

razumevanju identitet, s tem pa podpiranju profesionalne rasti zaposlenih v kontekstu 

spreminjanja kulture organizacije v kolegialno delovno okolje oz. vzpostavljanje interaktivne 

profesionalne identitete, kot to strokovno poimenuje Kohonen (2001: 38). Razvoj kolegialne 

skupnosti ustvarja več prostora za individualno rast, kot če vsak skrbi sam zase. Pri tem gre za 

model sodelovanja, v katerem so zaposleni spodbujeni k aktivni vlogi v skupnosti in družbi. 

 

V sodelovanju in izmenjavah s kolegi ozaveščajo svoje občutke o sebi kot ljudeh in 

profesionalcih, se učijo sodelovati v različnih interakcijskih procesih, razumeti skupinsko 

dinamiko in analizirati skupinske procese, nenazadnje pa začnejo pod vprašaj postavljati 

nekatera svoja »železna« pojmovanja, stališča in strategije oz. prakse. Tako se začnejo 

prevzemati pobude za izboljšanje pogojev (Kohonen, 2001: 41). To pomeni, da sta izražanje 

osebnih mnenj in njihova različnost dobrodošla, če si člani skupine prizadevajo  razumeti 

drug drugega. Skupinski proces deluje na osnovi vrednot sodelovanja (Toplak idr., 2001: 16). 
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Z upoštevanjem ključnih teoretičnih izhodišč in lastnih empiričnih ugotovitev ob zaključku 

magistrskega dela predlagamo nekatere usmeritve. Smernice za izboljšanje oziroma nove 

možnosti v prepoznavanju, razumevanju in reševanju novih izzivov, v ustvarjanju večje 

angažiranosti k samoaktivnosti ter konstruktivnemu obvladovanju dinamike znotraj 

kolektivov: 

- sistematično je potrebno razvijati skupinske procese kolektiva na osnovi vrednot 

sodelovanja,  

- izpostavljati in uporabljati je potrebno sposobnosti posameznih članov,  

- vzpostavljati in negovati je potrebno okolje, kjer bodo timi motivirani za kreiranje izvirnih 

rešitev, novih pristopov, ustvarjalnih idej, inovativnih predlogov, 

- načrtovati, izvajati in skupno evalvirati je potrebno vsakoletne notranje raziskave o 

elementih vodenja za razvoj kakovosti,  

- omogočiti je potrebno večjo participacijo zaposlenih pri izbiranju programov nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja,  kjer predlagam, da strokovni delavci premišljeno oz. 

usmerjeno izberejo izobraževanje s ključem, kot sta ga z empiričnimi ugotovitvami raziskave 

oblikovali T. Devjak in A. Polak (2007: 117–118), t.i. »model za oblikovanje in zasnovo 

različnih seminarjev nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja«,  

- prenos in izmenjava prejetih izobraževanj, usposabljanj in znanj preko strokovnih ali 

tematskih aktivov znotraj vrtca ali v sodelovanju z drugimi vrtci, 

- izvajanje supervizijskih delavnic za strnjeno obdobje in za vse zaposlene v oblikah manjših 

skupin, 

- vsakoletno izvajanje srečanj zaposlenih po principu »team building«. 

Možnosti je veliko, vsak kolektiv pa si lahko izbere in razvija tiste, do potreb katerih pride 

skupaj, tudi med akcijo. V tem med drugim vidim tudi postopno in sistematično doseganje 

enakovredne obravnave vsakega v kolektivu.  

 

Bistvene razlike v primerjavi anketirane skupine ravnateljev s skupino vzgojiteljev nakazujejo 

potrebo tudi po spremembah na področju vodenja. Ravnatelji so pokazali višje ocene 

strinjanja tako pri področju vodenja ravnateljev, kot tudi pri odnosu zaposlenih do dela. 

Vzgojitelji pa so v primerjavi z ravnatelji izrazili bolj negativno smer oziroma mnenje o 

neenakovrednem obravnavanju in občutku, da jih vodstvo upošteva in spoštuje. Menim, da 

prihaja do takšnih odstopanj zaradi bolj celostnih ravnateljevih pregledov nad vsemi 

zaposlenimi; zaradi ravnateljevih širših kompetenc odgovornosti in avtonomije; ter manjše 

kritičnosti ravnateljev ob oceni lastnega dela. Vzgojitelji so namreč v odnosu do ravnateljev v 
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podrejenem položaju in so tako lahko bolj kritični do dela ravnateljev. Ob iskanju slednjih 

vzrokov za utemeljevanje nastalih razlik v mnenjih, se moramo v nadaljevanju vprašati, kje bi 

ob tem lahko našli možnosti različnih izboljšav. Medsebojno uspešnejše usklajevanje bi bilo 

mogoče nadgraditi z vplivanjem vodstvenih delavcev preko spodbujanja in usmerjanja 

vzgojiteljev k skupnim ciljem, ki bi uresničevali zasledovanje čim boljših dosežkov tako 

vzgojiteljev kot tudi ravnateljev. Ob takšnem načinu motiviranja se poveča vnašanje volje 

zaposlenim, večja mera razumevanja, upoštevanja. Tako bi se tudi vzgojitelji bolj aktivirali, 

izražali več izvirnih zamisli, kar bi nadgradilo ustvarjalnost celotne institucije. Avtorica A. 

Polak (2011) pa kot pomemben dejavnik uspešnega medsebojnega zaznavanja in interakcije 

med vodstvom in strokovnimi delavci opisuje tudi realna in usklajena pričakovanja. Ob 

položaju ravnateljev in vzgojiteljev je jasno, da imajo zaposleni različne vloge. Ob razjasnitvi 

različnih vlog se pojavijo tudi različna pričakovanja. Avtorica (prav tam) poudarja pomen 

usklajenosti pričakovanj, pozitiven odnos do teh pričakovanj, ki naj bodo realno visoka.  

 

Kolektivi in njihove potrebe se med posameznimi vrtci zelo razlikujejo, zato je pomembno, da 

notranji zaposleni za svojo ustanovo na podlagi evalvacij in ugotovitev naredijo lasten načrt 

za dvig kakovosti, se ob tem medsebojno usklajujejo, razjasnijo dileme, pojasnjujejo svoje 

poglede. To bi bil še en način več, ki bi vse zaposlene spodbujal k pomenu fleksibilnosti, 

vnašanja sprememb in vseživljenjskega učenja. Hkrati pa se s tovrstnimi izkušnjami in 

znanjem krepi avtonomnost vrtca ter vsakega posameznega strokovnega delavca.  
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10 PRILOGE 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA RAVNATELJE 

Spoštovana ravnateljica, spoštovani ravnatelj! 

Sem Marta Rogelj, študentka podiplomskega študijskega programa Predšolska vzgoja na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V magistrskem delu z naslovom Vodenje za spodbujanje 

kakovosti vrtcev Jugovzhodne Slovenije me še posebej zanima, ali se omenjena stališča 

strokovnih delavcev skladajo s stališči vodstvenih delavcev in obratno. Z upoštevanjem 

ključnih spoznanj teoretičnih izhodišč želim na podlagi teoretičnih in lastnih empiričnih 

spoznanj oblikovati usmeritve za izboljšanje oziroma poiskati nove možnosti v razumevanju 

in reševanju problemov ter ustvarjanju večje angažiranosti in dinamike znotraj kolektivov. 

Prosim Vas, da sodelujete pri izvedbi raziskave in sicer tako, da izpolnete anketni vprašalnik. 

Vprašalnik je anonimen in ne razkriva identitete nikogar od vprašanih. Zbrane podatke bom 

uporabila zgolj v raziskovalne namene.  

Za Vašo pripravljenost, pomoč in sodelovanje  se Vam vnaprej najlepše zahvaljujem ter Vam 

želim veliko uspehov pri nadaljnjem delu.  

                                                                                                           S spoštovanjem,  

Marta Rogelj, dipl. vzg.  

1. Spol: 

a) Ženski. 

b) Moški. 

 

2. Starost: 

a) Od 20 do 29 let. 

b) Od 30 do 39 let. 

c) Od 40 do 49 let. 

č) Več kot 50 let. 

 

3. Delovna doba: 

_______ let 

 

4.  Območje vrtca, v katerem delate: 

a) Dolenjska. 

b) Bela krajina. 



Marta Rogelj Lipoglavšek: Vodenje za spodbujanje kakovosti vrtcev Jugovzhodne Slovenije 

 

 
114 

 

5. Delovno mesto: 

a) Ravnatelj-ica. 

b) Vzgojitelj-ica. 

 

6. S katero obliko dela najpogosteje spodbujate sodelovanje pedagoških delavcev? 

Izmed ponujenih odgovorov izberite enega. 

a) Individualno delo. 

b) Skupinsko delo. 

c) Skupno delo. 

č) Drugo: ________________________________________________________________. 

 

7. Kakšno je vaše mnenje o sistemu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v 

naši državi?  

a) Sem zadovoljen. 

b) Sem zelo zadovoljen. 

c) Z njim sem srednje zadovoljen. 

č) Nisem zadovoljen. 

d) Sploh nisem zadovoljen. 

 

8. Katerih oblik nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ste se udeležili v zadnjih 

treh letih? Možnih je več odgovorov. 

a) Predavanje s teoretičnim in aktivnim praktičnim delom. 

b) Neformalno izobraževanje in usposabljanje. 

c) Tematska konferenca ali seminar. 

č) Šola za ravnatelje. 

d) Podiplomski magistrski študij. 

e) Doktorski študij. 

f) Študijska skupina. 

g) Strokovna ekskurzija. 

h) Strukturiran tečaj. 

i) Delavnica. 

j) Drugo: _________________________________________________________________ 
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9. Spodaj navedene razloge za udeležbo programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja pedagoških delavcev razvrstite po pomembnosti, kot veljajo za vas 

osebno. Razlog za udeležbo vrednotite glede na pomembnost, najvišjo vrednost 

predstavlja število 1, najnižjo 3. 

 

___Ker ocenjujem, da je določen program pomemben za moj profesionalni razvoj (da 

lahko pridobim novo znanje, ki ga potrebujem za uspešno delo v vrtcu). 

___Ker je udeležba pomembna za moje napredovanje v vrtcu (strokovni in plačni razredi).  

___Zaradi priporočil kolegov. 

 

10. Drugim pedagoškim delavkam in delavcem v vrtcu prenesem znanje, ki ga 

pridobim v programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja, tako da: 

- pripravim predavanja           nikoli / včasih / vedno 

- se pogovorimo na neformalnih srečanjih           nikoli / včasih / vedno 

- pripravim pisna gradiva          nikoli / včasih / vedno 

- se pogovorimo na aktivih delavcev            nikoli / včasih / vedno 

 

11. Za vsako od spodaj navedenih trditev označite, ali za vas bolj velja ali za vas bolj 

ne velja in utemeljite vaš odgovor. 

- Želim doseči višjo stopnjo izobrazbe.      DA     NE 

Utemeljitev:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

- Vrtec mi omogoča dodatno izobraževanje.      DA     NE 

Utemeljitev:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

- Večinoma sam-a izbiram, katerega od ponujenih programov  

stalnega strokovnega izpopolnjevanja se bom udeležil-a.     DA     NE 

Utemeljitev:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

- Imam možnost izražati svojo iniciativo za uvajanje  

sprememb in novosti v vrtcu.        DA     NE 
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Utemeljitev:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

12. V nadaljevanju sledi sklop trditev, ki se nanašajo na ravnateljev način vodenja. 

Prosim, pozorno preberite vsako trditev in pomislite, kako pogosto jo kot vodja 

oziroma ravnatelj vrtca izvajate. Vsako trditev ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 

pomeni nikoli in 5 zelo pogosto. 

 

1 = nikoli 2 = redko 3 = včasih 4 = pogosto 5 = zelo 

pogosto 

 

Vzamem si čas, da lahko pojasnim sodelavcem, kako 

naj delajo. 

1 2 3 4 5 

Sodelavcem pojasnim, kakšna sta njihova vloga in 

položaj v skupini. 

1 2 3 4 5 

Natančno razložim pravila in postopke, ki naj bi jih 

upoštevali pri delu. 

1 2 3 4 5 

Organiziram svoje delovne aktivnosti. 1 2 3 4 5 

Sodelavce obveščam, kako dobro opravljajo delo. 1 2 3 4 5 

Sodelavcem povem, kaj se od njih pričakuje. 1 2 3 4 5 

Jasno povem, kakšna so moja stališča.  1 2 3 4 5 

Sodelavcem namenjam delo v skladu z zahtevnostjo 

nalog. 

1 2 3 4 5 

Stremim k temu, da bi bilo delo čim prijetnejše. 1 2 3 4 5 

Spoštujem mnenja in počutje drugih. 1 2 3 4 5 

Sem pozoren in obziren do drugih. 1 2 3 4 5 

Vse sodelavce obravnavam enako. 1 2 3 4 5 

Skrbim za dobro počutje sodelavcev. 1 2 3 4 5 

Sem dostopen in dovzeten za mnenja sodelavcev. 1 2 3 4 5 
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13. Spodaj so navedene trditve vezane na vaš odnos s sodelavci. Prosim, pozorno 

preberite vsako trditev in ocenite, v kolikšni meri veljajo za vas na lestvici od 1 do 5, 

kjer 1 pomeni, sploh ne velja in 5, povsem velja. 

 

1 = sploh ne 

velja 

2 = bolj ne 

velja 

3 = niti ne 

velja, niti 

velja 

4 = bolj 

velja 

5 = povsem 

velja 

 

Z vzgojitelji imam vsakodnevne stike. 1 2 3 4 5 

S pomočniki vzgojitelja imam vsakodnevne stike. 1 2 3 4 5 

Z vzgojitelji se dobro razumem. 1 2 3 4 5 

S pomočniki vzgojitelja se dobro razumem. 1 2 3 4 5 

Z vzgojitelji imam zgolj profesionalen odnos (vezan 

na delo). 

1 2 3 4 5 

S pomočniki vzgojitelja imam zgolj profesionalen 

odnos (vezan na delo). 

1 2 3 4 5 

 

 

14. Preberite naslednje trditve. Za vsako trditev ocenite, v kolikšni meri velja za 

zaposlene v vašem vrtcu: 

 

1 = Nikakor se ne strinjam. 

2 = Ne strinjam se. 

3 = Ne morem se opredeliti. 

4 = Se strinjam. 

5 = Se popolnoma strinjam 

 

Zaposleni v našem vrtcu se nalog lotevajo z optimizmom 

in s pričakovanjem, da jim bo uspelo. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v našem vrtcu pogosto iščejo nove rešitve in 

preizkušajo nove načine dela. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v našem vrtcu skrbno pretehtajo vsako rešitev 

iz različnih zornih kotov. 

1 2 3 4 5 
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Zaposleni v našem vrtcu čutijo, da jih vodstvo vrtca 

upošteva in spoštuje. 

1 2 3 4 5 

Zaposlenih v našem vrtcu ni treba disciplinirati »od 

zgoraj« (s strani vodstva), ker so sami odgovorni in 

samodisciplinirani. 

1 2 3 4 5 

V našem vrtcu ima vsak zaposleni enako možnost 

razvijati se in napredovati. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v našem vrtcu spoštujejo zakone in predpise. 1 2 3 4 5 

 

 

15. Ocenite, kakšno je vaše mnenje glede naslednjih trditev? 

 

1 = Nikakor se ne strinjam. 

2 = Ne strinjam se. 

3 = Ne morem se opredeliti. 

4 = Se strinjam. 

5 = Se popolnoma strinjam 

 

Vključevanje članov je ključen dejavnik pri timskem vodenju vrtca. 1 2 3 4 5 

Odgovornost članov je ključen dejavnik pri timskem vodenju vrtca. 1 2 3 4 5 

Občutek, da delamo skupaj in za svojo organizacijo, spodbuja 

prizadevanje in odgovornost ljudi. 

1 2 3 4 5 

Uspeh kaže, da je vsak posameznik odigral svojo vlogo. 1 2 3 4 5 

Kadar so ljudje zavzeti za naloge v timu, so zadovoljni z delom in sami 

s seboj in ni potrebe po discipliniranju.  

1 2 3 4 5 

 

 

 

Hvala za sodelovanje! 
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PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE 

 

Spoštovana vzgojiteljica, spoštovani vzgojitelj! 

Sem Marta Rogelj, študentka podiplomskega študijskega programa Predšolska vzgoja na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V magistrskem delu z naslovom Vodenje za spodbujanje 

kakovosti vrtcev Jugovzhodne Slovenije me še posebej zanima, ali se omenjena stališča 

strokovnih delavcev skladajo s stališči vodstvenih delavcev in obratno. Z upoštevanjem 

ključnih spoznanj teoretičnih izhodišč želim na podlagi teoretičnih in lastnih empiričnih 

spoznanj oblikovati usmeritve za izboljšanje, oziroma poiskati nove možnosti v razumevanju 

in reševanju problemov ter ustvarjanju večje angažiranosti in dinamike znotraj kolektivov. 

Prosim Vas, da sodelujete pri izvedbi raziskave in sicer tako, da izpolnete anketni vprašalnik. 

Vprašalnik je anonimen in ne razkriva identitete nikogar od vprašanih. Zbrane podatke bom 

uporabila zgolj v raziskovalne namene.  

Za Vašo pripravljenost, pomoč in sodelovanje  se Vam vnaprej najlepše zahvaljujem ter Vam 

želim veliko uspehov pri nadaljnjem delu.  

                                                                                                           S spoštovanjem,  

Marta Rogelj, dipl. vzg.  

.  

 

a) Ženski. 

b) Moški. 

 

2. Starost: 

a) Od 20 do 29 let. 

b) Od 30 do 39 let. 

c) Od 40 do 49 let. 

č) Več kot 50 let. 

 

3. Delovna doba: 

_______ let 

 

4.  Območje vrtca, v katerem delate: 

a) Dolenjska. 

b) Bela krajina. 
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5. Delovno mesto: 

a) Ravnatelj-ica. 

b) Vzgojitelj-ica. 

 

6. S katero obliko dela najpogosteje spodbujate sodelovanje pedagoških delavcev? 

Izmed ponujenih odgovorov izberite enega. 

a) Individualno delo. 

b) Skupinsko delo. 

c) Skupno delo. 

č) Drugo: ________________________________________________________________. 

 

7. Kakšno je vaše mnenje o sistemu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v 

naši državi?  

a) Sem zelo zadovoljen. 

b) Sem zadovoljen. 

c) Z njim sem srednje zadovoljen. 

č) Nisem zadovoljen. 

d) Sploh nisem zadovoljen. 

 

8. Katerih oblik nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ste se udeležili v zadnjih 

treh letih?  

a) Predavanje s teoretičnim in aktivnim praktičnim delom. 

b) Neformalno izobraževanje in usposabljanje. 

c) Tematska konferenca ali seminar. 

č) Šola za ravnatelje. 

d) Podiplomski magistrski študij. 

e) Doktorski študij. 

f) Študijska skupina. 

g) Strokovna ekskurzija. 

h) Strukturiran tečaj. 

i) Delavnica. 

j) Drugo: _________________________________________________________________ 
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9. Spodaj navedene razloge za udeležbo programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja pedagoških delavcev razvrstite po pomembnosti, kot veljajo za vas 

osebno. Razlog za udeležbo vrednotite glede na pomembnost, najvišjo vrednost 

predstavlja število 1, najnižjo 4. 

 

___Ker ocenjujem, da je določen program pomemben za moj profesionalni razvoj (da 

lahko pridobim novo znanje, ki ga potrebujem za uspešno delo v vrtcu). 

___Ker je udeležba pomembna za moje napredovanje v vrtcu (strokovni in plačni razredi).  

___Zaradi priporočila vodstva vrtca (ker nas vodstvo napoti na izobraževanje). 

___Zaradi priporočil kolegov. 

 

10. Drugim pedagoškim delavkam in delavcem v vrtcu prenesem znanje, ki ga 

pridobim v programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja, tako da: 

- pripravim predavanja           nikoli / včasih / vedno 

- se pogovorimo na neformalnih srečanjih           nikoli / včasih / vedno 

- pripravim pisna gradiva          nikoli / včasih / vedno 

- se pogovorimo na aktivih delavcev            nikoli / včasih / vedno 

 

11. Za vsako od spodaj navedenih trditev označite, ali za vas bolj velja ali za vas bolj 

ne velja in utemeljite vaš odgovor. 

- Želim doseči višjo stopnjo izobrazbe.      DA     NE 

Utemeljitev:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

- Vrtec mi omogoča dodatno izobraževanje.      DA     NE 

Utemeljitev:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

- Večinoma sam-a izbiram, katerega od ponujenih programov  

stalnega strokovnega izpopolnjevanja se bom udeležil-a.     DA     NE 

Utemeljitev:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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- Imam možnost izražati svojo iniciativo za uvajanje  

sprememb in novosti v vrtcu.        DA     NE 

Utemeljitev:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

12. V nadaljevanju sledi sklop trditev, ki se nanašajo na ravnateljev način vodenja. 

Na tem mestu bi še enkrat rada ponovila, da so vaši odgovori anonimni in bodo služili 

zgolj v raziskovalne namene. Prosim, pozorno preberite vsako trditev in pomislite, 

kako pogosto se vodja oziroma ravnatelj vašega vrtca vede do vas. Vsako trditev 

ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni nikoli, 5 zelo pogosto. 

 

1 = nikoli 2 = redko 3 = včasih 4 = pogosto 5 = zelo 

pogosto 

 

Vzame si čas, da lahko sodelavcem pojasni, kako naj 

delamo. 

1 2 3 4 5 

Sodelavcem pojasni, kakšna je naša vloga in položaj 

v skupini. 

1 2 3 4 5 

Natančno razloži pravila in postopke, ki naj bi jih 

upoštevali pri delu. 

1 2 3 4 5 

Organizira svoje delovne aktivnosti. 1 2 3 4 5 

Sodelavce obvešča, kako dobro opravljamo delo. 1 2 3 4 5 

Sodelavcem pove, kaj se od nas pričakuje. 1 2 3 4 5 

Jasno pove, kakšna so njegova stališča.  1 2 3 4 5 

Sodelavcem namenja delo v skladu z zahtevnostjo 

nalog. 

1 2 3 4 5 

Stremi k temu, da bi bilo delo čim prijetnejše. 1 2 3 4 5 

Spoštuje mnenja in počutje drugih. 1 2 3 4 5 

Je pozoren in obziren do drugih. 1 2 3 4 5 

Vse sodelavce obravnava enako. 1 2 3 4 5 

Skrbi za dobro počutje sodelavcev. 1 2 3 4 5 

Je dostopen in dovzeten za mnenja sodelavcev. 1 2 3 4 5 
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13. Spodaj so navedene trditve vezane na vaš odnos s sodelavci. Prosim, pozorno 

preberite vsako trditev in ocenite, v kolikšni meri veljajo za vas na lestvici od 1 do 5, 

kjer 1 pomeni, sploh ne velja in 5, povsem velja. 

 

1 = sploh ne 

velja 

2 = bolj ne 

velja 

3 = niti ne 

velja, niti 

velja 

4 = bolj 

velja 

5 = povsem 

velja 

 

Z vzgojitelji imam vsakodnevne stike. 1 2 3 4 5 

S pomočniki vzgojitelja imam vsakodnevne stike. 1 2 3 4 5 

Z vodstvenimi delavci imam vsakodnevne stike. 1 2 3 4 5 

Z vzgojitelji se dobro razumem. 1 2 3 4 5 

S pomočniki vzgojitelja se dobro razumem. 1 2 3 4 5 

Z vodstvenimi delavci se dobro razumem. 1 2 3 4 5 

Z vzgojitelji imam zgolj profesionalen odnos (vezan 

na delo). 

1 2 3 4 5 

S pomočniki vzgojitelja imam zgolj profesionalen 

odnos (vezan na delo). 

1 2 3 4 5 

Z vodstvenimi delavci imam zgolj profesionalen 

odnos (vezan na delo). 

1 2 3 4 5 
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14. Preberite naslednje trditve. Za vsako trditev ocenite, v kolikšni meri velja za 

zaposlene v vašem vrtcu: 

 

1 = Nikakor se ne strinjam. 

2 = Ne strinjam se. 

3 = Ne morem se opredeliti. 

4 = Se strinjam. 

5 = Se popolnoma strinjam 

 

Zaposleni v našem vrtcu se nalog lotevajo z optimizmom 

in s pričakovanjem, da jim bo uspelo. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v našem vrtcu pogosto iščejo nove rešitve in 

preizkušajo nove načine dela. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v našem vrtcu skrbno pretehtajo vsako rešitev 

iz različnih zornih kotov. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v našem vrtcu čutijo, da jih vodstvo vrtca 

upošteva in spoštuje. 

1 2 3 4 5 

Zaposlenih v našem vrtcu ni treba disciplinirati »od 

zgoraj« (s strani vodstva), ker so sami odgovorni in 

samodisciplinirani. 

1 2 3 4 5 

V našem vrtcu ima vsak zaposleni enako možnost 

razvijati se in napredovati. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v našem vrtcu spoštujejo zakone in predpise. 1 2 3 4 5 
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15. Ocenite, kakšno je vaše mnenje glede naslednjih trditev? 

 

1 = Nikakor se ne strinjam. 

2 = Ne strinjam se. 

3 = Ne morem se opredeliti. 

4 = Se strinjam. 

5 = Se popolnoma strinjam 

 

Vključevanje članov je ključen dejavnik pri timskem vodenju vrtca. 1 2 3 4 5 

Odgovornost članov je ključen dejavnik pri timskem vodenju vrtca. 1 2 3 4 5 

Občutek, da delamo skupaj in za svojo organizacijo, spodbuja 

prizadevanje in odgovornost ljudi. 

1 2 3 4 5 

Uspeh kaže, da je vsak posameznik odigral svojo vlogo. 1 2 3 4 5 

Kadar so ljudje zavzeti za naloge v timu, so zadovoljni z delom in sami 

s seboj in ni potrebe po discipliniranju.  

1 2 3 4 5 

 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

 

 

 

 


