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PRIDOBITEV POTRDIL ZA NAPREDOVANJE V SKLOPU DELOVANJA MREŽE GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL 

SLOVENIJE 

 

Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije je nacionalni program, ki temelji na gozdni pedagogiki in 

prispeva k izobraževanju za trajnostni in vseživljenjski razvoj, pri tem vključuje kritična vprašanja, 

kot so biotska raznovrstnost, gospodarjenje z obnovljivimi naravnimi viri, podnebne spremembe in 

trajnostna poraba. Raziskovalni in akcijski pristopi učenja v slovenskih gozdovih omogočajo krepitev 

temeljnih veščin, kot so kritično in sistemsko razmišljanje, sodelovalno odločanje in prevzemanje 

odgovornosti za sedanje in prihodnje generacije. 

Pogoji za pridobitev potrdil za dodatno strokovno delo v sklopu delovanja Mreže gozdnih vrtcev in 

šol Slovenije: 

• Vrtec oziroma šola (v nadaljevanju zavod) je član Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije (v 

nadaljevanju mreža). 

• Zavod, ki je vključen v mrežo, na letni ravni načrtuje in uresničuje delo ter aktivnosti na 

področju gozdne pedagogike. 

•  Zavod, ki je vključen v mrežo, objavi na spletni strani okviren opis projekta in nalog z logotipom 

Mreže gozdnih vrtec in šol. 

• Zavod celotno šolsko leto aktivno sodeluje pri razvoju in krepitvi mreže: 

- redno in glede na notranje in zunanje pogoje ter zmožnosti izvaja in razvija vzgojno 

izobraževalni proces v naravnih okoljih in je pri tem razvojno naravnan 

- z objavami prispevkov na svoji spletni strani 

- z objavami prispevkov na FB profilu Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije 

- z objavami splošnih, strokovnih in znanstvenih prispevkov v lokalnih, regijskih in 

nacionalnih medijih  

- z objavami in predstavitvijo dela na področju gozdne pedagogike ter dela v mreži na 

strokovnih dogodkih 

- s sodelovanjem s starši in z lokalno skupnostjo na področju razvoja gozdne pedagogike in 

je pri tem primer dobre praske v lokalnem in širšem okolju. 

Aktivno sodelovanje posameznega zavoda v mreži se vrednoti skozi celotno šolsko leto in za vsakega 

strokovnega delavca posebej. Delo na področju sodelovanja v mreži vrednoti Inštitut za gozdno 

pedagogiko. 

Zahtevek za izdajo potrdil mora biti poslan na naslov natalija.gyorek@kks-kamnik.si, najkasneje do 

15. julija za preteklo šolsko leto. Kasneje potrdil za preteklo šolsko leto ne izdajamo več.  

 

OBRAZLOŽITEV 

Vse podrobnosti in obrazložitve najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo, šport in 

izobraževanje: 

https://www.gov.si/teme/napredovanje-v-nazive-strokovnih-delavcev-v-vzgoji-in-izobrazevanju/ 

Opravljeno strokovno delo strokovnih delavcev zaposlenih v vrtcih in šolah se vrednoti po Pravilniku 

o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in sicer v vrtcih po 17. členu in v šolah 

po 20. členu. (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4272) 
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Strokovni delavec lahko pri napredovanju v naziv uveljavlja le tisto strokovno delo, ki ni del njegove 

splošne delovne obveznosti in je povezano z njegovim delom v vzgojno izobraževalnem zavodu. 

Dodatno strokovno delo, ki ga je strokovni delavec opravil v okviru zavoda, v katerem je zaposlen, 

lahko s svojim podpisom potrdi ravnatelj oziroma direktor tega zavoda. Dodatno strokovno delo, ki 

ga je strokovni delavec opravil izven zavoda in se praviloma vrednoti v skladu z b), c), č), d), e) in f) 

razdelkom, pa mora potrditi institucija, za katero ali v sodelovanju s katero je strokovni delavec 

opravil delo. Dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu morajo izkazovati tudi upravičenost 

do umestitve v posamezni razdelek pravilnika. 

Iz dokazila o opravljenem delu mora biti razvidno, kdo je delo izvajal, izvedene aktivnosti ter obdobje 

izvajanja opravljene aktivnosti. Potrdilo o opravljenem delu naj vsebuje čim več relevantnih 

informacij o opravljenih aktivnostih, na podlagi katerih bo v postopku možno ovrednotiti delo 

posameznega strokovnega delavca. 

 

Kamnik, 15. 11. 2021                                                                                 Inštitut za gozdno pedagogiko 

                                                                                                                           mag. Natalija Györek 

 

 

 


