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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

RAVNATELJICE  VRTCA DOMŽALE ZA ŠOLSKO 

LETO 2017/2018 

 

Realizacija Letnega delovnega načrta (v nadaljevanju LDN) Vrtca Domžale je potekala in je 

bila realizirana v celoti glede na: 

 zastavljene prioritetne naloge,  

 zastavljene strateške cilje,  

 globalne in operativne cilje,  

 

Realizacija je potekala preko primernih metod, vsebin, igre in po primerni izbiri kurikularnih 

načel. 

 

 

 

Skozi šolsko leto smo sledili ciljem, da je  

poslanstvo našega vrtca vzgajati otroka,   

da postane samostojen, radoveden, razmišljujoč, s prebujeno ustvarjalnostjo, razvitimi 

spretnostmi in drugimi osebnostnimi lastnostmi, ki mu bodo dobra popotnica za nadaljnje 

življenje.  
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REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

PO POSAMEZNIH ENOTAH 

 

Sledili smo ciljem razvoja vrtca za obdobje od 2013 do 2018 in izhajali iz vizije in poslanstva 

in bo sledil prioritetnim nalogam posameznega šolskega leta.  

Načrtovani so: konkretno, realno in merljivo. 

Usmerjeni so v: vzgojno delo, otroke, neposredno okolje, material, izboljšave, novosti... 

V šolskem letu 2017/18 se je zaključilo 5 letno obdobje načrtovanih strateških ciljev. Skoraj 

v celoti so bili realizirani.  

 

CICIDOM 

POVEZOVALNI KURIKULUM – realizirano,  v vseh skupinah smo izvajale dejavnosti na 

vseh področjih in jih med seboj prepletale; 

- gibalne igre smo povezovale z glasbo, jezikom, matematiko, 

- branje zgodb smo povezovale z umetnostjo, naravo, 

- petje pesmi smo povezovale z jezikom, gibanjem, matematiko, družbo, 

- obiske staršev oz. predstavitev poklica smo povezovale z družbo, jezikom, naravo, 

- uporabljale smo različne pripomočke, ki niso »tipični«, npr. računalnik pri vadbeni uri, žoga 

pri ustvarjanju z likovnimi materiali ipd. 

 

SAMOSTOJNOST – realizirano, otroci so se učili samostojnosti pri izvajanju rutine, dejavnosti 

in igre, 

- večina najmlajših si samostojno obuje copat in čevljev, vsi si sami umijejo roke in sodelujejo 

pri pospravljanju igrač, nekaterim že uspe pravilno držati pribor, 

- starejši si sami uredijo oblačila (spodnje majice, zadrga, zavezati vezalke), obrišejo nos, 

pravilno umijejo roke, smotrno uporabljajo sanitetni material, sami uredijo kotičke in igrače, 

varno in pravilno uporabljajo pribor (tudi nož), sodelujejo pri dežurstvu (pripravijo mize) in si 

sami razdelijo hrano (samopostrežni obroki) 

- otroci skupine 4–6 so aktivno sodelovali  pri oblikovanju dejavnosti (pomagali so pripraviti 

prostor in pripomočke, dajali so svoje ideje za ustvarjanje in igro), 

- enkrat mesečno so otroci 2. starostne skupine pomagali pri urejanju igrišča (pobiranje smeti, 

odstranjevanje plevela, pometanje parkirišča in igrišča, urejanje peskovnika in igrač…), otroci 

so pri tem radi sodelovali. 

 

SPOZNAVAMO OKOLICO VRTCA – realizirano v obliki sprehodov in sodelovanja z 

ustanovami ter z lokalno skupnostjo 

- gasilci, čebelar in policistka so nam predstavili svoje delo, 

- vse skupine smo sodelovale z bližnjimi vrtci,  

- zdravstveni dom Domžale: 3 skupine sodelovale z zobno asistentko,  

- skupina 4–6 sodelovala s knjižnico Domžale, z OŠ Rodica in KD Bernik, 

- skupina 4–6 obiskala mlin Vrtnarijo in plezališče Šumberk. 

http://www.vrtec-domzale.si/koliko/kolicevo/kolicevo.html
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POVEZOVANJE DOM–VRTEC – realizirano 

- družine so bile vključene v dogajanje vrtca preko sestankov, popoldanskih delavnice, 

nastopov, izletov in  pogovornih ur 

- družine so bile ves čas obveščene o dogajanju v vrtcu preko slik, obvestil in plakatov, 

- v vseh skupinah smo starše obveščali tudi preko eAsistenta 

- nekateri starši in stari starši so se odzvali povabilu k predstavitvi poklica ali hobija in nam s 

tem polepšali dopoldneve, 

- projekt Jaz, Cicidomček je staršem ob koncu šolskega leta nudil nekaj vpogleda v dogajanje 

v vrtcu v skupinah drugega starostnega obdobja. 
 

Vodja enote: Polona Škrabar 

 

GAJ  

 

 V letu 2017/2018 bomo v okviru gibalnih dejavnosti skozi celo leto večkrat mesečno 

izvajali sproščene gibalne dejavnosti. 

 V letu 2017/2018 bomo na igrišču in v atriju oblikovali več funkcionalnih igralnih 

kotičkov. 

 V letu 2017/2018 bomo v vseh oddelkih realizirali medgeneracijsko druženje npr. obisk 

dedkov in babic, druženje z  bratci in sestricami ter v goste povabili tudi druge 

obiskovalce npr. čebelarja, gasilce, umetnike.  

 V letu 2017/2018 bomo v enoti Gaj posebno pozornost namenili druženju med 

starejšimi in mlajšimi otroki npr. skupni sprehodi, predstave starejših otrok za mlajše 

ter druženje na ravni cele enote (npr. pustovanje, novoletni ples ...). 

 

Sproščene gibalne dejavnosti so potekale preko šolskega leta tako v vrtcu kot na prostem. 

Telovadnico in večnamenski prostor smo uporabljali za načrtovane gibalne dejavnosti, 

največkrat za izvedbo vadbene ure in gibalnih minutk. Sprehodi ob Kamniški Bistrici so 

potekali v vseh skupinah, celo leto, večkrat mesečno. Krajši sprehodi so potekali v okolici 

našega vrtca in večkrat smo za svoj cilj izbrali športni park Škrjančevo ali Količevo. Daljši 

sprehodi so potekali do sosednjih enot našega vrtca, Homškega hriba in okolice Preserij. Naše 

igrišče je prostor, kjer se otroci počutijo sproščeno, varno in svobodno. S pestro izbiro različnih 

gibalnih dejavnosti in igralnih kotičkov, so vzgojiteljice pomembno vplivale na otrokov gibalni 

razvoj, saj sta gibanje in igra osnovni otrokovi potrebi. V oddelkih prve starostne skupine so 

vzgojiteljice otrokom omogočale aktivno gibalno igro tako v notranjem kot zunanjem prostoru. 

Ta je pri najmlajših omejen na atrij in sprehode v bližini vrtca. S pestro izbiro različnih 

materialov in športnih pripomočkov, ki so jih vnašale v otrokovo igro ter s tem popestrile izgled 

in funkcionalnost atrijev, so omogočale aktivnost in vključenost vseh otrok. 
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Medgeneracijsko druženje je potekalo v vseh skupinah z obiski dedkov in babic. Otroci so se 

jim predstavili preko igre, pesmi in plesa. Starejši skupini sta na obisk povabili ljudsko pevko 

Silvo Kosec. Obiskali so nas ljudski pevci in rogisti iz Domžal, plesna skupina Češminke, 

čebelar, fotograf... 

Druženje med starejšimi in mlajšimi otroki je potekalo ob različnih priložnostih, načrtovano pa 

tudi spontano. S projektom Igrajmo se skupaj, ki je potekal vsak petek, smo realizirali skupni 

cilj, ki je zajemal igro otrok med različnimi skupinami. Skupaj smo odhajali na sprehode in se 

družili na ravni cele enote (npr. Teden otroka, pustovanje, novoletni ples ...). Ob kulturnem 

prazniku smo v večnamenskem prostoru našega vrtca pripravili program, v katerem so 

sodelovali vsi otroci in vzgojitelji enote Gaj. Najstarejši skupini sta se otrokom predstavili preko 

dramske igre in pevskega nastopa. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preserje pri Radomljah, 4. 6. 2018                                            

Za enoto Gaj zapisala: Miranda Grošelj 
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KEKEC  

1. Spodbujanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti, povezovanje 

vrtcev – Kekčevi in Mlinčkovi meljemo prijateljstvo  . 

Realizirali smo skozi celo šolsko leto z obojestranskimi obiski na igrišču in v igralnicah, ob 

sprostitvenih dejavnostih, ob dežurstvih ter ob abonmajskih predstavah.  

OB TEDNU OTROKA smo skupaj pripravili srečanje  v enoti Kekec.  Otroci so se družili in 

ustvarjali v likovnih in gibalnih delavnicah.  

 

2.  Otrok spoznava obseg, raznolikost in lepoto narave tako, da je stik z njo običajen dl 

njegovega življenja  

Jablano smo opazovali skozi letne čase in primerjali z drevesi, ki smo jih videli na sprehodih. 

Pripravili smo »JABOLČNI DAN«: rezali in sušili krhlje, izdelovali nabodala ter spekli jabočni 

zavitek.  

 

Vodja enote: Miranda Krištof 

 

KRTEK  

V letošnjem šolskem letu smo  v enoti realizirali vse zastavljene strateške cilje, ki smo  si jih 

zastavili v letnem delovnem načrtu. 

 

 VREDNOTE KOT DEL VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA(upoštevanje vrednot, ki so 

nam bile dane v zibko(strpnost, upoštevanje drugačnosti, spoštovanje  posameznika, 

namenjanje pozornosti starejšim in šibkejšim od sebe, osrečevati z majhnimi 

pozornostmi). 

 

-V posameznih skupinah smo glede na vsebino dela izvedli obisk starejših  krajanov 

(predstavitev kmetije, branje pravljice, pogovor o igrah v njihovem otroštvu…)  

-Ob novem letu smo v vseh skupinah izdelovali novoletne voščilnic, ki smo jih poslali 

šestdeset starejšim krajanom.  

-V pomladnem času smo gostili Ljudske pevke Šole zdravja s katerimi smo spoznavali 

ljudske pesmi in z njimi telovadili 

 

http://www.vrtec-domzale.si/koliko/kekec/kekec.html
http://www.vrtec-domzale.si/koliko/ihan/ihan.html


7 

 ODPADNO JE LAHKO UPORABNO(spodbujanje otrok in staršev k varovanju okolja 

in ekološko osveščanje, ponovna uporaba materialov, izdelava igrač, iger) 

 

-Star papir smo zbirali v mesecu novembru in mesecu maju. Odziv staršev in otrok je bil velik, 

odzvalo pa se je tudi nekaj krajanov. 

V mlajših skupinah so skupaj s starši izdelovali igrače in instrumente ter namizne eko igre iz 

odpadnih materialov.  Izdelano smo potem razstavili na dnevu odprtih vrat, uporabili za igro na 

prazničnem popoldnevu, sedaj pa se uporabljajo za igro v vrtcu. 

-Iz odpadnih plastenk smo izdelali forma vivo, ki je mesec dni krasila zunanji prostor našega 

vrtca. 

 

Vodja enote: Andreja Matkovič 

 

MLINČEK   

 

 SKRB ZA DOBRO POČUTJE TER PRIJETNO IN SPROŠČENO VZDUŠJE VSEH 

OTROK 

Kot smo si zadali v strateških ciljih, smo skrbeli za dobro počutje vseh otrok preko celega leta. 

Med seboj smo bolj povezani in med skupinami je veliko več sodelovanja. To pomeni, da imajo 

otroci več možnosti druženja z vsemi prijatelji v vrtcu, obenem pa se pojavi tudi več domačnosti 

in druženja bratcev in  sestric iz različnih skupin. 

 VSAKODNEVNO SODELOVANJE S STARŠI je zelo dobro, starši se radi obrnejo na nas 

in  komunikacija je sproščena in odprta. Včasih je potrebno paziti, da ohraniš zdravo 

distanco in avtonomijo vrtca, saj je meja med prijaznostjo in predstavo, da si kdo lahko 

veliko dovoli  (starši), zelo zabrisana. Od strokovnega kadra to zahteva še več pozornosti v 

medsebojnih odnosih.  

 

  POVEZOVANJE VRTCA, DRUŽINE IN OKOLJA 

Povezanost, če ostane v zdravih mejah, spodbuja sodelovanje in vključevanje staršev, omili 

sprejemanje novosti, starši so posledično bolj zadovoljni z varstvom in s storitvami. Večja je 

tudi pripravljenost za sodelovanje v popoldanskih dejavnostih, klima je bolj prijetna, staršem 

ni odveč tudi sodelovanje na prireditvah, kar se je odražalo v tem letu, saj so starši zelo aktivno 

sodelovali v vseh oblikah, ki smo jih ponudili. 

 PONUDITI OTROKOM USTREZNE IZZIVE 

Otrokom smo z vsemi ponujenimi vsebinami in programom nudile dovolj izzivov za ves 

ustvarjalni in učni potencial, s katerim krepijo svoje sposobnosti, spretnosti in se učijo iz lastnih 

izkušenj. Otrokom smo omogočale, da so sami raziskovali materiale in vsebine in s tem prišli 

do lastnih zaključkov, ki so bogatili njihova zaznavanja in spoznanja. 

http://www.vrtec-domzale.si/koliko/mlincek/mlincek.html
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 SPOŠTOVANJE IN UPOŠTEVANJE RAZLIČNOSTI 

Otroci so v svojem bistvu vsak svet zase. Zato smo s ponudbo iger, sredstev, igrač, dejavnosti, 

izletov in drugih dejavnosti skušale upoštevati vse različnosti posameznih otrok, kot tudi 

skupin, da bi zagotovile, da imajo vsi otroci, kljub vsej svoji različnosti, možnosti za uspešno 

napredovanje v razvoju. 

 Z OBOGATITVENIMI DEJAVNOSTMI PRISPEVATI K PESTROSTI DOGAJANJA V 

VRTCU 

Obogatitvene dejavnosti nudijo otrokom delovanje v različnih skupinah, z različnimi vrstniki 

in vzgojitelji. K temu smo prispevale tudi z obogatitvenimi dejavnostmi, ki so potekale ob 

petkih in so vsebovale najrazličnejše vsebine in dejavnosti, za dosego ciljev pri čim večjem 

številu otrok, otroci pa so si lahko sami izbirali, v katero dejavnost se bodo vključili. Upoštevale 

smo individualne potrebe otrok, in jim omogočale njim primerne dejavnosti. 

 SPODBUJANJE OTROK K LASTNI AKTIVNOSTI; NAVAJANJE NA 

SAMOSTOJNOST PRI OBLAČENJU, HRANJENJU, OSEBNI HIGIENI … 

Navajanje na samostojnost je ena od temeljnih dejavnosti, zato smo to področje še posebej 

intenzivno izvajale. Samostojnost je otrokom dala potrebno pozitivno samopodobo, občutek 

uspeha in samozavest za igro, hranjenje, napredek in delo. Naši cilji so bili zelo uspešno 

realizirani. 

 DOŽIVLJANJE VRTCA KOT OKOLJA, V KATEREM SO ENAKE MOŽNOSTI ZA 

VKLJUČEVANJE V DEJAVNOSTI IN VSAKDANJE ŽIVLJENJE 

Otroci vseh starostnih struktur, nazorov, različnih okolij so se vključevali v vse ponujene 

dejavnosti. Tisti, ki so imeli kakršnokoli težavo, so bili spodbujani in povabljeni k dejavnosti, 

nudile smo jim veliko različnih možnosti za dosego ciljev. Otroci so imeli možnost spoznavati 

nove kulture, skupnosti, obenem pa nismo pozabile na individualne potrebe. Otroci so tako 

sproščeni in vejo, da imajo možnosti za vključevanje v vse dejavnosti. 

 EKOLOŠKO OSVEŠČANJE 

Ločevanje odpadkov, pravilno ravnanje z vodo in drugimi sredstvi, skrbno ravnanje z opremo 

in igračami, urejanje okolja v katerem bivamo so bila glavna izhodišča. Ob vsem nismo 

pozabile na ekološko noto, saj smo v času dnevne rutine in ob dejavnostih otroke ves čas 

navajale na varčno ravnanje z vsem , kar nam je potrebno in ponujeno. Otroci radi razvrščajo 

odpadke in preverijo svoje odločitve, če je potrebno. Še vedno pa se najdejo otroci, ki vseh 

kazalnikov niso dosegli, zato načrtujemo nadaljevanje strateških nalog v naslednjem letu. 

                             

 

 

 

 

 

Vodja enote:  Dragica Repanšek 
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OSTRŽEK  

Zastavljeni strateški cilji so bili: 

- doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem 

spreminjanju in estetskih razsežnostih (Ostržkov vrt – »Majhen vrt, veliko veselje«, 

pripravimo in zasejemo cvetlični, zeliščni vrt in zelenjavni vrt in jih oskrbujemo), 

- razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave, 

- približati gibanje kot prijetno aktivnost, v skladu s cilji projekta Mali sonček in obogatitveno 

dejavnostjo ABC gibanja, 

- spoznavanje pomena sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti, 

- povezanost vseh v enoti (skupno načrtovanje dejavnosti, pester izbor obogatitvenih 

dejavnosti za starostno mešane skupine, igrarije), 

- spodbujati ustvarjalnost in kreativnost v sproščenem okolju, 

- spodbujanje bralne kulture. 

Realizacija zastavljenih strateških ciljev: 

 Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih ter razvijanje naklonjenega, spoštljivega 

in odgovornega odnosa do žive in nežive narave 

 

S projektom MAJHEN VRT, VELIKO VESELJE, v katerega so bile vključene vse tri skupine 

smo združili spoznanja prejšnjih projektov (spoznavanje semen, cvetlic, dreves), spodbujali 

smo zanimanje za naravoslovne dejavnosti in  krepili ekološko zavest (lokalna pridelava). 

- Septembra smo pobirali in pokušali papriko in češnjev paradižnik. 

- Opazovali in  risali smo cvetoče sončnice, pobirali semena za naslednjo sezono. 

- do pozne jeseni smo zalivali in okušali posajene gozdne jagode. 

- Pleli smo  gredico, opazovali rast radiča. 

- Konec oktobra smo pripravili prostor za sajenje tulipanovih čebulic na cvetlično 

gredico. 

- Decembra smo posejali božično žito. 

- Spomladi smo opazovali rast tulipanov do cvetenja in venenja. 

- Presajali smo sadike paprike in paradižnika. 

- Posejali smo rože tagetes. 

- Iz bezgovih cvetov smo naredili bezgov sirup. 

- Učili smo se iz knjig o naravi, cvetju, vrtu. 

Na sprehodih smo opazovali ptice, žuželke, polže, mravlje in spremljali metuljev let. Pri 

opazovanju smo uporabili tudi lupe in opazovalne lončke. Opazovali smo rast žita, trave, listov 

in cvetlic. V literaturi smo poiskali opazovane živali in rastline in tako izvedeli več on njih. 

http://www.vrtec-domzale.si/koliko/ostrzek/ostrzek.html
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Odgovornosti do narave smo se učili z ekološkim ravnanjem z odpadki (zmanjšanje odpadkov, 

razvrščanje odpadkov) in vedenjem v naravi. Na jesenovanju smo spoznali, koliko truda je 

potrebno vložiti za pripravo kvalitetnega obroka (peka kruha, pobiranje in prešanje jabolk…). 

Otroci so spoznali pomen čebel pri opraševanju in kaj čebele ubija (pesticidi).  

 Približati gibanje kot prijetno aktivnost, v skladu s cilji projekta Mali sonček in 

obogatitveno dejavnostjo ABC gibanja 

 

V obogatitveno dejavnost ABC gibanja so bile vključene vse tri skupine enote. Vadba je 

potekala v večnamenskem prostoru vrtca in/ali na igrišču vrtca v dopoldanskem času dvakrat 

tedensko, po skupinah. Obogatitveno dejavnost ABC gibanja smo povezali tudi z nalogami 

projekta Mali sonček. Izvedli smo tudi dva krosa za vse otroke enote. uporabljene so bile 

različne metode dela (poligon, čutna pot, elementarne igre…) in vključeni različni športni 

pripomočki (igralno padalo, kolebnice , žoge…), kar je pripomoglo k pestrosti vadbe in 

motivaciji za dejavnost. 

Vsi otroci, vključeni v projekt mali sonček, so opravili zadane naloge in usvojili priznanja za 

določeno stopnjo. Ostržkov jesenski in pomladni kros je v športnem duhu povezal otroke vseh 

treh skupin. Otroci najstarejše skupine so izvedli tečaj rolanja in kolesarski dan. Z zunanjim 

izvajalcem smo izvedli plavalni tečaj. 

 

 spoznavanje pomena sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti, 

 povezanost vseh v enoti (skupno načrtovanje dejavnosti, pester izbor obogatitvenih 

dejavnosti za starostno mešane skupine, igrarije), 

 spodbujati ustvarjalnost in kreativnost v sproščenem okolju. 

 

Skupne dejavnosti, s katerimi smo uresničili zastavljene cilje, povezati otroke različnih 

starosti, spodbujati sodelovanje, strpnost,  komunikacijo so bile: 

 Kostanjčkov piknik  

 Ostržkov vrt – »Majhen vrt, veliko veselje« 

 Ostržkovo glasbeno dopoldne  

 Ostržkovo pravljično dopoldne 

 Likovne ustvarjalnice 

 Naravoslovne delavnice 

 Igrarije (petkova druženja vseh otrok v enoti; igra z nestrukturiranimi materiali) 

 Teden otroka  

 Praznični december 

 Biba pleše, Mala biba pleše 

 Igre na snegu in igre z vodo 

 Delovno-čistilne akcije v vrtcu 

 Pomladne urice (sprehod s starši) 

 Praznovanje 70. letnice vrtca Domžale (skupno učenje pesmi, plesa, izdelava plaketa, 

odtisi dlani, slikanje, praznično popoldne) 
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Z izvedenimi dejavnostmi smo spodbujali kreativnost in ustvarjalnost, ki je mogoča le v 

sproščenem okolju. 

 

 spodbujanje bralne kulture 

 

Bralno kulturo smo vzpodbujali z vsakodnevnim branjem in pripovedovanjem kvalitetnih 

pravljic, učenjem ravnanja s knjigo, iskanjem informacij v knjigah, prepoznavanjem poteka 

besedila v knjigi in črk, s pripovedovanjem otrok, izvedbo dejavnosti Pravljični palček in 

Bralnicami pod slamnikom v sodelovanju z Knjižnico Domžale, skupnim druženjem in 

dejavnostmi na obogatitveni dejavnosti Ostržkovi pravljični dopoldnevi. Otroci imajo tudi v 

igralnicah na voljo kvalitetno literaturo, v manjših skupinah pa se svojim zgodbam in 

zanimanjem lahko posvetijo tudi v novi Pravljični sobi ali v knjižnici enote. 

 

Vodja enote Tadeja Mišmaš 

 

PALČEK   

 

GIBANJE 

- večja uporaba igrišča za vsakodnevne dejavnosti – stalni kotički na igrišču 

- sprehodi, tek in krajši izleti  ob Kamniški Bistrici za vse skupine 

- večja uporaba asfaltiranih površin – družabne in gibalne igre, rolanje, kolesarjenje 

 

Stalni kotički v jesenskem in zimskem času še niso čisto zaživeli, spomladi pa smo postavili že 

grad iz elementov, načrtujemo pa v času poletja še več manjših ustvarjalno, bralno, igralnih 

kotičkov.  

 

Na sprehode smo se odpravljali od najmlajše do najstarejše skupine večkrat, v vsakem vremenu. 

Letos so skupine večkrat obiskovale športni park Vir, igrala ob Kamniški Bistrici in vse bližnje 

vrtce z namenom druženja ob praznovanju 70 letnice vrtca Domžale. 

Na asfaltne površine pa še nismo narisali stalnih oznak za igre, predvidevamo jih jeseni, ko dobimo 

barve. 

 

 

 

http://www.vrtec-domzale.si/koliko/vir/vir.html
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DELOVNA VZGOJA 

- urejanje okolice vrtca enkrat mesečno z otroki 

- zadolžitve (dežurstva otrok pri obrokih – odvisno od starostne skupine) 

- otroke navajati na ločevanje odpadkov 

 

Letošnje šolsko leto so otroci starejših skupin večkrat urejali okolico vrtca oz. igralnih površin, 

s tem bomo nadaljevali  tudi v prihodnje, otroke pa še bolj spodbujali na ločevanje odpadkov 

na igrišču. 

 

STRPNOST – otroci, starši, zaposleni 

- spodbujati prijateljstvo (medsebojno pomoč, komunikacija, mirno reševanje konfliktov 

- učiti se strpnosti in komunikacije (vljudnost v medsebojnem komuniciranju, navajati se 

strpnosti do drugačnosti) 

 

Nadaljevali smo dobro komunikacijo na vseh nivojih, kljub temu pa je prišlo do manjših 

nesporazumov v komunikaciji s starši. 

 

OSNOVNI BONTON 

- pravila lepega obnašanja (otroci, starši, zaposleni) 

 

Skozi vse leto smo se trudili biti prijazni, strokovni in pozitivno naravnani.  

 

Vodja enote Tatjana MOLK 
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RACMAN  

 

Ob začetku šolskega leta smo si v enoti Racman zastavili dva strateška cilja: 

1. MOČNI DO LEPŠE PRIHODNOSTI  

 Cilj:  

- Spodbujanje otrokove občutljivosti za okolje, razvijanje čustvenega odnosa do okolja. 

- Spodbujanje otrok, staršev in zaposlenih k varčevanju z vodo elektriko in ločevanju    

odpadkov. 

- Otrok, starši in zaposleni pridobivamo izkušnje, kako lahko sami vplivamo na  

ohranjanje naravnega okolja. 

 

2. USTVARITI PROSTOR ZA RAZVIJANJE OTROKOVE SAMOSTOJNOSTI IN  

            MEDSEBOJNE POVEZANOSTI 

 

      Cilj:  

- Ustvariti pogoje za razvoj otrokove zdrave samostojnosti, sproščenega izražanja 

individualnih potreb ter za razvoj odgovornega in solidarnega sobivanja v skupnosti z 

drugimi ljudmi. 

 

Na podlagi kazalcev merljivosti, ki smo jih opredelili v LDN,  smo realizirali oba zastavljena 

cilja.  

1. Pri najmlajših smo skrbeli za lepšo prihodnost na igriv in zanimiv način. Otroci so se 

navajali na samostojnost pri umivanju in brisanju rok. Slike, lutka in pesmica 

(Umivajmo si roke) so otroke usmerjali, da so se naučili odpreti in zapreti pipo, da za 

brisanje rok vzamemo eno brisačko in jo razvrstimo v pravi koš. Skozi celotno leto so 

v skupini zbirali pokrovčke in jih pridno nosili v zbiralnik. Čeprav so najmlajši, jim krpe 

in omela niso več tuja, saj jih vsakodnevno uporabljajo, včasih le kot opazovalci včasih 

pa kot udeleženci v delovni vzgoji. 

 

V starejših skupinah so otroci preko celega leta skrbeli za svoje zobe in si jih               

vsakodnevno umivali. Dvakrat nas je obiskala tudi medicinska sestra iz ZD Domžale, 

ki skrbi za zobno preventivo predšolskih otrok. Skrbeli smo za učinkovito rabo energije, 

ločno smo zbirali odpadke, pri uporabi papirja smo otroke spodbujale k zmernosti. 

Izvedli smo akcijo zbiranja odpadnega papirja. Z otroki smo očistili in uredili naše 

igrišče večkrat v letu -  v vseh letnih časih. Otroci so bili aktivno vključeni pri čiščenju 

in urejanju igralnic in garderob. Preko celega leta smo otroke in starše spodbujali k 

zbiranju plastičnih pokrovčkov in jih nato podarili društvu NGU (Never give up). 

Skrbeli smo za varno ravnanje ob vročih in sončnih dneh – zaščita, dovolj tekočine,… 

http://www.vrtec-domzale.si/koliko/racman/racman.html
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2. Trudili smo se za kvalitetno medosebno komunikacijo (vzgojiteljice, starši otroci). 

Otrokom smo pripravile več dejavnosti za razvijanje spretnosti poslušanja, sodelovanje 

in medsebojnega sprejemanja. Najmlajši otroci so si lahko ogledali tri dramatizacije, pri 

katerih so sodelovali otroci iz starejših skupin. Otroke smo spodbujale k samostojnosti, 

vsakodnevno navajanje na samostojnost- obuvanje, sezuvanje, pospravljanje (dodatni 

simboli na omari). 

Skozi celo leto so otroci najstarejše skupine samoiniciativno nudili pomoč najmlajšim, 

se vključevali v njihovo igro in s tem razvijali empatijo in krepili medsebojna 

prijateljstva. 

 

V vrtec smo povabili učence 9. razreda OŠ Dragomelj, da so z otroki preživeli dopoldne, 

se spoznali s poklicem vzgojitelja in ob igri z otroki navezovali stike. Večkrat letno smo 

pripravili dan odprtih vrat med skupinami in otrokom omogočili druženje z otroki iz 

drugih skupin. Otroci starejših dveh skupin so tedensko sodelovali pri obogatitvenih 

dejavnostih Biba pleše in Glasbene delavnice. Skupaj smo pripravili praznovanje ob 70-

letnici Vrtca Domžale. Imeli smo več srečanj med skupinami, ki smo jih poimenovali 

Otroci- otrokom. Otroci ene skupine, so pripravili predstavo za otroke drugih skupin. 

Otroci so si lahko ogledali oz. nastopali v več plesnih predstavah in si ogledali 

dramatizacijo pravljice Lunino kraljestvo. Igrali smo se različne socialne igre, ki so 

spodbujale medosebno pomoč, krepile samopodobo otrok, otroke spodbujala k 

sprejemanju drugačnosti, itn. 

 

Na obisk smo povabili tudi babice in dedke, ki so preživeli dopoldne v vrtcu s svojimi 

vnuki. Otroci so nastopili tudi za starše na popoldanskih srečanjih. Tudi letos so nas 

obiskale ljudske pevke Ženskega pevskega zbora Staneta Habeta in otrokom s svojim 

ubranim petjem in iskrivostjo približale slovensko ljudsko pesem. Otroci so bili nad 

njihovim nastopom zelo navdušeni. Prvič pa so nas obiskali pevci Mešanega pevskega 

zbora Pentakord. Tudi oni so otrokom polepšali dopoldne s slovensko ljudsko pesmijo 

ob spremljavi kitare, orglic in/ali harmonike. V obeh pevskih zborih sodelujejo stari 

starši nekaterih otrok, ki obiskujejo naš vrtec. 

 

Ob zaključku šolskega leta sta bila torej zastavljena strateška cilja realizirana. To potrjujejo 

dejavnosti, ki so bile izvedene in jih lahko potrdimo na podlagi kazalcev merljivosti, ki so bili 

opredeljeni v Letnem delovnem načrtu enote Racman. 

 

 

 

                                                                     Anamarija Kermavnar, vodja enote Racman 
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REALIZACIJA PRIORITETNIH NALOG za šolsko leto 2017/2018 

1. KOMUNIKACIJA 

- komunikacijske veščine med udeleženci:  

•  Otrok-vzgojitelj-starš 

• Poslušati, slišati, biti čuječ in se izogibati permisivni 

vzgoji 

- internetna/ spletna odvisnost 

• Prednosti uporabe interneta 

• Sodoben problem, ki prerašča v zasvojenost!? 

• Kje je meja? 

 

Realizacija:     <Predavanja in delavnice za strokovne delavce in starše.  

              <Izvedena anketa med strokovnimi delavci o uporabi telefona 

 

Interpretacija ankete: Ugotavljamo, da so mnenja vzgojiteljic in pomočnic/pomočnikov 

vzgojiteljic podobna.  

1. Večina se strinja, da je uporaba telefona v zasebne namene v delovnem času neprimerna, 

a se dopušča možnost v izjemnih primerih, ko delavca npr. skrbi zaradi bolezni otroka 

ali drugih nujnih in neobičajnih dogodkov. 

2. Vsi (razen 1 osebe) izražajo strinjanje, da so aktivnosti na facebooku v delovnem času 

neprimerne. 

3. Uporaba telefona v zasebne namene v času počitka oz. odmora se večini zdi primerna.  

 

Ugotavljamo, da je bilo vprašanje preširoko zastavljeno, saj v času odmora, ko delavec ni v 

igralnici, uporaba telefona ni sporna, medtem ko med počitkom oz. v prisotnosti otrok str. 

delavcem ni dovoljena uporaba telefona za osebne stike (internet, klepetalnice, telefon, sms, 

ipd.) 

                                                                                                                                                                                                     

1. KOMUNIKACIJA V SODOBNEM SVETU; Slišati otroka, biti čuječ, a hkrati 

nepermisiven, dr. Aleksander ZADEL, oktober, 2017 

 

2. RADOSTI IN PASTI TEHNOLOGIJE,  dr. Miha KRAMLI, januar, 2018 

 

3. 1. STROKOVNI AKTIV, Tema: KOMUNIKACIJA S STARŠI, november, 2017 
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2. VZGOJA ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

 

• praznovanje 70 let Vrtca Domžale se bo začelo januarja 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Realizirano: Aktivnosti ob praznovanju si lahko ogledate na naši spletni strani in v 

nadaljevanju tega dokumenta 

Praznovanje bomo zaključili 10. oktobra 2018 z otvoritvijo razstave v Knjižnici 

Domžale. 
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• praznovanje 20 let enote Cicidom:  

Realizirano v enoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• MOJ KRAJ, nadaljevanje projekta, 

Realizirano v vseh enotah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK, s pestrimi vzgojnimi vsebinami, 

Realizirano v vseh enotah 
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3. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje 

• Funkcionalni igralni kotički: za razmišljanje, za poskuse, za konstrukcijo, za 

umetnost, za  poezijo, z nestrukturiranim materialom, za gibanje, za ples, za 

šemljenje….. 

• Razvijamo: kreativnost, sodelovalnost, idejnost, domišljijo, razmišljanje… 

 

- REALIZACIJA: v vseh enotah 
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4. NADALJUJEMO iz preteklosti  

a. ZDRAVJE 

b. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

c. DELOVNA VZGOJA 

d. EKOLOGIJA 

REALIZIRANO: Realizacija vseh področij. Vsebina realizacije se nahaja v analizah 

posameznih enot in oddelkov. 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI, ki povezujejo vse enote 

 »MALI SONČEK«, gibalne dejavnosti se po začrtanem programu izvajajo v 

skupinah otrok od 2. leta dalje - REALIZIRANO 

 »IGRE NA SNEGU « v vseh enotah, če bodo za to vremenske danosti - 

REALIZIRANO 

 ROLANJE – za otroke letnik 2012, v vseh enotah, spomladi - REALIZIRANO 

 SPRETNOSTI VOŽNJE S KOLESOM, varna vožnja s kolesi v vseh enotah, za 

otroke letnika 2012, 2013,  v spomladanskem času - REALIZIRANO  

 »BIBA PLEŠE« in »MALA BIBA PLEŠE« - celoletna obogatitvena dejavnost  (okt.-

april) - REALIZIRANO 

 PALČEK BRALČEK prilagojena starosti otrok  (v sodelovanju s knjižnico 

Domžale);- REALIZIRANO 

 SKUPAJ V GORE, 7. april 2018 - REALIZIRANO 

 NOVO! PRAZNIČNO POPOLDNE, 19.april 2018, skupaj s 

starši, isti dan v vseh enotah – PRAZNOVANJE 70 LET VRTCA 

DOMŽALE – REALIZIRANO – POROČILO V NADALJEVANJU 

 NOVOLETNA PREDSTAVA za otroke JAZBEC IN NJEGOVO PETJE, avtorice 

Nine Mav Hrovat, gledališka skupina Vrtca Domžale - REALIZIRANO  

 BRALNICE POD KROŠNJAMI, celo leto (na igriščih bralni kotički V RAZLIČNIH 

LETNIH ČASIH in bralni kotički v vrtcu) 

 BRALNICE POD SLAMNIKOM, februar 2018, z naslovom »Novi začetki«, 

občina Domžale - REALIZIRANO 

 PISATELJICA PRIPOVEDUJE –v februarju 2018, Nina Mav Hrovat in Maja 

Novak, - REALIZIRANO 

 VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU - v sodelovanju s Policijsko postajo 

Domžale in starši policisti.- REALIZIRANO 
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 SODELOVANJE Z GASILCI  v krajevnih skupnostih v mesecu oktobru; nujna 

izvedba EVAKUACIJSKE VAJE v oktobru - REALIZIRANO 

 TEDEN OTROKA;  OD 2. DO 6. OKT. 2017, z dodatnimi obogatitvenimi vsebinami 

v enotah – REALIZIRANO 

Podrobne analize realizacij so v nadaljevanju tega dokumenta. 

 

DODATNE DEJAVNOSTI – zunanji izvajalci 

 V Otroški gledališki abonma, KD Franca Bernika, Kekec in Mlinček bodo imeli 

gledališke predstave v izvedbi Miškinega gledališča v prostorih KD Radomlje. -  

REALIZIRANO 

 Jesenovanje bo potekalo na kmetijah Ožbet, Davčen in Tavčar in sicer: 

1. TERMIN:   9. – 11. oktober, 2017 

2. TERMIN: 11. – 13. oktober, 2017 

3. TERMIN: 16. – 18. oktober, 2017 

4. TERMIN: 18. – 20. oktober, 2017 

                        REALIZIRANI VSI TERMINI 

 Plavalni tečaj; marec in april 2018- - REALIZIRANO 

 

OBOGATITVENI PROGRAMI     

Izvajalke so strokovne delavke.  

 

Enote so si izbrale različna obogatitvena področja, kar je razvidno iz Letnih delovnih načrtov 

in publikacije posameznih enot, ki so sestavni del tega dokumenta, in sicer s področij: 

 zdravega načina življenja 

 gibalno-športnih aktivnosti 

 ekologije  

 likovne ustvarjalnosti 

 glasbenega in plesnega ustvarjanja 

 pravljic in besede 

 iz področja naravoslovja 

 celoletnega sodelovanja s starši 

 in druge oblike druženja… 

REALIZIRANO: Vsi obogatitveni programi so bili realizirani. Podrobnosti najdete v 

nadaljevanju. 
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VRSTE PROGRAMOV, ORGANIZACIJA DELA IN DEŽURSTVA  

 

Šolsko leto pričenjamo na 9 lokacijah, z 8 enotami in Upravo Vrtca Domžale, ki v oktobru 

začne delovati na novi lokaciji, in sicer na Ljubljanski 70 v Domžalah. 

V enotah skupno deluje 47 oddelkov dnevnega programa, vanje je vključeno 873 otrok, in sicer 

v: 

I. starostna skupina  18 oddelkov                                        252 otrok 

Kombinirana skupina    4 oddelek                                              76 otrok 

II. starostna skupina        25  oddelkov                                   545 otrok 

skupaj    47 oddelkov     873 otrok 

 

Vsi oddelki dnevnega varstva bodo zasedeni po veljavnih normativih, povečan za dva otroka 

(sklep 8. seje Občinskega sveta Občine Domžale dne, 10. 9. 2003, da število otrok v oddelkih 

vrtcev presega zakonsko določeno število za največ dva otroka v oddelku, in sicer, da število 

otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne presega 14 otrok, v oddelku drugega starostnega 

obdobja pa 24 otrok). 

 

Odpiralni časi posameznih enot so različni glede na potrebe uporabnikov, in sicer od 5.40 do 

17.00 .  

 

REALIZACIJA: med letom so nastajale spremembe števila vpisanih otrok zaradi izpisov, ki so 

nastajali pretežno zaradi selitve družin. Mesta smo sproti zasedali z novimi otroki iz čakalnega 

seznama. Kljub temu je povprečno manjkalo cca 5 otrok.  

 

DEŽURSTVO 

DEŽURSTVO v dežurni enoti GAJ: 

• Ponedeljek, 30. 10. 2017  

• Petek, 9. 2. 2018 

• Ponedeljek, 30. 4. 2018 

 

DEŽURSTVO V VSEH ENOTAH  

• Četrtek, 2. in petek, 3. 11. 2017 

• Sreda 27., četrtek, 28. in petek, 29. 12. 2017 (razen Mlinček bo v Kekcu) 

REALIZACIJA: organizacija dežurstev je potekala po planu.  
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POLETNO ZDRUŽEVANJE:  

Mlinček v Kekec, Cicidom v Gaj, Ostržek v Palček 

V primeru, da bo prijavljenih pet (5) ali manj kot pet otrok v enoti, se organizira dežurstvo v 

enoti GAJ, Preserje. 

Starše vsako leto vljudno prosimo, da prijavljajo prisotnost otrok v predprazničnih in med 

prazničnih dneh, ki vrtcu omogoča racionalno organizacijo dela. 

 

V času poletnih počitnic, in sicer predvidoma med 9. 7. in 24. 8. 2018 bodo združene tudi 

naslednje enote: Mlinček v Kekcu, Cicidom v Gaju in Ostržek v Palčku. 

V kolikor bi prisotnost otrok presegla dovoljene normative se enote lahko združujejo kasneje 

ali prej razdružujejo. 

 

Zaradi možnosti poletnih rezervacij, ki jih omogoča Občina Domžale, bo tudi organizacija dela 

v poletnih mesecih lahko racionalnejša. 

 

Občinski svet je dne, 23. 5. 2007 sprejel Sklep o uvedbi rezervacije pri stroških plačila oskrbe 

vrtca, ki pravi: 

Starši, ki želijo za svojega otroka, ob najmanj enomesečni skupni neprekinjeni odsotnosti v 

obdobju od 15. junija do 15. septembra, rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma oddelku, 

plačajo za en mesec, ko je otrok odsoten, 50% njim določenega zneska plačila cene programa, 

razen v primerih, da sta v vrtec istočasno vključena dva ali več otrok iste družine, se za mlajšega 

otroka ne more uveljavljati rezervacije. V obeh primerih pa se strošek plačila staršev 

zmanjšanega za ustrezni delež (%) živil. O odsotnosti pisno obvestijo vrtec najmanj 15 dni pred 

nastopom odsotnosti. Poračun se izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. 

 

Možna je tudi zdravstvena rezervacija, ki traja neprekinjeno najmanj en mesec in največ 

dva meseca. 

 

Letna rezervacija (zdravstvena in poletna) skupaj ne sme presegati dveh mesecev v 

tekočem letu. 

Vloge za koriščenje zdravstvene rezervacije je možna le na podlagi ustreznih zdravniških 

potrdil, o njej odloča pristojni občinski organ. 

 

REALIZACIJA: starši koristijo možnost poletne rezervacije, nekaj staršev letno koristi tudi 

možnost bolniške rezervacije. 
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KADER IN URNIKI DELA 

Delovna obveznost strokovnih delavcev neposrednega dela z otroki je v skladu z zakonom, in 

sicer za vzgojiteljice 30 ur tedensko in za pomočnice vzgojiteljic 35 ur tedensko. Zaradi 

omogočanja koriščenja dnevnega odmora delavke ostajajo na delovnem mestu  ½ ure dlje. Del 

delovne obveznosti izven dela z otroki, lahko strokovne delavke opravljajo tudi izven 

delovnega mesta (načrtovanje, sestanki, delavnice, izleti, izobraževanje,…..). Vsi strokovni in 

drugi delavci opravijo 40 urno tedensko delovno obveznost, razen kadar pogodba o delu določa 

drugače. 

Seznam zaposlenih je  sestavni del Letnega delovnega načrta, urniki dela po posameznih enotah 

in oddelkih ter sistemizacija delovnih mest se hranijo na upravi Vrtca Domžale. 

Kader in urnike dela lahko ravnateljica, glede na morebitne novo nastale spremembe in glede 

na potrebe v smislu kvalitetnejšega dela in racionalizacije časa, tudi spremeni oz dopolni. 

Vsi zaposleni za nedoločen čas imajo ustrezno strokovno izobrazbo.  

Ravnateljica bo za strokovne delavce pripravila in organizirala posvetovanja, individualne 

razgovore, hospitacije in posvete skozi celo šolsko leto po planu in/ali glede na nastale potrebe 

in želje strokovnih delavcev. 

 

REALIZACIJA:  

 Po septembrskem uvajalnem obdobju smo po enotah prilagodili urnike dela na realne 

potrebe glede na število prisotnih otrok.  

  odsotnosti smo nadomeščali s prerazporejanjem, kadrom preko študentskega servisa 

in daljše odsotnosti z novimi zaposlitvami, 

 Redne HOSPITACIJE je ravnateljica izvedla v pri vzgojiteljicah v sklopu hospitacij v 

vseh enotah.  

 

Cilj hospitacije je bil POUDAREK NA REALIZACIJI PRIORITETNIH NALOGAH LDN ZA 

ŠOLSKO LETO 2017/2018: 

1. Igralnica in igrišče  kot inovativno in spodbudno gibalno-učno okolje - NOVOSTI V 

IGRALNICI IN ENOTI: funkcionalni igralni kotički v igralnici- novosti, estetska 

urejenost igralnice 

2. UREJENOST VHODOV IN GARDEROB: dekoracije, oglasne deske, urejenost in 

funkcionalnost ambienta  

Vsi strokovni delavci so imeli možnost individualnega razgovora. Več delavcev se je te možnosti 

poslužilo. Nekaj razgovorov je ravnateljica izvedla tudi na njeno pobudo. 

Način hospitacije je bil eksperimentalen in zelo uspešen, ter pri zaposlenih zaželen. 
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IZOBRAŽEVANJE  

REALIZIRANO: 

 

IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV VRTCA DOMŽALE 2017/2018 

 

INTERNA IZOBRAŽEVANJA STROKOVNIH DELAVK/ DELAVCEV VRTCA 

DOMŽALE 

 

STROKOVNI AKTIVI 

 

1. STROKOVNI AKTIV 

Tema: KOMUNIKACIJA S STARŠI 

Izvedeno:  13. 11. 2017, 14. 11. 2017, 15. 11. 2017, 16. 11. 2017 (4.skupine) 

Prisotni: vsi strokovni delavci Vrtca Domžale 

 

2. STROKOVNI AKTIV 

Tema: MENTORSTVO IN VZGOJNO DELO 

Izvedeno: 26. 2. 2018, 27. 2. 2018, 28. 2. 2018, 1. 3. 2018 (4.skupine) 

Prisotni: vsi strokovni delavci Vrtca Domžale 

 

3. STROKOVNI AKTIV 

Tema: ZAČETNO OPISMENJEVANJE OTROK 

Izvedeno: 7. 5. 2018, 8. 5. 2018, 9. 5. 2018, 10. 5. 2018 (4.skupine) 

Prisotni: vsi strokovni delavci Vrtca Domžale 
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DELAVNICE – interno izobraževanje 

 

MATEMATIKA KOT IGRA 

Izvajalka: Fani KUNAVER 

Izvedeno: 28. 9. 2017, Vrtec Domžale, enota PALČEK 

Prisotnih: 10 

 

GIBALNE NALOGE IN IGRE S PADALOM ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

Izvajalka: Tadeja MIŠMAŠ 

Izvedeno: 2. 10. 2017, Vrtec Domžale, enota OSTRŽEK 

Prisotnih: 11 

ZAČETNI KORAKI ŠIVANJA 

Izvajalka: Petra KOCIPER 

Izvedeno: 27. 11. 2017, 28. 11. 2017 in 29. 11. 2017, Vrtec Domžale, enota GAJ 

Prisotnih: 7 

 

WORD – UREJANJE BESEDIL 

Izvajalec: Žan Rode 

Izvedeno: 31. 1. 2018 

Prisotnih: 10 

 

PONOVITVENA BIBA PLEŠE – PLESNA DELAVNICA 

Izvajalka: Mira V. Vladimira Vrankar 

Izvedeno: 7. 3. 2018, Vrtec Domžale, enota Gaj 

Prisotnih: 15 

 

KOMUNIKACIJA Z GLINO 

Izvajalka: Saša Šinkovec 

Izvedeno:1.skupina: 12. 3. 2018, 13. 3. 2018, 2. skupina: 9. 4. 2018 in 10. 4. 2018 

Prisotnih: 1.skupina: 11, 2. skupina: 11 
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IZOBRAŽEVANJA ZA ZAPOSLENE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI 

 

VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM 

Izvajalec: Borštnar & Co.; Goran Vukosavljevič, dipl. ing. 

Čas izvedbe: 4. 10. 2010 

Prisotnih: 9 delavcev vrtca 

 

OBRAVNAVA AKTUALNIH TEM, IZMENJAVA IFORMACIJ 

Izvajalec: SINDIKAT SFRU 

Čas izvedbe: 21. 9. 2017 

Prisotna: A. Krt 

 

AKTIV RAČUNOVODIJ 

Izvajalec: Aktiv računovodji gorenjskih in obljubljanskih vrtcev 

Čas izvedbe: 11. 10. 2017 

Prisotna: A. Krt 

 

PRIPRAVA BREZGLUTENSKIH OBROKOV IN O ŽIVLJENJU Z OTROKOM S 

CELIAKIJO 

Izvajalec: Društvo CELIAC življenje brez glutena 

Čas izvedbe: 28. 9. 2017 

Prisotni: 5 delavcev 

 

E ARHIVIRANJE 

Izvajalec: Logitus 

Čas izvedbe: 2. 10. 2017 

Prisotni: Jana J. Pirman, M. Urankar 

 

VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM 

Izvajalec: Borštnar & Co.; Goran Vukosavljevič, dipl. ing. 

Čas izvedbe: 4. 10. 2017 

Prisotnih: 62 delavcev Vrtca Domžale 
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KOMUNIKACIJA V SODOBNEM SVETU; Slišati otroka, biti čuječ, a hkrati 

nepermisiven 

Izvajalec: dr. Aleksander ZADEL 

Čas izvedbe: 24. 10. 2017, 17. – 18.30  

Prisotnih: 70 delavcev Vrtca Domžale 

 

PRVA POMOČ 

Izvajalec: Fani Čeh 

Čas izvedbe: 6. 11. 2017, 7. 11. 2017, 8. 11. 2017  

Prisotnih:111 delavcev Vrtca Domžale 

 

AVTIZEM – SAM Z DRUGIMI 

Izvajalec: Društvo Aleana 

Čas izvedbe: 12. 10. 2017 

Prisotna: N. Mav Hrovat, S. Hudolin, U. Dremel, A. Bigec 

 

VREDNOTE V SLOVENSKI MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI 

Izvajalec: ARGO – Društvo za humanistična vprašanja 

Čas izvedbe: 22. 9. 2017 

Prisotna: N. Mav Hrovat 

 

KULTURNI BAZAR V REGIJI - MARIBOR 

Izvajalec: Cankarjev dom Ljubljana 

Čas izvedbe: 29. 11. 2017 

Prisotne: J. J. Pirman, N. Mav Hrovat, V. Hrovat, D. Rode, M. Jerman 

 

KDO JE ODGOVREN ZA ENAKOPRAVNO PREHRANO OTROK Z MEDICINSKO 

PREDPISANIMI DIETAMI 

Izvajalec: Državni svet RS 

Čas izvedbe: 21. 11. 2017 

Prisotna: S. Klarič 
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IZOBRAŽEVANJE O PRAVLJICI HROŠČKA SIMONA ZA VZG.IN UČITELJE 

Izvajalec: Občina Domžale 

Čas izvedbe: 20., 21. 11. 2017 

Prisotna: S. Orešek, M. V. Vrankar, T. Stopar, M. Kerep, J. Strojan, S. Perpar Ibršič 

 

POMEN BRANJA PRI ZGODNJI VZGOJI 

Izvajalec: Založba MIŠ – 33. knjižni sejem 

Čas izvedbe: 24. 11. 2017 

Prisotna: N. Mav Hrovat 

 

METODE DELA S SAM 

Izvajalec: Ministrstvo za izobraževanje – AVTIZEM – SAM z drugimi 

Čas izvedbe: 2. 12. 2017, 9. 12. 2017 in 16. 12. 2017 

Prisotna: S. Starič 

 

RADOSTI IN PASTI SODOBNE TEHNOLOGIJE  

(obvezno izobraževanje  za vse strokovne delavce/ ke). 

Izvajalec: Miha KRAMLI 

Čas izvedbe:  9. 1. 2018 

Prisotni: 108 strokovnih delavcev 

 

LETNO POROČANJE ZA JAVNI SEKTOR 

Izvajalec: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije 

Čas izvedbe: 10. 1. 2018 

Prisotna: A. Krt 

 

PRAZNIČNA USTVARJALNOST (POMLAD) 

Izvajalec: ETNO Servis 

Čas izvedbe:  23. 1. 2018 in 24. 1. 2018 

Prisotni: M. Svetlin (23. 1. 2018) in S. Šinkovec, P. Kociper (24. 1. 2018) 
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ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU 

Izvajalec: ŠAD MAVRICA 

Čas izvedbe:  15. 1. 2018 

Prisotni: 16 strokovnih delavcev 

 

GLINA – TEORIJA IN DELAVNICE, Usposabljanje za mentorja za delo z glino na 

predšolski sztopnji 

Izvajalec: Mojca Žalik 

Čas izvedbe:  12. 1. 2018, 13. 2. 2018 in 20. 2. 2018 

Prisotni: S. Šinkovec 

 

ODNOSI S STARŠI – IZZIV IN OBVEZA 

Izvajalec: SUPRA Ljubljana 

Čas izvedbe:  30. 1. 2017  

Prisotni: J.J. Pirman, N. Mav Hrovat, D. Rode, A. Kemavnar, A. Matkovič, D. Repanšek, M. 

Grošelj, M. Krištof, P. Kunstelj, T. Mišmaš, T. Molk,  

 

VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM 

Izvajalec: Borštnar & Co.; Goran Vukosavljevič, dipl. ing. 

Čas izvedbe: 30. 1. 2018 

Prisotnih: 36 delavcev Vrtca Domžale 

 

VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM 

Izvajalec: Borštnar & Co.; Goran Vukosavljevič, dipl. ing. 

Čas izvedbe: 14. 2. 2018 

Prisotnih: 6 delavcev Vrtca Domžale 

 

POSVET POMOČNIKOV RAVNATELJEV: Pravičnost, enakost, etičnost in vloga 

pomočnika ravnatelja 

Izvajalec: Šola za ravnatelje 

Čas izvedbe: 6. 3. 2018 – 7. 3. 2018 

Prisotnih: V. Hrovat, N. Mav Hrovat 
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ZDRAVA IN DIETNA PREHRANA VRTČEVSKIH OTROK 

Izvajalec: Andreja Širca Čampa 

Čas izvedbe: 14. 3. 2018 

Prisotnih: 20 delavcev (tehnični kader) 

 

KAKO V GOSTINSKEM OBRATU PRIPRAVITI OBROK BREZ GLUTENA 

Izvajalec: Slovensko društvo za cileakijo 

Čas izvedbe: 20. 3. 2018 

Prisotnih: 3 delavci  (tehnični kader) 

 

AKTIV RAČUNOVODIJ 

Izvajalec: Aktiv računovodji gorenjskih in obljubljanskih vrtcev 

Čas izvedbe: 20. 3. 2018 

Prisotna: A. Krt 

 

AKTUALNI PRISTOP NA PODROČJU HIGIENE ŽIVIL IN SISTEMA HACCP 

Izvajalec: Forum Akademija 

Čas izvedbe: 10. 5. 201 

Prisotna: S. Klarič 

 

ZELENA JAVNA NAROČILA 

Izvajalec: Ministrstvo za javno upravo 

Čas izvedbe: 16. 5. 2018 

Prisotna: S. Klarič 

 

HACCP 

Izvajalec: Simona Klarič 

Čas izvedbe: 15. 5. 2018 

Prisotnih: 23 (delavcev tehnični kader) 
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VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM 

Izvajalec: Borštnar & Co.; Goran Vukosavljevič, dipl. ing. 

Čas izvedbe: 30. 5. 2018 

Prisotnih: N. Nikolič, K. Križe 

 

QIGONG DELAVNICA V NARAVI 

Izvajalka: Tadeja Lavtižar, dipl. vzg., Vrtec Domžale 

Termin: v maju 2018 REALIZACIJA- NI BILO REALIZIRANO ZARADI BOLEZNI 

IZVAJALKE 

 

 

PREDAVANJE ZA STARŠE 

 

KOMUNIKACIJA V SODOBNEM SVETU; Slišati otroka, biti čuječ, a hkrati 

nepermisiven 

Izvajalec: dr. Aleksander ZADEL 

Čas izvedbe: 24. 10. 2017, 17. – 18.30  

Prisotnih: 181 poslušalcev, (111 staršev, 70 strokovnih delavcev) 

 

RADOSTI IN PASTI TEHNOLOGIJE 

Izvajalec: Miha KRAMLI 

Čas izvedbe: 9. 1. 2018, 17. 30 – 19.  

Prisotnih: 59 staršev, 92 strokovnih delavcev 
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MENTORSTVO  

 

MENTORSTVO ŠTUDENTOM 

PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER 

1. Letnik: 

- HANA JAŠOVEC – enota KEKEC, Mentorica; JANA LJUBI 

2. Letnik:  

- VALENTINA LUKAN – enota KRTEK,  Mentorica; SLAVICA PERPAR 

IBRČIČ 

- KLEMEN LENČEK, enota KRTEK, Mentorica; JANA STROJAN 

 

PEDAGOŠKA FAKULTETA MARIBOR 

       1. Letnik: 

- TINA ANDOLŠEK, enota GAJ, Mentorica; JASNA BIZJAK 

 

PEDAGOŠKA FAKULTETA LJUBLJANA 

3. Letnik: 

- NEŽA MAJCEN – enota PALČEK, Mentorica; ALEKSANDRA ANDRIĆ 

- TJAŠA VADNAV – enota PALČEK, Mentorica; LILI JEREB 

- TJAŠA CERAR – enota PAČEK, Mentorica: ALEKSANDRA ANDRIĆ 

 

SPECIALNA PEDAGOGIKA 

- IRYNA KOTELKO – enota GAJ, Mentorica; SONJA OREŠEK 
 

MENTORSTVO DIJAKOM 

SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA LJUBLJANA 

1.Letnik:  

    -     NEŽA ZUPAN – enota KRTEK, Mentorica: ANJA BEŠTER 

2. Letnik: 

    -     NIKA VRENJAK – enota MLINČEK, Mentorica; MAJA CERAR 

3. Letnik: 

           -    SARA BUKI – enota KRTEK, Mentorica; JANJA DRAGAR RIBIČ 

4. Letnik: 

         -    SARA ČAMERNIK – enota RACMAN, Mentorica; VANDA PREPADNIK 
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SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA KAMNIK 

1. Letnik: 

- KERČ VITA – enota KRTEK, Mentorica: JANA STROJAN 

- NOVAK KATJA – enota KRTEK, Mentorica: ŠPELA ZEMLJIČ KOCIPER 
 

2. Letnik: 

- MATEJ ARH – enota GAJ, Mentorica; TJAŠA STOPAR 

- KLOPČIČ SIMONA – enota GAJ, Mentorica; JASNA BIZJAK 
 

3. Letnik: 

- ILDA ČATOVIČ – enota CICIDOM, Mentorica; POLONA KUNSTELJ 
 

4. Letnik  

- ZALA JEREB – enota MLINČEK, Mentorica; MAJA CERAR 

- ČERNIVEC ALJAŽ – enota CICIDOM, Mentorica; MAJA KEREP 

- NEŽA KERŽAN – enota KRTEK. Mentorica: SLAVICA PERPAR IBRČIČ 

 

 

MENTORSTVO KANDIDATOM ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA 

IZPITA 

 

- TINA NOVAK – enota  PALČEK,  Mentorica; VERA KOLENC 

- BLAŽ CERAR  – enota  PALČEK, Mentorica; VERA KOLENC 

- SERGEJA JAMŠEK  - enota CICIDOM, Mentorica; ANA MARAVIČ 

- MANCA VILAR  - enota OSTRŽEK, Mentorica; TADEJA MIŠMAŠ 

- TJAŠA ZAKRAJŠEK - enota KRTEK, Mentorica; KATJA FROL ŠTEFAN 

- KARMEN JAMŠEK – enota RACMAN, Mentorica; KATARINA KOS JUHANT 

- KATJA MIHELČIČ – enota RACMAN, Mentorica; ANAMARIJA 

KERMAVNAR 

 

Pripravila: Vilma Hrovat 
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HOSPITACIJE 

 

Ravnateljica bo izvajala redne letne hospitacije v vseh oddelkih v času od oktobra 2017 do 

junija 2018.  

Po potrebi bo izvedla tudi izredne hospitacije.  

Po opravljeni hospitaciji bo razgovor z vzgojiteljico.  

Pri hospitacijah kandidatom za opravljanje poklicne mature in strokovnega izpita sodelujeta in 

izvaja tudi pomočnici ravnateljice. 

 

Redne HOSPITACIJE je ravnateljica izvedla v pri vzgojiteljicah v sklopu hospitacij v vseh 

enotah.  

 

Cilj hospitacije je bil POUDAREK NA REALIZACIJI PRIORITETNIH NALOGAH LDN ZA 

ŠOLSKO LETO 2017/2018: 

3. Igralnica in igrišče  kot inovativno in spodbudno gibalno-učno okolje - NOVOSTI V 

IGRALNICI IN ENOTI: funkcionalni igralni kotički v igralnici- novosti, estetska 

urejenost igralnice 

4. UREJENOST VHODOV IN GARDEROB: dekoracije, oglasne deske, urejenost in 

funkcionalnost ambienta  

Vsi strokovni delavci so imeli možnost individualnega razgovora. Več delavcev se je te možnosti 

poslužilo. Nekaj razgovorov je ravnateljica izvedla tudi na njeno pobudo. 

Način hospitacije je bil eksperimentalen in zelo uspešen, ter pri zaposlenih zaželen. 

 

DELO STROKOVNIH ORGANOV 

 

Vzgojiteljski zbor  - Pedagoška konferenca 

 

Najmanj dvakrat letno.  

1.Realizirano:  sreda, 31. 8. 2017 

Vsebina:  <Poročilo o realizaciji vzgojnega dela in kadrovska razporeditev dela 

  <Kader in urniki dela za šolsko leto 2017/18 

  <Letni delovni načrt in strateški cilji za šolsko leto  2017/2018 

  <Razno. 
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2. Realizirano: torek, 19. 6. 2018 

Vsebina:  <Poročilo vodij enot o strokovno-organizacijskem delu v šolskem letu    

                          2017/2018. 

      <Analiza Letnega delovnega načrta 2017/2018. 

      <Smernice, načrtovanje in izvajanje vzgojnega in drugega dela v času poletnih 

              počitnic od 26. 6. do 31. 8. 2018. 

     <Razno. 

VSE strokovne delavke/delavce VLJUDNO VABIMO na fotografiranje za skupno 

fotografijo, ki bo tik pred začetkom vzgojiteljskega zbora. 

 

Nosilec: Ravnateljica 

 

Strokovni aktivi 

Strokovne aktive sta vodili pomočnici ravnateljice Nina Mav Hrovat in Vilma Hrovat. Vanj so 

vključene vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic.  

 

1. Od 13. do 16. 11. 2017; Tema: Komunikacija s starši 

      NOVO:  

• pomočnice vzgojiteljic 13. in 14. 11. 2017: 

• vzgojiteljice: 15. in 16. 11. 2017 

2. Od 26. 2. do 1. 3. 2018; Tema: Mentorstvo in vzgojno delo 

• pomočnice vzgojiteljic,  

• vzgojiteljice 

3. Od 7. do 10. 5. 2018; Tema: Začetno opismenjevanje otrok 

 

Strokovne aktive bodo vodile: Maja Cerar, Barbara Kunilo, Ana Maravič in Fani Kunavar  

V strokovne aktive svoje strokovno delo vnašajo tudi vzgojiteljice z aktivno udeležbo. 

 

Nosilec: vodje strokovnih aktivov, ravnateljica in pomočnici ravnateljice  

- REALIZIRANO 
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Aktivi vodij enot 

Realizirano:    

V 2017: 31. 8.; 3. 10.; 7. 11.,5.12;  

V 2018: 9. 1.; 23. 1.; 6. 3.; 5.4.;  9. 5.; 6. 6.;  

 

Ravnateljica je vodila vzgojiteljske zbore, aktive vodij enot, sestanke za vse strokovne delavke 

in druge zaposlene, sodelovala na strokovni srečanjih …  

Glede na dogovore in sklepe je skrbela za izvedbo le teh. 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Sodelovanje staršev pri dejavnostih vrtca: 

 vsak vrtec ima svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika 

katerega starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 

 Izmed izbranih predstavnikov v enoti izberejo tudi predsednika sveta staršev enote. 

 

Ravnateljica je sklicala prvi Svet staršev Vrtca Domžale v sredo, 20. 9. 2017 v enoti Gaj. 

Zapisnik je objavljen na spletni strani Vrtca Domžale. 

 

Skozi šolsko leto je opravila nekaj individualnih razgovorov pogovorov s starši. 

 

Tudi letos smo 2. sestanke za starše v vseh oddelkih v januarju ali februarju 2017. Povratna 

informacija s strani vzgojiteljic o uspešnosti in smislu je bila zelo pozitivna. Vzgojiteljice so 

predstavile že izvedene dejavnosti iz LDN, usmeritve za naprej in nadaljnje delo in predstavitve 

razvojne stopnje otrok in razvojne posebnosti in težave v posameznih obdobjih…..Zapisniki se 

hranijo v arhivu Vrtca Domžale. 

 

SODELOVANJE VRTCA Z OKOLJEM 

 

- REALIZIRANO - 

 

 sodelovanje z osnovnimi šolami,  

 s krajevnimi skupnostmi in turističnimi zvezami (vključevanje v različne prireditve ), 
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 s kulturnimi društvi, 

 z mestno knjižnico, 

 zdravstvenim domom,  razvojno ambulanto, 

 Centrom za socialno delo pri reševanju socialne problematike družin varovancev, ter pri 

razvrščanju otrok s posebnimi potrebami, 

 gasilsko brigado in društvi -sodelovanje na vajah, zlasti v mesecu oktobru, 

 policijsko postajo - obiski policistov, 

 s Kulturnim domom Franca Bernika v Domžalah,  

 sodelovanje s čebelarsko zvezo,  

 idr…. 
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VRTEC DOMŽALE PRAZNUJE 70 LET 

 

VSE NAJBOLJŠE VRTEC DOMŽALE 

V letu 2018 v Vrtcu Domžale praznujemo 70-letnico predšolske vzgoje v občini. 70 let morda 

ni veliko, a ogromno, če primerjamo življenje v vrtcih zdaj ali v času naših babic in prababic. 

V 70 letih se je koncept predšolske vzgoje korenito spremenil. Kdo je otrok, kaj z njim 

počnemo, kakšne so smernice in cilji predšolske vzgoje ipd.? To so vprašanja, ki zahtevajo 

odgovore in se v času spreminjajo. In v odgovorih na ta vprašanja se skriva kopica sprememb, 

ki so korenito prevetrila naš odnos do predšolske vzgoje, otrok in družbe nasploh. Če so bili 

nekoč otroci brezpravna in popolnoma podrejena bitja, za katere so starši upali, da jih bodo 

lahko nahranili in so si želeli, da bodo hitro zrasli, saj je bila dobrodošla dodatna delovna 

pomoč, so danes otroci kraljeviči in princeske, ki so naše največje bogastvo, s katerimi se 

ukvarja kopica strokovnjakov in skrbni starši, stari starši, vsi, ki skrbimo, da jim ničesar ne 

primanjkuje in imajo vsega dobrega v izobilju, oz. kolikor jim največ zmoremo dati, čeprav to 

ni vedno smiselno.  

Tako kot pogledi na otroke in vzgojo, se je spreminjala tudi organizirana predšolska vzgoja in 

vrtci.  

Nekoč so v vrtcih delale prostovoljke, varuške, tudi negovalke  in  so vrtce imenovali “dom 

igre in dela”. Slovenski vrtci so se postopoma razvijali, v sedemdesetih in osemdesetih letih 

prejšnjega stoletja so opazne nekatere pomembne razvojne spremembe: razvoj programov, 

zvišanje stopnje izobrazbe za strokovne delavke, kakovostnejša oprema igralnic in didaktičnih 

pripomočkov in naraščanje deleža otrok, vključenih v vrtec, ipd.. 

V sredini devetdesetih let je bila vnovič izpeljana konceptualna in kurikularna prenova vrtcev 

oziroma predšolske vzgoje, ki pomeni dopolnitev družinske vzgoje in omogoča otrokom 

pridobivanje znanj in spretnosti na vseh kurikularnih področjih. Prešolska vzgoja v vrtcu je v 

svetu (in tudi v Sloveniji) že več kot dve desetletji prepoznana kot pomembna naložba v otrokov 

razvoj, učenje, izobraževanje in socializacijo.  

S pogledom v preteklost, jasno vidimo, kako dolgo pot smo prehodili, kako smo rasli, se 

spreminjali, izboljševali in smo lahko ponosni na to, kaj smo postali. 

Danes imamo v Vrtcu Domžale osem enot, 47 oddelkov, dobro izobražene strokovne delavce 

in tehnično osebje, dobro opremo in veliko možnosti za razvoj vseh 875 otrok, ki letos 

obiskujejo enote našega vrtca. 

Zato praznujemo!  

Praznujemo to, kar smo, kar smo postali, kar smo naredili in kar še bomo, z vizijo za dobro 

otrok prihodnjih generacij. 

Vse najboljše, Vrtec Domžale in vsi, ki smo ga ali pa ga še obiskujemo! 

 

Nina Mav Hrovat, mag.prof.pred.vzg. 
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 ZLOŽENKA S PROGRAMOM PRAZNOVANJA 70. LETNICE VRTCA 

DOMŽALE 
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KAKO SMO SE UČILI PETI HIMNO 

 

V letu 2018 Vrtec Domžale praznuje 70 let 

delovanja, lahko bi rekli, da praznuje 70. rojstni 

dan.  Ob tej priložnosti je vzgojiteljica Marjeta 

Osolin napisala in uglasbila pesem z naslovom 

Vsi praznujemo, ki smo jo poimenovali kar 

himna Vrtca Domžale ob praznovanju 70-

letnice delovanja. V mesecu januarju 2018 so 

otroci, ki obiskujejo Vrtec Domžale, spoznali in 

se naučili to pesem. V vseh 8 enotah Vrtca 

Domžale smo vzgojiteljice otroke učile peti 

novo pesem.  

Priprava na petje je potekala, glede na starost in dinamiko skupine, v vsaki skupini drugače, a 

vedno na igriv in zanimiv način. V najstarejših skupinah, so se najprej pogovarjali o tem, kdo 

vse bo kmalu praznoval rojstni dan in tako prišli tudi na to, da praznuje tudi naš vrtec že 70 let. 

Otroci se kar niso in niso nehali čuditi, 70 let - to je 

pa veliko! V sklopu praznovanja so otroci spoznali 

hroščka Simona, ki je maskota občine Domžale. 

Hrošček Simon je s seboj prinesel tudi pesem, ki jo 

je otrokom zapel. Učenje pesmi so nekatere 

vzgojiteljice združile s spoznavanjem in 

druženjem otrok iz druge enote. Na obisk so 

povabili avtorico pesmi go. Marjeto Osolin, njeno 

pomočnico ter otroke iz njene skupine. V eni od 

enot so pripravili  glasbeno "delavnico".  

Besedilo pesmi smo otrokom najprej prebrale in ga 

večkrat ponovile brez melodije. Nato smo jih povabile, da besedilo povedo z nami. Pri 

najmlajših smo usvajanje besedila povezali s plesom v formaciji kroga, kjer so besedilo utrjevali 

in ritmično izgovarjali. Nekateri otroci so si hitro zapomnili besedilo, pri drugih, nekoliko 

mlajših in verbalno manj spretnih, pa učenje še poteka.   

Otroci so lahko prisluhnili melodiji pesmi, ki 

smo jo vzgojiteljice  zaigrale na flavto, 

klaviaturo, zvončke, ksilofon, kitaro ali 

harmoniko. V nekaterih skupinah so 

vzgojiteljice z otroki primerjale različne 

hitrosti izvedbe. Otroci so s ploskanjem 

zaznavali ritem pesmi in kmalu ugotovili, da 

jim je pesmica všeč, če jo pojejo malo 

hitreje, veselo in živahno. V mlajših 

skupinah so vzgojiteljice igrale melodijo 

nekaj dni tudi pred zajtrkom ter občasno 

zraven tudi zapele pesem.  
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Učenje petja pesmi smo nadaljevale po metodi pripevanja, ki je metoda sočasnega posnemanja. 

Pesem smo otrokom večkrat zapele v celoti in otroke povabile, da pripevajo po svojih 

zmožnostih. Že po nekaj ponovitvah so otroci zelo dobro pripevali, po nekaj dneh pa že 

samostojno peli. 

Pesem  z otroki ponavljamo in utrjujemo na najrazličnejše načine. Otroci jo pojejo, ko se družijo 

z otroki iz drugih skupin, kadar gredo na obisk k prijateljem iz druge enote, ob igri, ko so veseli, 

ko jim nekaj uspe dokončati, ob rojstnih dnevih otrok. Radi nastopajo in zapojejo posamično, 

všeč jim je, če jih z glasbilom spremlja vzgojiteljica. Otroci pesem večkrat zapojejo povsem 

samoiniciativno, saj jih spominja na praznovanje, na igro z otroki iz druge enote in druženje s 

hroščkom Simonom. Svoje prepevanje večkrat spremljajo tudi z igranjem na male ritmične 

inštrumente. Zapojemo jo tudi v jutranjem krogu ali ob ogledu logotipa Vrtca Domžale. Prav 

lepo pa je slišati otroke, ko jo pojejo na sprehodu po Domžalah. 

Otroci, so se naučili himno in  jo radi prepevajo. Povezuje otroke iz vseh enot v zavesti, da vsi 

skupaj praznujemo in smo del Vrtca Domžale. 

                                                    Anamarija Kermavnar, dipl. vzg. pred.otr., s sodelavkami 
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FORMA VIVA – DARILO VRTCU DOMŽALE ZA ROJSTNI DAN 

 

Izdelava Forma vive in 

razstave likovnih del na 

prostem zahteva od 

ustvarjalcev veliko 

domišljije, ustvarjalnosti, 

spretnosti in smisla, kako 

izdelke umestiti v 

prostor. Umeščanje v 

prostor je smiselno 

takrat, ko le to prostor 

popestri osmisli in ga 

obogati. 

Namen postavitve forma 

vive in izdelkov v 

zunanji prostor je namenjen ogledu širšega občinstva, ki s tem dobi vpogled v življenje in delo 

tistega, ki je ustvarjal. 

Da imajo otroci in vzgojiteljice v Vrtcu Domžale ne malo idej in veliko domišljije ter 

ustvarjalne žilice so dokazali v mesecu aprilu, ko je v vseh enotah vrtca zaživela razstava na 

prostem.  

Z zastavljenimi cilji in zanimivimi vsebinami so z razstavo popestrili zunanji prostor ob vrtcih.  

Vse enote so s skupnim ciljem obeleženja 70 letnice Vrtca Domžale izdelale slike, ki so 

popestrile ograjne panele ob vrtcih, v nekaterih enotah pa tudi zunanje panoje. 

Pri ustvarjanju slik so otroci uporabili različne tehnike: tiskanje z baloni, tiskanje  z dlanmi in 

prstki, slikanje s čopiči, risanje s flumastri, risanje z barvicami. Rdeča nit  ustvarjanja je bilo 

praznovanje rojstnega dne vrtca, o čemer smo se z otroki predhodno tudi pogovorili. Pri 

ustvarjanju so bili otroci spontani, dobre volje, kar se je odrazilo tudi na njihovih izdelkih. 

Nekateri otroci so slike tudi sami opremili z žigom Vrtca Domžale.  Slike smo nato plastificirali, 

pri čemer so otroci lahko opazovali tudi sam potek plastificiranja. 

Pri delu in sami izvedbi smo sledili naslednjim ciljem: 

- negovanje in spodbujanje ustvarjalnosti v fazi zamišljanja in izvedbe, 

- sodelovanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in prostora, 

- razvijanje umetniške predstavljivosti z zamišljanjem in ustvarjanjem, 

- razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo 

- uporaba in razvijanje spretnosti, spoznavanje, raziskovanje in eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi, 

- okrasiti vrtec in okolico vrtca ob 70. rojstnem dnevu 
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Otroci so se v enotah 

različno dolgo pripravljali 

na razstavo. Nekateri so 

ustvarjati začeli že v 

zgodnji pomladi, saj so si 

zastavili širše cilje in 

vsebine v katere  so 

vključili tudi starše. Tako 

so v enoti Krtek že v 

januarju starše povabili k 

ustvarjanju družinskih 

hišic, ki so predstavljale 

posameznike, ki so 

kadarkoli obiskovali 

Vrtec Domžale v času njegovega obstoja.  S pripravljenostjo staršev in njihovo domiselnostjo 

so nastale lične hišice, ki so bile na vpogled na pripravljeni razstavi, kjer pa so razstavljali tudi 

izdelke iz odpadnih materialov, ki so ravno tako nastali v sodelovanju s starši. Odprtje razstave 

pa so izkoristili za dan odprtih vrat in privabili kar nekaj obiskovalcev, ki so si razstavo z 

zanimanjem ogledali. V isti enoti pa so razstavo likovnih izdelkov na prostem popestrili tudi z 

umetniško inštalacijo. Iz zbranih zamaškov in odpadnih plastenk so vzgojiteljice skupaj z otroki 

izdelale cvetove in simbole skupin vrtca Krtek. Nad razstavo je bilo navdušenih precej 

mimoidočih ter staršev in otrok, ki so z veseljem ustvarjali za rojstni dan Vrtca Domžale.  

V enoti Kekec so skupaj s starši posadili lončnice in tako na dvorišču enote pričarali pomladne 

barve  in vonje ter polepšali podobo enote. 

Hkrati so v prostorih vrtca pripravili razstavo fotografij enote Kekec od samega začetka (1974) 

do danes ter likovne izdelke otrok, ki so nastajali skozi celo letošnje šolsko leto v veliki 

garderobi. 

Ker so enote vrtca Domžale razporejene na zanimivih lokacijah občine Domžale, si je razstavo 

na prostem ogledalo tudi veliko naključnih sprehajalcev.  

Ugotavljamo, da so takšne razstave zanimive in dobra promocija dela v vrtcu, zato v nekaterih 

vrtcih že razmišljamo, kako bomo v prihodnje naš okoljski prostor popestrili s svojo domišljijo 

in ustvarjanjem. 

 

Andreja Matkovič , vzgojiteljica 
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IGRAJMO SE SKUPAJ 

Letos Vrtec Domžale praznuje 70 let in to je odlična priložnost, da se otroci in zaposleni še bolj 

povežemo. 

Sonce in toplejše vreme nas vabita, da čim več časa preživimo na prostem. Sprehode v naravi 

pa izkoristimo tudi za obisk otrok v drugih enotah. Otroci so se izkazali za izvrstne gostitelje, 

saj so za svoje goste pripravili veliko zanimivih dejavnosti.  

Skupaj so izdelovali maskote hroščka Simona, se družili ob plesu in prepevanju vrtčevske 

himne. V nekaterih enotah so otroci pripravili gledališko predstavo, kasneje pa svoje gledalce 

povabili na čajanko, kjer so jim postregli piškote, ki so jih spekli prav zanje. Tudi skupina 

staršev se je pridružila veselemu dogajanju in za otroke pripravila dramatizacijo zgodbe Grad 

gradiček. Pestremu dogajanju je sledila še prosta igra, med katero so otroci nadvse uživali. Za 

svoje nove prijatelje so izdelali darilca, ki jih bodo spominjala na prijetno druženje. Ob slovesu 

pa so se dogovorili, da se kmalu spet vidijo. Na obisk so se odpravljali otroci vseh starosti, le 

tisti najmlajši so bili večinoma gostitelji, saj je sprehod do bližnje enote zanje trenutno še 

prevelik zalogaj.  

Otroci iz enot v istem ali sosednjem kraju se tudi sicer redno obiskujejo in tako spoznavajo 

novo okolje, prostore in nove obraze. Z velikim navdušenjem preizkušajo igrala in igrače, ki se 

malo razlikujejo od tistih v domači enoti. Pri navezovanju stikov načeloma nimajo težav, če se 

pa te vendarle pojavijo, jih z malo spodbude hitro prebrodijo. Pri druženju z otroki iz druge 

skupine ali enote imajo otroci možnost razvijati svoje sposobnosti za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih. To pa vključuje tudi dogovarjanje, 

razumevanje, menjavo vlog in sprejemanje vedenja in občutij drugih otrok. Prav zaradi tega v 

vrtcu poskrbimo, da je takih druženj čim več, saj v njih uživajo, hkrati pa pridobivajo dragocene 

izkušnje. Obenem se postopoma seznanjajo z okolico svojega vrtca in značilnostmi, ki so 

pomembne za lokalno skupnost, npr. reka ali  hrib v bližini. Na sprehodih otroci spoznavajo 

varne poti, spoznavajo pa tudi pomen prometnih znakov in oblike varnega vedenja v prometu. 

V enotah, ki so med seboj bolj oddaljene, se znajdejo malo drugače. Na obisk se pripeljejo z 

avtobusom, ali pa se pogovarjajo preko povezave Skype, ki omogoča komuniciranje preko 

internetnega omrežja. Otrokom se je sprva taka oblika komunikacije zdela zelo abstraktna. Niso 

si znali predstavljati, kako je mogoče, da govorijo z otroki, ki jih ni v istem prostoru. Seveda 

so se ob tem silno zabavali. Pripovedovali so, kako je potekal njihov dan in kaj vse so počeli v 

vrtcu. Prek te povezave so se pogovarjali tudi otroci različnih skupin v isti enoti. Ti so bili 

presenečeni, da se prek računalnika pogovarjajo z otroki, ki so še maloprej kukali skozi okna 

njihove igralnice ali pa so se skupaj igrali na igrišču. Na tak način se otroci spoznavajo z novim 

načinom komuniciranja s pomočjo računalnika in ohranjajo stike z otroki v drugih enotah, pri 

tem pa se tudi zabavajo.  

Spoznavanje novih otrok, igra z njimi in pridobivanje socialnih veščin v predšolskem obdobju 

je dobra popotnica za kasnejše obdobje razvoja otrok, zato bomo še naprej ohranjali stike med 

seboj, se skupaj igrali in praznovali visok jubilej našega vrtca.  

Petra Rode, vzgojiteljica 
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VRTEC NEKOČ IN DANES 

Vrtec Domžale se je predstavil na 

občinski prireditvi »Spoznajmo se, 

praznujmo skupaj« v Češminovem parku, 

ki je bila letos rekordno obiskana. Glede 

na dolgoletno tradicijo našega vrtca (70 

let res ni malo), smo se odločili, da 

postavimo dve stojnici in obiskovalcem 

pokažemo, kaj se je v teh letih spremenilo. 

V vseh letih delovanja vrtca se je nabralo 

zelo veliko vtisov in spominov, da smo le 

stežka izbrali samo delček vsega. Na 

stojnicah smo predstavili nekatere 

predmete, opremo, igrače in publikacije, ki se še najdejo v našem arhivu. Otroci so posebej z 

veseljem obiskali naš razstavni prostor, na katerem so jih pričakale vzgojiteljice Tadeja 

Mišmaš, Slađana Trapić in Tina Jordan,  saj so se lahko igrali s starimi lesenimi igračami in 

postavljankami iz linoleja in modernimi lego ali magnetnimi kockami, telefonom z vrtečo 

številčnico, ki se je zdel otrokom posebej 

zanimiv in plišastih medvedkov, polnjenih z 

lesno volno, ki se jih spomnijo celo naše 

babice. Pokazali smo ležalnike, ki so bili 

nekoč leseni, danes pa so plastični, 

posteljnino, otroška oblačila, v katerih so 

najmlajši preživeli dan  vrtcu, mehke igrače 

in dojenčke, konstruktorje iz različnih 

materialov, otroške revije nekoč in danes, 

fotografije in kronike, posodo, celo staro 

kanglico za mleko, s katero je kuharica 

včasih zjutraj prinesla mleko v vrtec itd. 

Na prireditvi »Spoznajmo se, praznujmo skupaj« smo se predstavili tudi z glasbeno-plesnim 

nastopom otrok iz skupin Čebelice in Polžki iz enote Krtek, ki sta jih vodili z vzgojiteljici Jana 

Strojan in Slavica Perpar Ibrčič. V Vrtcu Domžale vzgojiteljice v vseh enotah skozi celo šolsko 

leto izvajajo plesno obogatitveno dejavnost Biba pleše. 

Vrtec in predšolska vzgoja sta se v sedemdesetih letih korenito spremenila, tudi ljudje, ki 

zahajajo v vrtec, so se. Spremenile so se vrednote, pričakovanja, želje, opremljenost, pogoji 

dela, pedagoške metode, cilji in pristopi. Skoraj vse se je spremenilo, otroci pa se še vedno radi 

igrajo, veselijo, rajajo in pred našimi očmi odraščajo. Poslanstvo vrtca je, da jim pri tem 

pomagamo, jih usmerjamo in spremljamo. 

Posnetek prireditev si lahko ogledate na Domžalec.si: 

http://domzalec.si/prireditev-spoznajmo-se-praznujmo-skupaj-je-bila-letos-se-posebej-

velicastna/  (nastop otrok iz enote Krtek si lahko ogledate od 20:35 do 21:20 minute) 

Nina Mav Hrovat, mag.prof.pred.vzg. 

  

http://domzalec.si/prireditev-spoznajmo-se-praznujmo-skupaj-je-bila-letos-se-posebej-velicastna/
http://domzalec.si/prireditev-spoznajmo-se-praznujmo-skupaj-je-bila-letos-se-posebej-velicastna/
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                            Domžale, Ljubljanska cesta 70,  Tel.: 724 83 00, Fax: 724 82 95 

                            http://www.vrtec-domzale.si/, vrtec.domzale@guest.arnes.si 
 

 

Domžale, 4. 5. 2018 

 

 

 

 

  

 

 

Spoštovani! 

 

Glavni del praznovanja ob 70-letnici Vrtca Domžale se zaključuje, zato se Vam, 

vsem sodelujočim in praznujočim, iskreno zahvaljujemo za ves trud, 

angažiranost, pestrost pri načrtovanju in izvedbi vseh dejavnosti, s katerimi smo 

pokazali, da je naš vrtec nekaj posebnega in že vrsto let bogati, lepša in lajša 

življenje družinam, predvsem pa predstavlja neomajen oziroma trden temelj za 

otrokov razvoj, čigar posledice se odražajo tudi kasneje, ko otroci odraščajo.   

 

Hvala in vse najboljše, Vrtec Domžale! 

 

Ravnateljica 

                                                                                       Jana Julijana Pirman 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vrtec.domzale@guest.arnes.si
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VSE NAJBOLJŠE 

70 LET 
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OGLEJTE SI NAŠO  

SPLETNO STRAN. 

 

 

 

Podrobnosti o strokovnem in drugem delu si preberite v nadaljevanju tega dokumenta. 

 

 

 

 

Ravnateljica Vrtca Domžale 

                                                                                                       Jana Julijana Pirman 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

POMOČNICE RAVNATELJICE ZA ŠOLSKO LETO 

2017/2018                                                                             

Vilma Hrovat, Damjana Rode 

V Vrtcu Domžale smo si v začetku šolskega leta zastavili prioritetne naloge, cilje in  prednostna 

področja. Najino pedagoško in organizacijsko delo pa je bilo usmerjeno k uresničevanju le-teh 

v dobrem sodelovanju z vsemi enotami, njihovimi vodjami in strokovnimi delavci. 

Večji del najinega dela je bil namenjen: 

ORGANIZACIJA  DODATNIH DEJAVNOSTI V VRTCU DOMŽALE 

DAMJANA RODE: 

Organizirala sem izvedbo jesenovanja, plesno in baletno šolo, projekt Igrajmo se v angleščini   

z zunanjimi izvajalci.  

Jesenovanje  je že tretje leto potekalo v lastni režiji, v sodelovanju s kmetijami v Četeni raveni 

nad Škofjo Loko. Tudi letos smo bili zadovoljni z organizacijo, izvedbo, pestrostjo programa,  

gostoljubnostjo ter ceno, ki zelo dostopna staršem. Evalvacijo celotne dejavnosti lahko 

preberete v evalvaciji dodatnih dejavnosti.  

VILMA HROVAT: 

Organizirala oz. koordinirala sem izvedbo plavalnega tečaja, ki je potekalo v Atlantisu v 

sodelovanju s podjetjem Azimut sport. Plavalnega tečaja se je udeležilo kar 325 otrok, katere 

smo razporedili v štiri termine. 

ORGANIZACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV VRTCA 

DOMŽALE 

V skladu z letnim delovnim načrtom smo realizirali vse načrtovane dejavnosti. Te so bile: 

rolanje, igre na snegu, plesne vaje Biba pleše, kolesarjenje,  Mali sonček, Skupaj v gore. Vse 

dejavnosti so že utečene, odziv pa velik. Še posebno velik odziv je bil za družinski izlet Skupaj 

v gore, ki so ga naše strokovne delavke izvedle na Sv. Primoža nad Kamnikom. Ker Vrtec 

Domžale praznuje 70. letnico, so skozi vse leto potekale različne dejavnosti, ki smo jih skrbno 

načrtovali. Ob zaključku pa je po vseh enotah potekala prireditev Praznično popoldne. 

POVEZOVANJE ENOT 

Je potekalo preko dnevnega  sodelovanje in koordiniranja, preko svetovanja in pomoči vodji 

enote pri organizaciji dela.  

SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO   

V sklopu različnih projektov, dodatnih in obogatitvenih dejavnosti sem sodelovala z Občino 

Domžale, Gasilskimi  društvi, Krajevnimi skupnostmi, Zavodom za šport in rekreacijo, 

Osnovnimi šolami, Kulturnim domom, fotografom… 
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ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJ ( glej prilogo) 

DAMJANA RODE: 

Organizirala sem  izobraževanja za vse strokovne delavce in tehnični kader v Vrtcu Domžale.  

Koordinirala sem izobraževanja kadrovsko, terminsko in vsebinsko ter se dogovarjala  z 

izvajalci predavanj. 

MENTORSTVO DIJAKOM IN ŠTUDENTOM NA PRAKTIČNEM DELO V VRTCU 

DOMŽALE  

VILMA HROVAT: 

Skupaj z Nino Mav Hrovat sem organizirala in koordinirala pedagoško usposabljanje za dijake, 

študente in zaposlene, ki so opravljali praktično delo, prekvalifikacijo, strokovni izpit. V 

letošnjem šolskem letu je v Vrtcu Domžale prakso opravljalo 8 študentov, 12 dijakov ter 7 

strokovnih delavcev strokovni izpit.( glej prilogo). 

ORGANIZACIJA, SPREMLJANJE IN HOSPITACIJE  

VILMA HROVAT: 

Skupaj z Nino Mav Hrovat sem organizirala, koordinirala, spremljala in hospitirala  praktično 

pedagoško delo in nastope dijakov, študentov in zaposlenih za poklicno maturo in strokovni 

izpit (glej prilogo) 

Spremljala sem poskusno delo novo zaposlenih delavcev in jim nudilo pomoč in podporo. 

NAPREDOVANJA ZAPOSLENIH V NAZIVE 

VILMA HROVAT: 

V letošnjem šolskem letu je prošnjo za napredovanje  v naziv oddala  1 strokovna delavka v  

naziv mentor.  Zbrala in pripravila sem vso potrebno dokumentacijo in jo posredovala na 

pristojno ministrstvo. 

NAČRT INTEGRITETE  IN PROTIKORUPCIJSKA KOMISIJA 

VILMA HROVAT: 

Sodelovala pri pripravi, izvajanju, nadzoru in realizaciji Načrta integritete Vrtca Domžale  in 

sodelovala s KPK. Posodobila sem tudi pravilnik Vrtca Domžale o sprejemanju in dajanju daril. 

Ob koncu šolskega leta, pa pripravim poročilo in ga posredujem na KPK. 

JAVNA NAROČILA 

VILMA HROVAT: 

V letošnjem šolskem letu je Vrtec Domžale pripravil že tretji javni razpis za likovni in 

pisarniški material ter kartuše. Sama sem bila predsednica komisije. 
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IZOBRAŽEVANJA 

VILMA HROVAT: 

- ŠR: Posvet pomočnikov ravnateljev: Pravičnost, enakost, etičnost in vloga 

pomočnika ravnatelja, 6. – 7. 3. 2018 

 

 

DAMJANA RODE: 

- Komunikacija v sodobnem svetu, dr.Aleksander Zadel, 24.10.2017 

- Prva pomoč, Fani Čeh, 6.11.2017, 8.11.2017 

- 1.strokovni aktiv: Komunikacija s starši, Vrtec Domžale, 13.11.2017 

- Kulturni bazar Maribor, Cankarjev dom Ljubljana, 29.11.2017 

- Radosti in pasti sodobne tehnologije, Miha Kramli, 9.1.2017 

- Odnosi s starši-izziv in obveza, SUPRA Ljubljana, 30.01.2018 

- WORD-urejanje besedil, Žan Rode, 31.01.2018 

- 2.strokovni aktiv: Mentorstvo in vzgojno delo, Vrtec Domžale, 26.02.2018 

- 3.strokovni aktiv: Začetno opismenjevanje otrok, Vrtec Domžale, 7.5.2018 

 

Skrbeli sva tudi za nakup kvalitetnih igrač, didaktičnih pripomočkov, IKT tehnologije  ter 

potrošnega materiala. 

STROKOVNI AKTIVI 

V tem šolskem letu smo vse tri pomočnice ravnateljice  sodelovale pri pripravi in izvedbi treh 

strokovnih aktivov z naslednjimi vsebinami; 

- Prvi strokovni aktivi so potekali 13., 14., 15. in 16. novembra 2017 

                Vsebine;    

 KOMUNIKACIJA S STARŠI 

- Drugi strokovni aktivi so potekali  26., 27., 28. februarja in 1. 3.  2018 

             Vsebine; 

 MENTORSTVO 

- Tretji strokovni aktivi so potekali 7., 8., 9. in 10. maja 2018 

                 Vsebine; 

 ZAČETNO OPISMENJEVANJE OTROK 

Domžale, 15. 6. 2018      

 

                                                                                                         Pomočnici ravnateljice: 

                                                                                                    Vilma Hrovat in Damjana Rode 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

POMOČNICE RAVNATELJICE ZA ŠOLSKO LETO 

2017/2018 

Nina Mav Hrovat 

Moje pedagoško in organizacijsko delo je bilo namenjeno uresničevanju prioritetnih nalog 

Vrtca Domžale. Skrbela sem za urejeno in varno delovno okolje zaposlenih in otrok, dobre 

odnose in koordinacijo med enotami in Upravo, vodjami in zaposlenimi.  

Svoje pedagoško znanje, izkušnje in pridobljeno znanje s področja kulture sem uporabila pri 

vodenju, organizaciji in načrtovanju dogodkov, projektov in obogatitvenih dejavnosti za 

otroke in zaposlene Vrtca Domžale v skladu z letnim delovnim načrtom: 

1. Vodjam in strokovnim delavkam in delavcem sem nudila pomoč pri pripravi letnih 

delovnih načrtov, svetovala pri načrtovanju različnih dejavnosti, uvajanju v e-

načrtovanje in uporabo eAsistenta, spremljala realizacijo ciljev in vsebin. Skrbela 

sem za izboljšanje strokovnosti in kakovosti pri načrtovanju, izvajanju dejavnosti, 

sodelovanju s starši in okoljem. Svetovanje in pomoč vodjam enot pri organizaciji 

dela, sestavljanju urnikov, vodenjem evidenc za neposredno delo v oddelku in izven 

oddelka.  

2. Spremljanje delovnega procesa, izrabe časa in vodenje evidenc delovnega časa v 

času rednega dela neposredno z otroki in izven neposrednega dela z otroki za strokovne 

delavce/delavke, tehnično osebje in razporejanje del in nalog v sodelovanju z 

ravnateljico za hišnike. 

3. Aktivno sodelovanje, organiziranje dejavnosti in sodelovanje pri izvedbi dejavnosti ob 

70-letnici Vrtca Domžale. Praznovanje obletnice je bila ena od prioritetnih nalog, zato 

sem se ves čas praznovanja zelo aktivno udeleževala vseh dogodkov, organizacijsko in 

izvedbeno,  poskrbela za obveščanje javnosti in objavljanje prispevkov na spletni strani 

in v medijih.  

4. HOSPITACIJE štirim dijakom srednje vzgojiteljske šole pri opravljanju poklicne 

mature in trem kandidatom za opravljanje strokovnega izpita. 

5. Vodenje Gledališke skupine Vrtca Domžale z avtorsko predstavo »JAZBEC IN 

NJEGOVO PETJE«.V decembru smo gostovali v vseh enotah Vrtca Domžale in s 

predstavo popestrili dogajanje v decembru. V februarju smo gostovali po domžalskih 

OŠ. V sklopu Bralnic pod slamnikom smo gostovali še v februarju v Knjižnici Cirila 

Kosmača v Tolminu in Vrtcu Most na Soči. Tako smo razveselili otroke, spodbujali k 

branju in hkrati poskrbeli za promocijo Vrtca Domžale.  

6. Organizacija decembrskih dejavnosti za otroke: v decembru 2017 sem organizirala 

OBISK BOŽIČKA po vseh oddelkih ter že omenjeno predstavo JAZBEC IN 

NJEGOVO PETJE. 
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7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo: Sodelovala sem z Občino Domžale, CZM, ZPM, 

PGD in CZR, osnovnimi šolami, KD F. Bernik, KS Radomlje, Knjižnico Domžale itd.: 

- Abonmaji za otroke v KD F. Bernika in KD Radomlje- organizacija prevozov, 

sodelovanje s KS Radomlje in KD F. Bernika, koordinacija, obveščanje ipd. 

- Organizacija obiskov policista v enotah- maj 2018. 

- Koordinacija za najem dvorane v KD Radomlje- izvedba izobraževanj in abonmajev 

za otroke iz Kekca in Mlinčka. 

- Koordinacija pri gostovanjih s predstavo Gledališke skupine Vrtca Domžale in 

gostujočih skupin v naših enotah. 

- Sodelovanje z Občino Domžale pri investicijah, sanacijah, organizaciji in 

sodelovanju na prireditvah ipd… 

8. Spodbujanje bralne kulture: V februarju 2018 sem obiskala enote Vrtca Domžale in 

skupaj z domžalsko maskoto, hroščkom Simonom, nastopila v vseh najstarejših z 

obogatitveno dejavnostjo ob 70-letnici Vrtca Domžale- VRTEC DOMŽALE IN 

HROŠČEK SIMON ŠIRITA ZADOVOLJSTVO. Predstavila sem svoja dela in 

pisateljski poklic, otroke animirala in spodbujala k razmišljanju, kako nastanejo 

slikanice, spodbujala domišljijo in kreativnost, hkrati pa je otroke obiskala maskota 

Domžal, hrošček Simon. Gostja na dogodku je bila tudi podžupanja ga. Renata Kosec. 

Prav tako sem tudi letos skrbela za strokovno knjižnico Vrtca Domžale, pripravljala 

gradiva za strokovne delavke in vodila izposojo knjig. Vsako leto spremljam knjižno 

produkcijo in skrbim za nabavo leposlovja za bralne kotičke po oddelkih, knjižnice v 

enotah, nabavo strokovne literature in nudim strokovno pomoč in svetovanje 

zaposlenim in staršem pri izposoji knjig v knjižnicah in uporabi v vzgojne namene. 

9. PROMOCIJA VRTCA DOMŽALE: aktivno sem sodelovala pri prenovi spletne 

strani Vrtca Domžale. Za promocijo Vrtca Domžale sem poskrbela tudi s predstavo 

Gledališke skupine Vrtca Domžale. Aktivno sem sodelovala pri pripravi prireditev za 

otroke v organizaciji Občine Domžale, kot so »Rajanje z maskotami«, »Veseli 

december v Češminovem parku«, napisala sem pravljico Hrošček Simon širi 

zadovoljstvo za promocijo občine Domžale in nastopala na prireditvi ob predstavitvi 

slikanice. Kot pisateljica pa sem sodelovala na srečanju mladinskih pisateljev Oko 

besede v Murski Soboti, snemanje branja slikanice »To je žoga« v skupini Želve v 

Racmanu v sodelovanju z založbo Miš, 20. in 21. 11. 2017 na izobraževanju za 

vzgojiteljice in učiteljice za uporabo slikanice Hrošček Simon širi zadovoljstvo v 

vzgojno-didaktične namene, bila sem gostja na Knjižnem sejmu v Ljubljani, 24. 11. 

2017; v debatni kavarni z  naslovom Pomen branja pri zgodnji vzgoji na literarnem 

festivalu Bralnice pod slamnikom, prav tako v sklopu festivala sodelovala na 

izobraževanju za mentorje branja z naslovom Bralna motivacija in raznolikost 

gradiv, 3. 2. 2018, v Knjižnici Domžale s prispevkom Interaktivni pristopi k branju 

v predšolskem obdobju. V februarju sem nastopala po vseh enotah Vrtca Domžale kot 

pisateljica in v sklopu festivala Bralnice pod slamnikom gostovala kot pisateljica in 

avtorica ter režiserka predstave Jazbec in njegovo petje v Knjižnici Cirila Kosmača v 

Tolminu in v Vrtcu Most na Soči.  
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10. Igrače, didaktična sredstva in vzgojno-učni pripomočki:  z ravnateljico in 

pomočnico ravnateljice Damjano Rode sem sodelovala pri izbiri in nabavi igrač, 

didaktičnih sredstev in drugih vzgojno-učnih pripomočkov. 

11. Organizacija in vodenje aktivov strokovnih delavcev z različnimi vsebinami. 

Aktivno sem se udeleževala pri pripravi treh strokovnih aktivov: 

- 13. – 16.  november 2017: komunikacija 

- 26. 2. – 1. marec 2018: mentorstvo 

- 7. – 10. maj 2018: začetno opismenjevanje 

12. Udeležba na strokovnih izobraževanjih: 

- 22. 9. 2017 srečanje slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti- 

simpozij VREDNOTE V SLOVENSKI MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI 

- 12. 10. 2017- okrogla miza: AVTIZEM- SAM Z DRUGIMI (Knjižnica Domžale) 

- 25.10.2017- Dr. A Zadel: KOMUNIKACIJA V SODOBNEM SVETU; slišati 

otroka, biti čuječ, a hkrati nepermisiven 

- 6. in 7. 11. 2017 – PRVA POMOČ (Fani Čeh idr.) 

- 29. 11. 2017 - KULTURNI BAZAR V REGIJI 

- 9. 1. 2018- M. Kramli:  RADOSTI IN PASTI SODOBNE TEHNOLOGIJE 

- 30. 1. 2018 – 14. strokovni posvet dobrih praks v vrtcih z naslovom: ODNOSI S 

STARŠI-IZZIV IN OBVEZA 

- 3. 2. 2018 strokovno srečanje BRALNA MOTIVACIJA IN RAZNOLIKOST 

GRADIV, tudi predavala udeležencem na temo Interaktivni pristopi k branju v 

predšolskem obdobju. 

- 16. 2. 2018 – Zavod RS za šolstvo:  Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev 

vrtcev, pomočnic in pomočnikov ravnateljev v OE Ljubljana (tema: Formativno 

spremljanje v vrtcu…) 

- 6. – 7. 3. 2018 – XX. Strokovni posvet pomočnikov ravnateljev: PRAVIČNOST, 

ENAKOST, ETIČNOST IN VLOGA POMOČNIKA RAVNATELJA 

- 5. 4. 2017 – KULTURNI BAZAR 

13. Skrb za igrišča: pregledi igrišč in igral, načrtovanje in vodenje popravil, vzdrževanja, 

posredovanje informacij, sodelovanje z drugimi institucijami.  

14. Varstvo pri delu in varstvo pred požarom: organizirala sem izobraževanja za 

zaposlenih in sodelovala pri pregledih na terenu, vodenju dokumentacije ipd. 

15. Vzdrževalna, sanacijska dela in investicije: sodelovala sem pri zbiranju ponudb, 

pripravi, koordinaciji med izvajalci in sodelovala z ravnateljico ter predstavniki Občine 

Domžale pri načrtovanju manjših in večjih vzdrževalnih del, investicijah in nabavi 

različnih sredstev ter vzgojno-učnih pripomočkov. Vodila sem tudi evidence in 

poskrbela za izvajanje periodičnih in letnih pregledov, servisov aktivne požarne zaščite, 

peči, električnih, vodovodnih in centralnih sistemov, vzdrževanje objektov in igrišč. 
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16. Sodelovanje z zunanjimi izvajalci ter inšpekcijskimi službami v zvezi z 

odpravljanjem pomanjkljivosti in z namenom izboljšav ter zmanjšanju stroškov pri 

porabi energije in učinkoviti rabi sredstev in inventarja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



59 

ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

SVETOVALNE DELAVKE ZA ŠOLSKO LETO 

2017/2018 

Mija Jerman 

Delo sem opravljala po letnem delovnem načrtu in sicer na naslednjih področjih:  

 sprejem otrok 

 premestitve otrok 

 izpisi otrok 

 sodelovanje zavoda in staršev 

 vključevanje otrok s posebnimi potrebami 

 socialnovarstvene  pomoči 

 sodelovanje z vzgojiteljicami, specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo,  logopedinjo 

centrom za socialno delo in zdravstvenim domom pri detekciji in spremljanju otrok s 

težavami v psihosocialnem razvoju ter težavami v družini 

 ostala opravila v sodelovanju z računovodstvom v zvezi z vpisi in izpisi otrok, 

izdelavo refundacijskih zahtevkov za manjkajoče otroke, vodenjem centralne 

evidence udeležencev VIZ,  pisanjem kronike zavoda, priprava gradiv za svet 

zavoda, ažuriranje podatkov za dostop do informacijami javnega značaja ipd. 

 

Sprejem otrok 

Postopek sprejema otrok je potekal podobno kot v preteklem šolskem letu. Sprejeli smo lahko 

vse otroke, za katere so starši želeli vključitev z začetkom novega šolskega leta. Z omejenim 

številom vlog za sprejem otrok je bilo nekatere skupine težje ustrezno popolnjevati do polnega 

normativa glede na predvideno in s strani občine potrjeno strukturo oddelkov. Starši 15 otrok 

niso bili zadovoljni s sprejemom v določene enote. Uspelo nam je izvesti že 11 ustreznih 

naknadnih premestitev iz enote v enoto.  Poleg tega so starši 21 otrok odpovedali sprejem. 

Tovrstno izpraznjena mesta še popolnjujemo z otroki, za katere so starši oddali vloge po 

končanem postopku sprejema in s sprejemom otrok iz čakalnega seznama, ki s 1. 9. 2018 še ne 

izpolnjujejo starostnega pogoja 11 mesecev in končanega starševskega dopusta. Oba pogoja  

naknadno sprejeti otroci s čakalnega seznama izpolnjujejo do konca septembra 2018. Kljub 15 

vlogam za premestitve iz enote v enoto, se izkazuje mreža kapacitet predšolske vzgoje v okviru 

občine kot optimalna, tako glede na velikost kapacitet kot tudi glede na razporeditev po 

posameznih območjih občine. Za ilustracijo lahko navedem podatek, da je bilo v letih, ko je 

bilo najbolj pereče pomanjkanje kapacitet v vrtcih občine Domžale, od 300 do 400 zavrnjenih 

otrok in čez 100 vlog za premestitve iz enote v enoto.  

Na čakalnem seznamu nam bo skupaj z Vrtcem Urša, ostalo še 29 otrok, rojenih leta 2017, ki 

bodo izpolnjevali starostni pogoj 11 mesecev in končanje starševskega dopusta šele od oktobra 
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dalje. Ti otroci se bodo sprejemali s čakalnega seznama med novim šolskim letom v primerih, 

da bo prihajalo do izpisov otrok med šolskim letom. V zadnjih treh letih nam je ostalo skupaj v 

Vrtcem Urša približno enako število teh otrok in smo do konca šolskega leta lahko sprejeli 

večino. Upamo, da bo tako tudi v novem šolskem letu.  

Sestanki za starše novincev bodo potekali v začetku junija.  

Pri sprejemu otrok sem zasledovala naslednje cilje: 

 izdelava predlogov oddelkov otrok, ki bodo zagotavljali optimalno upoštevanje sklepa 

občinskega sveta, ki zavodu naloga oblikovanje čim več homogenih oddelkov na eni strani 

ter dosledno upoštevanje odredbe o normativih in kadrovskih pogojih o določitvi strukture 

posameznih oddelkov. 

 svetovanje staršem v zvezi z izborom oblike programa glede na potrebe in želje staršev v 

povezavi z razvojnimi potrebami otroka, 

 omogočiti vsem občanom, ki iščejo mesto v vrtcih,  celovito informacijo o trenutnih 

možnostih tako v okviru vrtca kot izven njega,  

 izpeljava sprejema otrok na osnovi Odloka o sprejemu otrok, 

 predstavitev značilnosti uvajalnega obdobja v obdobju vlaganja vlog in na roditeljskih 

sestankih 

 organizacija in sodelovanje na sestankih za starše novincev. 

 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami 

V šolskem letu 2017/2018 smo imeli  vključenih 19 otrok s posebnimi potrebami, ki so imeli s 

strani Zavoda za šolstvo izdano odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. V šolskem 

letu 2018/2019 se predvideva od 21 do 26 otrok z odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi 

potrebami.  

Organizirano je bilo 38 sestankov strokovnih skupin vrtca – za vsakega od otrok z odločbo o 

usmeritvi po en sestanek na začetku šolskega leta z namenom oblikovanja individualiziranega 

programa in po en sestanek na koncu šolskega leta z namenom izvedbe evalvacij 

individualiziranih programov in izdelav usmeritev za naprej. Sodelovali smo tudi z občino pri 

ureditvi financiranja dodatnih stroškov pri izvajanju individualiziranih programov.  Vključitev 

otrok z odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami predstavljala  predvsem zahtevnejše 

delo  kar 38 vzgojiteljicam oziroma pomočnicam po posameznih oddelkih, kjer so vključeni ti 

otroci in izvajalkam dodatne strokovne pomoči. Izvajalko dodatne strokovne pomoči – 

specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo je vrtec redno zaposlil že v šolskem letu 2013/2014, 

kar se je izkazalo za veliko pridobitev vrtca.  Izvajalka dodatne strokovne pomoči namreč vedno 

več tudi svetuje in pomaga vzgojiteljicam in pomočnicam, ki imajo v oddelkih otroke s 

posebnimi potrebami, ki niso vključeni z odločbami o usmeritvi (otroci z razvojnimi odstopanji, 

čustvene in vedenjske težave otrok, težave otrok v socialni integraciji,  dolgotrajne bolezni 

ipd.). Tudi v letošnjem šolskem letu je bilo teh otrok preko 20. V okviru možnosti je specialna 

in rehabilitacijska pedagoginja ter psihologinja sodelovala tudi s starši teh otrok. Zaradi izredno 

povečane potrebe po izvajalcu dodatne strokovne pomoči – logopedu, je vrtec v tem šolskem 
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letu na mesto 0,5 svetovalnega delavca, katerega sistemizacijo je potrdila ustanoviteljica 

Občina Domžale že za šolsko leto 2017/2018, zaposlil logopedinjo. Z novim šolskim letom se 

predvideva sistemizirano mesto oz. zaposlitev logopeda kot izvajalca dodatne strokovne 

pomoči. Tako bo lahko delo v svetovalni službi potekalo, tako kot je bilo sistemizirano, to je z 

1,5 svetovalnega delavca.  

 

Socialnovarstvene pomoči 

Glede denarnih socialnovarstvenih pomoči sem staršem dajala informacije v zvezi z 

uveljavljanjem znižanih plačil vrtca ter jih spodbujala,  da so uveljavljali razpoložljive pravice 

na področju socialnega varstva.  

 

Sodelovanje z vzgojiteljicami ter centrom za socialno delo in zdravstvenim domom pri 

spremljanju otrok s težavami v psihosocialnem razvoju ter težavami v družini 

Tudi v tem šolskem letu se je po obiskih po skupinah izkazalo, da je več otrok, katerih starši so 

se razvezali oziroma prekinili partnerski odnos. Težave v vrtcu se v nekaterih primerih teh 

družin, pojavljajo zaradi konfliktov med staršema v zvezi s stiki z otroki. Tako vzgojiteljice kot 

sama smo skušali pomagati staršem pri konstruktivnem in sodelovalnem reševanju teh 

problemov. Več pozornosti so potrebovali tudi otroci in rejniki iz rejniških družin. V teh 

družinah največkrat prihaja do težav pri vzpostavljanju odnosov med otroki, otrokovimi rejniki 

in otrokovimi starši.  

 

 

                                                                                                   Svetovalna delavka: 

                                                                                                   Mija Jerman, soc. del. 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

IZVAJALKE DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA 

ŠOLSKO LETO 2017/2018 

Izvajalka DSP: Maja Sadovnik, mag. prof. inkluz. ped. 

 

Število pedagoških ur tedensko: 

LDN 

Stanje 1. 9. 2017 

EVALVACIJA LDN 

Stanje 30. 5. 2018 

30 ur (13 ur DSP in 17 ur svetovalne 

storitve) 

Ure DSP so prejemali tudi otroci, ki so bili 

v postopku usmerjanja (odločbo prejeli do 

meseca januarja (4 otroci), v mesecu aprilu 

(1 otrok), torej 17/18 ur DSP in 13/12 ur 

svetovalnih storitev). 

30 ur (23 ur DSP in 7 ur svetovalne 

storitve) 

Svetovalne storitve sem izvajala tudi pri 

otrocih, ki še niso usmerjeni oziroma so v 

postopku usmerjanja. Kadar je bilo to 

mogoče, sem jim nudila tudi ure DSP (v 

skupini, v paru z vrstniki ali individualno - 

odvisno od urnika in mobilnosti).  

 

Število obravnavanih otrok: 

LDN 

Stanje 1. 9. 2017 

EVALVACIJA LDN 

Stanje 30. 5. 2018 

18 

Otroci z odločbo: 8 (7 DSP, 1 gibalno 

oviran otrok – imel spremljevalca) 

Ostalih 10 otrok je bilo v postopku 

usmerjanja in so pomoč prejemali že v tem 

času (od tega 9 DSP, 1 imel spremljevalca) 

 

28 

Otroci z odločbo: 19 (17 DSP, 2 gibalno 

ovirana – spremljevalec). 7 jih gre s 

septembrom v šolo. 

V postopku usmerjanja: 9 otrok 

Otroci, ki so v procesu opazovanja (svetovalne 

storitve): 5 otrok 

Pričetek postopka usmerjanja pred vstopom v 

šolo: 1 otrok 
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Število otrok na posamezni lokaciji, kjer je potekala DSP: 

Lokacija  LDN 

Stanje 1. 9. 2017 

EVALVACIJA LDN 

Stanje 30. 5. 2018 glede na odločbe 

Kekec  

Radomlje  

3 4  

Še 2 otroka v postopku usmerjanja. 

Mlinček  

Radomlje  

2 2  

Palček  

Vir  

5 7 

Še 2 otroka v postopku usmerjanja. 

Racman  

Dragomelj  

/ 1 

Krtek  

Ihan  

1 2 

Še 1 otrok v postopku usmerjanja. 

Gaj  

Preserje pri 

Radomljah 

1 2 

Še 1 otrok v postopku usmerjanja. 

Cicidom  

Vir  

/ / 

Ostržek  

Rodica  

1 1 

Še 3 otroci v postopku usmerjanja. 

 

*V času svetovalnih storitev sem opravljala tudi hospitacije oziroma opazovanja po različnih 

enotah. 
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Prostori za izvedbo DSP: 

V vrtcu smo se trudili zagotoviti primerne prostore v vsaki izmed enot glede na prostorske 

zmožnosti. Ure so večinoma potekale v prostorih, ki smo jih predvideli v LDN za to šolsko leto. 

 Enota Kekec: pedagoška soba in garderoba – telovadni prostor 

 Enota Mlinček: pedagoška soba in prehodna soba znotraj igralnice Ribic na igrišče, 

igrišče, igralnica. 

 Enota Palček: kabinet DSP ob pedagoški sobi, pedagoška soba, igrišče, telovadnica, 

igralnice. 

 Enota Gaj: kabinet DSP, telovadnica. 

 Enota Racman: kabinet DSP, večnamenski prostor, igrišče, igralnice. 

 Enota Krtek: kabinet, pedagoška soba. 

 Enota Ostržek: / 

 Enota Cicidom: / 

 

Sredstva za izvedbo DSP: 

Uporabljala sem igrače in sredstva, ki jih je priskrbel vrtec ali pa sem jih priskrbela sama. 

Uporabljala sem natikanke, knjige, senzorne slikanice, vstavljanke, različne delovne liste in 

doma pripravljen material, ki je služil otrokom za pomoč ali zabavo, didaktične lesene plošče, 

razne igrače za razvoj drobne motorike, grafomotorične podlage, kinetični pesek, riž, kostanj, 

koruzo, žoge, balone, telovadno žogo, pripomočke za ravnotežje, senzorne diske in senzorno 

pot, trampolin, stožce, žebljičke, razne družabne igre, zvočni in taktilni spomin, vezalke, 

material za ustvarjanje, plastelin, prstne lutke, masažne aparate, pisala za pisanje po steklu ali 

beli tabli, ogledalo, pripomočke za razvoj koordinacije itd.. Glede na potrebe otrok sem sprotno 

izdelovala različne kartice, delovne liste, pripomočke za specifične potrebe otroka, družabne 

igre, tematske kartice, tabele za žetoniranje, tablico prej  potem in ostale pripomočke za 

učenje in hitrejše razumevanje ter upoštevanje besed in pravil (stop znak, dojemanje zaporedja, 

časovne in prostorska orientacije, razumevanja in izražanja čustev). 

Pripomočki so bili na lokacijah že razporejeni glede na značilnosti in potrebe otrok, nekaj pa 

sem jih sprotno prinašala sama iz enote v enoto. Če je bilo potrebno, smo material tudi nabavili 

oziroma prerazporedili (npr. škarje na vzmet, odebeljene barvice, protizdrsne trakove). Nekaj 

pripomočkov sem tudi posodila vzgojiteljicam, da so jih lahko uporabljale za lažjo prilagoditev 

(peščena ura, škarje na vzmet, tekoča vodena ura, odebeljene barvice, tabele, razne tematske 

knjige). 

 

Realizacija načrta za delo v šolskem letu 2016/2017 

V šolskem letu 2017/2018 sem nadaljevala z delom, ki so mi ga predale sodelavke pred mano:  

 Delo se je nadaljevalo s tistimi otroki, ki so DSP prejemali že preteklo šolsko leto (8 

otrok), delo sem nadaljevala v skladu z že zapisanimi individualiziranimi programi, 

sodelovala s starši, vzgojitelji, po potrebi tudi z zunanjimi izvajalci, ki otroka 

obravnavajo, svetovalno službo in vodstvom šole. 

 Nekaj otrok je odločbo prejelo v času od septembra do oktobra. 
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 Pri otrocih, ki so bili na novo usmerjeni in so odločbo prejeli od novembra dalje, sem 

skupaj s strokovnim timom (starši, vzgojitelji, logopedinjo, svetovalno delavko vrtca) 

oblikovala IP in izvedla srečanje strokovnih skupin. 

 Pri nekaterih otrocih sem beležila in zbirala opažanja, sodelovala z vzgojiteljicami, 

logopedinjo, s svetovalno delavko in starši. Teh otrok, ki so v postopku usmerjanja, je 

9. S temi tudi (v paru z vrstniki) občasno izvajamo ure DSP, če je to izvedljivo glede na 

urnik in mobilnost. Zaradi zapolnjenega urnika nam občasno priskoči na pomoč tudi 

logopedinja, ki z njimi opravi kakšno uro. 

 Sodelovala sem tudi v postopku usmerjanja pri enem otroku, ki do sedaj ni prejemal 

dodatne strokovne pomoči, smo pa bili mnenja, da bi jo v šoli potreboval (septembra 

gre v šolo). 

 Pri otrocih, za katere izvajam zgolj svetovalne storitve, sem sodelovala pri opazovanju, 

hospitacijah, načrtovanju in evalvaciji IP-ja, pripravi dokumentacije za otroka 

(poročila), sodelovala z vzgojiteljicami, s starši, z logopedinjo, s svetovalno delavko. 

Beležila sem različna opažanja o otroku in zbirala informacije vzgojiteljic. Otroke sem 

obravnavala individualno ali pa sem jih obiskala v skupini, kjer sem bila prisotna v času 

dnevne rutine, igre ali kakšne dejavnosti.  

 Ker mi medosebni odnosi pomenijo veliko, sem velik del svojega dela namenila 

sodelovanju z vzgojitelji, logopedinjo, s starši, svetovalno delavko in po potrebi tudi z 

zunanjimi institucijami (sodelovala sem s strokovnjaki iz ZD Domžale in drugimi, v 

namen izmenjavi informacij in usklajevanja pri delu z otroki).  

 Vključena sem bila tudi v Aktiv mobilnih specialnih pedagoginj Ljubljana, s katerimi 

sem se mesečno srečevala. 

 

Prioritetne naloge v šolskem letu 2017/2018 in njihova realizacija: 

 Izvajanje DSP:  

Ure na podlagi odločb smo realizirali skladno z urnikom. Urnike sem prilagajala glede 

na dinamiko skupine, v katero je otrok vključen, pozorna sem bila tudi na starost otroka 

in ostale pomembne značilnosti otroka, morebitne obravnave v zunanjih institucijah, 

urnike logopedov ipd. Urnike sem tekom šolskega leta tudi po potrebi spreminjala in 

prilagajala, saj se nam je tekom leta k uram DSP priključilo kar nekaj novih otrok. Svojo 

odsotnost sem sporočila staršem, vzgojiteljem in vodstvom vrtca in sem jih sproti 

doprinesla. Urnik sem skušala razporediti tako, da sem večino otrok imela v obravnavi 

v času od zatrka do kosila, saj večine otrok pred osmo uro še ni v vrtcu, kasneje po 

kosilu sledi počitek, nekateri otroci pa vrtec zapustijo že kmalu po počitku. Tekom leta 

je dodatno strokovno pomoč prejemalo toliko otrok, da ni bilo druge rešitve, kot da sem 

se s starši dogovorila za izvedbo DSP v jutranjem času, pred zajtrkom. 

 

 Priprava, izvajanje in spremljanje individualiziranega programa za posameznega 

otroka, pisanje poročil o otrocih, opazovanje otrok v skupini: 

IP-ji so bili pripravljeni v sodelovanju z vzgojiteljicami (tudi logopedinjo) in starši. Ker 

se zavedam, kako pomembno je timsko sodelovanje, sem med letom opravljala redne 

telefonske pogovore za izmenjavo pomembnih informacij o otrokovem razvoju in delu. 

Po potrebi sem se s starši tudi srečala na pogovornih uricah ali pa so bili  
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prisotni na uri dodatne strokovne pomoči skupaj z otrokom (napotki za delo doma), 

vmesnih evalvacij nismo izvedli, saj se nam ni zdelo potrebno, smo pa zato končne 

evalvacije izvedli že v mesecu maju. Pri vmesnih evalvacijah smo se srečali oziroma 

slišali le s tistimi, ki so potrebovali Poročilo o otroku (tisti, ki gredo v šolo in bodo 

vložili prošnjo za novo odločbo). Sodelovala sem pri pripravi sedmih Poročil o otroku 

za šolarje in sedem za pričetek postopka usmerjanja (dva je prevzela logopedinja, saj so 

prevladovale govorno–jezikovne težave). Evalvacija dela je potekala tudi sprotno na 

podlagi redne izmenjave opažanj z vzgojiteljicami, svetovalno službo, logopedinjo, 

starši in vodstvom vrtca. Staršem sem tudi svetovala in pomagala pri pripravi in 

izpolnjevanju obrazcev za postopek usmerjanja. 

 

 Poudarek na socialnih spretnostih in vključenosti OPP: 

Ure DSP sem izvajala individualno, v paru ali manjši skupini ter v skupini, v katero je 

otrok vključen. Tovrstne oblike so se izkazale za učinkovite.  

 

 Vključevanje v dejavnosti v skupinah: 

Z nekaterimi vzgojiteljicami sem se dogovorila, da sem z otrokom na uri DSP določeno 

dejavnost izvedla individualno, saj je otrok zaradi tempa in ostalih dejavnikov ni uspel 

izpeljati do konca v skupini ali pa je zgolj potreboval individualni pristop, vzpodbude 

in motivacijo. V skupini sem bila prisotna tudi v začetku postopka zbiranja informacij 

za otroka, saj sem na ta način lažje pridobivala različne informacije vzgojiteljice ter 

zraven opazovala otroka in ga bolje spoznavala. Pri tem sem gradila medosebni odnos 

in pridobivala informacije o otroku. Pri nekaterih (matična enota – Palček) sem bila tudi 

povabljena na razne izlete, pohode in druge oblike dejavnosti izven okolice vrtca (če 

sem ravno tisti dan imela na urniku otroke iz teh skupin). To priložnost sem izkoristila 

za spremstvo OPP in obenem opazovanje otrok v različnih situacijah (pozornost in 

koncentracija, vedenje, bonton, strpnost, socialna interakcija, komunikacija z vrstniki, 

sodelovanje, poslušanje ter upoštevanje navodil).  

 

 Sodelovanje s starši: 

S starši sem redno sodelovala. Sprva preko telefona, kjer sem se jim predstavila kot 

nova izvajalka DSP. Dogovorili smo se glede izvajanja, urnika in si izmenjali ostale 

podatke. Sodelovali smo pri pripravi IP, vmesnih pogovornih uricah ter končnih 

evalvacijah. Na prošnjo staršev sem jih tudi povabila k svoji uri in jim nudila nasvete 

ter priporočila za delo doma. Pomagala sem jim pri oddajanju različnih vlog in 

izpolnjevanju raznih obrazcev. Stike sem poleg telefonskih klicev, sms-ov in srečanj v 

živo vzdrževala tudi preko elektronske pošte. 

 

 Sodelovanje z vzgojitelji/cami in pomočniki/cami: 

Z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic sem odlično sodelovala. Skupaj smo 

pripravili otrokov IP, evalvacijo, si vsakodnevno izmenjevale opažanja otrokovega 

razvoja ter usklajevale dejavnosti. Name so se obrnile po nasvet glede opazovanja otrok 

ali zgolj pomoč pri iskanju ustreznih rešitev pri vodenju otroka v skupini. Ker sem bila 

velikokrat povabljena tudi v skupine pri raznih dejavnostih, sem imela priložnost videti, 

kako otrok funkcionira v skupini, obenem pa sem se od sodelavk ogromno naučila.  
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 Sodelovanje z logopedinjo vrtca in logopedinjo ZGN: 

Z obema logopedinjama sem sodelovala pri pripravi in evalvaciji IP-jev ter pri 

usmerjanju novih otrok. Prav tako smo redno sodelovale pri izmenjavi mnenj, predlogov 

in opažanj pri obravnavanih otrocih. Usklajevale smo se pri razporeditvi urnikov, da 

otrok ni prejemal v istem dnevu več ur DSP. Naše delo je tudi zajemalo poročanje o 

novostih pri zakonodaji, svetovanju in uvajanju novih pripomočkov pri delu.  

 

 Sodelovanje s svetovalno delavko: 

S svetovalno delavko sem redno sodelovala. Na začetku me je vpeljala v delo, mi 

predstavila vrtec, strokovni kader in otroke. Predala mi je nekaj dokumentacije in 

napotkov, ki so mi bili v pomoč. Sodelovali sva pri načrtovanju in srečanju strokovne 

skupine za pripravo in evalvacijo IP, timskih sestankih, pri vpeljavi dela pri novo 

usmerjenih otrocih ipd. Najino delo je zajemalo veliko usklajevanja in dopolnjevanja 

pri predajanju informacij o vzgoji otrok s posebnimi potrebami, obveščanju o 

zakonodaji, raznih spremembah ter pri pomoči usmerjanja tistih otrok, ki še niso 

usmerjeni kot OPP. 

 

 Sodelovanje z vodstvom vrtca: 

Z vodstvom vrtca sem uspešno sodelovala pri nabavi igrač in potrebnih materialov, 

organizaciji dela ter dogovorih pri sodelovanju z zunanjimi institucijami. Vodstvo sem 

seznanjala s potekom svojega urnika in morebitne bolniške odsotnosti. 

 

 Dodatno strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z novostmi (tudi 

zakonodajnimi): 

Redno in aktivno sem bila vključena v Aktiv mobilnih specialnih pedagoginj v 

ljubljanskih vrtcih. 

 Poudarek na dobrih odnosih med zaposlenimi v Vrtcu Domžale, zunanjimi 

strokovnjaki in starši: 

Velik poudarek sem namenila dobremu sodelovanju z zaposlenimi v vrtcu. Skupaj z 

vodstvom, svetovalno službo, strokovnimi delavkami – sodelavkami smo odlično 

sodelovali, od njih sem se ogromno naučila in bila pri svojem delu strpna, strokovna, 

prilagodljiva ter odprta za nove ideje. 

 

 Svetovanje vzgojiteljem, staršem in delo z otroki, ki sicer še niso usmerjeni kot 

otroci s posebnimi potrebami: 

Po dogovoru s svetovalno delavko ali na podlagi mnenj/opažanj vzgojiteljic in staršev 

sem izvedla tudi opazovanja v skupinah in jim svetovala glede usmerjanja tistih otrok, 

ki še niso usmerjeni kot OPP. Otroke sem opazovala v skupinah, opažanja beležila, se 

o njih pogovorila s strokovnimi delavkami in starši ter skupaj s svetovalno službo po 

potrebi načrtovala pričetek postopka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

Nekaterim vzgojiteljicam sem svetovala pri uporabi pripomočkov za lažje delo v 

skupini, jih usmerila in pomagala pri iskanju ustreznih informacij ali literature, razložila 

sem jim otrokove primanjkljaje in način dela z njimi. Prav tako sem svetovala staršem 

pri literaturi, jih seznanila z napotki dela doma ter jih vodila skozi proces usmerjanja 

OPP. 
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 Skrb za prostorske pogoje za izvedbo DSP:  

V enoti Palček imamo na razpolago lasten prostor za izvedbo dejavnosti in shranjevanje 

materialov, na voljo je tudi telovadnica.  

Prav tako je v enoti Racman primeren prostor za izvajanje ur DSP, sprva sem 

uporabljala manjšo sobo poleg skupine Račk, kasneje pa zgornje večnamenske prostore, 

ki so jih vzgojiteljice tekom leta odlično uredile in napolnile z različnimi didaktičnimi 

pripomočki in raznimi igrami.  

Tudi v enoti Mlinček je ustrezno poskrbljeno za izvedbo DSP v prostoru/kotičku med 

prehodom iz igralnice Ribic na igrišče vrtca. Prostor je tudi lepo založen z igračami, 

igralnim kotičkom in knjigami. Včasih se je uporabljala tudi pedagoška soba, igralnica 

ali hodnik (za izvajanje gibalnih dejavnosti, kjer smo potrebovali več prostora), v 

toplejših mesecih pa tudi igrišče vrtca.  

V enoti Gaj je prav tako priskrbljen primeren prostor za individualno izvedbo ur 

(pisarna z nekaj didaktičnimi materiali v omarah).  

V prihodnje bo potrebno poiskati rešitev za izvedbo ur v enoti Kekec in Krtek, saj 

izvedba z vidika prostora ni optimalna. V enoti Kekec smo ure izvajali v pedagoški 

sobi, kjer bi bilo v prihodnje dobro nabaviti kakšno manjšo mizo in stole, saj se ure na 

hodniku težje izvajajo zaradi motečih dejavnikov, v pisarni pa je prostora le za večjo 

pisalno mizo in stole. Prav tako v Krtku predlagamo ureditev prostora za DSP. Ure smo 

izvajali v dveh prostorih, prvi je sicer opremljen z manjšo mizo in stoli, vendar je na 

prehodu v garderobo vzgojiteljic (ure smo imeli v času, ko so vzgojiteljice prihajale v 

službo in je bilo za otroka moteče), v pedagoški sobi pa je le večja miza in stoli ter zelo 

malo prostora za izvedbo gibalnih dejavnosti. 

 

 Skrb za sredstva in materiale za izvedbo DSP: 

Sredstva, ki so na razpolago za DSP, sem v sodelovanju z vodstvom in glede na potrebe 

sprotno posodabljala (priprava delovnih listov, nakup pripomočkov, priprava 

materialov in pripomočkov glede na potrebe otroka). 

 

Smernice za prihodnje delo v šolskem letu 2018/2019: 

V šolskem letu 2018/2019 se na delovno mesto izvajalke dodatne strokovne pomoči vrača 

sodelavka, ki sem jo nadomeščala v času porodniške odsotnosti, zato njenega dela ne želim 

načrtovati in omejevati. Dodajam le nekaj smernic: 

 Prostor in lokacija 

Potrebno bo razmisliti o optimalnih prostorskih pogojih izvedbe ur dodatne strokovne 

pomoči v enoti Kekec (na voljo le pedagoška soba, brez manjše mize in stolov. V enoti 

Kekec bo drugo leto več mlajših otrok in bi bilo dobro nabaviti temu primerno pohištvo 

in ostale materiale. Prav tako bo potrebno razmisliti o optimalnih prostorskih pogojih 

izvedbe ur v enoti Krtek. V Krtku je sicer prostor, a je prehoden v garderobo vzgojiteljic 

ter je za otroke moteč, v pedagoški sobi pa ni dovolj prostora za gibanje in ni pravšnjega 

pohištva.  

 

 Sredstva 

Posodobiti bo potrebno nekatera sredstva za lažjo izvedbo. Predlagam nakup plastelina, 

barv za ustvarjanje, barvic (debelejše ''3 kotne'' za lažji prijem), več škarij na vzmet, tudi 
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škarje za levičarje itd.). Predlagam tudi manjša popravila pri nekaterih igračah, ki so se 

tekom leta izrabile oziroma pokvarile. 

 

 Potek dela 

Načrtovati bo potrebno urnik, ki omogoča dovolj časa za mobilnost iz ene enote v drugo. 

Nekaterim otrokom bo potrebno nuditi DSP tudi v jutranjih urah (pred zajtrkom) ali po 

kosilu, saj se je število otrok z odločbami tekom leta povečalo. Pozorni moramo biti, da 

zgodnje ure nudimo tistim otrokom, ki v tem času najbolje funkcionirajo. Predlagam 

tudi popoldanske ure (po kosilu oziroma počitku) za najstarejše predšolske otroke. 

Urnik naj bo prilagojen otrokovim značilnostim, prostorskim zmožnostim, mobilnosti 

ter dinamiki posamezne skupine, v katero je otrok vključen. Ker se je vključevanje otrok 

v pare ali manjše skupine izkazalo za učinkovito, predlagam to tudi v nadaljevanju. 

 

Zapisala: Maja Sadovnik, izvajalka DSP 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

IZVAJALKE DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA 

ŠOLSKO LETO 2017/2018 

Ula Dremel 

ŠTEVILO PEDAGOŠKIH UR TEDENSKO 

LDN 

Stanje 18. 9. 2017 

Evalvacija LDN 

Stanje 2. 6. 2018 

20 ur  

(7 ur DSP in 13 ur svetovalne storitve) 

 

Izvajala sem dodatno strokovno pomoč 

otrokom, ki so bili v postopku 

usmerjanja. 

20 ur  
(8 ur DSP in 12 ur svetovalne storitve) 

Svetovalno storitev sem izvajala tudi pri 

otrocih, ki še niso usmerjani oziroma so v 

postopku usmerjanja. Kadar je bilo to mogoče 

sem jim nudila tudi ure dodatne strokovne 

pomoči (v skupini, paru z vrstniki ali 

individualno). 

  

 

ŠTEVILO OBRAVNAVANIH OTROK 

LDN 

Stanje 18. 9. 2017 

Evalvacija LDN 

Stanje 2. 6. 2018 

7 otrok 

DSP in svetovalne storitve: 7 otrok 

(od tega 1 otrok, ki je bil v postopku 

usmerjanja, odločbo prejel januarja) 

Zgolj svetovalna storitev:  0 otrok 

Pričetek postopka usmerjanja:  0 

otrok 

Preventivno delo:  0 otrok 

41 otrok 

DSP in svetovalne storitve: 8 otrok 

Zgolj svetovalna storitev:   10 otrok 

Postopek usmerjanja:  9 otrok 

Preventivno delo pri otrocih brez odločb: 16  otrok 

(od tega 3 v postopku usmerjanja in 3 z odločbo 

brez logopeda) 

Pričetek postopka usmerjanja pred vstopom v šolo:  

1 otrok 

 

ŠTEVILO OTROK NA POSAMEZNI LOKACIJI, KJER JE 

POTEKALA DSP 

Lokacija LDN 

Stanje 18. 9. 

2017 

Evalvacija LDN 

Stanje 2. 6. 2018 glede na odločbe 

Kekec 

Radomlje 

1 otrok 

1 otrok v 

postopku 

usmerjanja. 

2 otroka 

Od tega 1, po dogovoru s starši, ki v odločbi sicer 

nima zapisanega logopeda, vendar pa ima 

primanjkljaje tudi na govorno jezikovnem področju. 

Še 2 v postopku usmerjanja. 

Palček Vir 3 otroci 4 otroci 

Od tega 1, po dogovoru s starši, ki v odločbi sicer 

nima zapisanega logopeda, vendar pa ima 

primanjkljaje tudi na govorno jezikovnem področju. 
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Še 4 preventivno delo, od tega dva v postopku 

usmerjanja. 1 v postopku usmerjanja pred vstopom v 

šolo in 5 zgolj svetovalna storitev. 

Racman 

Dragomelj 

/ 

 
1 otrok 

Po dogovoru s starši, ki v odločbi sicer nima 

zapisanega logopeda, vendar pa ima primanjkljaje 

tudi na govorno jezikovnem področju. 

Še 4  preventivno delo in 1 le v okviru svetovalnih 

storitev. 

Krtek Ihan 1 otrok 

1 otrok v 

postopku 

usmerjanja. 

2 otroka  

Še en otrok v postopku usmerjanja in 1 le v okviru 

svetovalnih storitev. 

Gaj Preserje pri 

Radomljah 

1 otrok (v 

postopku 

usmerjanja) 

1 otrok 

Še 2 preventivno delo, 1 od njiju  v postopku 

usmerjanja. Še 2 le v okviru svetovalnih storitev. 

Cicidom Vir / / 

Mlinček 

Radomlje 

1 otrok 1 otrok 

Še 3 otroci preventivno delo in še 1 le v okviru 

svetovalnih storitev. 

Ostržek Rodica / / 

3 otroci v postopku usmerjanja. 

 

 

PROSTORI ZA IZVEDBO DSP: 

V vrtcu smo zagotovili primerne prostore v vsaki izmed enot glede na prostorske zmožnosti. 

Ure so večinoma potekale v prostorih, ki smo jih predvideli v LDN za to šolsko leto. 

 V enoti Kekec (Radomlje) je delo potekalo v pisarni strokovnih delavk, izjemoma v 

kotičku v garderobi ali v igralnici otrok. Pomanjkljivost je bila, da v pisarni ni bilo 

primernega pohištva za otroke. 

 v enoti Palček (Vir) je delo potekalo v sobi namenjeni za DSP, z majhno mizico, omarami 

za igrače in ogledalom, izjemoma pa tudi v obeh (spodnji in zgornji) pisarnah. V spodnji 

pisarni je veliko blazin, manjkajo pa majhna mizica in stoli. 

 V enoti Racman (Dragomelj) je delo potekalo v namenskem prostoru za DSP, v prvem 

nadstropju z mizico in stoli, ter veliko mizo in trip trap stoli ali v večnamenskem prostoru, 

prav tako v prvem nadstropju. 

 V enoti Gaj (Preserje pri Radomljah) je delo potekalo v temu namenjeni sobi z majhno 

mizico in ogledalom, izjemoma v igralnici otrok. 

 V enoti Mlinček (Radomlje) je delo potekalo v pisarni delavk ali v dodatnem prostoru ob 

igralnici skupine Ribice z malo mizico. Izjemoma je delo potekalo zunaj.  

 V enoti Krtek (Ihan) je delo potekalo v pedagoški sobi ali v garderobi delavk, kjer so 

majhna mizica in stoli, ter blazine. Pomanjkljivost pedagoške sobe je, da nima primerne 

mize in stolov za delo z otroki, prav tako pa ni prostora za gibalne aktivnosti. 
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SREDSTVA ZA IZVEDBO DSP: 

Pri delu sem uporabljala igrače in sredstva, ki jih je priskrbel vrtec ali sama: slikanice, knjige, 

delovne liste, vstavljanke, kinetični pesek, žoge, pripomočke za ravnotežje, družabne igre ipd.. 

Za posameznega otroka sem izdelala pripomočke glede na specifične potrebe otroka (delovne 

liste, različne družabne igre, tematske kartice, table za delo ipd). Velik del na novo 

pripravljenega materiala se nanaša na učenje glasov, dojemanja zaporedij, širjenje besedišča, 

grajenje povedi, časovne in prostorske orientiranosti ter spodbujanja slušne pozornosti. 

Materiale in pripomočke glede na načrt dela tudi prenašam med lokacijami, najbolj uporabljane 

tudi dnevno (vstavljanke, knjige, družabne igre, novo izdelan material...)  

 

REALIZACIJA NAČRTA ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2017/2018: 

V začetku šolskega leta 2017/2018 sem si zadala naslednje cilje:  

 Pri otrocih, ki so bili na novo usmerjeni (8 otrok), sem oblikovala in izvajala IP, ki sem ga 

postavila v sodelovanju z vzgojiteljicami, svetovalno delavko in starši.  

 Pri otrocih, za katere smo o potrebi postopka usmerjanja še presojali (9 otrok in 1 otrok pred 

vstopom v šolo) sem zbirala opažanja, sodelovala z vzgojiteljicami, svetovalno službo in 

starši. Pri nekaterih sem preko leta izvajala dvakrat mesečno preventivno delo (3 otroci)   

 Sodelovala sem tudi v postopku usmerjanja pri enem otroku, ki do sedaj ni bil usmerjen, pa 

se je izkazalo, da bi v šoli potreboval DSP. 

 Najbolj opazen napredek oziroma porast potrebe je opazen na področju preventivnega dela 

v oddelkih: v pričetku leta ni bilo, sedaj pa pri 26 otrocih. Veliko pozornosti sem namenila 

tako sodelovanju s starši kot ostalimi strokovnjaki v vrtcu in zunanjih institucijah. Srečevala 

sem se z logopedinjo Anamarijo Filipič Dolničar in Natašo Grbac iz ZD Domžale ter Sašo 

Voler iz ZGN Ljubljana. Stike sem vzpostavila ter se po potrebi srečala z logopedinjami iz 

ZGN Ljubljana. Z njimi sem se dogovarjala glede preventive pri jecljanju in nudila podporo 

staršem.  

 

PRIORITETNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 IN NJIHOVA 

REALIZACIJA: 

 Izvajanje ur DSP na podlagi odločb: Ure na podlagi odločb smo realizirali skladno z 

urnikom. Urnik sem prilagajala glede na dinamiko skupine, v katero je vključen otrok, 

starost in ostale značilnosti otroka, morebitne obravnave v zunanjih institucijah ipd. Urnik 

sem tekom šolskega leta po potrebi prilagajala. Svoje odsotnosti sem sporočala staršem, 

vzgojiteljicam ter vodstvu vrtca. 

 Priprava in evalvacija individualiziranih programov ter Poročil o otrocih: 

Individualizirani programi (IP) za vse obravnavane otroke (8) so bili pripravljeni v 

sodelovanju z vzgojiteljicami in starši. Pri nekaterih otrocih smo staršem posredovali 

Poročila o otrocih (otroci, ki so s septembrom všolani potrebujejo novo odločbo). Vmesnih 

evalvacij nismo izvajali, saj smo bili v stalnem kontaktu s starši in vzgojitelji, kjer smo si 

izmenjavali informacije o otroku. Vmesna evalvacija se tako ni zdela pomembna. 

Sodelovala sem pri pripravi poročil vrtca o otrocih pri 19 otrocih, za katere smo pričeli s 
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postopkom usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Ob zaključku leta smo v sodelovanju 

s strokovnimi delavkami v oddelku, starši in svetovalno službo vrtca za vsakega otroka 

evalvirali izvedbo individualiziranih programov in oblikovali priporočila za prihodnje delo. 

Poročila smo predstavili na zaključnih sestankih. 

 Sodelovanje z vzgojiteljicami in pomočnicami/pomočniki vzgojiteljic: Z vzgojiteljicami 

in pomočnicami vzgojiteljic sem dobro in strokovno sodelovala. Skupaj smo pripravljale 

otrokove IP-je in evalvacije, si redno izmenjevale opažanja o otrokovem razvoju in 

usklajevale dejavnosti, katerim smo pri otroku v določenem obdobju posvetili največ 

pozornosti v namen optimalnih spodbud razvoju. Obiskovala sem tudi 2 skupini in jim na 

zanimiv način predstavila vaje za oralno motoriko.. 

 Vključevanje v dejavnosti, ki potekajo v skupini: V dogovoru z vzgojiteljico sem prve 

ure DSP namenila opazovanju in spoznavanju otroka - v poznanem okolju sem gradila 

delovni odnos in zbirala opažanja o otroku.  

 Sodelovanje s starši: S starši vseh otrok sem sodelovala pri pripravi in evalvaciji 

individualiziranih programov, njihove predloge smo v največji možni meri upoštevali. V ta 

namen smo se srečali dvakrat v šolskem letu (priprava IP in zaključna evalvacija). S starši 

sem se po potrebi srečala tudi v vmesnem času npr. hospitiranjih na urah DSP. Stik sem 

vzdrževala tudi preko elektronske pošte ali telefona – informacije o odsotnostih, dogovor 

za srečanja ali izmenjava ključnih opažanj. Srečevala sem se tudi s starši otrok, ki niso 

usmerjeni, pa so se starši ali vzgojiteljice name obrnili zaradi opaženih težav. 

 Timsko sodelovanje z izvajalko dodatne strokovne pomoči: Z izvajalko dodatne 

strokovne pomoči sem sodelovala pri pripravi in evalvaciji individualiziranih programov, 

pri usmerjanju novih otrok, s stalno izmenjavo mnenj, informacij in predlogov o 

obravnavanih otrocih, prav tako pa pri načrtovanju urnikov, da se obravnave otrok niso 

izvajale v enem dnevu pri obeh izvajalkah. Najino sodelovanje je zelo pomembno, saj 

moramo otrokom nuditi čim bolj celostno obravnavo. Izmenjavali sva si tudi informacije o 

novostih pri zakonodaji, novih smernicah za delo z otroki s posebnimi potrebami ter pri 

uvajanju in oblikovanju novih pripomočkov. 

 Sodelovanje s svetovalno službo: S svetovalno službo sem redno sodelovala pri 

načrtovanju  in srečanjih strokovne skupine za pripravo in evalvacijo individualiziranih 

programov, pri vpeljavi dela pri novo usmerjenih otrocih ipd. pa tudi z izmenjavo informacij 

o otrocih s posebnimi potrebami, obveščanjem o zakonodajnih spremembah ter pri delu z 

nekaterimi otroci, ki sicer še niso usmerjeni kot otroci s posebnimi potrebami.  

 Svetovanje vzgojiteljem, staršem in delo z otroki, ki sicer še niso usmerjeni kot otroci 

s posebnimi potrebami: Po dogovoru s svetovalno službo ali na podlagi želj vzgojiteljic 

in staršev sem izvedla tudi občasne hospitacije v skupinah in svetovanja staršem ter 

strokovnim delavcem glede otrok, ki sicer (še) niso usmerjeni kot otroci s posebnimi 

potrebami, pri njih pa starši ali vzgojiteljice opažajo značilnosti, glede katerih so 

zaskrbljeni. Otroke sem opazovala v matičnih skupinah in pri individualnem delu, opažanja 

zabeležila, se o njih pogovorila s strokovnimi delavkami in starši ter skupaj s svetovalno 

službo načrtovala obravnavo teh otrok v prihodnje (morebitni pričetek postopka za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, obisk strokovnjakov v zunanjih institucijah ipd.). 

 Podpora vzgojiteljicam za usposobljenost pri delu z otroki s posebnimi potrebami: 

Vzgojiteljicam sem po potrebi svetovala, pomagala pri iskanju informacij in razložila 

otrokove posebne potrebe ter principe dela z njimi (npr. pogovor o razvoju jezika pri 

dvojezičnih otrocih, vodenje skozi postopek usmerjanja ...). 
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 Sodelovanje z vodstvom vrtca: Z vodstvom vrtca sem uspešno in dobro sodelovala, npr. 

pri nabavi materialov potrebnih za delo, organizaciji dela ter dogovorih o strokovnem 

izpopolnjevanju. Vodstvo sem s potekom svojega dela (urniki, bolniške odsotnosti ipd.) 

redno seznanjala, delo pa sem usklajevala z njihovimi strokovnimi priporočili.  

 Skrb za sredstva in materiale za izvedbo DSP: Sredstva, ki so na razpolago za DSP, sem 

v sodelovanju z vodstvom in glede na potrebe sprotno posodabljala (popravila, 

posodabljanje in priprava delovnih listov, priprava materialov in pripomočkov glede na 

potrebe otroka). 

 Timsko sodelovanje s strokovnjaki, ki otroke z DSP obravnavajo v zunanjih 

institucijah: Prizadevam si za kakovostno sodelovanje z zunanjimi institucijami, kjer so 

otroci obravnavani.  V največji meri sem sodelovala z logopedinjami v ZD Domžale, 

Anamarijo Filipič Dolničar in Natašo Grbac ter logopedinjo ZGN Ljubljana Sašo Voler. Z 

njimi sem izmenjevala informacije in usklajevala delo, kadar so se starši otroka s tem 

strinjali. 

 Poudarek na dobrih odnosih med zaposlenimi v Vrtcu Domžale, zunanjimi 

strokovnjaki in starši: Poudarek sem dajala dobremu sodelovanju z ostalimi zaposlenimi 

v Vrtcu Domžale. Odrasli smo z odnosi, ki jih vzpostavljamo, strpnostjo in učinkovito 

komunikacijo zgled otrokom. Skupaj z vodstvom, svetovalno službo in strokovnimi 

delavkami si bom prizadevala, da v sodelovanju s starši in zunanjimi strokovnjaki nudimo 

optimalne možnosti za razvoj vsem otrokom. 
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NAČRTI OZIROMA SMERNICE ZA PRIHODNJE DELO 
PROSTOR IN 

LOKACIJE 

Potrebno je razmišljati o optimalnih prostorskih pogojih izvedbe ur v enoti 

Kekec, kjer ni posebnega prostora za izvajanje ur DSP, oz. v pisarni 

strokovnih delavk ni primernega pohištva za otroke. V enoti Krtek je 

veliko prostorov, kjer se lahko izvaja ure DSP, vendar ni noben ustrezno 

urejen. V pedagoški sobi ni ustreznih stolov in ni prostora za izvajanje 

gibalnih aktivnosti. V prihodnjem šolskem letu se bodo ure izvajale tudi v 

enoti Ostržek, kjer je za ure DSP že določen ustrezen prostor.  

SREDSTVA Sredstva, ki so na razpolago za DSP bom v sodelovanju z vodstvom in 

glede na potrebe posameznega otroka tudi v prihodnje sprotno 

posodabljala. 

POTEK 

DELA 
 Skupaj z vodstvom in svetovalno službo je potrebno načrtovati urnik, 

ki omogoča dovolj časa za mobilnost, pripravo prostorov in 

materialov, izmenjavo informacij s strokovnimi delavkami in 

zabeleženje opažanj. Urnik mora biti prilagojen otrokovim 

značilnostim in ostalim obravnavam, prostorskim možnostim za 

optimalno izvedbo DSP ter dinamiki skupine, v katero je vključen 

otrok. Predlagam izvajanje ur DSP pred zajtrkom in pa za starejše 

otroke, ki to zmorejo, izvajanje ur DSP po kosilu. S tem je na voljo več 

časa za mobilnost, sprotno zapisovanje opažanj in izmenjavo 

informacij z vzgojiteljicami ter umirjeno in kakovostnejše delo z 

otroki.  

 Čas bom namenila tudi nadaljnjemu strokovnemu usposabljanju in 

izmenjavi informacij ter opažanj s strokovnjaki v zunanjih institucijah. 

 Skrbela bom za dobro, redno in strokovno sodelovanje s strokovnimi 

delavkami, starši, svetovalno službo in vodstvom vrtca. Pri otrocih, ki 

so obravnavani v zunanjih institucijah pa bom spodbujala redno 

izmenjavo informacij in usklajevanje ciljev oziroma podpore, ki jo 

otroku nudimo za optimalen razvoj.  

 Izredno pomembna je tudi na možnost preventivnega delovanja in čim 

bolj zgodnje obravnave, na primer obiska skupin ob začetnih znakih 

težav pri otroku, pravočasno nudenje pomoči oziroma usmerjanje v 

zgodnje obravnave. Za tovrstno delo je ob polni obvezi ur DSP manj 

časa, upam pa, da se bo z novo zakonodajo to spremenilo. 

 Izvedba ur DSP je odvisna od dobrega sodelovanja z ostalimi 

zaposlenimi v Vrtcu Domžale. Skupaj z vodstvom, svetovalno službo 

in strokovnimi delavkami se bom prizadevala, da v sodelovanju s starši 

in zunanjimi strokovnjaki nudimo optimalne možnosti za razvoj vsem 

otrokom. 

 

 

 

 

Zapisala: Ula Dremel, profesorica logopedinja surdopedagoginja, svetovalna delavka – 

logopedinja za DSP  
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ANALIZA DELA ORGANIZATORKE PREHRANE 

ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 

Simona Klarič 

 

1. PREHRANA PREDŠOLSKIH OTROK  (SPLOŠNO) 

Kot organizator prehrane v Vrtcu Domžale skrbim v sodelovanju z 8 KV kuharicami in 3 KV 

kuharji, 13 kuhinjskimi pomočnicami in vzgojnim osebjem za prehrano 858 predšolskih otrok 

in 70 zaposlenih  v 47 oddelkih v 8 enotah Vrtca Domžale ter za prehrano 372 osnovnošolskih 

otrok v OŠ Dragomelj.   

Prehrana je v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej je pomembna v 

otroštvu. Prav zato so naša prizadevanja usmerjena v zagotavljanje zdrave prehrane, ki mora 

biti hkrati uravnotežena, varovalna, pestra in predvsem varna. Zavedamo se, da skrb za zdravje 

in odnos do zdravja nista prirojena, zato je potrebno to zavest razvijati že pri otrocih.  Veliko 

pozornosti namenjamo razvijanju ustreznih prehranskih navad otrok, pripravi in postrežbi jedi, 

tako da jim nudimo prijazno prehranjevalno okolje.   

V Vrtcu Domžale imamo:   

 centralno kuhinjo v enoti Gaj, v kateri dnevno pripravljamo povprečno 570 zajtrkov, 25 

dopoldanskih malic ( za otroke od 1-3 let iz lastne enote), 570 kosil in 530 popold. malic. 

Preostali obroki za otroke druge starostne skupine se iz centralne kuhinje transportirajo v 

namenskih transportnih posodah v  dislocirane enote Mlinček, Kekec, Cicidom, Krtek in  

Ostržek. Poleg tega se dnevno pripravlja še cca 5 kosil za posamezne zunanje odjemalce 

kosil in do konca aprila 2018 še  10 do 12 kosil za Zavod Papilot Ljubljana. 

 1 lastno in razdelilno kuhinjo v enoti Cicidom. V teh kuhinjah se pripravljajo obroki za 

najmlajšo skupino otrok starosti 1 do 2 let, za ostale skupine pa so obroki pripeljani iz 

centralne kuhinje Gaj. 

 4 razdelilne kuhinje v enotah Ostržek, Mlinček, Kekec in Krtek.  

 2 lastni kuhinji : v enoti Racman se poleg priprave obrokov za lastne potrebe 4-ih 

oddelkov vrtca  (73 otrok in 12 zaposlenih) pripravlja obroke tudi za potrebe Osnovne šole 

v Dragomlju (12 zajtrkov, 370 malic, 310-320 kosil in 94 popoldanskih malic). V enoti 

Palček se pripravlja povprečno 180 zajtrkov, 42 dopoldanskih malic, 200 kosil in 160 

popoldanskih malic za lastne potrebe ter 4 kosila za zunanje odjemalce.       

 

Časovna razporeditev obrokov je potekala v vseh enotah v 2 do 3-urnih razmikih:  

 zajtrk od 8 ure do 8.15 ure  

 dop. malica okrog 10. ure 

 kosilo od 11.45 ure do 12.00 ure ter od 11.20.ure do 11.30 ure za otroke starosti 1-2 let 

 popoldanska malica  ob 14.30 uri. 
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1.1.  Prehrana v vrtcu za najmlajšo starostno skupino otrok  

Skrbela sem za to, da so jedilniki in sama priprava obrokov prilagojena starosti najmlajših otrok 

in njihovim sposobnostim prehranjevanja. Prve mesece (do novega leta) smo za  najmlajše 

otroke pripravljali pretežno mlečne zajtrke, kosila so se pripravljala v taki obliki, da so bila 

primerna za prehrano najmlajših.  

Kasneje smo v dogovoru z vsako vzgojiteljico pričeli postopoma uvajat v prehrano najmlajših 

namesto mlečnih obrokov tak zajtrk, ki ga imajo otroci starejše starostne skupine. Za kosilo 

smo začeli postopoma uvajati tudi različne vrste svežih solat in nekaterih jedi (stročnice, pizza, 

krompirjevi svaljki, svinjsko meso …). Od januarja dalje so se že tudi najmlajši otroci 

prilagodili na različne nove okuse hrane in začeli uživati vse vrste mešane hrane, tako kot 

starejši otroci.  

 

1.2.  Dietni obroki 

Dietna prehrana se je v lastnih kuhinjah in centralni kuhinji pripravljala za tiste otroke, ki so na 

podlagi zdravniškega mnenja potrebovali izločevanje določenih živil. 

Tako je v letošnjem šolskem letu Vrtec Domžale obiskovalo kar 43 predšolskih otrok (od 

skupnih 858), ki so potrebovali dietno prehrano, kar predstavlja 5 % otrok..br 

Na podlagi zdravniških potrdil in v dogovoru s starši se pripravljajo dietni obroki v naslednjih 

kuhinjah:  

- v enoti Gaj za 36 predšolskih otrok iz lastne enote, Mlinčka, Ostržka in Krtka  

- v enoti Racman za 3 predšolske otrok in 12 otrok iz OŠ Dragomelj,  

- v enoti Cicidom za 5 otroke 

- v enoti Palček  za 7 predšolskih otrok    

Dietni obroki so se potrebe predšolskih otrok pripravljali za naslednje presnovne bolezni in 

alergije:   

 alergija na mleko in mlečne izdelke / 4 otroci 

 laktozna intoleranca /5 otrok 

 alergija na mleko, mlečne izdelke, jajca in izdelke, ki vsebujejo jajca /3 otroci 

 alergija na mleko, jajca in gastroezofagealni refluks/ 1 otrok 

 alergija na jajca in izdelke z vsebnostjo jajc ter oreščke / 6 otrok 

 preobčutljivost na pšenico in mleko / 1 otrok 

 celiakija / 2 otroka 

 presnovna bolezen (obroki, obogateni z maščobo) /1 otrok 

 balastna dieta / 1 otrok 

 preobčutljivost na živila živalskega izvora /1 otrok 

 občutljivost na določena živila (soja, arašidi, cimet, med…)  /4 otroci 
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Vse leto sem načrtovala in nabavljala živila za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano ter 

pripravljala  dietne jedilnike za najpogostejše diete in nekatere individualne diete. Živila za 

dietno prehrano sem nabavljala predvsem v specializiranih prodajalnah z dietno prehrano, nekaj 

pa v okviru javnih naročil. Načrtovanje dietne prehrane je potekalo v sodelovanju med starši, 

vzgojiteljicami in kuharji, ki pripravljajo dietne obroke.  Katalog jedi z vsebovanimi alergeni 

stalno dopolnjujem in osvežujem na podlagi informacij o alergenih posameznih proizvajalcev.   

 

2.  NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA PREHRANE 
 

Pri načrtovanju prehrane otrok upoštevamo Prehranske smernice v vrtcu in šoli in sicer tako, 

da prehrana v vrtcu:  

 zadošča 70-75% dnevnih energijskih in bioloških potreb otrok, od tega pretežno zajtrk z 

dop. malico pokriva 20-30 %, kosilo 30-40% in pop. malica 10-15% energijskih potreb.  

 je v vsakodnevnih jedilnikih v skladu s strokovno zdravstvenimi priporočili zastopan  50-

55% delež ogljikovih hidratov, 20-30% maščob, 10-15 % beljakovin  in dovolj vlaknin, 

vitaminov in mineralov; 

 se držimo načela pestrost in visoke kvalitete živil; 

 velikokrat dajemo prednost kvaliteti pred ceno; 

 imamo vzpostavljen notranji nadzor nad živil in postopki priprave od nabave do zaužitja;  

 izbiramo živila,  ki so  primerna letnemu času 

 pretežno nabavljamo živila sproti in sveža; 

 se izogibamo prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem; 

 meso klavnih živali vsaj 3x mesečno nadomeščamo z ribami in najmanj enkrat tedensko 

pripravimo brezmesni obrok; 

 poudarek dajemo večjemu vključevanju stročnic in žit v prehrano; 

 v vsakodnevno prehrano redno vključujemo priporočene količine mleka in mlečnih 

izdelkov;  

 sladka živila vključujemo v jedilnik poredko in še takrat v takih količinah, ki ne škodujejo 

zdravju; 

 vsakodnevna prehrana vsaj pri enem obroku vsebuje sezonsko sveže sadje in/ali zelenjavo; 

 vsak dan so v vseh enotah na razpolago jabolka;  

 pri pripravi obrokov uporabljamo samo naravne začimbe; 

 prednost dajemo izdelkom brez vsebnosti aditivov;   

 peciva pretežno pripravljamo v domačih kuhinjah;   

 pri pripravi jedi uporabljamo zdrave načine toplotne obdelave ( dušenje, kuhanje, peka v 

parno konvekcijski peči namesto cvrtja);  
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 skrbimo za majhno porabo sladkorja, soli in nekvalitetnih maščob. Predvsem bel sladkor 

nadomeščamo z bolj zdravimi sladili (med); 

 omejujemo uživanje belega in pol belega kruha ter ga nadomeščamo z bolj zdravimi vrstami 

kruha (ajdov, ržen, črn ovsen, pirin, kamutov, ječmernov, polnozrnat…);  

 belo moko čim več nadomeščamo s polnozrnato moko;  

 uporabljamo le kvalitetne maščobe (sončnično, repično, olivno olje) in se izogibamo 

uporabi margarin; 

 imajo otroci pijačo na razpolago ves dan (voda, voda z limono in nesladkan čaji);  

 zmanjšujemo količino sokov. Od sokov občasno ponudimo predvsem sokove brez 

dodanega sladkorja s 100% sadnim deležem, ki so kot sestavni del obroka; 

 da pogosteje pripravljamo hrano, ki jo imajo otroci radi, vendar v skladu s prehranskimi 

smernicami; 

 v večjem obsegu vključujemo v prehrano ekološka živila iz vseh skupin živil in lokalno 

pridelano hrano  

 

TUDI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU SMO NA PODROČJU PREHRANE 

USPEŠNO DOSEGLI ZASTAVLJENE CILJE:  

 V prehrano otrok smo vključili v povprečju 20 % količine živil ekološke predelave iz 

vseh skupin živil: bio mleko in mlečni izdelki,  bio kruh in bio pekovski izdelki, bio keksi, 

bio goveje meso in bio mesni izdelki, raznovrstno bio sadje in bio zelenjava, bio vložena 

zelenjava, različna bio žita in  bio testenine, bio Crispy, bio vaflji, bio sokovi, bio med, bio 

jajca, bio marmelada ipd.  

 Velik poudarek sem dala lokalni oskrbi in slovenskemu poreklu. Kratke poti med 

pridelovalcem in potrošnikom vodijo v bolj varno in zdravo prehranjevanje in vzdržujejo 

»kondicijo« posameznika in lokalnega gospodarstva. Hrana iz naše bližine ima višjo 

hranilno vrednost, vsebuje več vitaminov in pomeni manjšo obremenitev za okolje. Zato 

sem se povezala sem se s kmetijami, ki nam dobavljajo veliko ekoloških živil, ki jih 

pridelajo same : bio sokovi, bio jajca, bio rdeča pesa, bio različni žitni zdrobi in kaše, bio 

meso in mesni izdelki, bio marmelada, bio mlečni izdelki. 

Obsežno smo vključevali sezonsko zelenjavo pridelano na okoliški kmetiji, lokalno 

pridelano sadje.  Enkrat tedensko smo imeli pri zajtrku domače nehomogenizirano mleko 

iz kmetije Jamšek iz Most pri komendi in 1-2x mesečno domač probiotični jogurt, občasno 

pa še domačo skuto in domač sveži sir iz kmetije Kranjc iz Kalc.  Pri pripravi obrokov 

uporabljamo tudi sol iz Piranskih solin. 

 V letošnjem letu smo poleg izbire živil z manjšo vsebnostjo soli in sladkorja tudi pri sami 

pripravi jedi uporabljali manj soli, velik uspeh pa smo dosegli predvsem na zmanjšanju 

belega sladkorja. V primerjavi z lanskim šolskim letom smo zmanjšali porabo sladkorja 

kar za 30%, v primerjavi z letom 2014 pa kar za  52 %. 

 Zmanjševali smo tudi količino zaužitih sokov, saj smo otroke spodbujali predvsem k pitju 

vode ter uživanju svežega sadja. 

http://lokalna-kakovost.si/kupujmo-domace-podprimo-lokalno-gospodarstvo/
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 V jedilnike smo uspešno vključevali veliko zelenjave na različne načine (zeleni ponedeljki 

brez mesa, zelenjavni krožniki pri zajtrku, zelenjavne juhe, solate iz raznovrstne 

zelenjave..).   

 Tudi letos smo nadaljevali s projektom »Zeleni ponedeljek«. S prehrano v ponedeljkih, ki 

je temeljila na brezmesnih jedeh, lokalni in v večjem obsegu ekološko pridelani zelenjavi 

in sadju, smo tako dosegli več ciljev: zmanjšali porabo mesa, povečali delež zelenjave v 

obrokih in tako posredno zmanjšali negativni vpliv na okolje.  

 Skrb je posvečena tudi temu, da z vso hrano ravnamo odgovorno. Količino ostankov hrane 

smo tudi letos  zmanjšali za 10 % v primerjavi z lanskim šolskim letom,  v primerjavi z 

letom 2014 pa za 24 %.  Menim, da bi lahko tudi na tem področju prispevali še kaj več..  

 

3. DELO ORGANIZATORJA PREHRANE V LETU 2017/18:  

Kot odgovorna oseba za načrtovanje prehrane za predšolske otroke, je v letošnjem letu 

moje delo zajemalo naslednje naloge:  

 priprava  mesečnih jedilnikov; 

 priprava dietnih jedilnikov za vse skupine diet (brez mleka, brez jajc in oreščkov, brez 

glutena in jajc, brez sladkorja, GE refluks, diabetes, veganska prehrana, celiakija…); 

 dnevno sodelovanje z vodji kuhinj v enotah Gaj, Racman in Palček ter z vsem kuharskim 

osebjem v dislociranih enotah; 

 izvedba javnega razpisa za dobavo živil za obdobje od 2016 do 2019 v postopku 

ponovnega odpiranja ponudb;  

 mesečna in dnevna nabava živil glede na število prisotnih otrok v vseh enotah Vrtca 

Domžale; 

 načrtovanje materialnega poslovanja kuhinj, skrb za pravilno vodenje evidenc nabave in 

porabe živil v kuhinjah, skrb za redno vodenje evidenc o izdanih obrokih, skrb za redno 

izvajanje inventur mesečnih zalog živil in posredovanje mesečnih podatkov 

računovodstvu; 

 kontrola nad cenami dobavljenih živil v skladu z javnimi naročili; 

 sodelovanje z dobavitelji, po potrebi posredovanje reklamacij; 

 pridobivanje novih dobaviteljev, predvsem za dobavo ekoloških živil ter lokalno 

pridelane hrane;  

 spremljanje organizacije priprave, razdeljevanja in uživanja obrokov, dopolnjevanje in        

spreminjanje; 

 svetovanje in strokovna pomoč kuhinjskemu osebju;  

 sodelovanje pri organizaciji različnih prireditev v zavodu; 

 sprejemanje reklamacij v zvezi s prehrano s strani staršev in zaposlenih ter ukrepanje; 

 urejanje rešitev v zvezi s prehrano otrok z alergijo na določena živila (sodelovanje s starši, 

vzgojiteljicami, kuharji, ki pripravljajo dietne obroke, nabava dietnih živil ipd.);  

 nabava kuhinjskega inventarja in kuhinjske opreme za vse kuhinje (iskanje 

najugodnejšega ponudnika, zbiranje ponudb, nabava); 

 priprava izračuna normativov za število zaposlenih delavcev v posameznih kuhinjah; 

 priprava izračuna stroškov porabe živil za dnevno  prehrano otrok in sodelovanje z 

računovodstvom; 
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 sodelovanje z institucijami, ki spremljajo področje prehrane: NIJZ, NLZOH in 

UVHVVR;  

 aktivno sodelovanje v aktivu organizatorjev prehrane in zdr. hig. režima ob-ljubljanskih 

vrtcev; 

 ostala dela po navodilih ravnateljice; 

 opravljala sem  tudi večji del nalog , ki zajemajo organizacijo in vodenje  prehrane za 

potrebe učencev OŠ Dragomelj (izdelava jedilnikov, mesečna in dnevna nabava živil, 

skrb za vodenje dnevnih evidenc izdanih obrokov, urejanje dietne prehrane za šolarje in 

sodelovanje s starši teh otrok, sodelovanje z ravnateljem OŠ Dragomelj in vodjo prehrane 

OŠ Dragomelj…). 
 

3.1.  Izvedba projektov pri prehrani otrok 

Z vsemi zaposlenimi v Vrtcu Domžale smo uspešno smo izvedli načrtovane projekte na 

področju prehrane:  

 »Zeleni ponedeljek« – vsak ponedeljek poudarek na brezmesnih obrokih, okoljsko 

pridelani in  ekološki hrani  

 Vsak tretji petek v mesecu smo imeli »Dan slovenske hrane«. Te dneve so bile na jedilniku 

tipične slovenske jedi in tudi živila so bila predvsem slovenskega porekla. 

 V »Tednu otroka« od 2.10. – 6.10.2017 sem pripravila jedilnik z najljubšimi jedmi, ki so 

jih izbrali otroci iz enote Krtek.   

 »Tradicionalni slovenski zajtrk» -  v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano smo izvedli 17. novembra 2017 

 »Slavnostno kosilo…« - smo izvedli 21. decembra 2017  

 »Kosilo na prostem«  - je bil izveden 7. junija 2018 

 

3.2.  Zagotavljanje varne prehrane  (HACCP sistem) 

V centralni kuhinji, lastnih  in  razdelilnih kuhinjah imamo vzpostavljen notranji nadzor po 

sistemu HACCP. Ta sistem omogoča strog interni nadzor nad živili, preventivno ukrepanje in 

urejeno dokumentacijo od nabave živil do zaužitja z namenom, da se proizvede varna hrana in 

da se prepreči kakršnokoli tveganje, povezano s prehrano in zdravjem otrok.   

Kot odgovorna oseba HACCP sem: 

 sproti urejala in popravljala vso dokumentacijo v skladu z novo zakonodajo za vse kuhinje. 

 Sprotno seznanjala zaposlene v kuhinjah z zakonodajo in novostmi s področja higiene živil. 

(sodelovanje z UVHVVR, internet, Smernice). 

 V skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 sem stalno dopolnjevala seznam vseh jedi, ki jih 

ponujamo v okviru redne prehrane in vsebujejo alergene, ki povzročajo alergije ali 

preobčutljivost. 

 Teoretično usposabljala osebe za delo v kuhinji, novo zaposlene in tiste, ki so nadomeščale 

zaposlene v kuhinjah. 

 Kontrolirala HACCP evidence in ob morebitnih nepravilnostih svetovala zaposlenim. 
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 Kontrola in svetovanje nad zdravstveno higienskim režimom v kuhinjah. 

 Zaposlenim v kuhinjah sem svetovala glede pravilnih postopkov prevzema, priprave, 

delitve, ravnanja z odpadki, deratizacijo in drugih postopkov v zvezi z varnostjo hrane. 

 V vseh kuhinjah sem izvedla presojo (verifikacijo) za preverjanje delovanja HACCP 

sistema.  

 V skladu z LDN sem 15. 5. 2018 izvedla letno HACCP usposabljanje za vse zaposlene v 

kuhinjah.  
 

Poleg internega nadzora imamo tudi pogodbo z NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, 

okolje in hrano), ki opravlja zdravstveno higienski pregled v kuhinjah. Letos so  opravili 

zdravstveno higienski pregled vseh kuhinj, odvzeli vzorce hrane in brise na snažnost za 

mikrobiološke analize in sicer po dvakrat v centralni in lastnih kuhinjah, enkrat pa v razdelilnih 

kuhinjah.  

Povsod je bil ugotovljen ustrezen zdravstveno higienski režim in prav tako ustrezno vodenje 

internega notranjega nadzora po sistemu HACCP z vso vodeno dokumentacijo. Vsi ti rezultati 

so pokazatelji, da imamo v kuhinjah odgovorno kuharsko osebje, ki dnevno skrbi, da 

otroci in zaposleni v vrtcu uživamo dobro, zdravo in predvsem varno hrano. 

 

3.3. Sodelovanje  z vodstvom, vzgojnim in kuharskim kadrom vrtca 

Sodelovanje z ravnateljico in pomočnicama ravnateljice je potekalo sprotno in sicer  v zvezi z 

načrtovanjem in izvajanem projektov s področja prehrane, v zvezi s sodelovanjem na 

prireditvah v vrtcu, v zvezi z organizacijo dela, načrtovanjem prehrane … Z vzgojnim kadrom 

sodelujem občasno po potrebi. Z vodji enot se je novembra 2017 na aktivu konstruktivno 

obravnavala prehranska problematika, novi predlogi ter izboljšave. Z vodji treh večjih kuhinj 

in ostalim kuhinjskim osebjem sodelujem sprotno.  
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3.4. Usposabljanje in izobraževanje   

 28 .9.2017 sem se udeležila 6-urnega predavanja o pripravi brezglutenskih obrokov in 

življenju z otrokom s celiakijo, ki ga je organiziralo Društvo Celiac. Tega predavanja so 

se udeležili še vsi kuharji iz vseh enot iter strokovna delavka, ki ima v skupini otroka s 

celiakijo. 

 21. 11. 2017 sem se udeležila 7-urnega posveta »Kdo je odgovoren za enakopravno 

prehrano otrok z medicinsko predpisanimi dietami«.  

 14. 3. 2018 sem za vse kuharsko osebje organizirala 3-urno predavanje »Zdrava in dietna 

prehrana vrtčevskih otrok«, ki jo je izvedla nutricionistka in klinična dietetičarka Andreja 

Širca Čampa. Predavanja sem se udeležila tudi sama. 

 10. 5. 2018 sem se udeležila 7 urnega predavanja »Aktualni pristopi na področju higiene 

živil in sistema HACCP«, ki ga je izvedla dr. Mojca Jevšnik. 

 15. 5. 2018  sem za vse zaposlene v kuhinjah izvedla HACCP usposabljanje, v trajanju 2,5 

ure. 

 Sama se sprotno samoizobražujem tudi preko medijev, strokovne literature ter interneta ter 

z aktivnim sodelovanjem v Aktivu OPZHR ob-ljubljanskih vrtcev. 

 16. 5. 2018 sem se udeležila 4 urnega usposabljanja »Zelena javna naročila«, ki ga je izvedla 

Maja Marinček v sklopu Ministrstva za javno upravo. 

 

 

Domžale, 4.6.2018                                                                                            

 

 

     Org. prehrane 

Simona Klarič, univ. dipl. živ. teh.                                                                                                                                            
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ANALIZA DELA ORGANIZATORKE 

ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA ZA 

ŠOLSKO LETO 2017/2018 

Damjana Rode 

1. ORGANIZACIJA 

V šolskem letu 2017/2018 sem na področju zdravstveno - higienskega režima skrbela za 47 

oddelkov na 8 dislociranih enotah, v katere je bilo vključenih 875 otrok.  

Pravna podlaga za vzpostavljanje zdravstveno higienskega režima so določila v Zakonu o vrtcu 

(ZVrt) Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB in v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 

opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/13, 74/16 in 20/17), upoštevaje vsa 

priporočila in navodila strokovnih inštitucij. 

 

Delo organizatorja zdravstveno higienskega režima je zajemalo: 

 Priprava dokumenta in terminskega plana Programa promocije zdravja na delovnem 

mestu 2018-2022. 

 Priprava in dopolnitev obstoječega dokumenta Načrta vzdrževanja internega 

vodovodnega omrežja za obvladovanje legionel. 

 Spremljanje in nadzor nad izpolnjevanjem zdravstveno higienskih zahtev v vrtcu. 

 Skupaj z zaposlenimi sem spodbujala načine za delovanje vrtca kot zdravega in varnega 

okolja. 

 Skrb za preprečevanje in obvladovanje nastanka otroških nalezljivih bolezni (svetovanje 

strokovnim delavkam in izdelava navodil za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni).  

 Svetovanje zaposlenim, kako ravnati ob pojavu nalezljivih boleznih, bolezenskih 

epidemijah, ukrepi ob izjemnih situacijah (obveščanje staršev, obveščanja vzgojiteljic, 

čistilk) ter vodenje evidence o pojavu bolezni. 

 Uvajanje novosti in izboljšave pri postopkih del na higienskem področju. 

 Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, sanitarnega in sanitetnega materiala za vse enote 

ter vodenje evidence porabe po enotah. 

 Predlaganje in uvajanje novosti in izboljšave pri postopkih del na higienskem področju. 

 Kontakti z dobavitelji in po potrebi podajanje reklamacij glede dobavljenega materiala. 

 Vse leto sem sodelovala z območno enoto Ljubljana Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje, Zdravstveno inšpekcijo RS, Lekarno Domžale, ZD Domžale. 

 Sodelovala sem  z vsem strokovnim in tehničnim osebjem, ravnateljico in pomočnicami 

ravnateljice.  

 Evidenca poškodb otrok in zaposlenih ter primerno ukrepanje. 
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 Aktivno sem sodelovala v delovni skupini za pripravo navodil in obvestil za strokovne 

delavce, starše, oblikovanje plakatov in zloženk. 

 Opravljala sem še druga dela po navodilih ravnateljice. 

 

2. VARNOST IN ZDRAVJE OTROK 

2.1. Bolezni 

Vsako leto ugotavljamo, da se še vedno dogaja, da nekateri starši pripeljejo v vrtec bolnega 

otroka. Skrb za zdravje in odnos do zdravja nista prirojena, zato je potrebno otrokom to 

odgovornost privzgojiti že v zgodnjem otroštvu, za kar pa jim moramo biti dober vzgled. Tak 

otrok deluje apatičen, se v vrtcu slabo počuti in ogroža zdravje preostalih zdravih otrok. Med 

letom sem spremljala pojave nalezljivih bolezni v posameznih enotah, strokovnim delavkam 

svetovala pri izvajanju ustreznih higienskih ukrepov ob pojavu bolezni ter pripravljala obvestila 

in navodila strokovnim delavkam in tudi staršem. Na splošno so bili otroci zdravi, saj ni bilo v 

enotah nobenega večjega števila obolelih oz. pojava epidemije.  

Največkrat so se pojavljala prehladna obolenja, pozimi nekaj virusnih respiratornih infektov, 

različna virozna obolenja, vnetja oči in otroške bolezni (norice). Tekom leta se je največkrat 

pojavljala glistavost in ušivost. Sledili so ukrepi, in sicer obveščanje staršev o pojavu glist in 

uši. Vzdržujemo čisto, varno in zdravo bivalno okolje, ki zajema osebno higieno, higieno 

prostorov, opreme, igrač ter perila. 

 

3. ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V VRTCU 

3.1. Sistem čiščenja 

Vrtec Domžale ima v vseh svojih enotah zaposlenih 13 čistilk, od katerih so 3 zaposlene na 

delovnem mestu čistilke polni delovni čas, 11 pa krajši delovni čas (4 ali 6 ur).  

V enotah Vrtca Domžale sem izvajala naslednje naloge: 

 Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, rezervnih delov, sanitetnega in sanitarnega 

materiala za vse enote po predhodnih naročilih (zbirniki po enotah za trimesečno 

obdobje).  

 Svetovala in izvajala občasen nadzor nad čiščenjem, opozarjala na morebitne 

pomanjkljivosti ter kontrola odprave nepravilnosti. 

 Organizirala izvedbo izrednih čistilnih del z sodelovanjem z zunanjim čistilnim 

servisom (generalno čiščenje, čiščenje stekel in žaluzij). 

 Kontakti z dobavitelji in po potrebi podajanje reklamacij glede dobavljenega materiala. 

 

 

3.2.Sodelovanje z vodstvom, strokovnimi in tehničnimi delavci 
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 Pogovor z vodstvom predvsem glede porabe materiala in pripomočkov, uvajanja 

novosti, organizacije različnih del, zastavljenih projektih in ciljih ter tekoči 

problematiki.  

 Redna naročila in sprotno dogovarjanje o potrebnih nakupih in dobavi različnega blaga. 

 Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, rezervnih delov, sanitetnega in sanitarnega 

materiala za vse enote po predhodnih naročilih (zbirniki po enotah za trimesečno 

obdobje).  

 Naročila in nabava delovne obutve in oblačil. 

 Naročanje delavcev vrtca na obdobne zdravniške preglede. 

 Dogovarjanje z zunanjimi izvajalci o izrednem oz. generalnem čiščenju prostorov. 

 

Org. zdravstvenega higienskega režima, Damjana Rode 
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ŠTEVILO ODDELKOV IN OTROK DNEVNEGA VARSTVA VRTCA DOMŽALE V 

ŠOLSKEM LETU 2017/ 2018   

 
Oddelki 

Palček 
Vir 

Št. 
otr. 

Cici- 
dom 
Vir 

Št. 
otr. 

Kekec 
Rado- 
mlje 

Št. 
otr. 

Mlin- 
ček 
Rad. 

Št. 
otr. 

Ostr- 
žek 
Rodica 

Št. 
otr. 

Rac- 
man 
Drag

. 

Št. 
otr. 

Kr- 
tek 
Ihan 

Št. 
otr. 

Gaj 
Pre- 
serje 

Št. 
otr. 

Skupaj 
oddel-

kov 

 
Skupaj 
otrok 

1-2 let 
homog. 

2 28 1 14 1 14 - - - - 1 14 2 28 1 14 8 112 

2-3 let 
homog. 

2 28 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 2 28 1 14 10 140 

2-4 let 
kombi- 
nirani 

1 19 - - - - - - - - - - 2 38 1 19 4 76 

3-4 let 
homog. 

1 19 1 19 - - 1 19 1 19 - - - - 1 19 5 95 

4-5 let 
homog. 

1 24 - - 1 21¨ - - - - - - - - 2 48 4 93 

5-6 let 
homog. 

2 46** - - - - 1 23* 1 24 1 24 3 71* 2 47* 10 235 

3-5 let 
heterog. 

1 20* - - - - - - - - 1 21 2 42 - - 4 83 

4-6 let 
heterog. 

- - 1 22 1 19** - - - - - -       
     

- - - - 2 41 

Skupaj 10 184 4 69 4 68¨ 3 56 3 57 4 73 11 207 8 161 47 875 

 


