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LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA DOMŽALE ZA 

ŠOLSKO LETO 2017/2018 
 

Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) Vrtca Domžale  je izdelan na osnovi prioritetnih 

nalog, individualnih Letnih delovnih načrtov posameznih oddelkov in posameznih enot.  

Letni delovni načrti oddelkov so načrtovani na osnovi starosti otrok v skupini oziroma razvojne 

stopnje otrok, posebnosti posamezne skupine,  prioritetnih nalog vrtca in strateških ciljev enote. 

Predstavljeni, dopolnjeni in usklajeni so na  sestankih za starše v septembru. 

Letni delovni načrt je usklajen z ustanoviteljico Občino Domžale in je v skladu s finančnim 

načrtom Vrtca Domžale. 

Publikacija Vrtca Domžale je dostopna na spletni strani http://www.vrtec-domzale.si  

Informativno – predstavitvene zgibanke posameznih enot do sestavni del tega dokumenta. 

 

TEMELJNE NALOGE 
 

Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete 

življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 

sposobnosti. 

 

 

NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE 
   

Načela predšolske vzgoje upoštevamo pri organizaciji časa in prostora, pri izbiri dejavnosti, 

oblik, metod in sredstev vzgojnoizobraževalnega dela, pri komunikaciji z otroki in odraslimi, 

pri načrtovanju in evalviranju  dela. Vključena so v vse elemente Kurikula. 

 

Načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce: 

 načelo demokratičnosti in pluralizma; 

 načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev v vrtcu; 

 načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma; 

 načelo omogočanja izbire in drugačnosti; 

 načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti; 

 načelo uravnoteženosti; 

 načelo strokovne utemeljenosti kurikula; 

 načelo za uvedbo novega kurikula; 

 načelo horizontalne povezave; 

 načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete; 

 načelo sodelovanja s starši; 

 načelo sodelovanja z okoljem; 

 načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja;  

 načelo kritičnega vrednotenja ( evalvacija); 

 načelo razvojno - procesnega pristopa; 

 načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja;    

 

 

http://www.vrtec-domzale.si/
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CILJI  
  

Cilji sledijo  organizaciji vzpodbudnega učnega okolja, ki je primeren razvojni stopnji 

predšolskih otrok in bo otroke podpiral pri razvoju in učenju. 

 

 

Splošni vzgojni cilji predšolske vzgoje so: 

 

 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih; 

 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah;  

 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev z spodbujanje čustvenega doživljanja in 

izražanja; 

 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja; 

 spodbujanje jezikovnega razvoja in učinkovito  in ustvarjalno rabo govora; 

 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in vsakodnevnega  življenja; 

 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja; 

 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja, razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah 

in skrbi za zdravje. 

 

 

Cilji kurikula za vrtce pa so naslednji: 

 

 odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke; 

 pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v 

vrtcih; 

 uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati 

ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih; 

 večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino;  

 oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost 

glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in 

duševno konstitucijo); 

 večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok; 

 dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu; 

 rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu; 

 rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu; 

 večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev;  

 povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) in refleksije pri načrtovanju življenja 

in dela v vrtcu; 

 izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.  
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RAZVOJNI NAČRT IN STRATEŠKI CILJI VRTCA DOMŽALE  

ZA OBDOBJE OD 2013 DO 2018 

 

 

Vizija Vrtca Domžale 

 

Poslanstvo našega vrtca  

 
je vzgajati otroka, da postane samostojen, radoveden, razmišljujoč, s prebujeno ustvarjalnostjo, 

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

nadaljnje življenje. 

 

Razvojni načrt Vrtca Domžale bo za obdobje od 2013 do 2018 izhajal iz vizije in poslanstva in 

bo sledil prioritetnim nalogam posameznega šolskega leta.  

 

V LETU 2018 BO VRTEC DOMŽALE PRAZNOVAL 70 LET PREDŠOLSKE VZGOJE 

V DOMŽALAH. V ta namen bomo od januarja 2018 dalje pripravili različne dejavnosti, 

dogodki in srečanja po posameznih enotah in jih bomo objavili naknadno.  
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STRATEŠKI CILJI za obdobje od 2013 do 2018 

IN REALIZACIJA V 2017/18 
 

Načrtovani so: konkretno, realno in merljivo. 

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

CICIDOM  
 

POVEZOVALNI KURIKULUM; v vseh skupinah izvajamo dejavnosti na vseh področjih in 

jih med seboj prepletamo; 

- gibalne igre povezujemo z glasbo, jezikom, matematiko, 

- branje zgodb povezujemo z umetnostjo, naravo, 

- petje pesmi povezujemo z jezikom, gibanjem, matematiko, družbo, 

- obiske športnikov, staršev oz. predstavitev poklica povezujemo z družbo, jezikom, naravo,  

- vključujemo in spodbujamo otroke, da sami vidijo oz. prepoznajo povezave, 

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

ustvarjanju z likovnimi materiali ipd. 

 

SAMOSTOJNOST; čim večja vključenost otrok pri izvajanju rutine, dejavnosti in igre,  

- najmlajši se navajajo na obuvanje copat in čevljev, umivanje rok, uporabo brisačk, 

pospravljanje in vračanje igrač na določeno mesto, pravilno držanje pribora, 

- 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) 

- aktivno sodelujejo pri oblikovanju dejavnosti (pomagajo pripraviti prostor in pripomočke, 

imajo ideje za ustvarjanje in igro). 

 

SPOZNAVAMO OKOLICO VRTCA; sprehodi, ustanove, sodelovanje z lokalno skupnostjo 

(gasilci, turistično društvo, čebelar, gozdar, športniki, kulturni domovi, papirnica, bližji vrtci, 

zdravstveni dom, knjižnica ipd.); 

- povezovanje z drugimi vrtci (obiski in skupni projekti), 

- sodelovanje z OŠ Rodica, ZD Domžale, KD Bernik, gasilci, knjižnico Domžale,  

- sodelovanje z upokojenci Zdravo društvo (skupne telovadbe), 

- sodelovanje s čebelarjem, turističnim društvom (invazivne rastline), 

- sodelovanje s športniki iz okolice (obiski in predstavitve določenega športa), 

- sodelovanje z bližnjimi tovarnami (papirnica). 

 

POVEZOVANJE DOM-VRTEC; vključevanje družin v dogajanje vrtca (sestanki, popoldanske 

delavnice in nastopi, e-mail obveščanja, izleti, pogovorne ure, spremstva); 

- obveščanja tudi preko elektronske pošte, 

- več obveščanja o dogajanju v vrtcu (slike, obvestila, plakati), 

- težnja k prilagajanju in večji oz. bolj odprti komunikaciji (možnost individualnih PU),  

- spodbujanje staršev in starih staršev k predstavitvi poklica ali hobija, 

- vključevanje staršev v dogajanje vrtca preko vabila za spremstvo na predstave ali izlete,  

- projekt Jaz, Cicidomček (nekaj vpogleda v dogajanje v vrtcu). 

 

Vodja enote: Polona Kunstelj 

http://www.vrtec-domzale.si/koliko/kolicevo/kolicevo.html
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GAJ  
 

1.  Spodbujanje veselja do gibanja v telovadnici, večnamenskem prostoru in na prostem.  

2. Medgeneracijsko druženje. 

3. Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z otroki na ravni cele enote. 

 

STRATEŠKI CILJI ENOTE GAJ, ki jih BODO REALIZIRALI  v šolskem letu 2017/18: 

 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 ...). 

 

Vodja enote: Miranda Grošelj 

 

 

KEKEC  
 

1. Spodbujanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti –  

    Kekčevi in Mlinčkovi meljemo prijateljstvo.  

 

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

    njegovega življenja.  

 

 3. Spoznavanje ožjega družbenega in kulturnega okolja – medgeneracijsko sodelovanje 

     in sodelovanje z okoljem. 

 

 

http://www.vrtec-domzale.si/koliko/gaj/gaj.html
http://www.vrtec-domzale.si/koliko/kekec/kekec.html
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Konkretni cilji: 

- spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi, 

- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja, 

- spoznavanje pomena sodelovanja in medsebojne pomoči,  

- otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

   uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

- otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo 

- otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam 

- otrok spoznava, da mu uživanje zdrave hrane (sadja) pomaga ohranjati zdravje 

- otrok se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja  

- otrok spoznava različne običaje. 

 

Kazalci za merljivost: 

 

pod točko 1. 

- orientacijski pohod – iščemo skriti zaklad 

- čajanke 

- spomladanski kros 

 

pod točko 2. 

- zasadimo sadna drevesa 

- opazujemo v vseh letnih časih 

- drevesa uporabimo za senco, druženja 

- uporabimo liste 

- obiramo sadje 

- poskrbimo za zdravo prehrano »domače sadje«, sušenje sadja... 

  

pod točko 3. 

- Šola zdravja- sodelovanje na jutranji telovadbi jeseni in spomladi 

- druženja z babicami in dedki 

- sodelovanje na občnem zboru upokojencev (enkrat letno) 

- oživljanje kulturne dediščine (spoznavamo citre, harmoniko, narodno nošo, domače jedi...)    

 

STRATEŠKI CILJI ENOTE KEKEC, ki jih BODO REALIZIRALI  v šolskem letu 2017/18: 

 

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

vrtcev – Kekčevi in Mlinčkovi meljemo prijateljstvo  (obiski, druženja ob tednu otroka- 

likovno ustvarjanje, ob dežurstvih, ob abonmajskih predstavah) 

 

 

Konkretni cilji:  

- spoznavanje pomena sodelovanja in medsebojne pomoči  

- otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje 

v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

 

 

 

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

njegovega življenja (opazovanje sadnega drevesa, jabočni dan) 
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Konkretni cilji:  

- otrok spoznava, da mu uživanje zdrave hrane (sadja) pomaga ohranjati zdravje 

 

       Vodja enote: Miranda Krištof 
 

KRTEK  

 
1. SPREJETOST OTROK IN DRUŽIN-SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI  

Omogočiti družinam in otrokom, ki prihajajo iz različnih socialnih okolij, različnih verskih 

prepričanj, drugih narodnosti, da se vključijo v novo okolje in da se počutijo sprejete in 

enako pomembne: druženje na delavnicah, prireditvah, izletih, obiskih staršev v vrtcu, 

zbiranje odpadnih materialov, predstavitev poklica, konjička,  

izvedba: 2014-2018 

 

2. VREDNOTE KOT DEL VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA 

Upoštevanje vrednot, ki so nam bile dane v zibko: uporaba  vljudnostnih izrazov, zmožnost 

reči »oprosti«, sprejemati drugačnost, pomagati, biti strpen, optimističen, deliti 

pozitivnost…, 

izvedba 2014-2018 

 

3. KREPITEV MEDSEBOJNIH ODNOSOV V KOLEKTIVU  

Upoštevanje različnosti in drugačnosti, delitev idej, pomoč pri vsakodnevni rutini med 

vsemi delavci enote, priložnostna druženja, prijazna komunikacija, sodelovanje med 

skupinami, 

izvedba: 2014-2018  

 

4. ODPADNO JE LAHKO UPORABNO  

Spodbujanje otrok in staršev k varovanju okolja in ekološko osveščanje: ponovna uporaba 

materialov, izdelava igrač iz že uporabljenih materialov, razstava  

izvedba : 2014-2018  

 

 

STRATEŠKI CILJI ENOTE KRTEK, ki jih BODO REALIZIRALI  v šolskem letu 

2017/18: 

 

-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)  

Vsebine: - obisk starejših občanov v kraju 

- Pošiljanje novoletnih voščilnic starejšim v kraju in bivšim upokojenim 

sodelavkam in varovancem MGC Domžale 

- Gostitev ljudskih pevcev 

- Telovadba s člani Šola zdravja 

 

 

http://www.vrtec-domzale.si/koliko/ihan/ihan.html
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-ODPADNO JE LAHKO UPORABNO(spodbujanje otrok in staršev k varovanju okolja in 

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

Vsebine:  

-zbiranje starega papirja jeseni in spomladi 

-izdelava igrač in iger  v skupini ali skupaj s starši, razstava v okviru praznovanja Vrtca 

Domžale 

-izdelava zunanje dekoracije in postavitev le te v času prazničnega popoldneva 

 

       Vodja enote: Andreja Matkovič 

 

 

MLINČEK  
 

»Biti korak pred konkurenco« pomeni vedeti, kam gre naš vrtec. 
 

 

☺ SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI 
- kulturna dediščina, Slovenija tako in drugače, jezik, simboli Slovenije… 

- Ozaveščanje in spodbujanje kulturne komunikacije 

 
 

☺ MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 

- Babice in dedki na obisku 

- Izleti s starši  

- Novoletne delavnice 

- Čajanke s starši, dedki in babice… 

- Srečanje ob tednu otroka 

- Telovadba z društvom upokojencev ob Bistrici 

- Likovno društvo Senožeti – Radomlje (upokojenci) 

 
 

☺ SPODBUJANJE POMENA SODELOVANJA TER  

     SPOŠTOVANJA IN UPOŠTEVANJE RAZLIČNOSTI  

- Mlinčkovi in Kekčevi meljemo prijateljstvo (iščemo skriti zaklad, spomladanski kros 

novoletne čajanke…) 
 

 

☺PREUREDITEVGARDEROBE V VEČNAMENSKI PROSTOR 
- Boljše in večje možnosti za gibalne aktivnosti otrok 

 

 

STRATEŠKI CILJI ENOTE MLINČEK, ki jih BODO REALIZIRALI  v šolskem letu 

2017/18: 

 
 SKRB ZA DOBRO POČUTJE TER PRIJETNO IN SPROŠČENO VZDUŠJE VSEH 

OTROK 

 VSAKODNEVNO SODELOVANJE S STARŠI 

http://www.vrtec-domzale.si/koliko/mlincek/mlincek.html
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 POVEZOVANJE VRTCA, DRUŽINE IN OKOLJA 

 PONUDITI OTROKOM USTREZNE IZZIVE 

 SPOŠTOVANJE IN UPOŠTEVANJE RAZLIČNOSTI 

 Z OBOGATITVENIMI DEJAVNOSTMI PRISPEVATI K PESTROSTI DOGAJANJA V 

VRTCU 

 SPODBUJANJE OTROK K LASTNI AKTIVNOSTI; NAVAJANJE NA 

SAMOSTOJNOST PRI OBLAČENJU, HRANJENJU, OSEBNI HIGIENI … 

 DOŽIVLJANJE VRTCA KOT OKOLJA, V KATEREM SO ENAKE MOŽNOSTI ZA 

VKLJUČEVANJE V DEJAVNOSTI IN VSAKDANJE ŽIVLJENJE 

EKOLOŠKO OSVEŠČANJE 

 

       Vodja enote: Dragica Repanšek 

 

 

 

 

OSTRŽEK  

 
- razvijati naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave 

 

- doživljati in spoznavati živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, buditi veselje skozi 

nove projekte: 

1. 2013/14 OSTRŽKOVA ZAKLADNICA KAMENJČKOV (zbiranje kamnov, 

izdelki iz kamnov, razstava…) 

2. 2014/15 OSTRŽKOVA ZAKLADNICA SEMEN (zbiranje, setev, izdelki, 

razstava…) 

3. 2015/16 OSTRŽKOVA DREVESNA ZAKLADNICA (listi, vejice, lubje, 

plodovi, izdelki, posadimo grm ali drevo…) 

4. 2016/17 OSTRŽKOVA VODNA ZAKLADNICA (školjke, naplavine, 

razglednice z morja, fotografije s temo »voda«…) 

5. 2017/18 OSTRŽKOVA TRAVNIŠKO -  POLJSKA ZAKLADNICA (herbarij, 

suho cvetje, zelišča, nova gredica…) 

 

STRATEŠKI CILJI ENOTE OSTRŽEK, ki jih BODO REALIZIRALI v šolskem letu 

2017/18: 

 

-           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. 

 

       Vodja enote: Tadeja Mišmaš 
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PALČEK  
 

GIBANJE 

- uporaba telovadnice (po razporedu bomo telovadnico dnevno uporabljali za gibalne 

minutke, uporabljali in se seznanjali s telovadnim orodjem ter s tem razvijali gibalne 

sposobnosti); 

- gibalne aktivnosti na igrišču (uporaba novih površin za gibalne aktivnosti – asfaltirane 

površine za vožnjo s kolesi, skiroji, rolarji,…) 

- sprehodi in tek ob Kamniški Bistrici (izkoristiti bližino sprehajalnih poti v okolici in 

športnega igrišča) 

- Mali sonček (nadaljevanje projekta v vseh starostnih skupinah z različnimi aktivnostmi 

iz področja gibanja) 

 

DELOVNA VZGOJA 

- urejanje okolice vrtca - vključitev v akcijo »Očistimo Slovenijo«; 

- dnevne zadolžitve po skupinah (dežurstva otrok pri obrokih, brisanje miz, pometanje, 

ločevanje odpadkov, …) 

- urejanje igrišča (dnevno vključiti otroke v pridobivanje delovnih navad – grabljenje, 

pometanje, pletje plevela, pobiranje kamnov,…) 

 

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) 

 

LEPO VEDENJE (osnovni bonton) 

- navajati otroke in odrasle na vljudnostne izraze 

- oblikovanje osnovnih prehranjevalnih navad 

 

STRATEŠKI CILJI ENOTE PALČEK, ki jih BODO REALIZIRALI v šolskem letu 

2017/18: 

 

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 

 

DELOVNA VZGOJA 

- urejanje okolice vrtca enkrat mesečno z otroki 

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

-          otroke navajati na ločevanje odpadkov 

 

STRPNOST – otroci, starši, zaposleni 

http://www.vrtec-domzale.si/koliko/vir/vir.html
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- spodbujati prijateljstvo (medsebojno pomoč, komunikacija, mirno reševanje konfliktov)  

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

strpnosti do drugačnosti) 

OSNOVNI BONTON 

-          pravila lepega vedenja (otroci, starši, zaposleni) 

 

       Vodja enote: Tatjana Molk 

 

 

RACMAN  
 

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. 

        Otroci, starši in zaposleni pridobivamo izkušnje, kako lahko sami vplivamo na  

         ohranjanje naravnega okolja. 

 

Kazalci merljivosti: 

 Učinkovita raba naravnih virov voda (opozorila v umivalnicah s slikovnimi simboli, 

poskusi in igre z vodo). 

 Varčevanje z električno energijo (opozorila nad stikali s slikovnimi simboli). 

 Ločeno zbiranje odpadkov (ločevanje papirja, plastike, bioodpadkov  in mešanih 

odpadkov, zbiranje plastičnih pokrovčkov). 

 Zmerna poraba čistil, pralnih sredstev, papirja, toaletnega papirja. 

 Polletna akcija zbiranja starega papirja. 

 Sodelovanje z Občino Domžale in državo pri projektu Očistimo Slovenijo.  

 Čiščenje igrišča v vseh letnih časih- spodbujanje otrok, delovna vzgoja. 

 

2. Z LUTKO, SLIKANICO, DRAMATIZACIJO IN LUTKOVNO IGRO 

BOGATITI JEZIKOVNI RAZVOJ OTROK 

     Cilj: Spodbujati jezikovne zmožnosti otrok. 

            Otrok razvija zmožnost, odzivati se na neverbalno in verbalno komunikacijo. 

Kazalci merljivosti: 

 Spodbudno učno okolje (kvalitetne slikanice, knjige, revije, lutke, poučni plakati)  

 Skrb za kakovostno komunikacijo (neverbalna/ nejezikovna in verbalna/ jezikovna)  

 Simbolna igra vlog in dramsko poustvarjanje (dramatizacija pravljic) 

 Sodelujejo pri pripravi lastnega lutkovnega gledališča  

 Lutkovna igra v izvedbi starejših otrok za mlajše in  vzgojiteljic za otroke 

 Sodelovanje s Knjižnico Domžale, s knjižnico OŠ Dragomelj in knjižnico Vrtca 

Domžale. Sodelovanje s starši- doma skupaj berejo pravljico, otrok si zamisli in 

pove nadaljevanje, starši ga zapišejo, vsakodnevno pripovedovanje otrok ...  

http://www.vrtec-domzale.si/koliko/racman/racman.html
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 Obisk pravljičarke. 

 

3. USTVARITI PROSTOR ZA RAZVIJANJE OTROKOVE SAMOSTOJNOSTI 

IN 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. 

Kazalci merljivosti: 

 Preko kvalitetne medsebojne komunikacije (zaposleni, starši, otroci). 

 Otrokom pripraviti dejavnosti za razvijanja spretnosti poslušanja, sodelovanja, 

medsebojnega sprejemanja. 

 Spodbujanje starejših otrok, da se sproščeno izražajo v skupini, da se vključujejo v 

dejavnosti- možnost nastopanja pred skupino. 

 Spodbujanje otrok k navezovanju stikov z drugimi otroki, drugih skupin in odraslimi 

(druženje med skupinami, igralni dnevi). 

 Navajanje otrok na čim bolj samostojni skrbi za svoje potrebe. 

 Spodbujati starše, da svojim otrokom omogočijo čim več možnosti za prakticiranje 

samostojnosti (oblačenje, slačenje, sezuvanje, obuvanje, pospravljaje igralnice, 

urejanje svojega prostora v garderobi, skrb za svoje igrače…) 

 Socialne igre (medsebojna pomoč, krepitev samopodobe, sprejemanje 

drugačnosti…) 

 

 

4. SODELOVANJEM MED VRTCEM  IN DRUŽBO 

Cilj: Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati zaupati in sodelovati,  

       da  bi lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje.  

Kazalci merljivosti: 

 Informiranje staršev o realizaciji načrtovanega vzgojno izobraževalnega dela v oddelku. 

 Pomoč staršem pri vzgoji otrok preko vsebinskih predavanj, pogovornih ur, skupni izleti 

s starši, športno popoldne, obisk staršev na popoldanskih delavnicah, novoletna čajanke, 

dopoldanski obiski staršev-predstavitev poklicev… 

 Informiranje staršev o vzgojni izobraževalnem delu v vrtcu, oddelku ter o razvoju in 

napredku otroka preko različnih oblik in načinov : albumi ob koncu šolskega leta, ustno, 

pisno, elektronsko, na formalnih in neformalnih  srečanjih. 

 

 
STRATEŠKI CILJI  ENOTE RACMAN, ki jih BODO REALIZIRALI  v šolskem letu 

2017/18: 

 
5. 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. 

 

Kazalci merljivosti: 
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 Učinkovita raba naravnih virov voda (opozorila v umivalnicah s slikovnimi simboli, 

poskusi in igre z vodo). 

 Varčevanje z električno energijo (opozorila nad stikali s slikovnimi simboli). 

 Ločeno zbiranje odpadkov (ločevanje papirja, plastike, bioodpadkov  in mešanih 

odpadkov, zbiranje plastičnih pokrovčkov). 

 Zmerna poraba čistil, pralnih sredstev, papirja, toaletnega papirja. 

 Polletna akcija zbiranja starega papirja. 

 Sodelovanje z občino Domžale in državo pri projektu Očistimo Slovenijo.  

 Čiščenje igrišča v vseh letnih časih- spodbujanje otrok, delovna vzgoja. 

 
6. 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. 

 

Kazalci merljivosti: 

 Preko kvalitetne medsebojne komunikacije (zaposleni, starši, otroci). 

 Otrokom pripraviti dejavnosti za razvijanja spretnosti poslušanja, sodelovanja, 

medsebojnega sprejemanja. 

 Spodbujanje starejših otrok, da se sproščeno izražajo v skupini, da se vključujejo v 

dejavnosti- možnost nastopanja pred skupino. 

 Spodbujanje otrok k navezovanju stikov z drugimi otroki, drugih skupin in 

odraslimi (druženje med skupinami, igralni dnevi). 

 Navajanje otrok na čim bolj samostojni skrbi za svoje potrebe. 

 Spodbujati starše, da svojim otrokom omogočijo čim več možnosti za prakticiranje 

samostojnosti (oblačenje, slačenje, sezuvanje, obuvanje, pospravljaje igralnice, 

urejanje svojega prostora v garderobi, skrb za svoje igrače…) 

 Socialne igre (medsebojna pomoč, krepitev samopodobe, sprejemanje 

drugačnosti…) 

Vodja enote: Anamarija Kermavnar 
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PRIORITETNE VZGOJNE NALOGE V VRTCU DOMŽALE 
 

Dne, 18. 3. 1999 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje sprejel Kurikulum za vrtce. To 

je nacionalen  dokument, ki ima svojo osnovo v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji, Zakonu o vrtcih, kot tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove 

celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. Upošteva tradicijo slovenskih vrtcev  in z novejšimi 

teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo  spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih.  

 

Pojem kurikulum je širši in celovitejši od pojma program, kjer je bil poudarek na vsebinah. 

V pojmu kurikulum je poudarek na samem PROCESU predšolske vzgoje, na celoto interakcij 

in izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči. Vključuje tudi prikriti kurikul.  

V kurikulu so predstavljeni cilji Kurikula za vrtce in iz njih izpeljana NAČELA, temeljna 

vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter GLOBALNI CILJI in iz njih 

izpeljani CILJI na posameznih področjih, predlagani primeri VSEBIN in dejavnosti na 

posameznih področjih pa ta področja med seboj povežejo in jih postavijo v kontekst dnevnega 

življenja otrok v vrtcu. Moralni razvoj, socialni razvoj, skrb za zdravje, varnost, prometna 

vzgoja, ekologija… pa se kot rdeča nit prepletajo skozi  vsa področja in so del načina življenja 

in dela v vrtcu. Predlagane vsebine -ločene za prvo in drugo starostno obdobje - predstavljajo  

možne poti in načine uresničevanja ciljev, vzgojitelj pa je tisti, ki se po strokovni presoji odloča 

kaj, kdaj in na kakšen način. 

 

Kurikulum omogoča strokovnim delavcem strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko 

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

neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu, vpetost vrtca v ožje in 

širše okolje … 

 

V kurikulu za vrtce so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje; spoznanja, da 

otrok dojema in razume svet celostno, se uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in družbenim 

okoljem ter v vrtcu razvija svojo družbenost in individualnost. 

Temeljni vzgojno - izobraževalni cilj vrtca je optimalni razvoj otroka ne glede na spol in 

kulturno poreklo,  veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.  

Bistvena razlika med vzgojnim programom in kurikulum je tudi v tem, da je v kurikulumu 

poudarek na celotnem  procesu predšolske vzgoje in ne samo na vsebinah. 

S 1. 9. 2001 je  Vrtec Domžale formalno pristopil k uvajanju kurikuluma.  

 

 

PRIORITETNE NALOGE 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? 

•  
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2. VZGOJA ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

 

• praznovanje 70 let Vrtca Domžale se bo začelo januarja 2018 

• praznovanje 20 let enote Cicidom 

• MOJ KRAJ, nadaljevanje projekta 

• PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK, s pestrimi vzgojnimi vsebinami 

 

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…  

 

4. NADALJUJEMO iz preteklosti  

 

a. ZDRAVJE 

b. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

c. DELOVNA VZGOJA 

d. EKOLOGIJA 
 

 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI, ki povezujejo vse enote 

 
 »MALI SONČEK«, gibalne dejavnosti se izvajajo v skupinah otrok od 2. leta dalje 

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

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

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

otroke letnika 2012, 2013,  spomladi 

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

april)  

 PALČEK BRALČEK prilagojena starosti otrok  (v sodelovanju s Knjižnico Domžale); 

 SKUPAJ V GORE, s starši in otroki vseh enot, 7. ali 14. april 2018 

 NOVO! PRAZNIČNO POPOLDNE, april 2018, praznovanje v sklopu 70 letnice 

Vrtca Domžale 

 NOVOLETNA PREDSTAVA za otroke JAZBEC IN NJEGOVO PETJE, avtorice 

Nine Mav Hrovat, gledališka skupina Vrtca Domžale  

 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 

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

 VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU - v sodelovanju s Policijsko postajo 

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

izvedba EVAKUACIJSKE VAJE v oktobru 

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

v enotah 

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI – zunanji izvajalci 
 

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

gledališke predstave v izvedbi Miškinega gledališča v prostorih KD Radomlje.  

• 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 

• Plavalni tečaj; marec in april 2018 

 

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… 

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI V POPOLDANSKEM ČASU  

 
Vrtec izvaja popoldanski program Cicibanove urice za otroke skupaj s starši, ki niso vključeni 

v vrtec in sicer: 

 

 BIBA SE IGRA 1-3 skupaj s starši), v enoti Palček: vodi Mojca Firm 

 

Program financira Občina Domžale. 

 

 

VRSTE PROGRAMOV 
 

Glede na čas trajanja izvajamo dnevni program, ki traja devet do enajst ur. Dovoljena 

maksimalna dnevna prisotnost otroka v vrtcu je devet ur.  
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Program vključuje tudi prehrano. 

 

Biba se igra – za otroke do 3. let starosti bomo začeli izvajati v oktobru ob tednu otroka in jih 

izvajali do predvidoma konca maja 2018. 

 

Tudi vse delavnice in tečaji se pričnejo v oktobru 2017 in trajajo do predvidoma konca maja 

2018. 

 

 

ORGANIZACIJA DELA 
 

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 .  

 

DNEVNI RED 

• Zajtrk:  

  - vse starosti: med 8. in 8.45 uro 

• Kosilo: 

     - skupine otrok  od 1 do 2. let ob 11.15 uri - najdlje do feb., nato ob 11.30. 

 -  skupine otrok  od 2 do 3. let ob 11.30  

  - skupine otrok  od 3 do 6 let ob 12.uri 

• Malica:  

 - vse starosti: 14.30 uri 

 

 
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)  
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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. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

PREDAVANJA IN IZOBRAŽEVANJA 

 
ZA STARŠE 

 

1. KOMUNIKACIJA V SODOBNEM SVETU;  

Slišati otroka, biti čuječ, a hkrati nepermisiven 

            Izvajalec: dr. Aleksander Zadel 

            Termin: 24. 10. 2017 

 

2. RADOSTI IN PASTI SODOBNE TEHNOLOGIJE  

Izvajalec: Miha KRAMLI 

Termin: 9. 1. 2018 

 

ZA STROKOVNE DELAVCE 

 

OBVEZNA IZOBRAŽEVANJA 

 

3. PRVA POMOČ (obvezno izobraževanje  za vse strokovne delavce/-ke, razen 

študentk). Izobraževanje je ovrednoteno z 0,5 točke. 

Izvajalec: Fani ČEH 

Termin: 1. skupina 6. 11. 2017 in 7. 11. 2017, 2. skupina 6. 11. in 8. 11. 2017  

(2 dni, po razporedu, ki ga boste dobili po enotah). 

 

4. RADOSTI IN PASTI SODOBNE TEHNOLOGIJE (obvezno izobraževanje  za 

vse strokovne delavce/ ke). 

 

Izvajalec: Miha KRAMLI 

Termin: 9. 1. 2018 

 

 
IZOBRAŽEVANJE PO IZBIRI  

 

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

nepermisiven 
Izvajalec: dr. Aleksander ZADEL, zunanji izvajalec 

Termin: 24. 10. 2017, 17. – 18.30  

 

2. KOMUNIKACIJA Z GLINO 
            Izvajalka: Saša Šinkovec, dipl.vzg., Vrtec Domžale 

            Termin: v tednu od 12. 3. do 15. 3. 2018 (točen datum sporočimo naknadno)  
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3. ZAČETNI KORAKI ŠIVANJA 
Izvajalka: Petra Kociper, pom.vzg., Vrtec Domžale 

Termin: 27. 11., 28. 11., 29. 11. 2017 

 

4. WORD – UREJANJE BESEDIL 

Izvajalec: Žan Rode, absolvent PEF, zunanji izvajalec 

Termin: konec januarja 2018 

 

5. QIGONG DELAVNICA V NARAVI 

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

Termin: v maju 2018 
 

6. PONOVITVENA BIBA PLEŠE – PLESNA DELAVNICA 

Izvajalka: Mira Vladimira Vrankar, mag. prof. pred. vzg., Vrtec Domžale 

Termin: 7. 3. 2018 
 

7. GIBALNE NALOGE IN IGRE Z IGRALNIM PADALOM ZA PREDŠOLSKE 

OTROKE 

                        Izvajalka: Tadeja Mišmaš, prof. športne vzgoje, Vrtec Domžale                         

                        Termin: 2. 10. 2017 ob 17.00 
 

8. MATEMATIKA KOT IGRA 

            Izvajalka: Fani Kunavar, dipl.vzg., Vrtec Domžale 

            Termin: 28. 9. 2017 
 

9. ŠTUDIJSKE SKUPINE: Formativno spremljanje v podporo vsakemu 

posameznemu otroku v vrtcu 

            Izvajalec: Zavod za šolstvo, zunanji izvajalec 

            Termin: sporočimo naknadno 
 

Vrtec Domžale kot eno od oblik promocije zdravja ponuja tudi:  
 

10. ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU – praktične vaje 
      (za strokovne delavke/delavce in tehnično osebje) 

                        Izvajalec: ŠAD Mavrica , zunanji izvajalec 

                        Termin: 15. 1. 2018 
 

 

KOMUNIKACIJA VČERAJ, DANES, JUTRI; TEMATSKA KONFERENCA, 
ki je sestavljena iz sledečih izobraževanj:  

 
1. RADOSTI IN PASTI SODOBNE TEHNOLOGIJE (Miha Kramli) 

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

nepermisiven (dr.Aleksander Zadel) 

3. KOMUNIKACIJA Z GLINO (Saša Šinkovec) 

 

Udeležba na vseh treh izobraževanjih bo ovrednotena z 0,5 točke. 
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VSEBINSKA PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVANJ 

 

 

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

nepermisiven 

Izvajalec: dr. Aleksander Zadel 

Termin: 24. 10. 2017 

 

Dobri odnosi, ustrezna komunikacija v sodobnem času in tveganje za psihično zdravje otrok 

in odraslih v dobi tehnologije (zasvojenost od interneta, tablic, računalnikov, telefonov…).  

 

6. KOMUNIKACIJA Z GLINO 

Izvajalka: Saša Šinkovec, dipl.vzg 

Termin: v tednu od 12. 3. do 16. 3. 2018 (točen datum sporočimo naknadno)  

 

Glina, kot komunikacija s samim seboj in kot terapevtsko sredstvo. Na delavnici boste z 

oblikovanjem gline ustvarjali različne izdelke in del tega bo namenjen praznovanju 70- letnice 

vrtca in vašim lastnim interesom. Utrjevali boste tudi osnove oblikovanja gline.  

 

7. ZAČETNI KORAKI ŠIVANJA 

Izvajalka: Petra Kociper, pom.vzg. 

Termin: 27. 11., 28. 11., 29. 11. 2017 (šivalni stroj prinesete s seboj)  

 

Petra Kociper, pom. vzg., iz enote Gaj, ki je po izobrazbi tudi obrtni tehniški konfekcionar, bo 

predstavila osnove/ tehnike šivanja in krojenja ter osnovo znanja v zvezi z izbiro blaga. 

Skupaj bomo šivali predpasnik (začetnice- znanje šivanja obrob, lažji motiv) ali torbico (kot 

nadaljevalni tečaj- krojenje, šivanje zadrge…). Šivalni stroj udeleženci prinesejo s seboj.  

 

8. WORD – UREJANJE BESEDIL 

Izvajalec: Žan Rode, absolvent PEF 

Termin: konec januarja 2018, ob 17. uri  

 

Vsebina izobraževanja:  

- osnovna struktura dokumenta, osnovno urejanje…, 

- urejanje kazal, 

- urejanje strani s številkami, 

- označevanje naslovov, 

- vnašanje fotografij v besedilo na pravi način, 

- vnašanje tabel, 

OBVEZNO- računalnik vsak udeleženec prinese s seboj! Mžna  v enoti. 

 

9. QIGONG DELAVNICA V NARAVI 

Izvajalka: Tadeja Lavtižar, dipl.vzg. 

Termin: maj, 2018 
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Spodbuditi kroženje življenjske energije či (chi ali qi) v človeškem telesu. Z redno vadbo 

dosežemo nemoten pretok energije po telesu in s tem energijsko ravnotežje v telesu, ki nam 

prinese pozitivne učinke kot so: obvladovanje stresa, dobro počutje, notranji mir in 

zmanjšanje bolečin. 

 

10. OBNOVITVENA BIBA PLEŠE – PLESNA DELAVNICA 

Izvajalka: Mira Vladimira Vrankar, mag. prof. pred. vzg. 

Termin: 7. 3. 2018 

 

Ples, gibanje v različnih formacijah, ob govoru, petju, glasbi, brez in z rekviziti. Plesali bomo 

že znane plese iz prvih dveh delavnic. 

 

11. GIBALNE NALOGE IN IGRE Z IGRALNIM PADALOM ZA PREDŠOLSKE 

OTROKE 

Izvajalka: Tadeja Mišmaš, prof. športne vzgoje                          

Termin: 2. 10. 2017, ob 17.00 
 

Poznamo različna igralna padala po velikosti in po materialu. Manjša padala so lahko tudi 

platnena ali bombažna, večje padalo pa naj bo iz lažjih, umetnih materialov, saj ga bo drugače 

težko držati napetega. 

Padalo je primerno za vadbo v uvodnem, glavnem ali zaključnem delu vadbene enote, saj 

intenziteto vadbe lahko prilagajamo z izborom iger. 

 

12. MATEMATIKA KOT IGRA 

Izvajalka: Fani Kunavar, dipl.vzg. 

Termin: 28. 9. 2017 

 

Vsebina izobraževanja: 

- Različne usmerjene matematične igre, 

- navodila za potek igre, 

- cilji, ki bi jih s posamezno igro dosegli. 

Delo bo potekalo na že pripravljenih podlagah. 

 

13. ŠTUDIJSKE SKUPINE: Formativno spremljanje v podporo vsakemu 

posameznemu otroku v vrtcu 

Izvajalec: Zavod za šolstvo 

Termin: sporočimo naknadno 

 

14. ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU 

Izvajalec: ŠAD MAVRICA  

Termin: 15. 1. 2018  

 

Vsebina: 

- Izobraževanja oz. praktično izvajanje vaj za pravilno držo, (vaje za sproščanje 

            ramen, hrbtenice, pravilno dvigovanje bremen...)  

- Seznanitev s hitrim sproščanjem in krepitev mišičnih skupin, kar posledično prinaša 

boljše fizično počutje. Tudi praktične vaje. 
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- Seznanitev in učenje gibalnih vaj, ki jih lahko izjavljajo zaposleni v sklopu delovnega 

časa na delovnem mestu. 

 

 

MENTORSTVO 

 
Vrtec Domžale bo nudil mentorstvo za opravljanje strokovnega izpita naslednjim kandidatkam: 

Zakrajšek Tjaša, Tina Novak, Blaž Cerar, Teja Patricija Kurent in Manca Vilar. 

 

Mentorstvo dijakom: SVŠ Ljubljana, SVŠ Kamnik, mentorstvo kandidatom poklicne 

prekvalifikacije in mentorstvo študentom predšolske vzgoje. 

Možno bo tudi mentorstvo kandidatom za svetovalno delo. 

 

 

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. 

 

 

DELO STROKOVNIH ORGANOV 
 

Vzgojiteljski zbor  - Pedagoška konferenca 

 

Najmanj 2-krat letno. Vsebina: 

 letni delovni načrt,  

 smernice za vzgojno delo, 

 analiza letnega dela, 

 analiza stanja in dosežki vrtca, 

 ocena razvojnih možnosti. 

 

Rok: 

 četrtek, 31. avgust 2017 

 torek, 19. junij 2018 

 četrtek, 30. avgust 2018 (za šolsko leto 2018/19)  

 

Nosilec: ravnateljica 
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Strokovni aktivi 

 

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, prosto je še mesto 

vodenja enega strokovnega aktiva   

 

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

 

Nosilec: vodje strokovnih aktivov, ravnateljica in pomočnici ravnateljice  

 

Vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi so za vse strokovne delavce obvezni. 

 

Aktiv vodij enot 

 

Aktiv vodij enot bomo imeli vsak prvi torek v mesecu. V oktobru si bomo ogledali Ljubljano s 

programom za predšolske otroke, v januarju se bomo udeležili strokovnega posveta v Ljubljani 

in marca ogled Kulturnega bazarja v Ljubljani 

 

 

PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 
 

Soupravljanje staršev pri dejavnostih vrtca: 

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

predstavnika,  ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 

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

 

Vsebina dela: 

 obravnava letnega delovnega načrta enote in zavoda, 

 seznanjanje z novostmi in posebnostmi enote in vrtca, 

 obravnava vprašanj in pobud. 

 

Ravnateljica skliče prvi svet staršev Vrtca Domžale, ki bo v sredo, 20. 9. 2017 v enoti Gaj.  
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PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM 
 

 sodelovanje z osnovnimi šolami,  

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

 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 evakuacijskih vajah v mesecu oktobru, 

 policijsko postajo - obiski policistov, 

 s Kulturnim domom Franca Bernika v Domžalah,  

 sodelovanje s čebelarsko zvezo,  

 idr…. 

 

 

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

 

 

 

Ravnateljica Vrtca Domžale 

                                                                                           Jana Julijana Pirman 
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LETNI DELOVNI NAČRT POMOČNICE RAVNATELJICE 

ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 
 

DAMJANA RODE 

 

Pomočnica ravnateljice pomaga ravnateljici pri opravljanju pedagoških ter organizacijskih 

nalog. Opravlja naloge, za katere ga pooblasti ravnateljica, ter jo nadomešča, kadar je odsotna. 

Pedagoško in organizacijsko delo pomočnice ravnateljice poteka v skladu z LDN Vrtca 

Domžale, prioritetnimi nalogami in cilji predšolske vzgoje  ter v skladu z individualnimi LDN 

posameznih enot. 

Kot pomočnica ravnateljice sem soodgovorna za uresničevanje vzgojnih ciljev in prioritetnih 

nalog ter za organizacijo vzgojnega  dela v enotah Vrtca Domžale. 
 

TEMELJNI CILJI katere si bom skupaj s strokovnimi delavci tudi sama prizadevala 

uresničiti so:  

- zadovoljstvo in dobro počutje otrok, staršev in zaposlenih, 

- ustvariti okolje v katerega bomo vsi radi prihajali in 

zagotoviti pogoje, v katerih bo vsak otrok dosegel tisto, kar želi in zmore   
 

PRIPRITETENE NALOGE ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 

1. KOMUNIKACIJA 

 komunikacijske veščine med udeleženci:  

 otrok-vzgojitelj-starš 

 poslušati, slišati, biti čuječ in se izogniti permisivni vzgoji 

 internetna/ spletna odvisnost 

 Prednosti uporabe interneta 

 Sodoben problem, ki prerašča v zasvojenost! 

 Kje je meja? 
 

      2.   VZGOJA ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

 praznovanje 70 let Vrtca Domžale se bo začelo januarja 2018 

 praznovanje 20 let enote Cicidom 

 MOJ KRAJ, nadaljevanje projekta 

 PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK, nadaljevanje            

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….. 

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

4. NADALJUJEMO  

 ZDRAVJE 

 MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

 DELOVNA VZGOJA 

 EKOLOGIJA 
 

PEDAGOŠKO DELO 
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-   Sodelovanje pri pripravi LDN in spremljanje realizacije ciljev. 

-   Svetovanje in pomoč vodji enote pri organizaciji dela. 

-   Spremljanje in pomoč pri izvajanju skupnih projektov. 

-   Svetovanje in pomoč pri uvajanju eAsistenta za vrtce. 

-   Organizacija in vodenje strokovnih aktivov vzgojiteljic in pomočnic/kov vzgojiteljic.  
 

ORGANIZACIJA DODATNIH DEJAVNOSTI 

- organizacija jesenovanja na kmetiji,  

- organizacija pet dnevnega plavalnega tečaja, 

- organizacija in koordinacija popoldanskih dejavnosti  
 

KOORDINACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 

- Rolanje,  

- Igre na snegu ,  

- Biba pleše, Mala Biba pleše 

- Čebelar 

- Kolesarjenje 

- Skupaj v gore, 

- Mali sonček 

 

 

IZOBRAŽEVANJE 

-   Sodelovanje na regijskih aktivih ravnateljev in pomočnikov ravnateljev 

-   Skrb za strokovno in interno  izobraževanje strokovnih in tehničnih delavcev v smislu 

informiranja, obveščanja, organiziranja in koordinacije 

-   Pomoč pri organizaciji predavanj za starše 
 

GOSPODARSKO- FINANČNA OPRAVILA 

- nakup vzgojnih sredstev in pripomočkov 

- nakup igrač 

- nakup potrošnega materiala 

- nakup drobnega inventarja 
 

ADMINISTRATIVNA OPRAVILA 

- priprava LDN,  

- priprava Analize LDN,  

- priprava poročil, statističnih podatkov, 

- vodenje evidence izobraževanj, 

- vodenje protikorupcijske komisije, 

- Organizacija in vodenje Civilne zaščite. 
 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

- Koordiniranje dela med vrtci, starši, zunanjimi sodelavci. 

- Promocija vrtca v javnosti 

- Sodelovanje z organizacijami v Občini Domžale, MŠŠ, ZRSŠ 

 
 

 

Domžale, 11. 9. 2017 

Pomočnica ravnateljice: 

                                                                                                                 Damjana Rode 



31 
 

LETNI DELOVNI NAČRT POMOČNICE RAVANTELJICE 

ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 
 

NINA MAV HROVAT 
 

Moje  delo bo potekalo v skladu z letnim delovnim načrtom Vrtca Domžale.  Pedagoško in 

organizacijsko vodenje bom na mestu pomočnice ravnateljice uresničevala tako, bom sledila 

prioritetnim nalogam Vrtca Domžale in ciljem predšolske vzgoje, hkrati  skladno z 

individualnimi letnimi delovnimi načrti posameznih enot. 

PRIORITETNE NALOGE za šolsko leto 2017/2018 so: 

2. KOMUNIKACIJA 

 komunikacijske veščine med udeleženci:  

 otrok-vzgojitelj-starš 

 poslušati, slišati, biti čuječ in se izogniti permisivni vzgoji 

 internetna/ spletna odvisnost 

 Prednosti uporabe interneta 

 Sodoben problem, ki prerašča v zasvojenost! 

 Kje je meja? 
 

      2.   VZGOJA ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

 praznovanje 70 let Vrtca Domžale se bo začelo januarja 2018 

 praznovanje 20 let enote Cicidom 

 MOJ KRAJ, nadaljevanje projekta 

 PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK, nadaljevanje   
          
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… 

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

4. NADALJUJEMO: 

• ZDRAVJE 

• MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

• DELOVNA VZGOJA 

• EKOLOGIJA 
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PEDAGOŠKO IN SVETOVALNO DELO 

 Pomoč in sodelovanje pri pripravi letnih delovnih načrtov, svetovanje pri načrtovanju 

vzgojiteljicam in spremljanje realizacije ciljev in vsebin, spremljanje poskusnega dela novo 

zaposlenim. Pomoč pri e-načrtovanju, uporabi e-asistenta in vodenju e-dnevnika. 

 Priprava načrtov in evalvacij skupnih obogatitvenih dejavnosti: Igre na snegu, Biba pleše 

in mala biba pleše, obisk čebelarja in tradicionalni slovenski zajtrk, obisk policista, obisk 

gasilcev in evakuacijska vaja, rolanje, kolesarjenje, Skupaj v gore, Mali sonček.  

 Organizacija mentorstva študentom in dijakom. 

 Organizacija mentorstva pripravnikom v vrtcu, hospitiranje njihovim nastopom in 

sooblikovanje strokovne ocene nastopov. 

 Hospitacije, pomoč mentoricam, dijakom, študentom in kandidatom pri opravljanju prakse, 

nastopov kot šolske obveznosti in kot pogoj za opravljanje strokovnega izpita.  

 Organizacija različnih dejavnosti za enote Vrtca Domžale. 

 Urejanje strokovne knjižnice Vrtca Domžale, priprava gradiv za strokovne delavke in 

vodenje izposoje knjig. 

 Svetovanje in spremljanje dela strokovnih delavk pri izboljšanju njihove 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.  

 Vodenje, zbiranje sredstev in koordiniranje pri praznovanju 70-letnice Vrtca Domžale. 

 Priprava, urejanje publikacije Vrtca Domžale, spletne strani in publikacije Moj kraj. 

 Spremljanje in pomoč pri izvajanju skupnih projektov. 

 Organizacija in vodenje aktivov strokovnih delavcev z različnimi vsebinami: 

november 2017, februar 2018, maj 2018. Vsebine, ki se bodo izvajale, se navezujejo na 

cilje, prioritetne naloge in smernice Vrtca Domžale. 

 Oblikovanje predlogov in izvedba postopkov za napredovanje zaposlenih v nazive. 

 Organizacija izobraževanj za strokovne delavce in starše. Skrb za interno izobraževanje 

strokovnih in tehničnih delavcev- priprava, pomoč, obveščanje in koordinacija. 

Organizacija izobraževanj s področja varstva pri delu in varstva pred požarom. Stalno 

osebno strokovno izpopolnjevanje. 

 Sodelovanje in organizacija kulturnih prireditev.  

 Izvajanje in organizacija kulturnega dopoldneva za otroke po enotah- obisk pisateljice za 

vse otroke v najstarejših skupinah. 

 Organizacija obiska Božička/Dedka Mraza za otroke. 

 Koordinacija pri organizaciji abonmajev, v sodelovanju s KD F. Bernik in KD Radomlje. 

 Sodelovanje pri organizaciji prireditve Bralnice pod slamnikom, koordinacija med 

organizatorji in Vrtcem Domžale. 

 Priprava in režija otroške predstave za otroke z gledališko skupino Vrtca Domžale.  

 Vodenje gledališke skupine Vrtca Domžale, organizacija nastopov in gostovanj.  

 Zbiranje in prebiranje strokovne literature, zbiranje ustrezne otroške literature (skrb za 

nabavo), posredovanje aktualnih strokovnih člankov zaposlenim.  

 Koordiniranje dela med vrtci, starši, zunanjimi sodelavci ter institucijami: Policija, 

Čebelarska zveza, ZRŠŠ, MŠŠ, Občino Domžale, kulturnimi domovi, knjižnico, šolami, 

Zdravstvenim domom, CPV..., zbiranje prispevkov, gradiv in oglasnih sporočil ter skladno 

z odobritvijo ravnatelja posredovanje po enotah. 

 Koordiniranje in dogovarjanje za uporabo zunanjih prostorov v različne namene. 
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DRUGO DELO 

 

 Urejanje spletne strani vrtca, obveščanje na spletni strani o aktualnih dogodkih.  

 

 Promocija vrtca v javnosti: objava člankov v občinskih glasilih, skrb za internetno stran 

Vrtca Domžale. 

 Izdelava koledarja za interno uporabo v namen obveščanja staršev na oglasnih deskah. 

 Skrb za nabavo igral, igrač, orodja, didaktičnega materiala in drugih sredstev za delo 

strokovnega in tehničnega osebja.  

 

 Vodenje evidenc o delovnem času zaposlenih in izrabi le-tega izven neposrednega dela v 

oddelku ter drugih evidenc povezanih z zaposlenimi. 

 Vodenje evidenc s področja varstva pri delu in varstva pred požarom 

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

posredovanje informacij, sodelovanje z drugimi institucijami. 

 

 Priprava investicijskega vzdrževanja in sanacijskih del po enotah (zbiranje ponudb, 

priprava, koordinacija med izvajalci…). Vodenje evidenc za periodične in letne preglede in 

servise aktivne požarne zaščite, peči, električnih, vodovodnih in centralnih sistemov, 

vzdrževanje objektov in igrišč. 

 

 Sodelovanje z inšpekcijskimi službami. 

 

 Priprava in pošiljanje dopisov, zbiranje ponudb, oblikovanje vabil na različna srečanja 

(sestanki in podobno). 

 

Skrbela bom za dobro komunikacijo s strokovnimi in drugimi delavci Vrtca Domžale in 

zunanjimi sodelavci, pomagala pri organizaciji dela v enotah, sodelovala pri oblikovanju 

urnikov, nabavi sredstev, organizaciji in drugih delih, ki bodo v pomoč vodjam ter drugim 

zaposlenim v Vrtcu Domžale.  

Pomočnica ravnateljice: 

                                                                                                                      Nina Mav Hrovat 

Domžale, 7. 9. 2017 
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LETNI DELOVNI NAČRT SVETOVALNE DELAVKE ZA 

ŠOLSKO LETO 2017/2018 
 

MARIJA JERMAN 

 

I. PRIORITETNE NALOGE 
 

1. V okviru dolgoročnih prioritetnih nalog Vrtca Domžale bom posebno pozornost tudi 

letos posvetila ohranjevanju dobrega sodelovanja s starši in v zvezi s tem:  
 

 svetovanju in informiranju staršev o postopku sprejema otrok v vrtec (osebno, 

telefonsko, preko elektronske pošte), 

 informiranju  in svetovanju  staršem v zvezi z uvajanjem otrok v vrtec na uvodnih 

roditeljskih sestankih za starše novincev posameznih enot ter po potrebi osebno,  

 informiranju staršev o zakonskih novostih v zvezi z uveljavljanjem znižanega 

plačila vrtca ter opozarjanju staršev na pravočasno vlaganje vlog za znižano plačilo 

vrtca  - osebno, preko kotičkov za starše in spletnih strani vrtca, elektronske pošte, 

uvodnih roditeljskih sestankov za starše novincev, preko sodelovanja s centrom za 

socialno delo, 

 informiranju staršev o možnostih pridobitve pomoči ob zaznanih razvojnih in ali 

čustveno  vedenjskih težavah otrok ter v zvezi s tem:  

-     osebno informiranje staršev o možnosti pomoči strokovnjakov tima za duševno  

      zdravje otrok in mladostnikov v zdravstvenem domu z napotnico pediatra  

      (predvsem za primere, ki ne nakazujejo smiselnosti usmeritve otrok s  

      posebnimi potrebami),  

- pridobitve dodatne strokovne pomoči v vrtcu preko postopka  usmerjanja otrok s 

posebnimi potrebami (osebno). 

                 V obeh primerih bom sodelovala s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo ter  

                 psihologinjo, ki izvaja dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami,  

                 usmerjenimi z odločbo Zavoda za šolstvo, zaposleno v Vrtcu Domžale.  

 Promocija zavoda (preko postopka sprejema novincev s predstavitvijo zavoda, 

ponudbe programov, preko  spletnih strani na internetu s prispevki in ažuriranjem 

informacij v kotičku za starše in v rubriki aktualno),  

 Aktivnosti v okviru strokovne knjižnice Vrtca Domžale (izposoja knjižnega gradiva 

za starše z možnostjo svetovanja ali s pošiljanjem preko interne pošte v enoto, v 

katero je vključen otrok. 

 Obveščanju staršev o možnostih socialnovarstvenih in psihosocialnih pomoči 

zunanjih institucij,  šolah za starše, zanimivih informacijah  na internetu  

 Mesečno ažuriranje podatkov v spletnih aplikacijah na portalu Ministrstva za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport   

- Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja 

- Prosta mesta 
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2. V okviru letnih prioritetnih nalog bom opravila naslednje:  
 

 Izdelava analize spremljanja prihodov in odhodov otrok po vseh devetih enotah v 

obdobju 4 tednov (oktober 2017) 

 Za šolsko leto 2017/2018 se po končanju  vseh  odprtih postopkov o  usmeritvi, 

predvideva 18 otrok z odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. V mesecu 

septembru bo imelo odločbo  13 otrok, do konca leta 2017 pa se  predvideva še 5 

odločb.   Še naprej bom koordinirala delo strokovnih skupin za posamezne primere. 

Vodila bom predpisano dokumentacijo v okviru osebnih map,  sodelovala bom pri 

organizaciji in poteku timskim strokovnih sestankov v okviru vrtca ter pri 

organizaciji in sodelovanju v razširjenih timskih sestankih  z zunanjimi inštitucijami 

(Zdravstveni dom, Center za socialno delo). V vedno več primerih odločbe o 

usmeritvi določajo kombinacijo izvajalcev dodatne strokovne pomoči in sicer 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in logopeda. Predvidevamo, da bomo 

glede na odločbe potrebovali specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za 16 otrok 

in logopeda za 13 otrok. Od 18 odločb 3 določajo spremljevalca za primere otrok z 

redkimi dolgotrajnimi boleznimi, od tega v 2 primerih le spremljevalca, v enem pa 

spremljevalca, specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in logopeda.  

 Obiski v vseh 47 oddelkih s predhodno najavo vodjem enot in spodbudo 

vzgojiteljicam, da pripravijo morebitne predloge in vprašanja za svetovalno službo 

(oktober, november december 2017) 

 Koordinacija pri aktivnostih za dodatno skrb ne samo za otroke s posebnimi 

potrebami, usmerjenimi z odločbo o usmeritvi in za otroke z razvojnimi in vedenjsko 

čustvenimi težavami, ki niso usmerjeni z odločbo o usmeritvi, še za naslednje 

ranljive skupine otrok:  

- otroci z nizkim socialno ekonomskim in kulturnim statusom 

- otroci pripadniki etničnih manjšin 

- otroci priseljencev 

- otroci beguncev in azilantov 

- otroci iz disfunkcionalnih okolij, zlorabljeni otroci 

- preveč zaščiteni otroci 

 Iz leta v leto se nakazuje težje delo pri oblikovanju oddelkov. Če smo se pred                   

leti spopadali s problematiko čakajočih otrok na vstop v vrtec, se trenutno že 

                  srečujemo s problemi popolnitve oddelkov oziroma kako oddelke popolniti, da  

                  bodo obenem ustrezali tako zakonskim podlagam za oblikovanje oddelkov kot tudi  

                  željam staršev po določenih enotah zaradi bivanja v določenih šolskih okoliših  in  

                  zaradi specifičnih poslovnih časov posameznih enot ter starostne strukture otrok,  

                  za katere starši žele, da vstopijo v vrtec. Več oddelkov kot v preteklosti, je  

                  kombiniranih in heterogenih, kar predstavlja zahtevnejše delo za strokovne  

                  delavke in več pojasnjevanja staršem, da so oddelki pravilno oblikovani in da  

                  tovrstni oddelki za otroke predstavljajo tudi veliko prednosti. 
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II. TEKOČE DELO 
 

 

Področje dejavnosti Vsebine 

 

I. SVETOVALNO  

    DELO ZA  

    OTROKE 

1. Pripravljalni postopek za sprejem otrok v vrtec 

(podrobneje pod III) 

2. Delo za otroke s posebnimi potrebami (Podrobneje 

navedeno pod prioritetne naloge za šol. l. 17/18), 

3. Delo za družine, ki imajo težave izvirajoče iz socialnega 

okolja -  materialna problematika družine,  zanemarjanje, 

zlorabe,  psihosomatske motnje, alkoholna zasvojenost 

staršev . 

 preventivno delo - vodenje pripravljalnega postopka za 

sprejem otrok in v sklopu tega ev. svetovanje ter 

povezovanje z institucijami po potrebi, 

 spremljanje teh otrok v vrtcu po vključitvi en ev. 

aktivnosti za izboljšanje stanja (sodelovanje z vzgojnim 

osebjem, starši in po potrebi z zunanjimi institucijami) 

 

II. SVETOVALNO       

     DELO Z VZGO- 

     JITELJICAMI 

IN 

     POMOČNICAMI 

 Oblikovanje oddelkov, sodelovanje pri izbiri poslovnega 

časa, spremljanju otrokovega razvoja, spremljanju 

integracije otrok s posebnimi potrebami, vključevanju 

novo sprejetih otrok v skupino, sodelovanje pri prehodu 

otrok iz vrtca v šolo, iz oddelka v oddelek, iz vrtca v vrtec, 

sodelovanje pri reševanju problematike navedene pod 

poglavjem I- 3. 

 

III. SVETOVALNO          

      DELO S STARŠI 

      IN DRUŽINAMI 

 Ob sprejemu otrok: celovita podaja informacij o 

možnostih vključitve v posamezne enote - od rednih 

dejavnosti do skrajšanih oblik v popoldanskem času za 

otroke, ki niso v dnevnem varstvu, 

 svetovanje staršem oz. pomoč pri odločitvi o izboru oblike 

varstva, primerne starosti otroka za vstop v organizirano 

varstvo, seznanjanje staršev s kriteriji in načinom 

sprejemanja otrok v vrtec, kratka predstavitev 

kurikuluma, seznanjanje staršev s specifiko uvajalnega 

obdobja, podaja informacij o ceni programov, možnostih 

zniževanja prispevkov staršev ter načinu uveljavljanja 

znižanega plačila, predstavitev specifike oz. programske 

usmerjenosti posameznih enot, svetovanje staršem ob 

izpisih otrok - preverjanje nadaljnjega varstva, svetovanje 

za vključitev v druge programe vrtca. 

 sodelovanje na roditeljskih sestankih – predvsem za 

novince v vseh enotah in ev. pogovornih urah, 

 sodelovanje v svetu staršev, 

 seznanjanje  z zakonskimi možnostmi denarnih pomoči in 

napotitev v ustrezno institucijo (znižano plačilo vrtca, 

otroški dodatek, denarni dodatek, denarne pomoči pri 

kritju stroškov letovanj, denarni dodatek v sklopu 

otroškega dodatka v primeru bolezni, možnosti koriščenja 

poletne in zdravstvene rezervacije v vrtcu,  
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 sodelovanje s starši v zvezi z reševanjem problematike 

navedene pod I –3., 

 posebna skrb tistim staršem oz. družinam, ki ne sodelujejo 

z vrtcem. 

 

IV. SODELOVANJE      

      Z VODSTVOM 

 Sodelovanje v evalvaciji dela v vrtcu, oblikovanje oddelkov, 

vodenje pripravljalnega postopka za sprejem otrok, evalvacija 

oblik sodelovanja s starši, obogatitveni in nadstandardni 

programi,  

 raziskovanje in razvojno analitično delo (analiza potreb po 

organiziranem varstvu, analiza potreb in pričakovanj staršev 

za nove oblike dela, spremenjen poslovni čas, nove oblike 

sodelovanja staršev, zbiranje pobud in pripomb staršev v 

razgovorih z njimi, sodelovanje v  svetu zavoda 

 

V. SODELOVANJE 

     Z ZUNANJIMI  

     INSTITUCIJAMI 

 Sodelovanje predvsem s centrom za socialno delo in 

zdravstvenim domom pri skupnem reševanju problematike 

otrok s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja (vzgojna 

zanemarjenost, materialna problematika družine,  otroci s 

posebnimi potrebami,  

 sodelovanje z osnovnimi šolami,  

 sodelovanje z Republiškim regijskim aktivom svetovalnih 

delavcev v vrtcih,  

 sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, in 

šport ter Zavodom za šolstvo,  

 sodelovanje s krajevnimi skupnostmi in ustanoviteljem. 

 

VI. OSTALO DELO 
 javna dela (sodelovanje pri razgovorih s kandidati), 

 kronika (pisanje kronike zavoda), 

 sodelovanje v svetu zavoda (priprava gradiv, pisanje 

zapisnika) 

 ažuriranje podatkov na spletu za dostop do informacij 

javnega značaja 
 

 

Izobraževanje v šol. l. 2017/2018:      -  študij strokovne literature, 

                -  udeležba na seminarjih, organiziranih v sklopu               

                   zavoda  

                -   udeležba na študijskih skupinah za svetovalno delo 

                -  izobraževanje v sklopu Republiškega aktiva  

                   svetovalnih delavcev  

                       

 

 

                                                                                                                    Svetovalna delavka: 

                                                                                                                   Mija Jerman, soc. del. 
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LETNI DELOVNI NAČRT IZVAJALKE DODATNE 

STROKOVNE POMOČI ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 
 

SERGEJA HUDOLIN 

1. Splošni cilji dela:  

- Uresničiti model zgodnje obravnave v praksi. Njen glavni cilj je nudenje opore 

otroku, načrtno delo na njegovih šibkih področjih, spodbujanje močnih področij, 

pomoč družini in ostalim osebam, ki so vključene v otrokov vzgojno izobraževalni 

proces. Povezana je s pravico otroka in njegove družine do pomoči. 

- Inkluzija otrok s posebnimi potrebami.  

- Skupno načrtovanje dela in usklajenost s svetovalno delavko, vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljic  

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) opredeljuje naslednje 

skupine otrok s posebnimi potrebami: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci 

z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci 

s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Odločbo izda Zavod Republike Slovenije za  

šolstvo. Na njeni podlagi se lahko prilagaja organizacija dela v oddelku. Določa tudi 

obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči. Naši otroci imajo določeni po dve 

uri DSP, ki jih izvaja specialni pedagog in logoped do dve uri svetovalnih storitev na 

teden.  

Na individualnih urah bo poglavitna metoda dela igra. Otroci bodo preko različnih 

didaktičnih materialov prejemali nove izkušnje in znanja. Pri delu se bo upoštevalo cilje 

iz individualiziranega programa, ki bodo temeljili predvsem na otrokovih 

primanjkljajih. Težnja pa je, da bodo zajemali vseh šest področij iz Kurikuluma za vrtce: 

gibanje, jezik, matematika, narava, družba in umetnost in bodo usklajeni s temami, ki 

se obravnavajo v rednih skupinah v vrtcu. 

 

2. Število obravnavanih otrok: 

- 9 otrok z odločbo za DSP 

- 8 otrok čaka na odločbo o usmerjanju ter dodatni strokovni pomoči, ki bodo prišle 

tekom šolskega leta 

- 4 otrokom se nudi podpora in spremljanje razvoja 
 

3. Lokacije, kjer potekajo ure DSP in podpora otrokom, ki čakajo na odločbo za DSP (število 

otrok na posamezni lokaciji): 

Enota Palček: 7 otrok 
Enota Kekec: 4 otroci 
Enota Mlinček: 2 otroka 

Enota Gaj: 2 otroka 

Enota Racman: 1 otrok 

Enota Krtek: 1 otrok 

Enota Ostržek: 2 otroka 

Enota Cicidom: dogovor za opazovanje 2 otrok 
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4. Prostori za izvedbo DSP in podpore: 

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

Enota Kekec: pedagoška soba in garderoba – telovadni prostor 

Enota Mlinček: garderoba 

Enota Gaj: kabinet DSP, telovadnica, večnamenski prostor, igralnice, igrišče 

Enota Racman: kabinet DSP in večnamenski prostor 

Enota Krtek: kabinet 

Enota Ostržek:  

Enota Cicidom:  
 

V vseh enotah se bo po potrebi  izvajal DSP tudi v telovadnici, zunaj na prostem ali v 

prazni igralnici – glede na možnosti in razpolago prostorov v enotah. V enotah kjer ni 

kabineta za individualno obravnavo, bom DSP izvajala v prostih igralnicah, 

večnamenskem prostoru ali igrišču.  

 

5. Sredstva za izvedbo DSP 

Pri delu bom uporabljala igrače in sredstva, ki jih priskrbi vrtec, nekaj pa jih bom 

pripravila sama.  

Pri svojem delu bom uporabljala: natikanke, knjige, delovne liste, vstavljanke, 

sestavljanke, prilagojena pisala, senzorne slikanice, igrače za razvoj motorike, 

grafomotorične podloge, kinetična mivka, telovadne in masažne žoge, taktilne diske, 

kolebnice, obroče, žoge, plošče in ostale pripomočke za ravnotežje, senzorno pot, 

trampolin ipd…  

Za posameznega otroka bom izdelala učne pripomočke glede na specifične potrebe 

otroka (delovne liste, različne družabne igre, socialne zgodbe, tematske kartice, table za  

žetoniranje, tipanke ipd).  

Na vsaki enoti vrtca bom glede na potrebe otrok pripravila nabor materialov in igrač, ki 

bodo spodbujale njihov razvoj. V kolikor se bo izkazalo, da je igrača ključna za 

napredek, bo dosegljiva tudi ostalim strokovnim delavcem tudi v času, ko se DSP ne bo 

izvajal. Shranjena bo po dogovoru v enoti otroka, ki jo potrebuje.  

 

6. Načrt za delo v šolskem letu 2017/2018: 

V letošnjem šolskem letu nadomeščam specialno pedagoginjo Blanko Colnerič, zato 

bom poskušala nadaljevati delo, ki ga je že zastavila Blanka. Na podlagi 

individualiziranih programov (IP) in evalvacij bom nadaljevala delo z otroki z 

odločbami ter nudila strokovno podporo otrokom, ki na odločbo še čakajo. Pri otrocih, 

ki bodo tekom leta prejeli odločbo, bom skupaj z vzgojiteljicami, pomočnicami, 

zunanjimi strokovnjaki, svetovalno delavko ter starši oblikovala individualiziran 

program. Veliko časa bom namenila sodelovanju z vsemi, ki so vključeni v razvoj 

posameznega otroka.  
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Prioritetne naloge v letu 2017/2018: 

 

- Izvajanje DSP: ure na podlagi odločb bom realizirala na podlagi vnaprej 

dogovorjenega urnika s sodelovanjem vzgojiteljice in v dogovoru s starši.   
 

- Priprava, izvajanje in spremljanje individualiziranega programa za posameznega 

otroka: Načrt dela bo organizirano zapisan v IP. Napredek otroka pa evalviran ob 

polletju ter na koncu šolskega leta s pomočjo strokovnih skupin. Posamezne 

napredke bomo ovrednotili in si sproti zastavljali nove cilje za dodatni napredek 

otroka. 
 

- Poudarek na socialnih spretnostih in vključenosti (inkluziji) OPP: Pri delu z otroci 

s posameznimi primanjkljaji bom pozorna na njihove socialne spretnosti, 

vključenost v skupino in način pristopanja k skupinski igri. Zato bom na ure DSP 

povabila tudi ostale otroke, kjer bomo vaje izvajali v paru ali manjši skupini ter s 

tem širili socialne spretnosti, sprejemanje in spoznavanje drugačnosti posameznih 

otrok in lajšali pristop k skupinski igri.  
 

- Pisanje poročil o otrocih: Po potrebi in v sodelovanju z zunanjimi institucijami bom 

pisala poročila o otrocih.  
 

- Opazovanje in odkrivanje motenj in zaostankov pri otrocih, ki so vključeni v Vrtec 

Domžale.  

Opazovanja otrok, na katere opozorijo vzgojiteljice oziroma starši sami: 

Opazovanja se izvajajo znotraj skupine. Po opazovanju otroka v skupini se 

vzgojiteljica za izvajanje DSP in svetovalna delavka pogovorita o opažanjih in 

nadaljnjih korakih. Delo svetovalne delavke in vzgojiteljice za DSP se prepleta tako 

pri otrocih, ki že imajo odločbo kot tudi pred pridobitvijo odločbe o usmerjanju.  
 

- Vključevanje v dejavnosti v skupinah: v kolikor bi se pokazalo, da obravnavani 

otrok določenih dejavnosti ne uspe narediti ali dokončati, potem lahko pri uri DSP 

to nadaljujemo. DSP se lahko izvaja tudi v skupini kot podpora otroku pri 

posameznih skupinskih dejavnostih, pri katerih potrebuje pomoč.  

 

- Sodelovanje s starši: S starši bom sodelovala pri pripravi IP, evalvacijah in 

pogovornih urah. Z njimi bom vzdrževala kontakte po telefonu ali e-pošti, saj jih 

bom prosila, da morebitne izostanke otroka z DSP sporočajo tudi direktno meni na 

mobilni telefon ali e-pošto.  

  

- Sodelovanje z vzgojitelji/cami in pomočniki/cami: Z vzgojitelji/cami in 

pomočniki/cami bomo sodelovali predvsem na izmenjavi opažanj, pri pripravi IP, 

evalvacij in na srečanjih strokovnih skupin. Skupaj bomo načrtovali dejavnosti 

oziroma prilagoditve pri določenih dejavnostih za posameznega otroka z DSP.  

 

- Sodelovanje s svetovalno delavko: Potrebno bo tesno sodelovanje predvsem v 

začetnih mesecih ter pri pripravi ter izvedbi strokovnih skupin, timskih sestankov 

ter pripravi IP ter evalvacij. Na številnih področjih dela se bova usklajevali in 

dopolnjevali, predvsem z izmenjavo informacij o otrocih z DSP, ki jih spremljava 
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obe. Izmenjevali si bova podatke, usmeritve in zakonodajne novosti na tem 

področju.  

  

- Sodelovanje z vodstvom vrtca: Z vodstvom vrtca bom sodelovala predvsem pri 

dogovorih za nabavo didaktičnih igrač ter materialov, ki so potrebni za strokovno in 

kvalitetno delo pri izvajanju dodatne strokovne pomoči. Z njimi se bom dogovarjala 

tudi o dodatnem strokovnem usposabljanju ali hospitacijah na drugih institucijah. O 

svojem delu jih bom redno obveščala in svoje delo usklajevala glede na njihova 

strokovna priporočila.  
 

- Sodelovanje na strokovnih skupinah: Skupaj s člani strokovnih skupin bomo 

pripravili IP, evalvacije in si zastavljali nove cilje za otrokov napredek. Srečevali se 

bomo vsaj trikrat na leto (priprava IP, polletna evalvacija, zaključna evalvacija).  
 

- Sodelovanje na timskih sestankih: Po potrebi se bomo skupaj z vzgojiteljicami, 

pomočnicami in starši otroka srečevali na timskih sestankih in skupaj vrednotili ter 

načrtovali cilje za otroke, pri katerih bomo opazili določene primanjkljaje, vendar 

le ti še niso usmerjeni in nimajo odločbe za DSP.  

 

- Pogovorne urice: Po dogovoru bom na razpolago v popoldanskem času enkrat na 

mesec tako staršem otrok s posebnimi potrebami kot strokovnim delavcem vrtca.  
 

- Sledenje LDN Vrtca Domžale, kurikulumu  in sodelovanje pri projektih vrtca: 

svoje delo bom usklajevala z LDN Vrtca Domžale, prilagajala način dela glede na 

kurikulum za vrtce ter sodelovala pri projektih vrtca. 
 

- Timsko sodelovanje s strokovnjaki, ki obravnavajo otroke z DSP v zunanjih 

institucijah: z različnimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroke s posebnimi 

potrebami, bom v stiku preko telefona, e-pošte ali pa se bomo srečevali na timskih 

sestankih ali multidisciplinarnih timih (Zavod za slepo in slabovidno mladino, ZD 

Domžale, CSD Domžale, ZGNL, logopedi, tiflopedagogi, kliničnimi psihologi, 

specialnimi pedagogi, …) 
 

- Dodatno strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z novostmi (tudi 

zakonodajnimi) na področju dela z OPP: Spremljala bom vabila na strokovna 

izpopolnjevanja ter različne seminarje za osebnostno ter strokovno rast. Hodila bom 

na aktive izvajalcev dodatne strokovne pomoči, da bom lahko ažurno spremljala 

novosti na področju specialne pedagogike ter zakonodajnih sprememb ter 

individualno študirala različno strokovno literaturo.  

 

 

Domžale, 7.9.2017                                        Izvajalka DSP:  

                                                                                                Sergeja Hudolin, univ. dipl. psih. 
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1. PREHRANA PREDŠOLSKIH OTROK – SPLOŠNO 

 

Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej pa je 

pomembna v otroštvu, saj otroci rastejo in se razvijajo. Otroci začnejo že zelo zgodaj spoznavati 

okuse in razvijati prehranske navade.  Pomembno je, da se v tem obdobju oblikujejo ustrezne 

prehranske navade, da otroci osvojijo čim več prehranskega znanja in ustvarijo pozitiven odnos 

do zdravega načina prehranjevanja, kar je dobra popotnica za kasnejša življenjska obdobja.  

Skrb za zdravje otrok je v Vrtcu Domžale v ospredju tudi pri načrtovanju prehrane. 

Večina otrok preživi v vrtcu dve tretjini svojega  časa, zato z vso odgovornostjo in strokovnostjo 

pripravljamo prehranjevalni program za posamezno starostno obdobje. Z uravnoteženo 

prehrano, ki ustreza potrebam otrok, pripomoremo k pravilni rasti in razvoju ter psihofizični 

kondiciji otrok. 

Pri načrtovanju prehrane dosledno upoštevamo prehranske normative  in priporočila za zdravo 

prehrano otrok, ki smo jih prevzeli po evropskih priporočilih in se ravnamo po prehranskih 

smernicah v vrtcu in šoli, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje s sodelovanjem Ministrstva za 

zdravstvo v letu 2005. Z načinom prehrane v vrtcu želimo razvijati ustrezne prehrambene 

navade otrok ter spodbuditi aktiven odnos pedagoškega osebja in staršev do zdrave hrane. 

Veliko pozornosti namenjamo pripravi in postrežbi jedi, tako da jim nudimo prijazno 

prehranjevalno okolje in pri otrocih vzbujamo tek.  Pri starejših otrocih uporabljamo servirno 

posodo iz porcelana in uvajamo samopostrežne obroke. 

 

Prizadevamo si, da bi otrokom ponudili čim več raznovrstne hrane in jedi ter jih spodbujamo, 

da bi poskusili tudi takšno, ki se jim ne zdi mikavna. Otroci imajo po navadi radi hrano, ki jim 

je domača in so do vsake nove nezaupljivi. V družbi vrstnikov in ob spodbudah odraslih pa jo 

poskusijo in sprejmejo. S takšnim ravnanjem spoštujemo otrokovo pravico do lastnega okusa 

in teka. 

 

 

1.1. ŠTEVILO IN RAZPOREDITEV DNEVNIH OBROKOV 

 

V Vrtcu Domžale imamo:   

 eno centralno (in lastno) kuhinjo v enoti Gaj  

 1 lastno in razdelilno kuhinje v enoti Cicidom  

 4 razdelilne kuhinje v enotah Mlinček, Ostržek, Kekec in Krtek. 

 2 lastni kuhinji v enotah Racman in Palček.  

 V centralni kuhinji Vrtca Domžale v enoti Gaj pripravljamo dnevno povprečno 590 

zajtrkov, 140 dopoldanskih malic (za otroke od 1-3let), 610 kosil in 550 popoldanskih 

malic. Od tega se pripravlja 155 obrokov za lastne potrebe za prehrano otrok in zaposlenih 

v enoti Gaj. Preostali obroki za otroke druge starostne skupine se iz centralne kuhinje 

transportirajo v namenskih transportnih posodah v 5 dislociranih enot. V razdelilnih 

kuhinjah se hrana iz centralne kuhinje razdeli otrokom, v lastni kuhinj (enota Cicidom) pa 

za prvo starostno skupino otrok starosti 1-2 leti pripravijo kosila sami (skupaj 14 obrokov). 

V enoti Gaj se pripravlja kosilo še za zunanje odjemalce: Zavod Papilot (15-20 kosil za 

odrasle) ter nekaj posameznikov. 

 V lastni kuhinji enote Palček pripravljamo dnevno povprečno 180 zajtrkov, 45 

dopoldanskih malic (za otroke od 1-3 let), 180 kosil in 160 popoldanskih malic ter tri kosila 

za zunanje odjemalce. 



44 
 

 V lastni kuhinji enote Racman se poleg priprave obrokov za lastne potrebe štirih oddelkov 

vrtca (73 otrok in 12 zaposlenih)  pripravlja obroke tudi za potrebe Osnovne šole Dragomelj 

za šolarje in tam zaposlene (18 zajtrkov, 373 malic, 310-320 kosil in 96 popoldanskih 

malic).  

 

Časovna razporeditev obrokov poteka v vseh enotah v 2 do 3-urnih razmikih:  

 ZAJTRK:  med 8.00 in 8.45 uro  

 DOP. MALICA:  okrog 10. ure ( za starostno skupino 1-3 let) 

 KOSILO: 11.15 za skupine otrok starosti 1-2 let 

                       11.30 za skupine otrok starosti 2-3 let 

                       12.00 za skupine otrok starosti 3-6 let. 

 POPOLDANSKA MALICA  ob 14. 30 uri. 

 

1.2. PREHRANA V VRTCU ZA NAJMLAJŠO STAROSTNO SKUPINO OTROK  

 

Za najmanjšo starostno skupino otrok starosti 1-2 let so jedilniki in sama priprava obrokov 

prilagojena njihovi starosti in sposobnosti prehranjevanja. Prve mesece (predvidoma do 

januarja) se v dogovoru z vzgojiteljico in sposobnostjo prehranjevanja posamezne skupine za  

najmlajše otroke pripravlja tudi mlečne zajtrke, pripravo kosila se prilagaja glede na 

sposobnosti prehranjevanja otrok te starosti (manj začinjena, bolj pasirana in sesekljana hrana, 

kuhane solate, izloča se živila, neprimerna za dojenčke ipd.). Prav tako imajo najmlajši otroci 

1-2 leti prilagojeno popoldansko malico (sadne kaše ipd.) – v dogovoru z vzgojiteljicami.  

V dogovoru z vzgojiteljicami se prične postopoma uvajat v prehrano najmlajših vse jedi, tako 

da se lahko do poletja postopoma privadijo na mešano prehrano in različne nove okuse.  

 

1.3. DIETNI OBROKI 

Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej. Posamezniku glede omejitve 

v izboru živil izdelamo tabelo dovoljenih in prepovedanih živil, ki jo imajo v vsaki kuhinji in 

igralnici, kjer pripravljajo dietno prehrano. V Vrtcu Domžale pripravljamo dietno prehrano za 

vse otroke, katerih starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega pediatra z navedbo dietne 

prehrane ali priporočila Dietne posvetovalnice pri Pediatrični kliniki KC. Po podatkih v 

septembru 2017 se trenutno pripravlja dietno prehrano za 44 otrok, od tega za 34 predšolskih 

otrok in za 10 otrok iz OŠ Dragomelj. Na tem področju izvajam nabavo dietnih živil, 

pripravljam prilagojene dietne jedilnike, svetujem zaposlenim v kuhinji ter sodelujem s starši 

in strokovnimi delavkami.  

2. NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA PREHRANE 

2.1. PREHRANA OTROK V VRTCU JE NAČRTOVANA TAKO, DA:  

 

 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;   

 količinski normativi za prehrano najmlajše skupine 1-3 let so 80% glede na otroke stare 4-

6 let;   

 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; 
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 se držimo načela pestrosti in visoke kvalitete živil; 

 imamo vzpostavljen notranji nadzor nad živil in postopki priprave od nabave do zaužitja 

(HACCP);  

 izbiramo živila,  ki so  primerna letnemu času; 

 nabavljamo živila sproti in sveža; 

 se izogibamo prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem; 

 meso klavnih živali občasno (vsaj 3x mesečno) nadomeščamo z ribami; 

 vsaj enkrat tedensko pripravimo brezmesni obrok; 

 poudarek dajemo vključevanju stročnic (grah, fižol, leča, čičerika) in žit (pira, prosena kaša, 

ajdova kaša, kvinoja, žitni polnovredni kosmiči) v prehrano, saj so biološko enakovredno 

nadomestilo za meso;  

 v vsakodnevno prehrano vključujemo mleko in mlečne izdelke, ki zadostijo potrebam po 

kalciju; 

 sladice in sladoled vključujemo v jedilnik občasno, pri popoldanski malici so pretežno v 

kombinaciji s sadjem;   

 vsakodnevna prehrana vsaj pri enem obroku vsebuje sveže sadje in/ali zelenjavo; 

 vsak dan imajo otroci na razpolago jabolka;  

 imajo otroci včasih na izbiro več vrst solate (npr. solatni bife, sestavljena solata); 

 pri pripravi obrokov ne uporabljamo nobenih umetnih dodatkov za izboljšanje okusa ampak 

samo naravne začimbe; 

 peciva pretežno pripravljamo v domači kuhinji; 

 pri pripravi jedi uporabljamo zdrave načine toplotne obdelave ( dušenje, kuhanje, peka v 

parno konvekcijski peči namesto cvrtja) 

 omejujemo porabo belega sladkorja, soli in nezdravih maščob ter skupen vnos sladkorja 

nadomeščamo z bolj zdravimi sladili (med, zgoščeni jabolčni 100% sok);  

 kot sestavni del obrokov občasno ponudimo predvsem sokove brez dodanega sladkorja in s 

100% sadnim deležem;  

 omejujemo uživanje belega kruha ter ga nadomeščamo z ajdovim, rženim, črnim, ovsenim, 

pirinim  in polnozrnatim;  

 uporabljamo kvalitetne maščobe (100% sončnično, repično in olivno olje) ter zmanjšujemo 

uporabo margarin; 

 imajo otroci na razpolago ves dan napitke brez sladkorja: voda, nesladkani čaji, voda z 

dodatkom limone;  

 da pogosteje pripravljamo hrano, ki jo imajo otroci radi, vendar v skladu s prehranskimi 

smernicami;  

 v večjem obsegu vključujemo v jedilnik ekološko pridelana živila  iz vseh skupin živil in 

lokalno pridelano hrano.  

 

2.2. PRIORITETA  PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU ZDRAVE PREHRANE  

 

Tudi v  letošnjem letu je prioritetni cilj :  

 vključevanje živil iz ekološke pridelave (iz vseh skupin živil) v obsegu 20 % , s 

poudarkom na slovenskem poreklu, če je le možno;   

 nabava več lokalno pridelanega mleka, mlečnih izdelkov, sezonskega sadja in 

zelenjave in drugih živil iz okoliških kmetij (uveljavitev načela kratkih verig);   

 omejevanje belega sladkorja in soli, uporaba kvalitetnih maščob;  

 nadomeščanje bele moke in izdelkov iz bele moke s polnozrnato ali pirino moko in 

polnovrednimi izdelki;   
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 nadaljevanje s projektom »Zeleni ponedeljek« (brezmesni obroki, ekološka in lokalno 

pridelana hrana ob ponedeljkih); 

 nadaljevanje s projektom »Dan slovenske hrane« vsak tretji petek v mesecu 

(tradicionalne slovenske jedi in uporaba živil slovenskega porekla); 

 spodbujanje k pitju vode;  

 spodbujanje vseh zaposlenih in otrok k odgovornemu ravnanju s hrano (spoštovanje 

hrane, zmanjševanja količine zavržene hrane ipd.) 

Tudi v letošnjem letu želimo nadaljevati  s tem , da bomo še posebej poskrbeli za  uporabo 

minimalnih količin sladkorja in soli v otroški prehrani. S pravilnim načrtovanjem 

jedilnika,  izbiro izdelkov z nizko vsebnostjo sladkorja in soli ter s skrbno pripravo 

obrokov bomo nadzirali, da otroci ne zaužijejo preveč belega rafiniranega sladkorja in 

soli. Otroke bomo še bolj spodbujali k pitju vode in nesladkanih čajev.  

 

3. OSNOVNE NALOGE ORGANIZATORJA PREHRANE V LETU 2017/18: 

3.1. NAČRTOVANJE PREHRANE ZA PREDŠOLSKE OTROKE  

 priprava letnega delovnega načrta za  izvajanje prehrane v našem vrtcu in skrb za izvajanje 

le-tega;   

 skrb za uresničevanje plana, izdelava končnega letnega poročila o realizaciji načrta za 

tekoče šolsko leto v mesecu juniju;  

 upoštevanje standardov in smernic zdravega prehranjevanja;   

 sestava  mesečnih jedilnikov;  

 izdelava jedilnikov za prehrano otrok, ki potrebujejo dietno prehrano ;  

 načrtovanje za mesečno in dnevno nabavo živil glede na število prisotnih otrok v 

sodelovanju z vodji kuhinj v enotah Gaj, Racman in Palček;   

 načrtovanje materialnega poslovanja vseh treh kuhinj;  

 aktivno sodelovanje pri izvedbi javnih naročil za živila;   

 redna kontrola nad cenami dobavljenih živil;   

 raziskava slovenskega tržišča glede ponudbe lokalno pridelanih živil in morebitno sklepanje 

novih pogodb z lokalnimi pridelovalci živil;  

 sodelovanje z dobavitelji, reklamacije;  

 spremljanje organizacije priprave, razdeljevanja in uživanja obrokov, dopolnjevanje in 

spreminjanje;  

 uvajanje novih receptov jedi;  

 sodelovanje pri organizaciji prireditev v zavodu;  

 sprejemanje reklamacij v zvezi s prehrano  s strani staršev in  zaposlenih ter ukrepanje;  

 stalno sodelovanje s starši otrok, ki potrebujejo dietno prehrano in urejanje rešitev v zvezi 

s prehrano otrok z alergijo na določena živila (sodelovanje s starši, vzgojiteljicami, 

kuharicami, ki pripravljajo dietne obroke, nabava dietnih živil);   

 po potrebi nabava kuhinjskega inventarja in za kuhinje v vseh ter nabava osnovnih sredstev 

v kuhinjah;  

 svetovanje in pomoč vsem zaposlenim v kuhinjah;   

 izračunavanje kadrovskih normativov za zaposlene v kuhinjah;  

 izračunavanje povprečne dnevne porabe živil in predlaganje cene stroškov živil za prehrano 

otrok;  

  priprava letnih poročil o porabi živil, količini odpadkov za statistične potrebe;  
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 sodelovanje z Uradom RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), 

Zdravstveno inšpekcijo RS, Inštitutom za varovanje zdravja;  

 aktivno sodelovanje v aktivu OPZHR ob-ljubljanskih vrtcev. 

Kot odgovorna oseba za izvajanje notranjega nadzora nad izvajanjem HACCP sistema  

bom opravljala  naslednje naloge:  

 sprotno seznanjanje z zakonodajo s področja higiene živil (sodelovanje z UVHVVR, 

internet, Smernice);  

 ureditev vseh potrebnih dopolnitev aktivnosti v kuhinjah in igralnicah, ki jih zahteva 

zakonodaja  v zvezi z varnostjo živil;   

 izdelava morebitnih potrebnih dopolnitev HACCP načrtov ali evidenc za vse kuhinje;   

 občasna kontrola HACCP evidenc in ukrepanje ob nepravilnostih;  

 letna verifikacija delovanja HACCP sistema v vseh kuhinjah;  

 občasna kontrola nad zdravstveno higienskim režimom v igralnicah in kuhinjah;  

 svetovanje glede pravilnih postopkov prevzema, priprave, delitve, ravnanja z odpadki, 

deratizacijo…in vseh aktivnosti v zvezi z varnostjo hrane;  

 izvedba usmerjenega HACCP usposabljanja vseh delavcev v kuhinjah (predvidoma april 

2018). 

 

3.2. IZVEDBA IN SODELOVANJE PRI PROJEKTIH, VEZANIH NA PREHRANO 

OTROK 

Tudi v tem šolskem bomo na področju prehrane nadaljevali z izvedbo naslednjih projektov:   

 ZELENI PONEDELJEK - vsak ponedeljek bodo jedilniki brez mesa, s poudarkom na 

lokalni in ekološko pridelani hrani. 

 Vsak tretji petek v mesecu bomo imeli »DAN SLOVENSKE HRANE« . Te dneve se 

bodo pripravljali obroki, ki bodo vsebovali tipične slovenske jedi in s poudarkom na  živilih 

slovenskega porekla.  Cilj je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter 

spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, kar posledično vpliva na ohranjanje 

čistega, zdravega okolja in ohranjanje slovenskega podeželja. 

 V TEDNU OTROKA od 2.10.- 6.10. 2017 bom pripravila jedilnik z najljubšimi jedmi 

otrok 2. starostne skupine iz enote Krtek.  

 SLOVENSKI TRADICIONALNI MEDENI ZAJTRK -  17.11.2017 

 SLAVNOSTNO KOSILO - v mesecu decembru 2017. 

 KOSILO NA PROSTEM - izvedba » piknika« pred koncem šolskega leta v juniju 2018. 

   

3.3. SODELOVANJE  V VRTCU 

 z vodji vseh kuhinj – sprotno, dnevno, 2x letno skupni sestanek. 

CILJ: uvajanje novosti (zdrave jedi), dietna prehrana, tekoča problematika s področja 

prehrane; poraba živil, poenotenje standardov in normativov, upoštevanje smernic zdravega 

prehranjevanja, zmanjševanje količine odpadkov…..    

 z vsem  kuharskim osebjem v vseh enotah– enkrat letno ali po potrebi. 

CILJ: pogovorimo se novostih na področju zdrave prehrane, o organizaciji dela v kuhinji, 

o povratnih informacijah iz oddelkov in vodstva vrtca, o seminarjih, osvetlimo področje 

zdravstveno higienskega režima in morebitnih spremembah v zakonodaji, o aktualnih 

vsebinah v zvezi s prehrano in tekočo problematiko, zmanjševanju količine odpadkov….  

 z ravnateljico, pomočnico ravnateljice, računovodstvom –po potrebi  
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CILJ: pogovor glede izvedbe javnih naročil, porabe materiala, ažurnosti, organizacije del v 

kuhinjah, zastavljenih projektih in ciljih, nabavi kuhinjske opreme in tekoči problematiki.  

 s strokovnim kadrom  (s predstavniki vseh starostnih skupin z vseh enot) – dvakrat 

letno (oktober, april). 

CILJ: sprejemanje pripomb in predlogov v zvezi s prehrano in jedilniki, pogovor o 

organizaciji dela v zvezi s prehranskim režimom, pogovor o novostih s področja prehrane, 

tekoča problematika in iskanje rešitev. 

CILJ: svetovanje in dajanje predlogov v zvezi s prehrano in jedilniki, tekoča problematika 

in skupno iskanje rešitev. 

 

3.4. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

 

 Urad RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) 

 Zdravstveni inšpekcija RS 

 Inštitut za varovanje zdravja RS 

 Klinični center Ljubljana, SPS pediatrična klinika, dietna posvetovalnica 

 ZD Domžale  

 

3.5.  IZOBRAŽEVANJE 

 V tem šolskem letu bom za kuhinjski organizirala izobraževanje s področja priprave dietne 

prehrane (predvidoma jesen 2017) 

 Izvedla bom usmerjeno HACCP usposabljanje s preverjanjem znanja vse delavce v 

kuhinjah; predvidoma april – maj 2018. 

 Poskusila se bom udeležiti kakšnega kvalitetnega seminarja z aktualnimi vsebinami, 

primernimi za organizatorje prehrane.  

 Skrbela bom  za stalno strokovno izpopolnjevanje na delovnem mestu in v prostem času 

preko interneta, strokovne literature in ostalih medijev. 

 Aktivno sodelovanje v aktivu OPZHR ob-ljubljanskih vrtcev.  

 

 

                                                                                              org. prehrane  

Simona Klarič, univ.dipl.živ.teh. 

 

Domžale, 18.9.2017 
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LETNI DELOVNI NAČRT ORGANIZATORKE 

ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA ZA ŠOLSKO 

LETO 2017/2018 
 

DAMJANA RODE 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENOTA SAVSKA, Savska cesta 3, Domžale 

ENOTA GAJ, Preserje, Roje 3, Radomlje 

ENOTA RACMAN, Dragomelj 180 a, Domžale 

ENOTA OSTRŽEK, Rodica, Kettejeva 12, Domžale 

ENOTA KEKEC, Dermastijeva 1, Radomlje 

ENOTA MLINĆEK, Cesta borcev 3-5, Radomlje 

ENOTA CICIDOM, Količevo, Šubičeva 12, Domžale 

ENOTA PALČEK, Vir, Dvoržakova 15, Domžale 

ENOTA KRTEK, Ihan, Šolska ulica 3, Domžale 
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1. CILJ ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA 
 

Zdravstveno higienski režim v vrtcu se organizira in izvaja na podlagi veljavnih 

zakonskih predpisov s področja preventivnega zdravstvenega varstva ter na podlagi 

navodil in priporočil strokovnih inštitucij, zlasti Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje. 

Cilj zdravstveno higienskega režima zajema: 

 Skrb za čisto, zdravo in varno okolje, ki je podlaga za pedagoško delo in zdrav razvoj 

otroka. 

 Spremljanje in nadzor nad izpolnjevanjem sanitarno-tehničnih in sanitarno-higienskih 

zahtev v vrtcu. 

 Izvajanje nadzora in kontrola čiščenja ter izvajanje ukrepov za izboljšanje sanitarno-

higienskih pogojev v vrtcu. 

 Spremljanje zdravstvenega stanja otrok in izvajanje preventivnih ukrepov za 

preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. 

 Skrb za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih. 

 

 

2. OSNOVNE NALOGE ORGANIZATORJA ZHR 

 Priprava letnega delovnega načrta za izvajanje zdravstveno higienskega režima v vrtcu 

Domžale in skrb za izvajanje le-tega. 

 Skrb za uresničevanje plana, izdelava končnega letnega poročila o realizaciji načrta za 

tekoče šolsko leto v mesecu juniju. 

 Spremljanje in nadzor nad izpopolnjevanje zdravstveno-higienskih zahtev in navodil v 

vrtcu. 

 Upoštevanje veljavnih zakonskih predpisov, navodil in priporočil strokovnih institucij 

ter priprava internih navodil in načrtov, dogovorov in sklepov. 

 Skrb za vzpostavljanje dobrega sožitja, zdravih pogojev in zadovoljstva otrok in 

zaposlenih. 

 Oblikovanje vrtca kot zdravega in varnega okolja s poudarkom na pozitivnem odnosu 

otrok, zaposlenih in staršev do zdravja. 

 Skrb za preprečevanje in obvladovanje nastanka otroških nalezljivih bolezni. 

 Zagotavljanje varnega in zdravega fizičnega okolja, dobre higiene prostorov, higiene 

igrač in drugega materiala za vzgojno delo. 

 Izvajanje nadzora in kontrola čiščenja, ter izvajanje ukrepov za izboljšanje zdravstveno-

higienskih pogojev v vrtcu. 

 Usmerjanje k »zelenim« naročilom (ekološka čistila, ekološki papir, ekološko milo, 

ekološke plenice), kjer se poleg najnižjih cen in kvalitete upošteva tudi okoljske 

dejavnike. 

 
 

3. OPIS DEL IN NALOG ORGANIZATORJA ZHR 
 

Organizator zdravstveno-higienskega režima opravlja naslednja dela in naloge: 
 

 Načrtuje, organizira, usklajuje in nadzoruje delo v enotah na celotnem področju 

higienskega režima. 

 Spremljanje in nadzor nad izpopolnjevanjem zdravstveno-higienskih zahtev in navodil 

v vrtcu. 
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 Oblikovanje vrtca kot zdravega in varnega okolja s poudarkom na pozitivnem odnosu 

otrok, zaposlenih in staršev do zdravja. 

 Skrb za preprečevanje in obvladovanje nastanka otroških nalezljivih bolezni. 

 Vodi evidence o odsotnosti otrok zaradi bolezni. 

 Izvajanje nadzora in kontrola čiščenja, ter izvajanje ukrepov za izboljšanje zdravstveno-

higienskih pogojev v vrtcu. 

 Izvaja ukrepe v skladu z odločbami inšpekcijskih organov. 

 Priprava letnega delovnega načrta za izvajanj zdravstveno higienskega režima v Vrtcu 

Domžale in skrb za izvajanje le-tega. 

 Skrb za uresničevanje plana, izdelava končnega letnega poročila o realizaciji načrta za 

tekoče šolsko leto v mesecu juniju.  

 Upoštevanje veljavnih zakonskih prepisov, navodil in priporočil strokovnih inštitucij 

ter priprava internih navodil in načrtov, dogovorov in sklepov. 

 Aktivno sodelovanje na aktivih ZHR ob-ljubljanskih vrtcev. 

 Izvaja druge naloge po navodilih ravnateljice. 

 

 

4. VARNOST IN ZDRAVJE OTROK V VRTCU 
 

Za zdravje otrok je zelo pomembno okolje v katerem živijo.  Zato se trudimo in 

obenem spremljamo ter nadzorujemo zdravstvena stanja otrok od vstopa v vrtec 

naprej (kronične in nalezljive bolezni, poškodbe,…). Dobro usposobljeno in 

izobraženo vzgojno osebje lahko veliko prispeva k osvajanju načel zdravega 

življenja. Zato je pomembno tudi osebno stališče in zavzetost zaposlenih do 

dejavnikov, ki imajo pozitivni in negativni vpliv na zdravje. 

Otroci so nagnjeni k poškodbam zaradi svoje duševne nezrelosti in neizkušenosti. 

Naloga vseh zaposlenih je, da zmanjšamo možnost za nezgode in ob nezgodah 

pravilno ukrepamo.  
 

4.1 Na področju zagotavljanja varnosti in zdravja otrok in zaposlenih bom opravljala 

naslednje naloge: 

 Zbiranje potreb, nabava in izdaja za nego in prvo pomoč po enotah Vrtca Domžale 

(lekarna…). 

 Zbiranje potreb, nabava in izdaja sanitarnega in sanitetnega potrošenega materiala za 

nego (robčki, plenice, papirnate brisače,…). 

 Svetovanje in priprava strokovnih navodil in obvestil za strokovne delavke, ter starše 

otrok, za ukrepanje ob morebitnih epidemijah, infekcijah oz. ob pojavu nalezljivih 

bolezni v vrtcu. 

 Ob pojavu izrednih stanj (množični pojav nalezljivih bolezni) bom posredovala 

obvestila in izvajala preventivne zdravstvene ukrepe po navodilih ministrstva za zdravje 

ali Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

 Svetovanje in nadzor nad izvajanjem zdravstveno-higienskih ukrepov ob pojavu 

nalezljivih bolezni v vrtcu. 

 Sodelovanje z Zdravstvenim domom Domžale 

 Sodelovanje z Zdravstveno inšpekcijo Republike Slovenije (ZIRS). 

 Sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). 
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5. ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V VRTCU 
 

5.1 Sistem čiščenja 

Vrtec Domžale ima v svojih enotah zaposlene lastne čistilke. Kot organizator ZHR, 

bom  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).  

 Svetovanje in nadzor nad zdravstveno-higienskim režimom v kuhinjah, igralnicah, 

umivalnicah, sanitarnih prostorih in ostalih prostorih vrtca. 

 Izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo čistilnih sredstev, čistilnih pripomočkov, 

sanitetnega in sanitarnega materiala za obdobje enega leta glede na zahtevno kakovost 

in okoljske dejavnike. 

 Zbirale se bodo potrebe po osnovnih in materialnih sredstvih v posameznih enotah vrtca, 

ki se bodo v skladu s prioriteto tudi realizirale. 
 

5.2 Sodelovanje z vodstvom, strokovnimi in tehničnimi delavci  
        

 Sodelovanje s čistilkami (občasni obiski, tri mesečno naročanje čistil ter čistilnih 

pripomočkov, uvajanje novo zaposlenih, občasna kontrola izvajanja čiščenja in vodenja 

zahtevane evidence čiščenja, svetovanje v zvezi s pravilno uporabo čistil ali 

morebitnimi novimi načini čiščenja. 

 Sodelovanje z dobavitelji čistil in čistilnimi pripomočki. 

 Sodelovanje s pericami ter spremljanje problematike v pralnicah (urejenost pralnic, 

pravilno ločevanje pri pranju perila ter uporaba pralnih sredstev, skrb za ločevanje 

posod umazanega perila in čistega opranega perila. 

 Sodelovanje z vodstvom in strokovnim kadrom vrtca; ravnateljico (informiranje o 

spremembah  na zakonodajnem področju, poročila zdravstvenih inšpekcijskih 

pregledov), pomočnico ravnateljice, vodje enot. 

 Seznanjanje ravnateljice s problematiko ZHR, z naročanjem potrebnih sredstev ter 

iskanje rešitev in odgovarjanje za reševanje nastalih situacij. 
 

5.3 Sodelovanje z vodstvom, strokovnimi in tehničnimi delavci  
 

 Če bo le možno, se bom udeležila vseh izobraževanj, ki zajemajo področje 

zdravja in higiene v vrtcih. 

 Samoizobraževanje na delovnem mestu (strokovna literatura, internet, ostali 

mediji, aktiv za organizatorje ZHR ob Ljubljanske regije). 

 

 

 

                                                        Organizatorka zdravstveno-higienskega režima:                    

                                                                                    Damjana Rode 

 

Domžale: 11. 9. 2017  
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PREDLOG STRUKTURE  ODDELKOV VRTCA DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 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 
*znižan normativ do polnega normativa za 1 otroka za 1 vključenega otroka s posebnimi potrebami – 8 otrok (Do polnega normativa krije kot dodaten strošek občina) 

 ̈presežen prostorski normativ v enoti Kekec za 7 otrok glede na določila o minimalni igralni površini 3m2 na otroka s 1. 9. 2017 
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RAZPORED KADRA ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 

  
  UPRAVA IN RAČUNOVODSTVO 

 
1. RAVNATELJICA                       JANA JULIJANA PIRMAN  

2. POMOČNICI RAVNATELJICE  VILMA HROVAT   NDČ 

      do prihoda DAMJANA RODE 

      NINA MAV HROVAT  NDČ 

3.   SVETOVALNA DELAVKA             MIJA JERMAN   NDČ 

4.   SVETOVALNA DELAVKA ZA DSP   SERGEJA HUDOLIN                       DDČ 

      Do prihoda Blanke Čebašek                                                             

5.   RAČUNOVODKINJA     ANITA KRT    NDČ 

6.   POSLOVNA SEKRETARKA                MIJA URANKAR   NDČ 

7.   KNJIGOVODKINJA   JANA GRABNAR   NDČ 

8.   ADMINISTRATORKA                          ROMANA GORTA                          DDČ 

      Do prihoda Bojane Poljanšek pd 

9.   VODJA PREHRANE   SIMONA KLARIČ    NDČ 

10   VODJA ZHR     DAMJANA RODE      DDČ 

 

ENOTA CICIDOM 

4 oddelki 
 

 

IME IN PRIIMEK DELOVNO 

MESTO 

 OPOMBE 

1. POLONA KUNSTELJ vodja enote 

vzgojiteljica 

NDČ  

2. MAJA KEREP vzgojiteljica NDČ  

 

3. ANA MARAVIČ 

 

Vzgojiteljica 

 

NDČ 

 

 

4. ŽIVA SPREITZER  

 

vzgojiteljica 

 

NDČ 

 

 

5. DARJA IRŠIČ  

BRIGITA ŽEBALJEC 

pomočnica 

vzgojiteljice         

NDČ 

DDČ 

20 ur/teden 

20/tedensko 

6. LEONIDA HABJAN Pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ   

7. 

 

KATJA REPNIK pomočnica 

vzgojiteljice  

NDČ  

 

8. JOŽE BAMBIČ pomočnica 

vzgojiteljice          

DDČ sočasnost, oddajanje 

 

9. 

 

DANIJELA NOGRAŠEK pomočnica 

vzgojiteljice          

NDČ  

10.  ALENKA PALČIČ 

 

KV Kuharica NDČ  

11. 

 

Nadomeščanje Čistilka  

 

DDČ Do prihoda Mojce Štrajhar 
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ENOTA GAJ 

8 oddelkov 
 IME IN PRIIMEK DELOVNO 

MESTO 

 

 

OPOMBE 

1. MIRANDA GROŠELJ 

 
Vodja enote 

vzgojiteljica 

NDČ  

2. BARBARA MODIC 

ILNIKAR  

vzgojiteljica NDČ  

Nadomešča Ana Rode 

3. MIRA VLADIMIRA 

VRANKAR 

vzgojiteljica NDČ  

4. TJAŠA STOPAR vzgojiteljica DDČ  

Do prihoda Tinkare 

Avsec 

5. JASNA BIZJAK 

 

vzgojiteljica NDČ  

6. SONJA OREŠEK 

 

vzgojiteljica NDČ  

7. MAJA NOVAK  

 

vzgojiteljica NDČ  

8. MAJA SVETLIN  

 

vzgojiteljica NDČ  

9. LJILJANA PANIĆ 

 

pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

10. 

 

KATJA CERAR  pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

11. PETRA KOCIPER 

 

pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

12. SAŠA POGAČAR  pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

13. 

 

PETER TOMAŽIN pomočnik 

vzgojiteljice 

NDČ  

14. 

 

ANAMARIJA REPANŠEK  pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

15. TAMARA ĆOSIĆ  

 

pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

16. 

 

ANDREJA GERBIC pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

 

17. 

 

ALENKA LEVEC pomočnica 

vzgojiteljice 

DDČ sočasnost- oddajanje 

18  KATARINA VRAČAR 

GAVRILOVIČ 

Spremljevalka 

gib. ovir. 

DDČ  
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ENOTA KEKEC 

4 oddelki 
 IME IN PRIIMEK DELOVNO 

MESTO 

 

 

OPOMBE 

1. MIRANDA KRIŠTOF vodja enote 

vzgojiteljica 

NDČ  

2. ANDREJA BIGEC vzgojiteljica NDČ 

 

 

3. JANJA LJUBI  vzgojiteljica NDČ  

 

4. MARTINA PAVLIČ  

 

vzgojiteljica 

 

NDČ 

 

 

 

5. MARTA ŠTRAJHAR pomočnica 

vzgojiteljice          

NDČ 

 

 

6. URŠKA BALOH  

 

pomočnica 

vzgojiteljice          

NDČ 

 

 

7. IVANKA OREHEK 

 

pomočnica 

vzgojiteljice          

NDČ 

 

 

8. BERNARDA BALAŽIC pomočnica 

vzgojiteljice         

NDČ 

 

 

9. SAŠA STARIČ Pomočnica 

vzgojiteljice 

DDČ sočasnost-oddajanje 

 

10. BARBKA BEZLAJ KV kuharica 

perica 

NDČ  

11. Nadomeščanje Čistilka 

 

DDČ Do prihoda Sonje Vodlan 

 

 

 

ENOTA KRTEK 

11 oddelki 
 IME IN PRIIMEK DELOVNO 

MESTO 

 OPOMBE 

1. ANDREJA MATKOVIČ  vodja enote 

vzgojiteljica 

NDČ  

2. JANA STROJAN   vzgojiteljica NDČ 

 

 

 

3. MOJCA KOŽELJ vzgojiteljica NDČ  

 

4. SLAVICA PERPAR IBRČIČ  vzgojiteljica DDČ Do prihoda Fortune Nine 

pd 

5. SLAĐANA TRAPIĆ  

 

vzgojiteljica 

vzgojiteljica 

NDČ  

 

 

 

 



57 
 

6.  JANJA DRAGAR RIBIČ 

 

vzgojiteljica NDČ  

7. ALENKA LOVŠIN 

 

vzgojiteljica NDČ  

8. KATJA FROL 

 

vzgojiteljica NDČ  

9. ANAJ BEŠTER 

 

vzgojiteljica NDČ  

10. KARIN ROPOTAR vzgojiteljica 

 

DDČ Do prihoda Košenine 

Košenina, pd 

11. ŠPELA ZEMLJIČ KOCIPER                                 vzgojiteljica NDČ 

 

 

12. TINA JORDA pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ 

 

 

13 

 

SIMONA KUNAVAR pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

14. MATEJA KRŽIČ 

 

pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ   

15. VALENTINA LUKAN pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

16. MARTINA BRADAČ                                         pomočnica 

vzgojiteljice 

DDČ Do prihoda Jasmine 

Drobež, pd 

17. MARTINA SVETLIN Pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ 

 

 

18. MATEJA GABOR Pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ 

 

 

 

19. MATEJA VRHOVNIK Pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ Nadomešča Urška 

Miklavčič 

20. MAJA NOVAK  

 

Pomočnik 

vzgojitelja 

NDČ  

21. KAJA LJUBI  Pomočnica 

vzgojiteljice 

DDČ Do prihoda Kokovnik 

Barbare, pd 

22. EVA JERMAN Pomočnica 

vzgojiteljice 

DDČ Do prihoda Saše Oštir 

Verbič, pd 

23 

 

TJAŠA ROŽIČ  Pomočnica 

vzgojiteljice 

DDČ 

 

 

Do prihoda Fortuna Nine 

30 

 

ZAKRAJŠEK TJAŠA Pomočnica  

vzgojiteljice 

DDČ Sočasnost  

31. ALOJZIJA TAKAČ  

 

Kuharski 

pomočnik 

NDČ  

32. BERNARDKA CERAR  

BERNARDKA CERAR  

Kuh. Pomočnik 

Perica 

NDČ 

NDČ 

 

33. MARTINA UČAKAR  Čistilka 

 

NDČ  

34.  DAMJANA KEDER 

 

Čistilka NDČ  

35. STOJA DRLJAČA  

 

Čistilka NDČ  
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ENOTA MLINČEK 

3 oddelki 
IME IN PRIIMEK DELOVNO 

MESTO 

 

 

OPOMBA 

DRAGICA REPANŠEK 

 

Vodja enote 

vzgojiteljica 

NDČ  

TADEJA LAVTIŽAR vzgojiteljica DDČ 

 

Do prihoda Damjane Rode 

MAJA CERAR vzgojiteljica 

 

NDČ 

 

 

MARINKA JEREB 

GAŠPER CESTNIK 

pomočnica 

vzgojiteljice          

NDČ 

DDČ 

20 ur/teden 

20 ur/ do prihoda Jereb 

GAŠPER CESTNIK 

 

Pomočnik 

vzgojiteljice 

NDČ 

 

20 ur/teden 

 

PETRA MIKLAVC 

 

pomočnica 

vzgojiteljice          

NDČ 

 

 

MOJCA NOVAK pomočnica 

vzgojiteljice          

NDČ  

 

ZAKRAJŠEK TJAŠA pomočnica 

vzgojiteljice          

DDČ sočasnost, oddajanje 

 

MOJCA TOMC PK kuharica ½  

čiščenje ½  

NDČ 

NDČ 

  

 

ENOTA OSTRŽEK 

3 oddelki 
 IME IN PRIIMEK DELOVNO 

MESTO 

 

 

OPOMBE 

1. TADEJA MIŠMAŠ 

 

vodja enote 

vzgojiteljica 

NDČ 

 

 

2. MARJETA OSOLIN 

 

vzgojiteljica 

 

NDČ 

 

 
 

3. DARJA KALIŠEK  

 

vzgojiteljica NDČ  

 

4. 

 

LIDIJA PETERKA  

 

pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ 

 

 

 

5. NATAŠA OKORN pomočnica 

vzgojiteljice          

NDČ  

 

6. NENA OREHOV pomočnica 

vzgojiteljice          

NDČ  

7. 

 

MANCA VILAR  pomočnica 

vzgojiteljice          

DDČ Do prihoda Eve Jerman 

sočasnost -oddajanje 

8. ANĐA DAVIDOVIĆ PK kuharica ½  

čiščenje ½  

NDČ 

NDČ 
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ENOTA PALČEK 

10 oddelkov 
 

 

IME IN PRIIMEK DELOVNO 

MESTO 

 OPOMBE 

1. TATJANA MOLK 

 
vodja enote 

vzgojiteljica 

NDČ  

2. ANA ČEBULJ vzgojiteljica NDČ  

 

3. LILI JEREB vzgojiteljica 

 

NDČ  

4. TINA NOVAK vzgojiteljica 

 

DDČ Do prihoda Darje Močnik 

5. BARBARA KUNILO 

NATAŠA PODOBNIK 

vzgojiteljica NDČ 

DDČ 

20 UR  

20 UR do prihoda Lavtižar 

7 

 

VERA KOLENC vzgojiteljica NDČ 

 

 

8 

 

TINA VOZEL 

NINA TRDIN  

vzgojiteljica 

vzgojiteljica 

NDČ 

DDČ 

20 ur 

20 ur 

9 

 

ELIZABETA MILUNIĆ vzgojiteljica NDČ 

 

 

10 

 

ALEKSANDRA ANDRIĆ vzgojiteljica NDČ 

 

 

11 

 

FANI KUNAVAR 

 

vzgojiteljica NDČ 

 

 

12. SANJA MIKIĆ pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ 

 

 

13 ANITA KERN  pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ 

 

 

14. KATARINA NOVAK 

 

pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ 

 

 

15 VESNA PESTOTNIK 

 

pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ 

  

 

16 

 

URŠA DRAGAR 

 

pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

17 

 

MELITA VOLF pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

18 

 

ANJA JOVAN JUTERŠEK pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

19 BARBARA PERŠA 

 

pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

20 MOJCA FIRM 

 

pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

21 

 

DARJA SVETLIN KOVIČ pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

22 

 

BLAŽ CERAR pomočnica 

vzgojiteljice 

DDČ Sočasnost  

Do prihoda Petre Jerkič 
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22 

 

PETRA KERŽAN pomočnica 

vzgojiteljice 

DDČ 

 

Sočasnost, oddajanje 

23 

 

BRANKA ŠTRUKELJ KV kuharica NDČ 

 

 

24. BERTA KUHELJ 

 

KV kuharica NDČ 

 

 

25 

 

KARMEN STARE PK kuharica NDČ 

 

 

26.  

 

ALENKA ŠTEFAN 

 

PK kuhar,  

Pranj, Čiščenje  

NDČ  

27 

 

ANICA CERAR 

 

Čiščenje NDČ  

29. BAHTA RASTODER  

 

čistilka 

perica 

NDČ 

 

 

 

 

 

ENOTA RACMAN 

4 oddelki 
 IME IN PRIIMEK DELOVNO 

MESTO 

 

 

OPOMBE 

1. ANAMARIJA 

KERMAVNAR 

vodja enote 

vzgojiteljica 

NDČ 

 

 

2. VANDA PREPADNIK vzgojiteljica NDČ 

 

  

3. KATARINA KOS JUHANT vzgojiteljica NDČ 

 

 

4. SAŠA ŠINKOVEC  vzgojiteljica NDČ 

 

 

6. NATALIJA LUKMAN  Pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

7. MATEJA VUK  

 

Pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

8. JANA KOTNIK Pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

9. 

 

MAJA OSOLNIK Pomočnica 

vzgojiteljice 

NDČ  

11. KATJA MIHELČIČ Pomočnica 

vzgojiteljice 

DDČ sočasnost- oddajanje 

12 

 

MARIJA ZAJEC Čistilka,  

 

NDČ 

 

35 ur/tedensko 
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KUHINJA RACMAN 

1 

 

JANI DERSTVENŠEK glavni kuhar NDČ  

2 

 

JERNEJ REBOLJ KV kuhar NDČ 0,06 

3 MARINKA STRMŠEK 

 

KV kuharica 

 

NDČ  

4 TATJANA CUNJA PK kuharica NDČ  

 

5 ANICA ŠINKOVEC PK kuharica NDČ  

 

6 

 

OLGA GABERŠEK 

MARIJA TRIFUNOVIĆ 

PK kuharice NDČ 

DDČ 

 

Do prihoda Gaberšek in 

Cunja 

7 

 

SIMON GOROPEČNIK PK kuharica NDČ 10 ur/teden 

 

ENOTE GAJ: 

KUHINJA, PRALNICA, ČIŠČENJE, HIŠNIK 
 IME IN PRIIMEK DELOVNO 

MESTO 

 

 

OPOMBE 

1 MIHA URŠIČ 

 
Glavni kuhar NDČ  

2 SNEŽANA CERAR 

 

KV kuharica NDČ  

4 

 

MARIJA GERBIC KV kuhar NDČ  

5 ERIKA PRAŠNIKAR 

 

KV kuharica NDČ  

6. FAKIZA ZAHIROVIĆ 

 

PK kuharica NDČ  

7 MARI GERIČ 

 

PK kuharica NDČ  

8 RENATA PIRMAN 

 

PK kuharica NDČ  

9 

 

SIMON GOROPEČNIK PK NDČ 30 UR 

 ČIŠČENJE 

 

   

1 LIDIJA CIMERMAN 

 

čistilka NDČ  

2 NEVENKA HORVAT 

 

Čistilka 

 

NDČ 

NDČ 

30 ur tedensko 

10 ur 

 PRALNICA 

 

   

1 JOŽICA HORVAT  

 

perica NDČ 20 UR 
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2. 

 

NEVENKA HORVAT perica NDČ 10 UR 

 HIŠNIK 

 

   

1 ANDREJ REBOLJ 

 

hišnik, šofer NDČ  

2 TOMAŽ PRAŠNIKAR hišnik NDČ  

 

3 MARKO LESJAK  

 

hišnik NDČ 

 

 

 

 

Razpored kadra začne veljati 1. 9. 2017. 

      

 

      Ravnateljica Vrtca Domžale 

         Jana Julijana Pirman 
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU DOMŽALE 

ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI POVEZUJEJO VSE 

ENOTE VRTCA DOMŽALE 
 

BIBA PLEŠE 
 

Plesna dejavnost Biba pleše je namenjena vsem otrokom, starim 3 – 6 let, ki radi plešejo, pojejo 

in se gibalno izražajo. Dejavnost je brezplačna in se izvaja enkrat tedensko v dopoldanskem 

času. 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

 Spoznavanje umetniške zvrsti. 

 Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo. 

 

CILJI: 

 Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja, 

 razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav ter  predstav o 

umetnosti, komunikacij o sebi in drugih, 

 negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanje z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih 

virov iz okolja, 

 uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi- plesom in njegovim izraznimi lastnostmi, 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v  plesni umetnosti, 

 razvijanje izražanje skozi plesno umetnost, 

 spodbujanje ustvarjalnosti, 

 otrok izvaja različne plesne formacije.  
 

VSEBINE: 

 Rajalne in gibalne igre, 

 izštevanke, šaljivke, 

 ljudske pesmi in glasba različnih narodov, 

 izmišljanje gibov, gibalnih zaporedij in telesnih položajev, 

 izražanje, komuniciranje in ustvarjanje s plesom in gibanjem, 

 ples v različnem tempu in ritmu, 

 bibarije, 

 ples s soplesalcem v paru in skupini in skupinski plesi. 

 otroški in družabni plesi, 

 bansi, 

 improvizacije; ples z rekviziti, 

 sproščanje ob glasbi, masaže, 

 izmišljanje gibov, 

 elementi folklore. 
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MALA BIBA PLEŠE 
 

Plesna dejavnost Mala Biba pleše je namenjena otrokom v prvem starostnem obdobju, ki se 

prvič srečujejo z glasbeno in plesno umetnostjo. Dejavnost je brezplačna in se izvaja enkrat 

tedensko v dopoldanskem času, v trajanju 15 – 30 minut. Plesne dejavnosti bodo prilagojene 

starosti in razvojni stopnji otrok. 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 Omogočanje in spodbujanje plesne dejavnosti najmlajših otrok. 

 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju. 

 

CILJI: 

 Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger. 

 Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok 

in nog), ravnotežje. 

 Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), 

načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli 

lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi. 

 Pridobivanje in spoznavanje osnov plesa. 

 Razgibavanje, sprostitev, uživanje v plesu. 

 Spoznavanje in poslušanje glasbe. 

 Povezovanja gibanja z elementi časa, ritma in prostora. 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, valjanje, plazenje). 

 

VSEBINE: 

 Rajalne in gibalne igre, 

 izmišljanje gibov, gibalnih zaporedij in telesnih položajev, 

 ples v različnem tempu in ritmu, 

 bibarije, 

 bansi, 

 improvizacije; ples z rekviziti, 

 sproščanje ob glasbi, masaže, 

 izmišljanje gibov, 

 različne oblike plesa (skupno, individualno),  

 organizacijo skupin (krog, kolona …), 

 hitrost (hitro – počasi).  
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MALI SONČEK 
 

Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja njegovo posodobitev in 

razširitev. Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih 

stopenj: 

 Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti 

 Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti 

 Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti 

 Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti 

 

Namen Malega sončka je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi 

vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Bistvo 

gibalnega/športnega programa Mali sonček je dejavnost sama. Pomemben je proces, ki poteka 

čez vse leto in ne zgolj opravljanje predpisanih nalog. Mali sonček otroka nagradi z nalepko za 

vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem (diploma). 

CILJI: 
 Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu zlasti na prostem z 

raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne in improvizirane športne 

pripomočke. 

 Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa. 

 Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na 

vremenske razmere. 

 Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh 

starostnih obdobjih. 

 Spodbuditi športna društva, klube, zveze, zasebne športne delavce in druge k 

sistematičnemu delu in celostnemu pristopu pri podajanju gibalnih/športnih vsebin 

predšolskim otrokom. 

 Postopoma do celostnega spoznavanja različnih športnih zvrsti. 

 Optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo (skladnost) gibanja 

in ravnotežje. 

 Seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi. 
 

VSEBINE: 
 Poudarek je na usvajanju gibalne abecede; otroci izvajajo naravne oblike gibanja, 

kot so hoja, tek, lazenja, plazenja, plezanja, skoki …, 

 igre na prostem, 

 sprehodi, izleti, orientacijski pohod, 

 igre z žogo, 

 športno popoldne s starši, 

 kros, 

 igre brez meja, 

 ustvarjanje z gibom in ritmom, 

 vožnja s skirojem/kolesom, 

 igre na snegu, 

 rolanje, 

 drsanje, 

 igre z vodo. 
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IGRE NA SNEGU 
 

Obogatitvena  dejavnost Igre na snegu  je namenjena otrokom v najstarejših skupinah. Igre bodo 

potekale 5 dni, ko bodo ugodne snežne razmere za izvedbo. Dejavnost je brezplačna in bo 

potekala v dopoldanskem času, izvajale pa jo bodo strokovne delavke, ki so za to usposobljene. 

Smučarsko opremo otroci prinesejo od doma, izjemoma in v dogovoru z vzgojiteljico si jo lahko 

izposodijo tudi v vrtcu. 

 

OPERATIVNI CILJI: 
 Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin športa na snegu. 

 Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti. 

 

CILJI: 
 Spoznavanje športne opreme, primerne za dejavnost na snegu. 

 Pridobivanje spretnosti smučanja. 

 Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih. 

 

VSEBINE: 
 Igre na snegu, ogrevanje, 

 spoznavanje smučarske opreme, 

 osnovna drža na smučeh, 

 pravilno vstajanje po padcu, 

 prestopanje na smučeh (levo, desno, krog), 

 drsenje po eni smučki, 

 vzpenjanje (stopničasti in poševni korak), 

 obrati na mestu, 

 smuk naravnost (v nizki in visoki drži, zibanje v kolenih, skozi vratca),  

 zavoji (pluženje). 
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DNEVI KOLESARJENJA 
 

Dnevi kolesarjenja se izvajajo v najstarejših skupinah v vseh enotah Vrtca Domžale. Izvajajo 

jih strokovne delavke. Kolo in kolesarsko opremo lahko otroci prinesejo od doma, lahko pa si 

jo izposodijo v vrtcu. 

 

GLOBALNI CILJI: 
- Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti. 

- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

  

CILJI: 

- Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja. 

- Razvijanje ravnotežja. 

- Spoznavanje s kolesom in kolesarsko opremo. 

- Pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom. 

- Navajanje na varno vključevanje v promet. 

- Premagovanje strahu pred vožnjo s kolesom. 

 

VSEBINE: 
- Igra, raziskovanje, opazovanje kolesa, 

- seznanitev s kolesarsko opremo, 

- vaje ravnotežja, 

- prometna varnost (kolesarska steza, prometni predpisi, prečkanje ceste, 

prepoznavanje, nevarnih situacij, upoštevanje pravil), 

- varno ustavljanje, 

- vožnja navkreber in spusti, 

- izvajanje različnih nalog med vožnjo, 

- voziti slalom med ovirami. 
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UČENJE ROLANJA 
 

Brezplačna obogatitvena dejavnost  Učenje rolanja je namenjena vsem otrokom, ki si želijo 

rolati in so rojeni leta 2011 in 2012. Predznanje rolanja ni potrebno, saj jih strokovne delavke 

razdelijo v začetne in nadaljevalne skupine, da delo poteka varneje, lažje in bolj učinkovito. 

Dejavnost poteka pet dni, predvidoma v pomladanskih mesecih v dopoldanskem času. Izvajajo 

pa jo strokovne delavke, ki so zato usposobljene. Rolerje in obvezno zaščitno opremo otroci 

prinesejo s seboj, izjemoma si jo lahko izposodijo v vrtcu. 

 

GLOBALNI CILJI: 

 Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti. 

 Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin rolanja. 

 

CILJI: 

 Razvijanje ravnotežja in koordinacije gibanja. 

 Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalne 

dejavnosti. 

 Skrb za lastno varnost in varnost drugih. 

 Razvijanje moči, natančnosti, gibljivosti in vztrajnosti. 

 

VSEBINE: 

 Spoznavanje  opreme za rolanje, 

 vaje za ravnotežje, osnovni koraki rolanja,  

 padci in pravilno vstajanje, 

 varno zaviranje,  

 vaje v gibanju, 

 ustavljanje z zavoro, 

 slalom, 

 vožnja po eni nogi, 

 poligon, vožnja z ovirami. 
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PRAZNIČNO POPOLDNE 
 

Praznično popoldne bo potekalo v sklopu praznovanja 70.letnice Vrtca Domžale.  

 

SKUPAJ V GORE 
 

Izlet v gore je namenjen otrokom drugega starostnega obdobja in njihovim družinam. Izlet bo 

potekal v soboto dopoldan, predvidoma v mesecu april 2018. Cilj izleta je povezovanje doma 

in vrtca, sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja in prijetno druženje. 

 

KULTURNO DOPOLDNE V VRTCU DOMŽALE (pisateljica  

pripoveduje) 
 

V februarju so v ospredju kulturne vsebine v vseh enotah in v vseh oddelkih Vrtca Domžale 

posebej, zato vzgojiteljice otrokom nudijo različne, pestre in bogate vsebine s področja 

književnosti. Otroci se seznanjajo z različnimi literarnimi zvrstmi ter spoznavajo razlike in 

podobnosti med njimi, spoznavajo pisatelje in njihova dela, pesnike, spoznavajo knjige kot vir 

informacij, razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti, razvijajo sposobnost 

domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta ter sposobnosti miselnega in 

čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.  

Z obiskom osebe, ki ni del vsakodnevnega bivanja v oddelku, otroke dodatno spodbudimo k 

poslušanju in jim nudimo pestrost in dodatne spodbude pri promocija branja in spodbujanju 

bralne kulture, kot tudi k pozitivnemu odnosu do knjige in jezika. 

 

NOVOLETNA PREDSTAVA ZA OTROKE 
 

Gledališka skupina Vrtca Domžale bo pod vodstvom Nine Mav Hrovat pripravila predstavo, 

ki si  jo bodo v mesecu decembru ogledali vsi otroci Vrtca Domžale. 

 

OBISK BOŽIČKA/ DEDKA MRAZA 
 

V skladu z Letnim delovnim načrtom je otroke iz vseh enot Vrtca Domžale obiskal dobri 

mož- Božiček ali Dedek Mraz. O tem, kateri dobri mož bo otroke obiskal, se bodo odločili 

starši na prvem roditeljskem sestanku.  

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN OBISK ČEBELARJA  
 

V Vrtcu Domžale dajemo velik poudarek na zdravju in ohranjanju le-tega. Tradicionalni 

slovenski zajtrk: črn kruh, maslo, med, mleko in jabolka, vse iz domače pridelave, je zelo 
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dobra in zdrava popotnica pri ohranjanju zdravja, hkrati pa je tradicionalni slovenski zajtrk 

dogodek, ki povezuje zdravje, kulturo in družabnost. Izvajamo ga v vseh enotah in vseh 

oddelkih Vrtca Domžale..  

Vsebine, ki jih vzgojiteljice pred tradicionalnim zajtrkom izvajajo, so v povezavi s pridelavo 

medu, otroke obišče čebelar in jim predstavi, kako skrbi za čebele, kakšen je namen tega in 

kaj čebele pomenijo za naše življenje. Otroci že veliko vedo in so zelo dovzetni za tovrstne 

tematike. Izražajo skrb za ohranjanje okolja, varstvo čebel, navdušenje nad čebelarji, 

kmetovanjem in vsem, kar je povezano z naravo. Otroci tudi pri ostalih ekoloških vsebinah 

ugotavljajo, kako pomembno je sodelovanje vsakega posameznika, da bi lahko srečno in 

zdravo živeli v sožitju in zdravem okolju in so kritični do nespoštljivega vedenja v naravi in 

uničevanja.  

Tradicionalni zajtrk pomeni slavnostno in družabno obliko druženja ob uživanju zdrave hrane 

z zavedanjem, da smo vsi, narava in ljudje, povezani. 

 

SODELOVANJE Z GASILCI IN IZVEDBA EVAKUACIJSKE 

VAJE 
 

V Vrtcu Domžale potekajo v oktobru različne aktivnosti v okviru požarne varnosti. Vedno se 

trudimo, da sledimo smernicam in priporočilom, da skrbimo za varno okolje in preventivo, v 

oktobru pa izvajamo tudi vaje evakuacije. V vse enote Vrtca Domžale pridejo gasilci (PGD 

ali CPV) in skupaj z zaposlenimi in otroki izvedejo evakuacijske vaje, otroke seznanijo s 

svojim poklicem, jim pripovedujejo, kako morajo skrbeti za svojo varnost, kako ravnati v 

primeru naravnih in drugih nesreč (požara, poplave, potresa do prometne nesreče) in 

podobno. Otroci se seznanjajo s preventivnimi ukrepi, načini, v za to pripravljenih 

namišljenih situacijah, kako se zavarujemo in podobno ter o delu gasilcev. Otroci spoznajo 

gasilska vozila in opremo.  

Skupne evakuacijske vaje, predvsem zaradi vključenosti reševanja namišljenih ponesrečencev 

in gašenja požarov, so otrokom najbolj zanimive, hkrati pa tudi najbolj nazorno pokažejo 

ustrezna ravnanja in potek dogodkov ter ravnanj v primeru nesreče. Otroci med akcijo 

opazujejo, kako gasilci rešijo namišljenega ponesrečenca, kako mu nudijo prvo pomoč, kako 

se dogovarjajo s centrom in reševalci, najbolj pa so navdušeni, če gasilci ponesrečenca 

odnesejo na nosilih. Seveda pri tem aktivno sodelujejo tudi otroci v različnih vlogah, za katere 

se prostovoljno javijo. Vzgojiteljice se z otroki o tem pogovarjajo, skupaj zbirajo različne 

informacije, se igrajo in berejo zgodbe o gasilcih in reševalcih, kot so Ježek Snežek in potres, 

Ježek Snežek in 112, Ježek Snežek in požar ter druge. Otroci se igrajo igre vlog- gasilci, s 

čimer utrjujejo pridobljeno znanje in preko različnih sredstev zbirajo dodatne informacije 

(knjige, internet, TV…) 

Evakuacijske vaje imajo tudi namen preverjanja tehnične opreme za izvedbo evakuacije. 

Evakuacijska vaja je uspešno izvedena, če se na zbirnem mestu v čim krajšem času zberejo 

vsi uporabniki, torej vsi otroci in osebje vrtca. Vzgojiteljice na tak način tudi pridobijo 

informacije o tem, kako se na situacijo odzovejo otroci, kje so morebitne težave ali zadrege in 

podobno- vse z namenom, da bi v morebitni nesreči lahko ukrepali pravilno, hitro in zbrano. 

Otroci se ves čas igraje učijo, kar pomeni, da so navdušeni opazovalci, aktivni sodelujoči in 

hitro vsrkajo zanimive informacije, predvsem zaradi izkušnje, ki jo z evakuacijsko vajo 

dobijo.  
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DELOVNA AKCIJA 
 

V vseh enotah Vrtca Domžale bodo v pomladnem v času v dopoldanskem času izvedene 

delovne-čistilne akcije.  

 

VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU 
 

Enote Vrtca Domžale bo obiskal predstavnik Policije, iz policijske enote Domžale. Z obiskom 

policista želimo vplivati na osveščenost otrok ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost. Policist 

se bo otrokom predstavil kot uradna oseba in jim povedal, kako policiste prepoznati po 

uniformi, znački in drugih oznakah, kako jih pokličemo in v kakšnih primerih. Otroke bo 

seznanil s cestno prometnimi pravili, s poudarkom na varni udeležbi otrok v prometu. Otroci se 

v promet vključujejo kot pešci, kolesarji v spremstvu odraslih ali kot sopotniki (npr. v 

avtomobilih). Vsako vključevanje v promet zahteva previdnost in upoštevanje pravil, navodil, 

s katerimi vzgojiteljice skozi celo leto seznanjajo in poučujejo otroke v vseh starostnih skupinah 

na primeren način glede na starost otrok. Otroci se tako seznanjajo z uporabo zaščitnih sredstev 

(čelade, odsevnih jopičev…), pravil (pri prečkanju ceste, hoja po pločniku, kolesarska steza 

ipd.,), prepoznavajo prometne znake in pravila vedenja udeležencev v prometu (uporaba 

varnostnega pasu, nevarnost igre ob cesti, vedenje na avtobusu ipd.). S tem posledično 

vplivamo tudi na njihove starše kot otrokove spremljevalce, saj se otroci o tem pogovarjajo tudi 

doma.  

Obisk policista dodatno spodbudi otroke k večji previdnosti in hkrati otroci spoznajo poklic, 

vozilo, oznake pripadnikov Policije, telefonske številke in navodila, kako ravnati v primeru 

nesreče. 

  



73 
 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI POTEKAJO V 

POSAMEZNIH ENOTAH VRTCA DOMŽALE 
 

ENOTA CICIDOM 
   

LETNI ČASI NA OBISKU 

Skupina: Vse 

Vzgojiteljice: vse 

 Prvi dan novega letnega časa ena od vzgojiteljic pripravi predstavitev letnega časa za vse 

otroke v vrtcu. 

CILJ: 

 Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

 

VSEBINE: 

 Spoznavanje značilnosti letnih časev, 

 spoznavanje zgodb, deklamacij in pesmi, ki se povezujejo s posameznim letnim 

časom, 

 doživeto spremljanje spreminjanja narave skozi leto, 

 spodbujanje k opazovanju narave. 

 

KONEC TEDNA S KNJIGO 

Skupina: MUCKI 

Vzgojiteljice: Kerep, Iršič, Žebaljec 

Cilji: 

- Povezovanje vrtca in doma. 

- Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter 

pridobiva pozitiven odnos do literature.  

- Ob poslušanju in pripovedovanju literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika, s 

književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje. 
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ČAROBNI GOZD 

Skupina: MUCKI 

Vzgojiteljice: Kerep, Iršič, Žebaljec 

Cilji: 

- Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanje literarnega sveta 

(podoba književne osebe in dogajanje prostora). 

- Otrok odkriva in spoznava različne  snovi in z njimi eksperimentira. 

- Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov; zavedanje načina kako se telo giblje in spoznavanje 

različnih položajev delov telesa. 

Vsebina: 

- poslušanje in pripovedovanje pravljic ter izmišljenih zgodbic 

- izvajanje različnih poskusov s snovmi 

- joga ob zgodbah 

 

MIŠKIN NAHRBTNIK 

Skupina: Miške 

Vzgojiteljice: Spreitzer, Repnik 

CILJI: 

- Spodbujanje bralnega opismenjevanja in povezovanja med družinskimi člani. 
 
VSEBINA: 
- V miškinem nahrbtniku bo strokovna knjiga za starše, pravljica za otroke, lutka miška ter zvezek 

kamor bodo zapisali, narisali svoje vtise. Čas izposoje nahrbtnika bo od ponedeljka do ponedeljka 
(1 teden). 
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ENOTA GAJ 
  

ODDELEK: 5–6 LET  

SKUPINA: SOVE 

 

VZGOJITELJICA: Tjaša Stopar 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Lili Panič  

 

 
 

NAČRT ZA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

 

ABC GIBANJA 
GLOBALNI CILJ 

– razvijanje gibalnih sposobnosti 

 

CILJI 

– spoznavanje oblačil in obutve, ki so primerne za gibalne dejavnosti 

– razvijanje koordinacije, oziroma skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, 

rok in nog), ravnotežje 

– razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti 

– vzpostavljanje trdnih temeljev zdravega življenjskega sloga  

– gojiti sproščeno obdobje otroštva 

 

TRAJANJE 

Od oktobra do junija 

 

VSEBINE 

– elementarne igre 

– naravne oblike gibanja 

– gimnastična abeceda 

– atletska abeceda  

– plesne igre in dejavnosti v ritmu  

– motorika z žogo 

– gibalne urice v telovadnici vrtca (vsaj 2x mesečno) v športni opremi 

– sprehodi, pohodi, tek v naravi 
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IGRA Z NESTRUKTORIRANIM MATERIALOM  
GLOBALNI CILJ 

– razvijanje kreativnosti, razmišljanja in sodelovalnost 

 

CILJI 

– otrok spoznava, da je odpadno tudi uporabno 

– omogočanje, da se z istim predmetom igrajo na različne načine (škatla – avto, blago – 

krilo, pokrivalo…) 

– idejnost po načelu »manj materiala, več domišljije« 

 

TRAJANJE 

Od oktobra do maja 

 

VSEBINE 

– vključevanje naravnih materialov in odpadnega materiala v vsakdanjo igro 

– igra s koruzo, tulci, škatlami, časopisnim papirjem, zamaški, peskom, plastelinom… 

– ustvarjanje izdelkov iz nestruktoriranega materiala 

– dan brez igrač 

 

VITAMINSKA BOMBA  
GLOBALNI CILJ 

– spoznavanje zdravega načina življenja 

 

CILJI 

– spoznavanje, kako si lahko kako si lahko iz različne zelenjave in sadja naredimo zdrav 

in z vitamini bogat napitek 

– otrok spoznava, da na zdravje vpliva okolje in on sam 

– poglabljanje zavedanja, da moramo v zimskem času zdravju nameniti še več pozornosti  

– delovna vzgoja 

 

TRAJANJE 

Zima 2017/2018 

 

VSEBINE 

– priprava vitaminskih napitkov iz sadja in zelenjave 

– pogovor o zdravju, pomenu zdravja in o ohranjanja zdravja v zimskem času  

– pogostitev prijateljev iz sosednjih skupin 

 

NARAVOSLOVNI HOKUS – POKUS 
GLOBALNI CILJ 

– spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

 

CILJI 

– samostojno raziskovanje in izvajanje poskusov 

– otrok spoznava potek naravoslovnih postopkov in temeljne pojme naravoslovnega 

raziskovanja 
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– spodbujanje otrok  k postavljanju vprašanj in samostojnemu izvirnemu iskanju 

odgovorov nanje 

– otrok spoznava osnove raziskovanja s katerimi postavlja temelje za kasnejše 

raziskovalno delo tekom svojega izobraževanja 

 

TRAJANJE 

Tekom leta – jesen, zima, pomlad 

 

VSEBINE 

– različna področja raziskovanja (fizika, kemija, biologija) 

– vezanost poskusov na letne čase, tematske sklope 
– hokus pokus tekočin, barv, plinov, trdnih snovi 

 

 

 

ODDELEK: 5 – 6  LET 

SKUPINA: PTIČKI  

 

VZGOJITELJICA: Mira Vladimira Vrankar 

POMOČNIK VZGOJITELJICE: Peter Tomažin  

 
 

 
                                     

NAČRT ZA OBOGATITVENO DEJAVNOST  

PTIČKOV ČAS 
 

GLOBALNI CILJ 

- Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti. 

- Spodbujanje jezikovne zmožnosti. 

- Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 
 

CILJI 

- Otrok spoznava, da mu telesne vaje in sprostitev pomagajo ohranjati zdravje. 

- Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane pozornosti v 

občutenje telesa. 

- Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

- Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

- Razvijanje pozitivnega odnosa do knjig in krepitev besednega zaklada. 

- Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti.  
 

TRAJANJE 

Od septembra do junija, v času po kosilu, do malice.  
 

VSEBINE 

- prebiranje slikanic, pogovor o vsebini, iskanje glavnih likov  … + vaje pozornega poslušanja  

- večkrat tedensko izvajanje govornih iger za krepitev govornega aparata  
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- izmišljevanje zgodb ob slikovnih aplikacijah in kocki 

- izvajanje elementov pravljične joge in seznanjanje s pravljicami, ki vključujejo elemente joge 

- izvajanje vaj za drobno motoriko ob uporabi različnih pripomočkov 

- grafomotorične vaje  

- reševanje miselnih nalog in igranje miselnih iger 

- igranje družabnih in didaktičnih iger  

- likovno ustvarjanje 

- doživljanje in izražanje glasbe oz. ob glasbi 

- ogled animiranih filmov, risank in drugih video sekvenc 

 

 

                                    

NAČRT ZA OBOGATITVENO DEJAVNOST  

DAN MALO DRUGAČE 
 

GLOBALNI CILJ 

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 
 

CILJI 

- Otrok ob uporabi različnega nestrukturiranega materiala spoznava lastnosti različnih materialov,  

išče različne igralne možnosti in spoznava možnosti predelave odpadnega materiala.  

- Spodbujanje, omogočanje otrokove ustvarjalnosti. 

- Omogočanje in spodbujanje igre na prostem, z naravnimi materiali npr. v gozdu, ob porečju reke.  

- Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v 

prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in 

dogovarjanje …). 
 

TRAJANJE 

Od septembra do maja, vsak torek, v času med zajtrkom in kosilom. 
 

VSEBINE 

- igra z različnim nestrukturiranim materialom (iskanje igralnih možnosti)  

- spoznavanje različnih materialov npr. les, kamen, odpadna embalaža ...  

- ustvarjanje iz odpadne embalaže 

- igra v naravi (v gozdu, na travniku, ob porečju reke) 

- igra z eko igrami, ki smo jih izdelali v vrtcu 

- modeliranje gline, das mase, plastelina 
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ODDELEK: 2 –  3 LET 

SKUPINA: MEDVEDKI 

 

VZGOJITELJICA: Jasna Bizjak 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Tamara Ćosić  

 
 

 
 

                                     

NAČRT ZA OBOGATITVENO DEJAVNOST: 
 

MEDVEDEK PLEŠE 
 

GLOBALNI CILJ 

Otrok doživlja ugodje ob plesu in gibanju. 
 

CILJI 

- razvijanje veselja do plesa. 

- razvijanje veselja do poslušanje glasbe. 

- razvijanje veselja do igre na male inštrumente. 

 
 

TRAJANJE 

Od oktobra do maja. 
 

VSEBINE 

- Spoznavamo rajalno- gibalne igre. 

- Ples in gibanje z odpadnimi rekviziti 

- Izdelujemo male inštrumente. 

- Plešemo in rajamo z našimi ljubkovalnimi igračami. 

- Spoznavamo uporabo MI. 

- Nastopamo za sovrstnike. 

- Razgibavamo naše prstke (bibarije). 
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FOTOUTRINKI 
 

GLOBALNI CILJ 

Spremljanje otrokovega razvoja. 
 

CILJI 

- Spodbujanje jezikovne zmožnosti. 

- Postopno zavedanje časa ob fotografijah. 

 
 

TRAJANJE 

Od oktobra do junija. 
 

VSEBINE 

- Pogovori ob fotografijah otrok v igralnici  

- Individualni pogovori ob fotografijah v mapah posameznega otroka 

- Zavedanje pojma čas ob ogledu slik skozi letne čase, dejavnosti fotoutrinkov otrok v skupini.  

 
 

 

ODDELEK: 4 – 5  LET 

SKUPINA: MIŠKE 

 

VZGOJITELJICA: Sonja Orešek 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Andreja Gerbic  

 
 

 
                                     

NAČRT ZA OBOGATITVENO DEJAVNOST 

POVEJ MI PRAVLJICO 
 

GLOBALNI CILJ 

Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave. 
 

CILJI 

- Otrok ob pomoči poslikanih kamnov pripoveduje. 

- Spodbujanje jezikovne zmožnosti. 

- Otrok se uči samostojno pripovedovati. 
 

TRAJANJE 

Od oktobra do maja, vsako prvo sredo v mesecu, v času med zajtrkom in kosilom.  
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VSEBINE 

- vrečka s poslikanimi kamni 

- pripovedovanje o slikah na kamnih. 

 

LJUDSKE PESMI IN PLESI 
 

GLOBALNI CILJ 

- Spoznavanje ljudskih plesov in pesmi; posameznih umetniških zvrsti. 
 

CILJI 

- razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih,  

- odkrivanje in spoznavanje ljudske pesmi, ljudskih plesov, 

- spoznavanje in uživanje v umetnosti. 
 

TRAJANJE 

Od oktobra do maja, vsak torek. 
 

VSEBINE 

- spoznavanje ljudske pesmi, plesov  

- sodelovanje ob obisku Ljudskih pevcev, Češmink. 

- poslušanje ljudske glasbe. 

 

DAN V MESECU MALO DRUGAČE 
 

GLOBALNI CILJ 

Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 
 

CILJI 

- Otrok ob uporabi različnega nestrukturiranega materiala spoznava lastnosti različnih materialov,  

išče različne igralne možnosti in spoznava možnosti predelave odpadnega materiala.  

- Spodbujanje, omogočanje otrokove ustvarjalnosti. 

- Omogočanje in spodbujanje igre na prostem, z naravnimi materiali npr. v gozdu, ob porečju reke. 
 

TRAJANJE 

Od oktobra do maja, vsako prvo sredo v mesecu, v času med zajtrkom in kosilom.  
 

VSEBINE 

- igra z različnim nestrukturiranim materialom 

- ustvarjanje iz odpadne embalaže 

- igra v naravi (v gozdu, na travniku, ob porečju reke) 

- elementi Montessori pedagogike 
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ENOTA KEKEC 
 

 

KEKČEV DAN 
(vse skupine in vzgojiteljice) 

 

cilj:  
- otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje 

v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

- razvijanje ustvarjalnosti  

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

- razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem 

- spoznavanje pomena sodelovanja in upoštevanja različnosti 

- iskanje lastnih poti pri reševanju problemov 

 

vsebine:  
- druženje z otroki in integracija otrok enkrat tedensko  

(pripravimo različne igre in dejavnosti - delavnice v vseh igralnicah in v veliki garderobi) 

- uporaba različnih igrač, rekvizitov, materialov in nestrukturiranega materiala  

 

 

PIKAPOLONICA NA OBISKU 
 

SKUPINA: 1-2, Pikapolonice 

VZGOJITELJICI: Martina Pavlič, Bernarda Balažic 

CILJI: 

- Otrok spoznava razne praznike (svoj rojstni dan) 

- Praznovanje rojstnega dne s pikapolonico (nahrbtnik) 

- Starši v zvezek vtisov zabeležijo, kako so nahrbtnik-pikapolonico vključili v 

praznovanje 
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ENOTA KRTEK   
 

SKUPINA ČEBELE:5-6 let 

VZGOJITELJICA: JANA STROJAN 

 

»ČEBELJI KROG« 
 

 

Globalni cilji: 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 

- spoznavanje samega sebe 

- seznanjanje z zdravim, umirjenim načinom življenja 

 

Cilji: 

-otrok spoznava kaj potrebuje za krepitev zdravja 

-   otrok spoznava, da mu telesne vaje in sprostitev pomagajo ohranjati zdravje 

-negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane pozornosti 

v občutenje telesa 

 

S sprostitveno dejavnostjo bomo nadaljevali, tako kot že dve leti prej. Otroci so že navajeni 

na različne oblike sproščanja in jih bomo v veliki meri le utrjevali ter dodali nekaj novih 

elementov. Dejavnost bo potekala skozi vse leto, 

v majhnih skupinicah, v prijetnem in umirjenem vzdušju. Med sprostitvene tehnike 

nameravam vključiti elemente masaže, joge, sprostitvene igre, različne tehnike dihanja.  

 

 

»ČEBELJI PETEK« 

 

Globalni cilji: 

- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 

- Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju 

- Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti 

 

Cilji: 

- otrok razvija vzdržljivost pri hoji v hrib in je vesel, ko osvoji bližnji vrh 

- otrok se igra z različnimi družabnimi igrami in se pri tem drži pravil 

- otrok ustvarja iz odpadnega in naravnega materiala 

 

Petke bomo letos namenili prav posebnim dejavnostim. Vsak petek v mesecu, bomo namenili 

nečemu drugemu. Tako bomo vsak prvi petek odšli na bližnji hrib KRIŽENTAVER, vsak 

drugi petek bomo ustvarjali iz odpadnega in naravnega materiala, vsak tretji petek pa se bomo 

igrali družabne igre.  
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»KOLESARSKI DAN« 

 

Globalni cilji: 

- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti 

 

Cilji: 

- pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom 

- razvijanje ravnotežja 

 

Kot vsako leto bomo tudi letos v pomladnih mesecih organizirali prav poseben dan in ga kot 

vedno poimenovali KOLESARSKI DAN. Ta dan bodo otroci v vrtec pripeljali svoja kolesa. 

Naučili se bomo kako je potrebno poskrbeti za varnost med kolesarjenjem in kako se pravilno 

namesti kolesarsko čelado.   

Otrokom bom pripravila poligon na katerem bodo utrjevali svoje kolesarske spretnosti. K 

vsakemu otroku bom pristopila individualno, kar pomeni, da bodo začetniki vozili ločeno od 

tistih, ki so pri vožnji že zelo spretni. Otroke bom opogumljala, vzpodbujala in usmerjala k 

čim bolj varni vožnji. 

 

 

»MALA POŠAST MICI« 

 

Globalni cilji: 

- Spodbujanje ustvarjalnosti 

- Spodbujanje jezikovne zmožnosti 

 

Cilji: 

- Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu 

- Otrok spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi konkretne izkušnje o 

dojemanju iste stvari, dogodka, pojava iz različnih perspektiv ter ob iskanju različnih 

rešitev in odgovorov 

 

Skupaj z otroki smo se navdušili nad zgodbami iz slikanice Mala pošast Mici. Po nekaj 

branjih so ideje kar »padale«. V letošnjem letu bo tako vsak otrok skupaj s starši izdelal svojo 

Mici, prebirali bomo zgodbe o njej, se pogovarjali o pravilnem oziroma ustreznem vedenju, 

pošasti bodo »spale« v omari in skupaj z njimi bomo preživljali dneve, različne priložnosti. 

Hkrati bodo otroci tudi razvijali svoje jezikovne zmožnosti ter odgovornost za drugega 

(Mici). Hkrati bo vsa dejavnost obarvana z veliko mero domišljije, ustvarjalnosti. 

 

»MOJ PRVI ZVEZEK« 

 

Cilji: 

- Navajanje na pravilno sedenje za mizo 

- Otrok razvija odgovornost za svoj zvezek 

- Razvijanje ustvarjalnosti  

 

 

Vsak otrok bo imel v vrtcu svoj zvezek, za katerega bo celo leto lepo skrbel. V zvezke bodo 

otroci risali, sama bom v zvezke dajala pesmice, ki se jih bomo učili, otroci si bodo nalepili 
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svoje fotografije.  Konec šolskega leta bo tako zvezek postal izdelek, ki bo poln spominov na 

zadnje leto v vrtcu. 

Seveda pa bomo ob ustvarjanju v zvezke utrjevali tudi pravilno sedenje za mizo, ki je zelo 

pomembno za kasnejše bivanje v šoli in za samo zdravje. 

 

»PIKICA, STOJ« 

 

Globalni cilji: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok  

- razvijanje gibalnih sposobnosti 

- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti 

 

Cilji:  

- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja 

- iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov 

- uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila  

- razvijanje gibalnih sposobnosti (koordinacija, gibanja, ravnotežje, moč, gibljivost, 

vzdržljivost…) 

 

Dejavnost bo potekala enkrat tedensko v večnamenskem prostoru, telovadnici ali igralnici 

oziroma v primeru lepega vremena čim večkrat zunaj. Mislim, da otroke ne bo potrebno 

posebej motivirati za gibanje, saj so večino časa gibalno zelo aktivni. Omogočila jim bom, da 

se bodo res dodobra razgibali in v gibanju uživali. Poudarek bo na premagovanju ovir na 

različnih poligonih in na krepitvi zaupanja v svoje lastne gibalne zmožnosti. Za umirjanje in 

zniževanje srčnega utripa ob koncu vadbenih ur bom uporabila različne elemente 

sprostitvenih dejavnosti. 

 

 

 

SKUPINA MRAVLJICE:2-4 LET 

VZGOJITELJICA JANJA DRAGAR RIBIČ 

 

» BRALNICE PO KROŠNJAMI Z LUTKO «  

 

Cilji: 

 

- otrok razvija zmožnost domišljijske rabe jezika 

- otrok se uči pravilnega rokovanja z lutko 

- otrok se uči samostojno pripovedovati 

- otrok ob knjigi doživlja ugodje, pridobiva pozitiven odnos do literature 

 

 

V letošnjem šolskem letu bom nadaljevala dodatno dejavnost Bralnice pod krošnjami z lutko, 

saj je bil odziv otrok v preteklem šolskem letu pozitiven. 

Otroke bom seznanila z deklamacijami, ljudskimi pravljicami, 

klasičnimi in avtorskimi pravljicami kvalitetne otroške literature. 

Dejavnost bo potekala dvakrat mesečno zunaj pod krošnjo v lepem vremenu oziroma v 

primeru slabega vremena bom izvajala to dejavnost  v večnamenskem prostoru.  
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» NAHRBTNIK ZA LAHKO NOČ «  

 

Cilji: 

 

-  utrjevanje vezi med vrtcem in starši 

- spodbujanje ustvarjalnosti 

- ob poslušanju in pripovedovanju bogatenje besednega zaklada 

 

 

Poseben nahrbtnik s posebno vsebino, ki zajema: knjige za vso družino, igračo, ki spremlja 

otroka domov in zvezek v katerega bodo narisali po vsebini - literarno estetsko doživljanje 

zgodbe . Nahrbtnik bo potoval en teden z otrokom domov. 

 

 

» UPORABA MONTESSORI PRIPOMOČKOV « 

 

Cilji: 

 

- razvijanje fino motorike  

- razvijanje vsakodnevnih veščin 

 

V letošnjem šolskem letu bova uredili Montessori kotiček v katerega bova dali različno 

izdelane Montessori igrače in Montessori material.  

Vse igrače bodo namenjene razvijanju fino motorike in razvijanje vsakodnevnih veščin. 

Montessori igrače in materiale bodo otroci imeli na voljo vsakodnevno.  

 

» GOZD SVOJEVRSTEN SVET « 

Cilj: 

- spoznavanje vloge narave v povezavi z gibanjem v naravi 

V letošnjem šolskem letu bova nadaljevali dodatno dejavnost -  Gozd svojevrsten svet, ki ga 

ponovno spoznavamo. Gozd je pomembno okolje za razvoj naših otrok in vsakodnevno 

preživljanje časa v naravi.  

Sodobni čas, izkušnje z otroki v vrtcu pa tudi intuitivno, spet vodijo nazaj v naravo, v bližnji 

gozd. Predvsem bomo razvijali  naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do gozda. 

»GIBALNA IGRALNICA« 

Globalni cilji: 

-Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

-Razvijanje gibalnih spodobnosti 

 

Cilji: 

-Razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja, ravnotežje, 

-sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja, 
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-spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger, 

-uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila. 

 

V letošnjem šolskem letu bom nadaljevala dodatno dejavnost, ki se bo letos namesto Malček 

skakalček imenovala Gibalna igralnica. 

Dejavnosti bodo potekale enkrat tedensko v večnamenskem prostoru oziroma na prostem, 

kadar bo lepo vreme. Za otroke bodo pripravljene različne gibalne dejavnosti, kjer se bodo 

otroci razgibali in razvijali svoje motorične spretnosti. Otroci bodo premagovali ovire na 

različnih poligonih in se učili različnih gibalnih iger, kjer je potrebno upoštevati pravila. Na 

koncu gibalne igralnice se bodo otroci umirili preko različnih sprostitev, joge in masaž. 

 

SKUPINA ČMRLJI:4-6 LET 

VZGOJITELJICA: ALENKA LOVŠIN, ANDREJA MATKOVIČ,ŠPELA ZEMLJIČ 

KOCIPER 

»SKUPNA SREČANJA SKUPIN ČMRLJI, KRESNIČKE IN ŽABICE« 

 

CILJI: 

 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

 Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti 

 Otrok ima možnost za rahljanje stereotipov, povezanih z razliko med spoloma.  
  

Skupna srečanja s skupinami Čmrlji, Kresničke in Žabice novembra 2017 do aprila 2018, dobili 

se bomo vsaj šestkrat. Vsaka skupina bo izvedla vsaj dva srečanja, in sicer bodo srečanja 

obsegala različne dejavnosti, ki se jih bomo dogovorili tekom leta.  

 

 

 

SKUPINA KRESNIČKE: 3-5LET 

VZGOJITELJICA:MARTINA SVETLIN 

 

»KRESNIČKE  USTVARJAJO« 

GLOBALNI CILJI: 

-Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

-spoznavanje posameznih naravnih in odpadnih materialov 

CILJI: 

-negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja, 

zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških dejavnosti,  

-Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti,  

-razvijanje umetniške domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 
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Lansko šolsko leto so otroci zelo uživali v likovnih dejavnosti, zato sem se tudi letos odločila, 

da jim ponudim dodatno dejavnost, kjer bodo otroci spoznavali različne naravne ( les, kamni, 

školjke, semena, storži, glina, lubje…) in odpadne materiale ( plastika, odpadni papir, 

steklo…) ter z njimi ustvarjali. 

 

SKUPINA SONČKI: 2-3 LET 

VZGOJITELJICA: ANJA BEŠTER 

 

»MOJ ALBUM« 

 

Obogatitvena dejavnost je namenjena zbiranju podatkov o otroku in spremljanju njegovega 

razvoja v šolskem letu 2017/2018.  Ker je bil album v prejšnjem šolskem letu zelo dobro sprejet, 

sem se odločila, da z njim nadaljujem tudi letošnje šolsko leto. Otroci bodo  ob koncu leta album 

odnesli domov, v njem pa bodo našli zapise vsakega meseca, slike, izdelke, pesmice in bibarije.  

OPERATIVNI CILJI: 

-staršem približati otrokovo življenje v vrtcu. 

-spremljanje in dokumentiranje razvoja posameznika. 

 

VSEBINA: 

 

-fotografiranje otrok pri igri in delu, 

-beleženje otrokove telesne višine in teže, 

-likovni izdelki otrok, 

-pesmice in bibarije celotnega šolskega leta 

 

»SONČKOV NAHRBTNIK« 

Z obogatitveno dejavnostjo Sončkov nahrbtnik, bomo k sodelovanju povabili starše otrok. 

Vsak izmed otrok bo domov dobil nahrbtnik, v katerem bo plišasta igrača (Krtek), pravljice in 

literatura za starše. V njem pa bo tudi zvezek v katerega bodo starši opisali ali nalepili slike 

trenutkov, ki so jih otroci preživeli ob listanju slikanic in igri s Krtkom.  

Dejavnost bo potekala od oktobra do maja.  

CILJI:  

-Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni.  

-Otrok s pomočjo staršev izdela povzetek doživetij s Krtkom.  

-Otrok ob slikah pripoveduje o doživetjih ostalim otrokom. 

 

DEJAVNOSTI:  

-Otrok sodeluje v pogovoru o tem, kaj je bilo oz. kaj vse se mu je dogajalo v družbi Krtka.  

-Otrok preživlja lepe trenutke skupaj z novim prijateljem – Krtkom. 
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-Otrok  si skupaj s starši in Krtkom ogleduje slikanice.  

 

 

SKUPINA METULJI: 1 – 2 LET 

VZGOJITELJICA: MOJCA KOŽELJ 

 

»SREČANJA S SKUPINO PIKAPOLONICE«  

CILJI: 

- otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti 

-Otrok ima možnost za rahljanje stereotipov, povezanih z razliko med spoloma  

-Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje 

v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki  

 

VSEBINA: 

Skupna srečanja s skupino Pikapolonice bodo potekale od novembra do junija.Družili se 

bomo ob različnih priložnostih, za otroke pripravile različne dejavnosti, ki so primerne za 

njihovo starost. 

Obogatitveno dejavnost bova izvajali tako vzgojiteljica kot pomočnica. 

 

 

SKUPINA POLŽI: 3-5 LET 

VZGOJITELJICA:SLAVI PERPAR IBRČIČ 

 

»PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI S SOCIALNIMI IN EKO DRUŽABNIMI 

IGRAMI« 

CILJ: 

- Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni. 

VSEBINA: 

Letošnja praznovanja rojstnih dni bomo še dodatno obogatili s socialnimi igrami in Eko             

družabnimi igrami, saj menim da so praznovanja v okviru aktivnega državljanstva 

pomembna. Socialne igre niso navadne družabne igre, pac pa so tehnike, s pomočjo katerih 

vplivamo na višjo raven psiho – socialne kompetentnosti, razvoj socialnih spretnosti, 

otrokovo predstavo o sebi, na samovrednotenje in samozaupanje. Svoj cilj dosežejo, če se na 

koncu udeleženci pogovarjajo, kako so doživljali igro, kako so sprejeli ostale člane skupine, 

kako so se počutili. Na praznovanjih se bomo poigrali tudi z Eko družabnimi igrami, ki jih 

bomo sami izdelali in jih zato še bolj cenili. 
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          »IGRALNI DAN Z IZPOSOJEVALNICO IGRAČ«  

CILJ: 

- Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko 

ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje. 

VSEBINA: 

Danes ima marsikateri otrok v Sloveniji na voljo precej več igrač, kot jih je imel pred nekaj 

desetletji. Na pobudo in željo otrok bomo letos ob ponedeljkih imeli Igralni dan  z 

izposojevalnico. Izposojevalnica igrač ima številne prednosti kot so prihranek denarja, omeji 

se število igrač, lahko se preizkusijo nove igrače... Hkrati se vzpostavi možnost neformalnega 

druženja med otroki in starši, izmenjujejo se nasveti in podpora med starši in strokovnimi 

delavkami. Gradi se širša skupnost, ki se izogiba podpori potrošniške družbe in materializmu. 

Skupna nam bo želja po varovanju in skrbi za okolje ter enakopravnost družin v skupnosti. 

Seveda pa so tukaj še kako pomembni razlogi, ki se dotikajo otrokovega razvoja. Igra je 

pomembna v njegovem razvoju, saj se skozi njo nauči interakcije z drugimi, pomaga pri 

izražanju, razvija pozitivno podobo o sebi in pomaga pri razvoju pomembnih življenskih 

veščin, motoričnih sposobnosti in odnosa do okolja. Otroci tako spoznavajo, da je potrebno 

igrače spoštovati in za njih skrbeti, saj niso njihovi lastniki temveč skrbniki za določen čas. 

 

 

SKUPINA GOSENICE: 2-3 LET 

VZGOJITELJICA: KARIN ROPOTAR 

 
»IGRE RAZVIJANJA ČUJEČNOSTI« 

 

CILJ: 

-Usmerjanje pozornosti na dani trenutek. 

-Razvijanje strpnosti do samega sebe in do drugih. 

-Otrok se uči uravnavati svoja čustva in je v odnosu do drugih bolj pozoren, stabilen in 

mirnejši. 

 

Igre za razvoj čuječnosti zelo pozitivno vplivajo na otroke, predvsem če te izvajamo 

vsakodnevno. Vaje so zastavljene na zabaven način- preko igre. Za otroke sva pripravili 

zanimive, zabavne in hkrati poučne igre, ki jih bomo izvajali predvsem v jutranjem 

krogu.Vaje, ki jih bomo izvajali se osredotočajo predvsem na: čuječe dihanje, opazovanje, 

ozaveščanje, poslušanje, priznavanje in trenutke. 
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»VRTEC V NARAVI« 

  

CILJ: 

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

spreminjanju in estetskih razsežnostih. 

-Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave.  

-Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

 

Z otroki bomo raziskovali gozd, travnik in reke v okolici vrtca. Otroci se bodo spremenili v 

prave male detektive in spoznali, da je bivanje v naravi lahko zelo zabavno. S pomočjo 

različnih iger in dejavnosti bodo spoznavali naravo v vseh štirih letnih časih. Vzgojiteljici 

bova pri otrocih spodbujali odgovoren odnos do žive in nežive narave predvsem s pomočjo 

otrokovega prostega raziskovanja in  aktivnega učenja. 

 

 

»NAREDI DOBRO DELO IN SPREMENI SVET«  

 

CILJ: 

-Otrok spoznava vrednote  preko zgledov, vsakodnevnih pogovorov in preko del s katerimi 

pomaga drugim in okolju.  

 

V majhnih dejanjih se skrivajo velike dobrote. Otroke je potrebno že v predšolskem obdobju 

seznaniti z občutkom solidarnosti, odgovornosti, nesebičnosti in poštenosti. Vse te občutke 

lahko dobro spodbudimo ravno preko dobrih del. Skupaj bomo enkrat mesečno naredili dobro 

delo (predvsem dobro delo znotraj skupine, igralnice, enote in kraja). Pri otrocih želiva 

spodbuditi pozitiven odnos do soljudi in okolja. Dejavnosti bova oblikovali sproti, saj želiva 

da izhajajo ideje o dobrem delu tudi od otrok. 
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ENOTA MLINČEK 
 

 

GLASBENA DELAVNICA: MURNČKI 
 

IZVAJA: vzgojiteljica Dragica Repanšek 

 

NAMEN: Otrokom omogočam različne izkušnje in doživljanja v glasbeni umetnosti.  Otrok 

je ustvarjalec, poslušalec, gledalec in izvajalec glasbenih dejavnosti. 

 

KDAJ: vsak petek od 9 -9.45 v igralnici Ribica. 

 

GLAVNI CILJ: Doživljanje, spoznavanje, uživanje in izražanje skozi glasbene dejavnosti. 

 

CILJI: - doživljanje umetnosti glasbe kot družabnega in kulturnega življenja 

 - odkrivanje in negovanje specifičnih sposobnosti, nadarjenosti 

 - razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja 

 - uporaba in razvijanje spretnosti (glas, instrument, igra, govor). 

 

DEJAVNOSTI: 

- S petjem, igranjem in zamišljanjem glasbo doživlja, poustvarja, komunicira z njo,  

- Ritmično izreka enostavne izštevanke in šaljivke 

- Petje ritmično spremlja z glasbili in gibanjem 

- Posluša, posnema, razlikuje zvoke 

- Posluša izvedbe posameznih del 

- Poje v obsegu svojega glasu 

- Doživlja in opazuje igranje odraslega 

- Posluša glasbeno pravljico in v njej sodeluje 

- Spoznava instrumente in nanj eigra 

- Izdel aenostaven instrument 

- Sodeluje v GDI. 

 

Vzgojiteljica: Dragica Repanšek 
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KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO 
 

Obogatitvena dejavnost za starejše otroke 

 

Zgodnje koordinacije med roko in vidom označijo pot nevronskim potem, ki jih možgani 

pozneje preoblikujejo za razumevanje individualnih besed in jih oblikujejo v smiselno 

komunikacijo. Najbolj učinkovita tehnika za kultiviranje inteligence tako stremi k 

združevanju uma in telesa, ne pa k njunemu ločevanju.                                             

Ugodje ob delu, razvijanje ročnih spretnosti, delavoljnosti in zmožnost koncentracije so 

sposobnosti, ki se ob ročnem delu krepijo. Razvija se občutek za lepo in harmonično, 

otroci pa razumejo ustvarjalni proces. Pletenje, kvačkanje in šivanje ter druge tehnike so 

iz razreda v razred bolj zahtevne. Pridobljena natančnost in spretnost pa krepita 

samozavest otrok. 

 

Bistvo ročnih del ni, da bodo otroci postali rokodelci, pač pa, da postanejo popolnejša bitja. 

Glavni motiv rokodelskih predmetov sta ponos in zadovoljstvo, da si delo dobro opravil.  

 

Z otroci bomo sledili zgodbici Kdo je napravil Vidku srajčico. 

 

Spoznali bomo pot nastajanja TKANIN, uporabnost preje, niti, tkanine. Izdelali si bomo 

različne izdelke ( polstenje, navijanje volne, tkanje tkanin, kvačkanje, pletenje, šivanje tkanin, 

vezenje ).  

Cilj je spodbujati  fino motoriko rok, vztrajnost in natančnost pri delu in ustvarjalnost. 

 

                             

 

 

MOJCA Novak, MLINČEK 
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GIBALNA ABECEDA 
 

 

Prioritetni cilj s področja Gibalna abeceda je ključno pri oblikovanju navad za vseživljensko 

gibalno aktivnost. 

 

Je rekreativna oblika vzgoje z namenom razvijanja motoričnih sposobnosti in športnega duha. 

Vadbo bo vodil strokovni pedagog. Pri Gibalni abecedi se bodo otroci spoznali z naravnimi 

oblikami gibanja, skupaj bomo spoznavali skupinske, individualne in družabne igre.  

 

Razvijali bomo kulturen, spoštljiv in čustven odnos do svojih  vrstnikov, tako da bodo otroci 

polni novih spoznanj. 

 

 Naše aktivnosti bodo temeljile na igri in dobrem počutju otrok v želji, da bi vsak otrok našel 

šport, ki ga posebej veseli, ne glede na to, kaj bo kasneje v življenju počel. 

 

Dejavnost bo potekala ob petkih, vzporedno z ostalimi obogatitvenimi dejavnostmi, vključeni 

bodo otroci iz vseh skupin. 

 

                                                                                                                              Gašper Cestnik 
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ENOTA OSTRŽEK 
 

ABC GIBANJA 

obogatitvena dejavnost 

Cilji: 

 Otrokom omogočiti gibalne dejavnosti, ki jim bodo predstavljale ustrezne izzive.  

 Ustvariti stimulativno okolje in spodbude, da otroci iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih 

problemov - poudarek  je na samostojnem reševanju problemov in spodbujanju  

ustvarjalnosti. 

 Igra kot motiv za delo.  Otrokov cilj naj bo uspeh v igri, cilj vzgojitelja pa, da otrok pri tem 

izvaja gibalne naloge, ki mu jih zastavi. 

 Predstavitev osnovnih elementov različnih športov preko igre, z uporabo ustreznih  športnih 

pripomočkov, ki so prilagojeni otrokovi razvojni stopnji.  

 Gibanje naj  daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, ponosa in zaupanja v svoje 

sposobnosti. 

 Razvoj otrokovih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. 

 Otrok  postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti.  

 Omogočanje različnih senzoričnih zaznav. 

 Spoznavanje delovanja lastnega telesa (kako hitro bije srce, kako se počutim…). 

 Spodbujanje sodelovanja in upoštevanje dogovorjenih pravil. 

 Spodbujanje zdravega življenjskega sloga. 

 

 

Dejavnosti in metode dela: 

 izvedbe nalog na različnih poligonih, 

 vadba po postajah, 

 elementarne igre z naravnimi oblikami gibanja in uporabo športnih rekvizitov (osnovne 

prvine športnih iger), 

 osnovne prvine gimnastike in atletike (prevali, opore, vese, skoki, meti), 

 čutne poti, 

 vaje sproščanja, 

 navzkrižna gibanja. 

 

 

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

dvakrat tedensko, po skupinah. Vadba bo prilagojena razvojni stopnji otrok in njihovim 

interesom. 
 

             Tadeja Mišmaš 
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NARAVOSLOVNE DELAVNICE  

obogatitvena dejavnost 

 

Cilji naravoslovnih delavnic za otroke: 

 spodbujamo občutljivost in spoštovanje otroka do žive in nežive narave in zavedanja 

lastne vpletenosti v njuno povezanost. 

 otrok spoznava potek naravoslovnih postopkov in temeljne pojme naravoslovnega 

raziskovanja, 

 otroka spodbujamo k uporabi vseh čutil pri raziskovanju, 

 otroka spodbujamo k postavljanju vprašanj in samostojnemu izvirnemu iskanju 

odgovorov nanje. 

 

Metode dela:  

zaznavanje, primerjanje, opazovanje, merjenje, razvrščanje, preizkušanje, sporočanje, 

sklepanje, napovedovanje, oblikovanje hipotez, ločevanje spremenljivk, zastavljanje vprašanj, 

pogovor, zapisi 

Oblike dela: 

skupinska, individualna, delo v dvojicah. 

 

Dejavnosti 

 

Dejavnosti s področja KEMIJE (oktober, november, december): 

 raziskovalne igre s snovmi v vrtcu (moka, kamnine, mivka, les, papir, sladkor, sol, 

vosek, olje, milnica,voda, …), 

 otroci ob pomoči vzgojiteljice pripravijo in izvedejo poskuse (mešanje snovi, barvanje, 

topljenje…).   

 peka kruha, kuhanje juhe, stepanje smetane (sprememba snovi). 

 

Dejavnosti s področja FIZIKE (januar, februar, marec): 

 poskusi  na teme: Zrak, Voda, Gibanje, Svetloba, Zvok, Magnetizem. 

 

Dejavnosti s področja BIOLOGIJE (april, maj, junij): 

 sejanje božičnega žita, 

 sajenje cvetličnih semen in opazovanje rasti cvetlic, 

 skrb za Ostržov vrt.  

 

 

 

Tadeja Mišmaš 
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OSTRŽKOVO GLASBENO DOPOLDNE 

 

obogatitvena dejavnost 

 

V šolskem letu 2017/18 bom od oktobra do maja enkrat mesečno vodila obogatitveno glasbeno 

dejavnost, ki bo združevala vse tri Ostržkove starostne skupine. V veselem decembru bodo 

dopoldnevi z glasbenimi vsebinami pogostejši.  

 

Najpogosteje bom za spremljavo uporabila kitaro, otroci pa bodo spoznavali tudi druge  

instrumente. Pogosto bodo sami igrali na male in lastne instrumente. 

Prepevali bomo otroške pesmi, slovenske ljudske pesmi, poslušali bomo instrumentalno glasbo 

in glasbeno pravljico, se igrali glasbeno didaktične igre, otroci pa bodo poslušali tudi nastop 

strokovnih delavk ter sami sodelovali na Ostržkovih karaokah.  

Večkrat se bomo priložnostno družili ob glasbenih vsebinah, zlasti ob praznovanjih, kamor sodi 

tudi 70 letnica Vrtca Domžale. 

 

Cilji: 

- doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja     

            - negovanje in spodbujanje razgibanega odzivanja na notranji in zunanji svet 

- razveseljevati, bogatiti otrokovo umetnostno naravnanost 

- razvijati estetski glasbeni okus, odkrivati kvalitetne glasbene vsebine 

- ohranjanje ljudskega izročila 

- razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem 

 

 

Marjeta Osolin 

 

OSTRŽKOVO PRAVLJIČNO DOPOLDNE 

 

obogatitvena dejavnost 

 

V šolskem letu 2017/18 bom nadaljevala z obogatitveno dejavnostjo  OSTRŽKOVO 

PRAVLJIČNO DOPOLDNE, najprej v srednji in starejši starostni skupini, kasneje pa bodo 

pogosto vključeni tudi najmlajši. Vsebine knjig bom prilagajala načrtom posameznih skupin , 

letnim časom , praznikom in starosti otrok .  

 

CILJI : 

o ob poslušanju in pripovedovanju pravljic in drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; s književno osebo se identificira ter doživlja književno 

dogajanje 

o otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta 

(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora) 

o doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke 

o otrok  ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje 

in pridobiva pozitiven odnos do literature 

o otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu 

 

 

Nataša Okorn 
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LIKOVNE DELAVNICE 

obogatitvena dejavnost  

 

Cilji: 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem,  

 ustvariti sproščeno, ustvarjalno vzdušje, 

 spoznati različne materiale in likovne tehnike, 

 spodbujati samostojnost pri delu (priprava prostora, zaupanje v svoje zamisli, 

upoštevanje razvojne stopnje otrok),  

 pripraviti takšne delavnice pri katerih otrok lahko sam izvede vse postopke. 

 

Dejavnosti: 

Delavnice  (starostno mešane skupine): 

 oblikovanje različnih materialov (plastelin, glina, slano testo, sneg,mivka), 

 slikanje na različne podlage in z različnimi tehnikami, 

 konstrukcije, 

 novoletne čestitke in okraski,  

 barvanje z ledenimi kockami, 

 izdelava preprostega nakita, 

 dekoracije… 

 

 

Vodje dejavnosti: Nataša Okorn, Lidija Peterka, Nena Orehov 
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ENOTA PALČEK 
 

SKUPINA SOVICE 

V SVETU GLASBE 

 

CILJ: -Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo. 

          -Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje s telesom, glasom,       

          materiali, predmeti in instrumenti. 

          -Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja. 

 

VSEBINA: -S petjem, igranjem in poslušanjem otrok doživlja glasbo.  

                   - Otroci igrajo na inštrumente in izvajajo ritmične vzorce ob glasbi, gibanju in    

                      petju. 

                   - Otroci doživljajo in opazujejo igranje na inštrumente in petje odraslega. 

                   - Izdelava malega inštrumenta. 

                   - Obiski glasbenik umetnikov. 

                   - Otroci spoznavajo različne inštrumente. 

 

SKUPINA ČEBELICE 

PEDENJPED 

CILJI:-Doživljanje vrtca kot prijetnega okolja, 

          -Otok sodeluje pri negi telesa, 

          -Otrok pridobiva spretnosti in znanja potrebna za samostojnost in sodelovanje v 

skupini. 

VSEBINA:-Otrok spoznava v vrtcu druge otroke in odrasle ljudi, se z njimi igra, raziskuje in 

pridobiva socialna znanja potrebna za bivanje v skupini, 

                 -Otrok se odvaja od dude in stekleničke, ter se privaja na pitje iz lončka in       

samostojno hranjenje, 

                 -Otrok sodeluje pri negi telesa (umivanje rok, navajanje na kahlico), 

                 -Otrok sodeluje pri preobuvanju in preoblačenju, 

                    -Otrok sodeluje pri krajših skupinskih dejavnostih (petje, rajanje, gibalne minute, 

poslušanje kratkih zgodbic, ustvarjanje). 
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BRALNICE POD KROŠNJAMI 

CILJ: -Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in zabavo ter pridobiva pozitiven odnos do 

literature 

VSEBINA:-Otrok  se pogovarja ob slikanicah, posluša kratke zgodbice in otroško poezijo 

(med letom v igralnici in atriju, v poletnih dneh pod krošnjami na igrišču). 

 

SKUPINA PIKAPOLONICE 

BRALNICE POD KROŠNJAMI 

CILJI:  

- Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika 

- Doživljanje in spoznavanje, temeljnih literarnih del za otroke. 

- Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in pridobiva pozitiven odnos do literature. 

VSEBINA: 

- Knjižni kotiček (mesečno menjavanje knjig) v igralnici. 

- Knjižni kotiček v atriju. 

- Pravljice pod krošnjami- branje in pripovedovanje pravljic, krajših zgodb, izštevank, 

ugank, različnih domačih in tujih avtorjev, pogovor ob knjigi. 

- Igra z lutkami. 

 

 

SKUPINA ŽABICE 

ŽABICE POJEJO IN PLEŠEJO 

CILJ:  

- Otrok uživa v umetnosti – petju pesmi 

VSEBINA:   

- petje že znanih pesmi 

- učenje novih pesmi ob spremljavi na kitaro 

- uživanje ob različni glasbi 
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ŽABJA TELOVADBA  

CILJ: -  Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok  

          -  Razvijanje gibalnih sposobnosti 

          -  Izvajanje gibalnih dejavnosti ob četrtkih v telovadnici 

VSEBINA: - izvajanje naravnih oblik gibanja 

- Igre z žogo  

- Ustvarjanje  z gibanjem in ritmom, 

- igre na prostem –pozimi,  

- vožnja  s poganjalci, tricikli 

-  igre brez meja 

- daljši sprehodi  

- izlet s starši  

 

 

POLŽABJI VRT 

CILJ: - Otrok spoznava različne vrtnine, jih okuša in skrbi za njihovo rast 

VSEBINE:  

- sajenje in sejanje različnih vrtnin, 

- prekopavanje vrta, 

- Urejanje vrta. 

 

 

SKUPINA PTIČKI 

ZAČUTIMO NARAVO 

CILJ: - cenili in gojili bova otrokovo sposobnost, da se zna čuditi nad svetom narave in ga 

doživeti tako, da se bo naučil imeti rad zemljo in jo spoštovati 

VSEBINA:  

Svet narave bomo raziskovali z zbiranjem in primerjanjem različnih naravnih materialov, z 

njimi eksperimentirali, obdelovali, sestavljali… Otroke bova spodbujali k natančnemu 

opazovanju stvari, naravnih pojavov…torej  izvajali dejavnosti, ki bodo spodbujale in 

presenečale vse otrokove čute ( poslušali zvoke v naravi, tipali, objemali in vonjali drevesa, 

okušali plodove, opazovali barve jesenskih listov....) 
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PTIČKI PLEŠEMO 

CILJI: - razvijanje motoričnih sposobnosti, učenje koordinacije in orientacije v prostoru, 

poslušanje glasbe, ritma… 

- vzpodbujanje otrokove domišljije 

VSEBINA:  

Skozi celo leto bomo imeli plesne minutke, na katerih bodo otroci preko enostavnih plesno-

gibalnih igric spoznavali najbolj osnovne in enostavne plesne korake. Preselili se bomo v 

pravljični svet, spoznavali različne ritme in oblike( v krogu, kolonah, vrstah, parih..), ples, 

glasbo.. ter doživljali veliko veselja in smeha. 

 

IZVAJALI BOMO TUDI OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO VSE 

SKUPINE: MALI SONČEK, BRALNICE POD KROŠNJAMI…. 

 

SKUPINA RAČKE 

IGRE V NARAVI 

Globalni cilj: 

- Sproščeno druženje otrok v igri na prostem - na travniku, polju in gozdu. 

Vsebine:  

- Igra v naravi z naravnimi in nestrukturiranimi materiali v vseh letnih časih, 

- spoznavanje naravnih materialov, ustvarjalna in domišljijska igra v naravi.  

- igra otrok na travniku, v gozdu, na polju…, 

- spoznavanje in raziskovanje narave. 

 

 

POJEM, PLEŠEM, SE IGRAM 

Globalni cilj: 

- Otrok se seznanja z različnimi glasbenimi in plesnimi zvrstmi, se ustvarjalno 

izraža z gibanjem, se sprošča. 

Vsebine:  

- Spoznavanje in igranje rajalnih iger, 

- spoznavanje ljudskih plesov, 

- poslušanje, pripevanje in petje otroških pesmi, 

- ustvarjalno izražanje z gibom ob glasbi, ob sliki, ob zgodbi. 
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GIBALNI IZZIVI 

Globalni cilji: 

- Zavedanje lastnega telesa  in doživljanje ugodja v gibanju, 

- razvijanje gibalnih sposobnosti, ter usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 

 

- spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.  

Vsebine:  

- Gibalne igre s pravili,  

- gibalni poligoni,  

- sprostitvene ure, 

- tekalne, skakalne igre, 

 

LIKOVNE IGRARIJE 

Globalni cilj: 

- Ustvarjalno izražanje z barvo. 

Vsebine: 

- Igra z barvo in likovnimi rekviziti, 

- individualno, skupinsko likovno ustvarjanje otrok na različne likovne podlage z 

vsakdanjimi in manj znanimi likovnimi tehnikami. 

 

IGRALNO - USTVARJALNI KOVČEK 

Globalni cilji:  

- Spodbujanje ustvarjalne, sodelovalne igre, 

- zadovoljstvo otrok. 

Vsebine: 

- Kovček v katerem so lutke, CD ali DVD s knjigo in igrača za kreativno ustvarjanje in 

igro za otroke, za starše pa kakšen aktualen članek o vzgoji otrok ali knjiga – 

priročnik. 

 

 

SKUPINA POLŽKI 

KNJIŽNI NAHRBTNIK  

Cilj: - Otrok doživlja veselje in ugodje ob knjigah 

- Povezovanje vrtca z družino  

Vsebina: Knjižni nahrbtnik bo vsak otrok dobil za en teden. V njem bodo slikanica, pravljica, 

Cd s pravljico ter knjiga za starše. Ter tudi mapa, kjer bodo otroci ilustrirali teden s knjižnim 

nahrbtnikom, starši pa bodo ob sliki zapisali razlago . 
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MALI EKOLOG 

Cilj: -  skrb za urejen prostor 

- Navajanje otrok na delovno vzgojo 

Vsebina: Z otroki bomo skupaj skrbeli za urejeno igralnico, atrij, igrišče, telovadnico. 

Razvrščali bomo odpadke v različne zabojnike. Skupaj grabili – pometali listje. Uvedli bomo 

tudi dežurstvo pri obrokih. 

 

POLŽEK POJE   

Cilj: - spodbujanje veselja do petja pesmi, deklamiranja, plesov 

Vsebina: Z otroki bomo veliko peli, deklamirali,  plesali . Besedila pesmi bodo shranjena v 

mapi pred igralnico, kjer si bodo lahko starši besedila tudi doma kopirali in z otroki utrjevali 

naučeno. 

 

SKUPINA ZAJCI 

PRAVLJICE PRI ZAJCIH: 

Cilj: Otrokom približati svet pravljic in slikanic. Razvijati pozitiven odnos do knjig.  

Vsebina: Prebiranje pravljic, zgodb in slikanic. Otrok posluša, dramatizira, obnavlja vsebino, 

prosto pripoveduje in domišljijsko sestavlja svoje zgodbe. 

 

SLOVENSKO LJUDSKO IZROČILO: 

Cilj: Otrok se seznanja s slovenskim ljudskim izročilom preko zgodb, pesmi, plesa in igre.  

Vsebina: Otrok spoznava slovenske ljudske pravljice, pesmi, plese in igre. 

 

PALČEK BRALČEK: 

Cilj: Spodbujanje staršev, da bi brali svojim otrokom. Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

Vsebina: Otroci skupaj s starši preberejo tri pravljice, od tega je ena ljudska in se naučijo eno 

pesem. V vrtcu otroci pripovedujejo drugim otrokom  kaj so si zapomnili. 
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SKUPINA METULJI 

TIBETANČKI IN JOGA 

Čas izvedbe: Čez celo leto 

Cilj: Razvijanje gibalnih spretnosti in umirititev telesa 

Vsebina: Enkrat na teden se bomo posvečali umiritvi telesa s pomočjo vaj tibetancev in joge.  

Otroci se bodo ob gibanju, raztezali, razvijali gibalne spretnosti, se sproščali in razvijali 

koordinacijo rok in nog. Ob samem gibanju se bomo zabavali in poslušali umirjeno glasbo.  

UREJANJE IN ČIŠČENJE IGRALNICE 

Čas izvedbe: Celo leto 

Cilj: Navajanje na čistočo in red 

Vsebina:  Enkrat na štirinajst dni bomo z otroci skupaj pospravljali in čistili igralnico. Vsak 

otrok bo dobil svojo zadolžitev in pospravil svoj konec igralnice,  naše kotičke in stole. Otroci 

se bodo naučili, da je potrebno skrbeti za čistočo igralnice in imeti ustvarjen red.  

PRAVLJIČNI PALČEK 

CILJ: spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, spodbujanje družinskega branja in 

samostojnega pripovedovanja 

VSEBINA: starši z otroci preberejo 3 knjige, od tega dve neumetnostno besedili in eno 

ljudsko, in se naučijo dve poeziji. Otroci samostojno pripovedujejo prebrano literaturo. 

MOJ ZVEZEK 

CILJ: razvijanje grafomotoričnih spretnosti 

VSEBINA: Vsak otrok prinese svoj zvezek, v katerega bomo risali vsebine pravljic, predstav, 

spominov.. 

 

SKUPINA MEDVEDI 

PALČEK BRALČEK: 

CILJ: Spodbujanje staršev, da bi brali svojim otrokom. Otrok se uči samostojno 

pripovedovati. 

VSEBINA: Otroci skupaj s starši preberejo tri pravljice, od tega je ena ljudska in dve avtorski 

ter se naučijo eno pesem. V vrtcu otroci pripovedujejo drugim otrokom kaj so si zapomnili iz 

pravljic ter deklamirajo pesem. 
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BRALNICE POD KROŠNJAMI: 

CILJ: Otroka knjiga spremlja v vseh letnih časih. 

VSEBINA: Otroku se knjiga približa tudi izven igralnice, s knjigo se otrok sreča tudi na temu 

urejenem zunanjem prostoru. 

PETKOV VRTILJAK: 

CILJ: Otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 

VSEBINA: Družili se bomo priložnostno na igrišču vrtca, ob posebnih priložnostih kot so 

teden otroka, novoletni ples, pustno rajanje. Ob petkih pa bomo načrtovali tudi druženje po 

dogovoru med skupinami. 

MEDVEDEK Z DRUŽINO RAZISKUJE MOJ KRAJ: 

CILJ: otrok skrbi za igračo in doživlja z njo svoje vsakdanje življenje izven vrtca ter 

pripoveduje drugim otrokom o dogodivščini; pridobivanje odgovornosti za igračo, ki ni 

njegova; samostojno pripovedovanje. 

VSEBINA: Otroci za en teden domov odnesejo plišastega medvedka z namenom, da zanj 

skrbijo in so zanj odgovorni. Z njim opravljajo vse svoje vsakdanje dejavnosti izven vrtca z 

družino in sicer dajemo poudarek, da raziskujejo Občino Domžale v sklopu projekta Moj 

Kraj. Po enem tednu v vrtcu drugim otrokom pripovedujejo kaj so z medvedkom doživeli. Ob 

tem lahko predstavijo tudi fotografije ali risbe v priloženem zvezku. 
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ENOTA RACMAN 
 

 

SKUPINA POLŽKI, 1-2 leti 

MOJ PRVI ALBUM 

            Obogatitvena dejavnost bo potekala od oktobra do maja. 

 

CILJI: 

 Spremljanje in dokumentiranje razvoja posameznika. 

 Staršem približati otrokovo življenje v vrtcu. 

 

VSEBINA: 

 fotografiranje otrok v vrtcu (načrtovane in spontane dejavnosti, dnevna rutina), 

 beleženje otrokove telesne višine in teže, 

 likovni izdelki otrok, 

 komentarji otrok, 

 ob zaključku šolskega leta urejanje in izdelava knjige, ki jo otrok dobi za spomin na 

skupno leto. 

 

 

 

Dragomelj, 9. 9. 2017                                                                         Vanda  Prepadnik  
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MIGAJMO Z JEZIČKI 

 

Skupina: Račke, 2-3 leta 

Trajanje: od oktobra do junija 

 

Cilji: 

 Spodbujanje govora v prvem starostnem obdobju 

 Razgibajmo govorni aparat. 

 Razvoj artikulacije. 

 

Vsebine: 

 Vaje za boljše delovanje mehkega neba. 

 Igrice in vaje za izpihovanje. 

 Razgibavanje jezika, ob raznih glasovnih igrah. 

 Igre pri katerih bomo premikali ustnice. 

 Igrice za boljšo izreko nekaterih glasov. 

 Dihalne vaje. 

 

 

                                                                                          

 

 Anamarija Kermavnar, vzgojiteljica 
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Z RAČKO V SVET PRAVLJIC IN PRAVLJIČNI NAHRBTNIK 
 

Skupina: Račke, 2-3 leta 

Trajanje: od oktobra do junija 

 

 

Cilji:  

 Ob knjigi otroci in starši doživljajo ugodje, veselje, zabavo ter povezujejo estetsko in 

fizično ugodje.  

 Ob poslušanju pravljic ter drugih literarnih del otrok razvija zmožnost domišljijske 

rabe jezika; spoznava moralno etične dimenzije; s književno osebo se identificira in 

doživlja književno dogajanje 

 Pridobivati pozitiven odnos do literature.  

 Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke 
 

 

Vsebine:  
 Pravljični nahrbtnik  in račka s pravljico 

 Knjige v pravljičnem nahrbtniku 

 Branje pravljic 

 Dramatizacije pravljic 

 Branje zgodb iz zvezka o tem, kaj vse je račka doživela, ko je bila na obisku pri 

posameznem otroku.  

 Listanje zvezka in ogledovanje prilepljenih fotografij ali narisanih slik o doživetjih 

račke in otroka. 

                                              Anamarija Kermavnar, vzgojiteljica 
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OBOGATITVENA DEJAVNOST 

»GLASBENE DELAVNICE« 
 

 

 

 
 

 

 

 

Obogatitvena dejavnost je namenjena otrokom druge starostne skupine. Izvajala jo bom dva 

krat mesečno.  Obiskovali jo bodo vsi otroci. Seznanili se bodo z malimi ritmičnimi instrumenti, 

s tolkali in Orffovim instrumentarijem. Izvajali bomo glasbeno didaktične igre, izdelovali male 

instrumente in poslušali različne zvrsti glasbe. Naučili se bodo rokovanja z instrumenti, 

ritmičnega udarjanja in enostavnih melodij. Prepoznali in poimenovali bomo različna glasbila.  

 

 

 

 

 

CILJI: 

 razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (rok, nog, celega telesa) , 

 povezava gibanja z elementi časa, ritma in prostora, 

 razvijanje prstne spretnosti , 

 razvijanje, natančnosti, hitrosti in gibljivosti 

 spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti, 

 doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja, 

 doživljanje in spoznavanje umetniških del, 

 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem.  

 

 

 

 

 

Katarina Kos Juhant, vzgojiteljica 
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ŽABICE SE IMAJO LEPO 

2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

ŽABICE  
 

 
 

 

Projekt bo potekal od septembra do junija. 

 

 

CILJI: 

 Spremljanje otrokovega napredka in razvoja v oddelku. 

 Staršem približati otrokovo življenje v vrtcu. 

 Spremljanje in dokumentiranje razvoja posameznika. 

 

 

VSEBINA: 

 fotografiranje otrok pri igri in delu, 

 komentarji otrok, 

 anekdotski zapis otrok, 

 beleženje otrokove telesne višine in teže, 

 likovni izdelki otrok 

 urejanje in izdelava knjige ob zaključku šolskega leta, ki jo otrok dobi za spomin na 

skupno leto  

 

 

 

 

Dragomelj, 13. 9. 2017                                 Natalija Lukman 
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MOJI DNEVI V VRTCU 

 

V  tem šolskem letu bomo nadaljevali in zaključili z našim  projektom; Moji dnevi v vrtcu. S 

tem projektom še vedno staršem in otrokom približujeva  življenje v našem vrtcu, hkrati pa jim 

ustvarjava lepe spomine na skupino in delo v njej. Oblikovali bova zvezek vsakega otroka, v 

katerem bova skozi celo leto zbirali risbe, fotografije, anekdote in dogodivščine vseh otrok v 

skupini, otroci pa bodo sami vanj tudi ustvarjali. Otroke bova skozi celo leto, ob različnih 

priložnostih tudi fotografirale in slike hranile v njihovem zvezku. 

 

GLOBALNI CILJ: doživljanje vrtca kot okolja v katerem so enake možnosti za vse.  

OPERATIVNI CILJI: 

 Zbiranje in dokumentiranje otrokovih izdelkov. 

 Seznanjanje s širšo družbo in kulturo. 

 Staršem približati dneve otrok v vrtcu. 

 

VSEBINE: 

 Zbiranje fotografij otrok. 

 Zbiranje otrokovih izdelkov. 

 Beleženje pomembnih dogodkov v otrokovem razvoju. 

 Anekdote, zapiski, utrinki….. 

 

Dragomelj, 15. 9. 2017                                                                                           Saša Šinkovec 
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MINUTKE ZA GRAFOMOTORIKO IN ABECEDO 

 

 

 

Obogatitvena dejavnost bo potekala v zato namenjenem kotičku, ki ga bova oblikovali in 

dopolnjevali  tekom celega šolskega  leta. Glavni cilj dejavnosti je spodbujanje grafomotorike 

vseh otrok in razvoja njihovih predbralnih in pismenih sposobnosti, pred odhodom v šolo. 

Kotiček bova opremili z različnimi slikovnimi materiali, ki bodo prikazovali abecedo, s tem pa 

bova otroke spodbujali, k različnim dejavnostim za utrjevanje in spoznavanje vseh črk, ki j ih 

bodo lahko oblikovali z različnimi likovnimi tehnikami (mivka, tabla, drobni pesek…). 

Poudarek bo tudi na pravilni drži pisal in urjenju njihove finomotorike. Želiva, da otroci to vse 

doživijo preko igre. 

GLOBALNI CILJ: spodbujanje otrokove grafomotorike in njegovih predbralnih 

sposobnosti. 

OPERATIVNI CILJI: 

 Otroke spodbujati k razvoju njihovih predbralnih sposobnostih. 

 Omogočiti otrokom, da spoznajo simbole za zapisovanje. 

 Uriti njihovo fino in grafomotoriko. 

 

 

 

 

Dragomelj, 15. 9. 2017                                                                                            Saša Šinkovec 
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI 
 

JESENOVANJE 
 

 

                    
          DAVČEN                                                            TAVČAR                                          OŽBET 

Jesenovanje bo potekalo v ŠTIRIH terminih 
 

 1. TERMIN: 9. – 11. OKTOBER, 2017 
 2. TERMIN: 11. – 13. OKTOBER, 2017 
 3. TERMIN: 16. – 18. OKTOBER, 2017 
 4. TERMIN: 18. – 20. OKTOBER, 2017 

 

CENA:  med 70 in 79 € (glede na število prijavljenih otrok) 
 

Možnost plačila: dva obroka  
1. obrok: OKTOBER – 40 EUR; pred začetkom jesenovanja; plačilo po   
položnici. 
2. obrok: PO KONČANEM JESENOVANJU – 39 eur (ali manj) 
 

V ceno je vključeno:  
 Dva polna penziona, malica, pijača, dodatno kosilo zadnji dan,  
 Program in animacija, (ogled in spoznavanje domačih živali, košnja trave, jahanje 

konja, pobiranje in prešanje sadja, izlet, peka kruha….)  
 avtobusni prevoz,  
 zavarovanje, 

 plačilo spremljevalcev. 

Prijavite lahko otroke rojene leta 2011, 2012 in 2013.  
 

Prijave zbiramo do srede, 20. septembra 2017  do 9. ure! 
 

V primeru velikega števila vpisa otrok iz vseh enot Vrtca Domžale, je možna sprememba  
termina ali dodatna lokacija. 
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OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA 

 

   ORGANIZIRANOST ABONMAJSKIH PREDSTAV ZA OTROKE PO  

   ENOTAH 

 

PLAVALNI TEČAJ 

 

V pomladnem času bomo organizirali 10 urni tečaj plavanja Z zunanjim izvajalcem. 

Namen tečaja je prilagajanje na vodo. 
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POPOLDANSKE DEJAVNOSTI V VRTCU DOMŽALE 
 

 BIBA SE IGRA 

 
 

 

* * * * * * 
»BIBA SE IGRA« 

(Cicibanove urice) 

        
Za otroke 1-3 let skupaj s starši: 

PALČEK, Vir, Dvoržakova ulica 15 vsak ponedeljek od 17. do 18. ure  

tel. 01/7242 870; mobi: 031/422-873 (Mojca) 
 

* * * * * * 
 

Dejavnosti bodo potekale od 2. oktobra 2017 do vključno maja 2018. 
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BIBA SE IGRA 

 

Dejavnost Biba se igra je namenjena  otrokom starim 1-3 let, ki ne obiskujejo vrtca skupaj s 

starši. 

Bibe se bodo igrale in ustvarjale enkrat tedensko od 17.00 do 18.00  ure.   

Na začetku se bodo otroci dobro spoznali, se navadili na prostor v katerem bodo potekala  

druženja. 

 

 

CILJI: 
 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, valjanje, plazenje...),  

 Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

 Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa, 

 Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

 Spoznavanje samega sebe in drugih ljudi. 

 

 

VSEBINE: 
 Bibarije, 

 Gibalne igre, 

 Rajalne igre,  

 Likovno ustvarjanje, 

 Glasbeno ustvarjanje, 

 Pripovedovanje pravljic, 

 Igra v kotičkih, 

 Igra na igrišču. 
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PROJEKTI V VRTCU DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 

2017/2018 
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PROJEKTI V ENOTI CICIDOM 
 

 

LOČUJEMO SKUPAJ 

CILJA: 

otrok pridobiva izkušnje:  

- kako lahko sam in drugi ljudje vplivajo na naravo, 

- kako lahko dejavno prispeva k ohranitvi okolja. 

VSEBINE: 

- Vsakodnevno razvrščanje odpadkov v zato namenjene koše (papir, brisačke, bio 

odpadki, plenice): spodbujanje z lutko (vesela, žalostna), 

- enkrat mesečno čistimo igrišče (mivka, plevel, urejanje igrač, grabljenje, 

pometanje…), 

- ločujemo odpadke (mini ekološki otok) in osmislimo zakaj ločujemo, 

- rdeči noski (vabilo za prazne kartuše) in zbiramo zamaške, 

- usvajanje rutine (ena brisačka, enkrat milo, zapiramo vodo, ugašamo luči…). 

- spoznavamo kako skrbimo za naravo, 

- ustvarjanje z odpadnim materialom. 

 

DOBER DAN, PRIJATELJ  

Medsebojno druženje  otrok iz dveh skupin izvajamo enkrat mesečno. Vsak mesec se družita 

drugi dve skupini. Druženje vseh otrok v vrtcu izvajamo nekajkrat letno oz. ob posebnih 

priložnostih (npr.: novoletno rajanje, pustovanja...). 

CILJ: 

- medsebojno druženje vseh otrok v vrtcu.  

VSEBINE: 

- Druženje v telovadnici oz. prvi starostni skupini v garderobi ali v igralnici (2 sk. max 

15 min) 

- otroci spoznavajo otroke vseh skupin; skupaj se družijo, igrajo (plešejo, se gibajo, 

pojejo,…), rešujejo spore; 

- igra z brati in sestrami, 

- igra in druženje s sorodniki, 
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- spoznavanje zanimih igrač v sosednji sobi, 

- delavnice letnemu času primerne, 

- spoznavanje novih igralnih prijateljev. 

 

JAZ, CICIDOMČEK 

Skupini: MIŠKE (3–4), MUCKI (4–6) 

Izvajalci: Spreitzer, Repnik, Kerep, Iršič, Žebaljec 

 

CILJI: 

- utrjevanje novih spoznanj,  

- graditev pozitivne samopodobe,  

- spoznavanje samega sebe na čim več načinov. 

- spremljanje otrokovega napredka in razvoja. 

VSEBINE: 

- Tiskanje, risanje, barvanje po vsebini: otroci spoznavajo sebe, razvoj, 

- lepljenje slikic otrok: otroci se spoznavajo preko slikic (dejavnosti, napredka, rasti). 

- Merjenje in tehtanje otroka, 

- odtis roke in noge, 

- fotografija rojstnega dne, 

- opis dejavnosti ob fotografiji, 

- risanje samega sebe (avtoportret), 

- simbol skupine in otroka, 

- pesmi, ki jih prepevamo v vrtcu, 

- ogledi in pogovori ob listanju, 

- starejši otroci sami vodijo svoj zvezek, 

- risanje pomembnih utrinkov iz različnih izletov, dogodivščin, dogodkov.  
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PROJEKTI V ENOTI GAJ 

 
 

ODDELEK: 3 – 4 LET 

SKUPINA: JEŽKI 

 

 

NAČRT PROJEKTOV SKUPINE JEŽKI 
 

PROJEKT ČAS 

TRAJANJA 

CILJI DEJAVNOSTI 

JEŽKOVE 

BRALNICE 

September - 

junij 

-Otrok ob knjigi doživlja ugodje,     

veselje, zabavo, povezuje estetiko in 

fizično ugodje ter pridobiva pozitivni 

odnos do literature. 

-Otrok razvija sposobnost 

domišljijskega doživljanja literarnega 

sveta. 

 

Vsak dan otrokom prebereva 

pravljico. Nekatere so bolj 

realistične, druge bolj 

domišljijske. Občasno pa si bodo 

otroci sami izbrali zgodbo, ki jo 

želijo poslušati.  

 

ODDELEK: 4 – 5  LET 

SKUPINA: MIŠKE 
 

                                     

 

NAČRT PROJEKTOV SKUPINE MIŠKE 
 

 

PROJEKT ČAS 

TRAJANJA 

CILJ VSEBINE 

PUNČKA IZ 

CUNJ 

(UNICEF) 

 

oktober –  

april 

Preko punčke iz cunj 

vzpostaviti povezavo med 

vrtcem in domom; sodelovanje 

z UNICEF-om. 

- izdelava punčke iz cunj v skupini 

- oblikovanje zvezka, ki spremlja punčko iz cunj, ki 

vsak konec tedna z enim izmed otrok potuje na 

njegov dom 

- razstava punčke na razstavi Unicefa 

 

MIŠKE 

TEČEMO 

jesen, 

pomlad 

Razvijanje gibalnih 

sposobnosti in veselja do teka. 

- krajši teki ob Bistrici 

- jesenski in spomladanski kros 
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ODDELEK: 5 – 6  LET 

SKUPINA: PTIČKI 
 

                                     

NAČRT PROJEKTOV SKUPINE PTIČKI 
 
 

PROJEKT ČAS 

TRAJANJA 

CILJ VSEBINE 

UTRINKI 

SKUPINE  

PTIČKI 

september –  

junij 

Staršem približati otrokovo 

življenje v vrtcu. 

Razveseliti starše in otroke. 

- pošiljanje fotografij (preko eAsistenta) vezanih na 

tematski sklop, dogajanje v vrtcu … 

- zbiranje fotografij posameznega otroka; 

oblikovanje celoletne mape foto utrinkov za vsakega 

otroka 

- priprava video utrinkov skupine; ogled na velikem 

platnu v mesecu januarju oz. februarju  

- spodbujanje aktivnega sodelovanja s starši npr. 

možnost obiskov staršev v skupini 

 

JURČKU 

BOMO 

POMAGALI 

… 

september –  

junij 

Seznanjanje in uvajanje 

elementov delovne vzgoje v 

vsakdanje življenje otrok v 

vrtcu. 

- dnevne zadolžitve otrok – vsak dan so vsi otroci t.i. 

'pomočniki'  in tako aktivno vključeni v razne 

zadolžitve npr. brisanje mize, delitev pribora, skrb za 

urejeno kopalnico, pometanje   

- dnevno sodelovanje otrok pri pospravljanju igrač 

- aktivno sodelovanje otrok pri vsakomesečnem 

urejanju igrišča (pometanje, grabljenje …)  

- sodelovanje otrok pri delovno-čistilni akciji 

 

PUNČKA IZ 

CUNJ 

(UNICEF) 

 

oktober –  

junij 

Preko punčke iz cunj 

vzpostaviti povezavo med 

vrtcem in domom; sodelovanje 

z UNICEF-om. 

- izdelava punčke iz cunj oz. večih punčk v 

sodelovanju s starši 

- razstava punčk v vrtcu  

- oblikovanje dnevnika, ki spremlja punčko iz cunj, 

ki vsak konec tedna z enim izmed otrok potuje na 

njegov dom 

- razstava dnevnikov in punčk na razstavi Unicefa 
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ODDELEK: 5 – 6 LET 

SKUPINA: SOVE 

 

 
NAČRT PROJEKTOV SKUPINE SOVE 

 
POTOVANJE V PRAVLJIČNO DEŽELO ČRK – predopismenjevanje 

 
ČAS TRAJANJA CILJI VSEBINE 

Od oktobra do junija – Spoznavanje simbolov 
pisnega jezika, 

– razvijanje predbralnih in 
predpisalnih spretnosti in 
sposobnosti 

– iskanje idej: kje je pravljična 
dežela črk, kako zgleda, kaj lahko 
vidimo tam, česa se lahko tam 
naučimo, kako bomo prišli tja, 
zakaj obstaja…, 

– branje, pripovedovanje, koncept 

tiska 
– glasovno zavedanje (zavedanje 

dolžine besed, rime, igre 
poslušanja, slušno razčlenjevanje 
na zloge, glasove…) 

– vidno zaznavanje (razločevanje 
črk…) 

– grafomotorika (pretikanke, 
natikanke, ščipalke, nizanje, 
grafomotorične vaje Hane 
Tymichove…) 

– orientacija v prostoru, na telesu, na 
papirju 

– izdelava didatkičnih igrač za 

predopismenjevanje 
– igre in dejavnosti, ki vključujejo 

pincetni prijem 
– oblikovanje ABC kotička – 

oblikovanje spodbudnega okolja. 
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PROJEKTI V ENOTI KEKEC 
 

SKUPINA: Metulji 

STAROST OTROK: 4-6 let 

VZGOJITELJICA: Andreja Bigec 

POM. VZGOJITELJICE: Marta Štrajhar 

 

PROJEKT: ŽIVLJENJE V IN OB KAMNIŠKI BISTRICI  

CILJI PROJEKTA: 

- Otrok spoznava značilnosti okolja-reke, ki so pomembna za lokalno skupnost 

- Otrok prepoznava in uporablja zemljevid 

- Otrok spoznava različna sredstva za raziskovanje 

- Otrok se poskuša orientirati v določenem okolju 

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

stalnemu spreminjanju in estetskih razsežnostih 

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju življenja ob in v reki 

- Otrok spoznava in primerja živo in neživo naravo 

- Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode 

- Razvija izražanja in komuniciranja z umetnostjo  

- Spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi  

 

VSEBINE IN POTEK PROJEKTA: 

- Iskanje reke na zemljevidu 

- Postavitev hipotez in domnev 

- Opazovanje reke v vseh letnih časih 

- Smer toka reke 

- Živali v vodi in ob njej 

- CD Pojdimo k potoku 

- Rastline v in ob vodi 

- Breg reke 

- Vplivi vremena na reko 

- Zbiranje gradiva o reki 

- Pritoki na reki 

- Izvajanje poizkusov: kako umijemo vodo, kaj plava kaj se potopi, kapljica vode in 

njeno potovanje, mešanje vode, opazovanje z lupo…. 

- Ogled starega mlina na pritoku Mlinščice   

 

Andreja Bigec,  Marta Štrajhar          
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SKUPINA: Polži 

STAROST OTROK: 3-5 let 

VZGOJITELJICA: Miranda Krištof 

POM. VZGOJITELJICE: Urška Baloh 

          

PROJEKT: POJDIMO K REKI 

VSEBINA IN  POTEK PROJEKTA:  

 pričakovanja, predvidevanja otrok pred sprehodi in ogledi Kamniške Bistrice, pogovor  

 opazovanje reke na istih mestih, ob različnih letnih časih  

 spoznavanje življenja v in ob reki 

 risanje svojih vtisov po opazovanjih (različne likovne tehnike) 

 fotografiranje in pogovor ob fotografijah 

 izvajanje eksperimentov z vodo 

 zgoščenka »Pojdimo k potoku« 

 prepletanje teme »reka Kamniška Bistrica« z vsemi področji kurikula 

 

CILJI: 

 spoznati, kaj se dogaja ob potoku;  

 navajanje otrok na dolgoročno opazovanje skozi vse letne čase; 

 otroci naj opazijo razlike, ki so nastajale v času naših opazovanj; 

 odkrivanje in spoznavanje lastnosti vode; 

 logično sklepanje 

 doživljanje, izražanje in veselje ob lepotah v naravi;  

 odkrivanje različnih gibanj vode, ugotavljanje smeri toka, globine, vplivov 

vremenskih pojavov na vodo; 

 prepoznavanje tehničnih predmetov, uporabljanje pripomočkov; 

 spoznavanje odnosa med vzrokom in posledico; 

 uporabljanje simbolov za zapisovanje; 

 seznanjanje z načinom merjenja dolžine, temperature, globine; 

 spoznavanje komuniciranja s pomočjo računalnika; 

 spoznavanje besede in knjige kot vira informacij; 

 spodbujanje k razmišljanju o vodi; 

 učenje življenja in varnega ravnanja (ob vodi); 

 spoznavanje vloge naravnega in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi;  

 ekološko osveščanje (spoznanje, da ljudje vplivamo na naravo in kako lahko 

prispevamo k varovanju in ohranjanju okolja); 

 

Miranda Krištof, Urška Baloh 
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PROJEKTI V ENOTI KRTEK 
 

SKUPINA: MIŠKE : 2 -4  leta  

Vzgojiteljici :  Slađana Trapić, Tina Jordan 

 

 

PORTFOLIO 

 

CILJI:  

 

-Zbiranje in dokumentiranje otrokovih izdelkov 
-Staršem približati življenje v vrtcu 
 

Projekt PORTFOLIO bo potekal od oktobra do maja.S tem projektom želiva staršem 

približati življenje v vrtcu. V zvezek bova lepile otrokove risbe, fotografije,  zapisale 

anekdote in dogodivščine vsakega otroka v vrtcu. Konec leta bodo otroci odnesli zvezek 

domov za spomin. 

 

 

 

SKUPINA ČMRLJI: 4–6  let 

Vzgojiteljica:Alenka Lovšin,Mateja Gabor 

 

 

MALI SONČEK (ORANŽNI in RUMENI) 
 

CILJI:  

 Otrok preko gibanja spoznava, zaznava in odkriva svoje telo, česa je zmožen 

 Otrok doživlja veselje in prijetne občutke ob gibanju, ter razvija gibalne spretnosti, 

zaupanje vase 

 Spodbujati otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa zunaj, ne glede na 

vremenske razmere. 

 

 

MOJ ZVEZEK 
 

CILJI:  

 Pridobivanje orientacije na listu, veselje do reševanja nalog in navajanje na skrb za svoje 

stvari; 

 

Otroci se bodo preko tega projekta seznanili s skrbjo za svoje stvari (barvice, šiljenje), barvali, 

risali, povezovali, razvrščali, sledili našim navodilo, strigli in lepili itn. S tem se bodo 

pripravljali na vstop v šolo. 
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PRAVLJIČNI PALČEK 

 

CILJI:  

 Doživljanje in spoznavanje literarnih del za otroke. 

 Pridobivanje predbralnih spretnosti, samostojno pripovedovanje. 

 

Z otroki naše skupine smo se vključili v projekt Knjižnice Domžale, da bi vsak otrok prosto 

povedal eno ljudsko in dve avtorski pravljici ter eno pesem. Njihove dosežke bomo sproti 

zabeležili. 

 

 

 

MOJ KRAJ 
 

CILJI:  

 otrok se seznanja z bližnjim okoljem v katerem živi; 

 otrok spoznava, kako je zgrajena družba, in se seznanja z različnimi funkcijami 

bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji itn. 

 otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega okolja;  

 otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost, npr. reka ali 

gora v bližini, različne zgodovinske stavbe itn. 

 

Skupaj z otroki bomo ponovili simbole skupine, Enote Krtek ter Vrtca Domžale. Sprehodili se 

bomo tudi v bližnjo okolico vrtca ter si ogledali šolo, gasilski dom v Ihanu, cerkev sv. Jurija v 

Ihanu, sončno uro pri cerkvi, športni park Ihan, trgovino, cvetličarno in pekarno, si ogledali 

spomenik NOB, vagon in igrala, odšli do skalnice Zaboršt, obiskali novo knjižnico, šli na izlet 

na tabor in Križentaver ter obiskali  kmetijo v bližini vagona.  

Pred vsakim ogledom bomo skušali še raziskati zgodovino stavb, spomenikov itn.  

 

Obiskali bomo tudi hiše otrok, izdelali osebne izkaznice otrok skupine. Dejavnosti bomo 

dopolnjevali sproti in upoštevali tudi želje otrok. 
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SKUPINA POLŽKI:3-5 let 

Vzgojiteljica: Slavi Perpar Ibrčič 

EKO IGRARIJE 

Cilj: 

- Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov, pomenu in možnosti predelave. Z izdelavo 

in z igro Eko družabnih iger iz recikliranega, predelanega in odpadnega materiala  pa razvija 

kreativnost, sodelovalnost in družabnost. 

       Vsebine:  

                       Okoljska vzgoja in ekološka osveščenost sta dejavnika, ki imata ključen pomen že v                

predšolskem obdobju. Poslanstvo vsakega vzgojitelja je, da s svojim zgledom in dejanji v 

otrocih vzbudi skrb za naravo. Potrebno jih je spodbujati k zbiranju in pravilnemu ločevanju 

odpadkov, da tako svoje izkušnje in pridobljeno znanje prenašajo na starše, v svojo družino in 

na ostalo družbeno okolje. Z izdelavo eko družabnih iger bomo tudi mi prispevali pomemben 

delež k zmanjševanju odpadkov. Z EKO IGRARIJAMI bodo  razvijali pomembne socialne 

veščine kot so strpnost, simpatija, zmožnost sodelovanja in dogovarjanja. Z uporabo in 

izdelavo družabnih iger iz odpadnih materialov pa bomo hkrati poskrbeli še za čistejše in 

prijetnejše okolje. Tudi EKOLOGIJA je lahko zabavna! 
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PROJEKTI V ENOTI MLINČEK 
 

IZVAJALKA: DRAGICA REPANŠEK, MOJCA NOVAK 

ZA SKUPINO: 5 – 6, RIBICE 

 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE: 

POVEJ MI, KAKO JE BILO? 

GLAVNI CILJ: - Povezovanje med generacijami, vzgoja v spoštovanju do starejših. 

CILJI: - otroci se učijo strpnosti in spoštovanja do starejših, 

- starejši s svojo mirnostjo in modrostjo vplivajo na otroke in njihova ravnanja, 

- prenašanje izkušenj in znanj na mlajše generacije, 

- spodbudno učno okolje ob prisotnosti starih staršev in drugih starejših oseb,  

- spodbujanje starejših za vključevanje v življenje vrtca in kraja. 

 

DEJAVNOSTI: 

- babica pripoveduje v februarju, 

- dedkova delavnica v januarju,  

- voden ogled radomelj z g. Kuzmičem, 

- FKVK Mavrica – razstave, 

- predstavitve dejavnosti, ki jih opravljajo starejši. 

 

ČAS IZVEDBE:  vse leto. 

 

ZNANE OSEBNOSTI MOJEGA KRAJA 

GLAVNI CILJ: - otroci spoznavajo vidnejše osebnosti v našem okolju. 

 

CILJI: - spoznavanje oseb, ki imajo vidnejšo vlogo v našem kraju, 

- otroci sodelujejo in iščejo informacije za povabilo oseb na obisk v vrtec MLINČEK 

ob 70. letnici vrtca Domžale, 

- povabljence prosimo za predstavitev dejavnosti, ki jo opravljajo, 

- otroci si ob fotografijah zapomnijo in prepoznajo osebe ( umetniki, pisatelji, 

glasbeniki, profesorji, zgodovinarji…) 

- otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti (glede na spol, 

nacionalno in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno in duševno konstitucijo itn.).  
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DEJAVNOSTI: 

- povabilo oseb na obisk v vrtec MLINČEK ob 70. letnici vrtca Domžale, 

- predstavitve dejavnosti, ki jih opravljajo, 

- prepoznavanje oseb ( umetniki, pisatelji, glasbeniki, profesorji, zgodovinarji…) 

 

ČAS IZVEDBE: vse leto. 

 

DNEVNIK MAVRIČNE RIBICE 

GLAVNI CILJ: - povezovanje družine in vrtca. 

CILJI: - razveselimo slavljenca ob rojstnem dnevu , 

- oblikovanje pozitivnih vrednot in obnašanja ob praznovanju rojstnega dne, 

- otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti (glede na spol, 

nacionalno in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno in duševno konstitucijo itn.).  

- Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v 

prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in 

dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, 

vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.). 

- Otrok spoznava različne oblike družine in družinskih skupnosti. 

-  

DEJAVNOSTI: 

- pretakanje informacij in zgodb, ki jih družina želi deliti z nami, 

- branje zgodb, ki jih starši napišejo skupaj z otrokom, 

- branje pravljice o Mavrični ribici, 

- praznovanje rojstnega dne s poslikava majice za slavljenca. 

 

ČAS IZVEDBE: vse leto. 

 

 

 

Radomlje, 12.9.2017                                                           Vzgojiteljica: Dragica Repanšek 
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STAROST OTROK: 2 – 3 

NOSILEC IZVEDBE: Maja Cerar, Petra Miklavc 

 

 

1. MIŠKA ZMORE SAMA 

PODROČJE: NARAVA 

CILJI 

 Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega 

prehranjevanja. 

 Otrok spoznava, kako se lahko varuje pred poškodbami, boleznimi in škodljivimi snovmi. 

 Otrok pridobiva navade nege telesa. 

VSEBINE 

 Navajanje na kahlico in stranišče ter brisanje nosu  

 Pridobivanje spretnosti obuvanja in oblačenja 

 Pridobivanje spretnosti samostojnega prehranjevanja 

 Dejavnosti v okviru delovne vzgoje 

 

 

2. MIŠKA SPOZNAVA MATEMATIKO 

 

PODROČJE: MATEMATIKA 

CILJI 

 Zaznavanje prirejanja 1 – 1 in prirejanje 1 – 1. 

 Prepoznavanje grafičnih prikazov, simbolov. 

 Raba izrazov za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, 

zgoraj, spodaj) in se nauči orientacije v prostoru. 

 Klasificiranje in razvrščanje. 

VSEBINE 

 Uporaba Montessori didaktičnih sredstev 

 Igre z ritmi (poslušanje oziroma zaznavanje ritma, ponavljanje ritma...)  

 Bibarije (igre in pesmi, ki vključujejo štetje) 

 Opazovanje in prepoznavanje simbolov (simbol v garderobi, na ležalniku, simbol Vrtca 

Domžale, enote...) 

 Sestavljanje celote iz posameznih delov,  igra z igračami, ki zahtevajo vstavljanje 

predmetov v odprtine, in s sestavljankami  

 Shranjevanje igrač v zaboje, škatle, vreče, košare ... (zaboj za lego kocke, škatla za lesene 

kocke, košara za punčke, polica za avtomobile …) 
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3. MIŠKA USTVARJA 

 

PODROČJE:  UMETNOST 

CILJI 

 Ustvarjanje in spoznavanje različnih likovnih tehnik. 

 Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjerm in ustvarjanjem. 

 Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami in 

tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi. 

 Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov iz 

okolja. 

VSEBINE 

 Likovne dejavnosti: ustvarjanje z različnimi likovnimi tehnikami 

 Uporaba različnega materiala (odpadnega, naravnega) pri ustvarjanju  

 Uporaba različnih spodbud za plesno ustvarjanje 

 Igra z lutkami (ogled lutkovne predstave, animiranje lutk) 

 Petje, poslušanje pesmi 

 Igranje na male in lastne inštrumente 

 

 

4. MIŠKA TELOVADI 

PODROČJE: GIBANJE 

CILJI 

 Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telessa, 

rok in nog), ravnotežje. 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plazenje, 

plezanje...) 

 Razvijanje prstne spretnosti oziroma fine motorike. 

 Spoznavanje različnih elementarnih iger. 

 Usvajanje prvin ljudskih rajalnih in drugih plensh iger. 

 Iskanje lastne poti pri reševanju giblanih problemov. 

VSEBINE:  

 Vsakodnevne gibalne minutke 

 Gibalna urica – vsak četrtek (poligon, blazine, ralzični športni pripomočki) 

 Sprehodi 

 Gibanje na igrišču 

 Sprostitvene igre 

 Igre za razvijanje fine motorike 

 Gibalne  in plesne igre 

 Vožnja s poganjalci 

 Sprostitvene igre 
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5. MIŠKA RAZISKUJE 

 

PODROČJE: NARAVA 

CILJI 

 Odkrivanje in primerjanje lastnosti vode ter drugih tekočin, mivke in drugih snovi ter 

zmesi. 

 Odkrivanje in spoznavanje, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo lastnosti.  

 Razvijanje predstave o tem, kdaj se je kaj zgodilo in o zaporedju dogodkov. 

 

 

VSEBINE 

 Igra z nestrukturiranim materialom oziroma z  različni predmeti rastlinskega, živalskega 

in neživega izvora ter z različnimi snovmi (mivka, voda) in pojavi (veter, senca, svetloba)  

 Prelivanje in presipavanje tekočin in sipkih snovi v ralzične posode. 

 Igra z vodo v ralzičnih stanjih (metanje predmetov v vodo, opazovanje, sušenje, 

opazovanje in rokovanje z  ledom in snegom) 

  Izdelovanje (domači plastelin) in igra s plastičnimi materiali (plastelin, glina), 

preoblikovanje togih (žica, plastelin, glina ....) in elastičnih materialov (elastika) 

 Igre s predmeti, ki proizvajajo zvok 
 

 

Radomlje, 10.9.2017                                                                                 Pripravila: Maja Cerar 
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PROJEKTI V ENOTI OSTRŽEK 
 

 

  

vse skupine 

 

MAJHEN VRT, VELIKO VESELJE 

 

 

Letos bomo v novem projektu »Majhen vrt, veliko veselje« združili spoznanja, ki smo jih 

pridobivali prejšnja štiri leta. Na svojevrsten način se bomo povezali z naravo in potrdili že 

preizkušena spoznanja iz obdobja, ko smo spoznavali zakladnico kamnov, semen, plodov, 

dreves in cvetlic. Iskali bomo nove možnosti za obogatitev igrišča z malimi gredicami, na 

katerih bomo sadili, sejali, obdelovali, opazovali in pobirali ter porabili pridelke. 

 

Cilji:  

- opazovanje sprememb v naravi, na vrtu, združiti spoznanja prejšnjih projektov 

(semena, plodovi, cvetlice, drevesa), 

- spodbuditi zanimanje za naravoslovne dejavnosti, 

- spodbuditi ekološko zavest (lokalna pridelava), zadovoljstvo ob opazovanju rasti 

pridelkov, cvetlic, 

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

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih (Ostržkov vrt: pripravimo in 

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

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

narave. 

 

 

Marjeta Osolin 
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PROJEKTI V ENOTI PALČEK 
 

 

 »HOPLA HOP«  

Gibalna dejavnost »Hopla hop« je namenjena vsem otrokom skupine Zajci, starim 5 – 6 let. 

Spoznavali in učili se bodo športno-gibalne igre in izštevanke, tudi takšne, ki so se jih igrali že naši 

dedki in babice. Dejavnost je brezplačna in se izvaja enkrat mesečno v dopoldanskem času. 

Vsebina bo vezana na tematski sklop. 

CILJI: 

 Spodbujanje radovednosti in veselja do športno gibalnih dejavnosti, 

 povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora, 

 razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja, 

 doživljanje igre kot del družabnega in kulturnega življenja, 

 razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav, 

 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), 

načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli 

lastnega telesa, md predmeti in ljudmi in med ljudmi. 
 

VSEBINE: 
 Športno gibalne igre, 

 izštevanke,  

 igre naših dedkov in babic. 

 

»ZAJČKOVA MAPA« 

»Zajčkova mapa« je namenjena spremljanju fizičnih in spoznavnih otrokovih  sprememb. Preko 

celega šolskega leta jo bodo dopolnjevali vsi otroci skupine Zajci, stari 5 – 6 let. Dejavnost je 

brezplačna in se izvaja od oktobra do maja v dopoldanskem času.  

CILJI: 

 Spremljanje otrokovega fizičnega razvoja, 

 spremljanje otrokovega napredka na področju umetnosti, 

 razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike.  
 

VSEBINE: 
 Otrok likovno izraža občutke, doživljanje, videno in slišano. 

 spremljanje in beleženje otrokovih fizičnih sprememb, 

 spremljanje napredka pri vajah za fino motoriko. 
 

  



LETNI DELOVNI NAČRTI ENOT VRTCA DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE CICIDOM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2017/2018 

 ENOTA: CICIDOM 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

1–2 POLONA KUNSTELJ LEONIDA HABJAN 

JOŽE BAMBIČ 
ga. Jana Nemec 

2–3 ANA MARAVIČ DANIJELA NOGRŠEK 

 
ga. Petra Košir 

3–4 ŽIVA SPREITZER KATJA REPNIK 

 
ga. Teja Smolič 

4–6 MAJA KEREP    DARJA IRŠIČ 

BRIGITA ŽEBALJEC 
g. Uroš Košir 

 

 

 

 

 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: ga. JANA NEMEC 
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VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE  

3. KOMUNIKACIJA 

 komunikacijske veščine med udeleženci:  

 otrok-vzgojitelj-starš 

 poslušati, slišati, biti čuječ in se izogniti permisivni vzgoji 

 internetna/ spletna odvisnost 

 Prednosti uporabe interneta 

 Sodoben problem, ki prerašča v zasvojenost! 

 Kje je meja? 

  

      2.   VZGOJA ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

 praznovanje 70 let Vrtca Domžale se bo začelo januarja 2018 

 praznovanje 20 let enote Cicidom 

 MOJ KRAJ, nadaljevanje projekta 

 PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK, nadaljevanje   

          

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….. 

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

 

4. NADALJUJEMO  

• ZDRAVJE 

• MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

• DELOVNA VZGOJA 

• EKOLOGIJA 

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 
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LOČUJEMO SKUPAJ; Otrok pridobiva izkušnje: kako lahko sam in drugi ljudje vplivajo na naravo,  kako lahko dejavno prispeva k ohranitvi 

okolja. Enkrat mesečno otroci 2. starostne skupine pomagajo pri urejanju igrišča (pobiranje smeti, odstranjevanje plevela, pometanje parkirišča in 

igrišča, urejanje peskovnika in igrač…). 

 

JAZ, CICIDOMČEK; Utrjevanje novih spoznanj, graditev pozitivne samopodobe, spoznavanje samega sebe na čim več načinov. 

Spremljanje otrokovega napredka in razvoja. S Projektom nadaljujejo skupine, ki so bile vanj vključene že v šolskem letu 2015 /16. Skupina 1–2 

in 2–3 se ne vključit v projekt. 

 

MALI SONČEK; Obogatitev programa na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek na igri in vadbi, ki je 

prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih 

se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Za skupine 2–6 let. 

 

DOBER DAN PRIJATELJ; Medsebojno druženje  otrok iz dveh skupin izvajamo enkrat mesečno. Vsak mesec se družita drugi dve skupini. 

Druženje vseh otrok v vrtcu izvajamo nekajkrat letno oz. ob posebnih priložnostih (npr.: novoletno rajanje, pustovanja...). 

 

LETNI ČASI NA OBISKU; Prvi dan novega letnega časa ena od vzgojiteljic pripravi predstavitev letnega časa za vse otroke v vrtcu. 

 

 

 

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v letošnjem šolskem letu: 

 
POVEZOVALNI KURIKULUM; v vseh skupinah izvajamo dejavnosti na vseh področjih in jih med seboj prepletamo;  

- gibalne igre povezujemo z glasbo, jezikom, matematiko, 

- branje zgodb povezujemo z umetnostjo, naravo, 

- petje pesmi povezujemo z jezikom, gibanjem, matematiko, družbo, 

- obiske športnikov, staršev oz. predstavitev poklica povezujemo z družbo, jezikom, naravo,  

- vključujemo in spodbujamo otroke, da sami vidijo oz. prepoznajo povezave, 

- uporabljamo različne pripomočke, ki niso »tipični«, npr. računalnik pri vadbeni uri, žoga pri ustvarjanju z likovnimi materiali ipd. 

 

SAMOSTOJNOST; čim večja vključenost otrok pri izvajanju rutine, dejavnosti in igre,  

- najmlajši se navajajo na obuvanje copat in čevljev, umivanje rok, uporabo brisačk, pospravljanje in vračanje igrač na določeno mesto, pravilno 

držanje pribora, 
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- najmlajši se varno sprehajoj (hoja ob robu ceste, držanje vrvice – s postopnim opuščanjem vrvice) 

- 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) 

- enkrat mesečno otroci 2. starostne skupine pomagajo pri urejanju igrišča (pobiranje smeti, odstranjevanje plevela, pometanje parkirišča in igrišča, 

urejanje peskovnika in igrač…), 

- sodelovanje med skupinami. 

 

SPOZNAVAMO OKOLICO VRTCA; sprehodi, ustanove, sodelovanje z lokalno skupnostjo (gasilci, čebelar, športniki, kulturni domovi, bližji 

vrtci, zdravstveni dom, knjižnica ipd.); 

- povezovanje z drugimi vrtci (obiski in skupni projekti), 

- sodelovanje z OŠ Rodica, ZD Domžale, KD Bernik, gasilci, knjižnico Domžale, 

- sodelovanje s čebelarjem. 

 

POVEZOVANJE DOM-VRTEC; vključevanje družin v dogajanje vrtca (sestanki, popoldanske delavnice in nastopi, e-obveščanja, izleti, 

pogovorne ure, spremstva); 

- obveščanja tudi preko elektronske pošte in eAsistenta, 

- več obveščanja o dogajanju v vrtcu (slike, obvestila, plakati), 

- težnja k prilagajanju in večji oz. bolj odprti komunikaciji (možnost individualnih PU), 

- spodbujanje staršev in starih staršev k predstavitvi poklica ali hobija, 

- vključevanje staršev v dogajanje vrtca preko vabila za spremstvo na predstave ali izlete, 

- projekt Jaz, Cicidomček (nekaj vpogleda v dogajanje v vrtcu). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

143 
 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 
 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

TELOVADBA V 

TELOVADNICI  

VSE celo leto 1–6   

LUTKOVNA 

PREDSTAVA 

VSE 1x letno 1–6   

 

BIBA PLEŠE Maja Kerep od oktobra do aprila 3–6   

 

IGRE NA SNEGU 

 

VSE zima 1–6   

MALA BIBA PLEŠE Maravič od oktobra do aprila 2–3   

 

MIŠKIN NAHRBTNIK Živa Spreitzer, 

Katja Repnik 

okt.-april 3 – 4 let   

 

BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

Živa Spreitzer, 

Katja Repnik 

celo leto 3 – 4 let   

 

KONEC TEDNA S 

KNJIGO 

Maja Kerep 

Darja Iršič 

Brigita Žebaljec 

celo leto 4-6   

 

ČAROBNI GOZD Maja Kerep 

Darja Iršič 

Brigita Žebaljec 

celo leto 4-6   

 

ROLANJE Maja Kerep pomlad 4-6   

SPRETNOSTI 

VOŽNJE S KOLESOM 

Darja Iršič, Brigita 

Žebaljec 

pomlad 4-6   

PRAVLJIČNI 

PLAČEK 

Maja Kerep 

Darja Iršič 

Brigita Žebaljec 

sept. – feb. 4-6   
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OTROŠKI 

GLEDALIŠKI 

ABONMA 

Maja Kerep 

Darja Iršič 

Brigita Žebaljec 

celo leto 4-6   

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 
 

Dejavnost 
 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

JESENOVANJE Vrtec Domžale 

 

Okolica Škofje Loke oktober   

 

TEČAJ ANGLEŠČINE Jezikovni svet 

Navtis 

vrtec celo leto   

 

PLAVALNI TEČAJ Azimut 

 

Atlantis Ljubljana pomlad   

 

OTROŠKI GLEDALIŠKI 

ABONMA 

KD Franca 

Bernika 

KD Franca Bernika 

Domžale 

3x letno   

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 
 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

IZLETI OB KAMNIŠKI 

BISTRICI 

celo leto 1-6 vsi Orientacija v širšem 

okolju. 

 

BLIŽNJI VRTCI celo leto 2-6 Maravič, Spreitzer, Kerep - Povezovanje med vrtci. 

- Vztrajnost pri hoji. 

 

 

GRAD ČRNELO pomlad 3 – 4 let Živa Spreitzer, 

Katja Repnik 

Otrok se seznanja s 

kulturno dediščino svojega 

kraja. 

 

ŠPORTNI PARK VIR jesen, pomlad 4-6 Maja Kerep 

Darja Iršič 

Vztrajnost in vzdržljivost 

pri teku. 
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Brigita Žebaljec 

ŠUMBERK jesen 4-6 Maja Kerep 

Darja Iršič 

Brigita Žebaljec 

- Vztrajnost pri hoji.  

- Orientacija v okolju. Izlet 

za mali sonček. 

 

 

HOMŠKI HRIB pomlad 4-6 Maja Kerep 

Darja Iršič 

Brigita Žebaljec 

- Vztrajnost pri hoji.  

- Orientacija v okolju. Izlet 

za mali sonček. 

 

 

VRTNARIJA pomlad 4-6 Maja Kerep 

Darja Iršič 

Brigita Žebaljec 

- Otrok se seznanja z 

različnimi funkcijami 

bližnjega družbenega 

okolja, spoznava poklic 

cvetličarja in funkcijo 

cvetličarne. 

 

 

OŠ RODICA pomlad 4-6 Maja Kerep 

Darja Iršič 

Brigita Žebaljec 

Obisk prvošolcev, 

spoznavanje šole. 

 

 

KNJIŽNICA 

DOMŽALE 

pomlad 4-6 Maja Kerep 

Darja Iršič 

Brigita Žebaljec 

Otrok se postopoma 

seznanja s širšo družbo in 

kulturo. 

Spozna funkcijo knjižnice 

ter poklic knjižničarja. 

 

 

ŽELEZNA JAMA IN 

MUZEJ 

jesen 4-6 Maja Kerep 

Darja Iršič 

Brigita Žebaljec 

Otrok  se seznanja z 

različnimi funkcijami 

bližnjega družbenega 

okolja, s  kulturnimi okolji. 

 

HIŠA 

EKSPERIMENTOV 

zima 4-6 Maja Kerep 

Darja Iršič 

Brigita Žebaljec 

Otrok se postopno seznanja 

s širšo družbo in kulturo. 

Otrok išče, zaznava in 

uporablja različne 

možnosti rešitve 

problemov. 
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URŠULIN DOM pomlad 4-6 Maja Kerep 

Darja Iršič 

Brigita Žebaljec 

Otrok  se seznanja z 

različnimi funkcijami 

družbenega okolja, s 

kulturnimi okolji. Otrok 

razvija sposobnost  

miselnega in čustvenega 

sodelovanja v literarnem 

svetu. 

 

MENAČENKOVA 

DOMAČIJA 

pomlad 4-6 Maja Kerep 

Darja Iršič 

Brigita Žebaljec 

Otrok se postopno seznanja 

s širšo družbo in kulturo. 

 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 
 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna skupina Št. udeležencev Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

JESENSKO DRUŽENJE 

 

oktober Vse  1–6   

DELOVNA AKCIJA 

 

pomlad vse 1–6   

PRAZNIČNO POPOLDNE 

 

april 2018 Vrtec Domžale 1–6   

SKUPAJ V GORE 

 

7. 4. ali 14. 4. 2018 Vrtec Domžae 1–6   

DECEMBRSKA 

DELAVNICA 

December 2017 Maravič, Nograšek 2–3   

POKLICI; HOBIJI; KROŽKI Celo leto Spreitzer, Repnik, Kerep, 

Iršič, Žebaljec 

3 – 6    
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BABICE IN DEDKI NA 

OBISKU 

 

zima Kunstelj, Habjan, Spreitzer, 

Repnik, Kerep, Iršič, 

Žebaljec 

1–2, 3 – 4, 4–6    

POMLADNI NASTOP pomlad Maja Kerep 

Darja Iršič 

Brigita Žebaljec 

4-6   

ZAKLJUČNO SREČANJE maj/junij 2017 VSI 1–6   

 
 

 

     

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 
 

1. RODITELJSKI 

SESTANEK 

september vse 1–6   

 

POGOVORNE URE 1x mesečno vse 1–6   

 

PREDAVANJE ZA STARŠE 

 

24. 10. 2017 Dr. Aleksander Zadel 1–6   

IZOBRAŽEVANJE 

 

9. 1. 2018 Miha Kramli 1–6   

2. RODITELJSKI 

SESTANEK 

januar/februar vse 1–6   

 

 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 
 

Dejavnost Čas izvedbe Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

LUTKOVNA PREDSTAVA oktober 1-6 Vsi  Vsi  
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NOVOLETNI MOŽ december 1-6 G. Hrovat  Vse  

 

PREDSTAVA VZG. VRTCA 

DOMŽALE 

december 1-6 Vzg. vrtca Domžale  Vse  

 

GLEDALIŠKI ABONMA celo leto 4-6 KD Franca Bernika  Maja Kerep  

 

KNJIŽNICA DOMŽALE pomlad 4-6 Knjižnica Domžale  Maja Kerep  

 

PISATELJICA 

PRIPOVEDUJE 

februar 4-6 Vzg. vrtca Domžale  Maja Kerep  

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..) 
 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

Čebelar na obisku november Kunstelj, 1–6    Otrok spoznava življenje čebel in se navaja na 

spoštljiv odnos do narave. Hkrati odkriva 

pomembnost prisotnosti čebel za ljudi. 

 

Zobozdravnica na obisku 2 x letno Maravič, Kerep, 

Spreitzer, 2–6 

Otrok pridobiva navade o negi telesa. Skrb za 

ohranitev in krepitev zdravja (zobki). 

 

Policijska postaja Domžale pomlad Kerep, Iršič, Žebaljec, 

4–6 

Otrok se seznanja z varnim vedenjem v prometu in 

pomembnostjo dela policistov. 

 

 

PGD Vir oktober Repnik, 1–6 Evakuacjska vaja, ogled gasilskega vozila, 

spoznavanje pomembnosti dela gasilcev. 

 

 

SODELOVANJE Z 

GASILCI  

CPV Domžale 

oktober Spreitzer, Repnik, 

Kerep, Iršič, Žebaljec, 

3 – 6 let 

Seznanjanje s požarno varnostjo.  

 

OŠ RODICA 

 

pomlad Maja Kerep, 4-6 Obisk prvošolcev, spoznavanje šole.  

 

VRTNARIJA RODICA pomlad Maja Kerep, 4-6 Otrok  se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega 

družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi 

okolji, spoznava poklic cvetličarja. 
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KNJIŽNICA DOMŽALE pomlad Maja Kerep, 4-6 Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in 

kulturo. 

Spozna funkcijo knjižnice ter poklic knjižničarja. 

 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO VIR jesen, 

pomlad 

Maja Kerep, 4-6 Otrok  se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega 

družbenega okolja. Sproščeno izvajanje teka in 

vzdržljivosti. 

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 
 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik vzgojiteljice Datum Št. ur 

VRTEC DOMŽALE 

 

1. VZGOJNI ZBOR vsi 31. 8. 2017  

 

Vrtec Domžale 

 

1. strokovni aktiv vsi 13. - 16. 11. 

2017 

 

 

Vrtec Domžale 

 

2. strokovni aktiv vsi 26. 2. - 1. 3. 

2018 

 

 

Vrtec Domžale 

 

3. strokovni aktiv vsi 7. - 10. 5. 2018  

 

Vrtec Domžale Prva pomoč Vsi 

 

November, 2017  

 

Vrtec Domžale Zdravje na delovnem mestu 

 

Habjan, Bambič, Žebaljec, Repnik, 

Maravič, Iršič 

 

15. 1. 2018  

Vrtec Domžale – Dr. Aleksander 

Zadel 

Komunikacija v sodobnem svetu Kunstelj, Habjan, Maravič, 

Nograšek, Bambič, Kerep, 

Žebaljec, Repnik, Spreitzer, Darja 

Iršič 

24. 10. 2017  

Vrtec Domžale – Miha Kramli Radosti in pasti sodobne 

tehnologije 

Vsi 9. 1. 2018  
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Vrtec Domžale – Saša Šinkovec Komunikacija z glino Kunstelj, Kerep 

 

Marec 2018  

Vrtec Domžale – Mira Vladimira 

Vrankar 

Obnovitvena biba pleše – plesna 

delavnica 

Repnik, Spreitzer 7. 3. 2018  

VRTEC DOMŽALE 

 

2. VZGOJNI ZBOR vsi junij 2018  

 

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 
Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

Vodenje strokovnega aktiva Ana Maravič November, februar, maj  
 

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 
VZGOJITELJICA: POLONA KUNSTELJ 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: LEONIDA HABJAN 

 
- VODJA ENOTE, 

- SKRB ZA UREJENOST PISARNE, 

- SKRB ZA MOBITEL (spodaj), 

- ZADOLŽENA ZA ZAČETNO GAŠENJE POŽAROV, 
- KOMISIJA ZA PREHRANO.  

 
- UREJANJE PRALNICE, 

- NADOMEŠČANJE KUHARICE, 

- SKRB ZA VOŠČILA OB ROJSTNIH DNEVIH 

ZAPOSLENIH, 
- SKRB ZA SANITETNI MATERIAL.  

VZGOJITELJICA: ANA MARAVIČ POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: DANIJELA NOGRAŠEK  

- NADOMEŠČANJE VODJE, 

- PREDSTAVNICA CIVILNE ZAŠČITE, 

- SKRB ZA RDEČE NOSKE in ZAMAŠKE, 

- ODGOVORNA ZA PRVO POMOČ, 

- NABAVA KARTUŠ, 

- ZADOLŽENA ZA ZAČETNO GAŠENJE POŽAROV.  

- SKRB ZA KOTIČEK ZA STARŠE spodaj,  

- SKRB  UREJANJE SHRAMBE ZA IGRAČE NA 

IGRIŠČU (1. STAROSTNA), 

- ORGANIZACIJA DRUŽENJ ZA TEAM BUILDING. 
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VZGOJITELJICA: ŽIVA SPREITZER POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: KATJA REPNIK  

 

- SKRB ZA SANITARIJE (zgoraj), 

- UREJANJE ŠPORTNEGA KABINETA, 

- PREDSTAVNICA SINDIKATA. 

- SKRB ZA KOTIČEK ZA STARŠE zgoraj, 

- NADOMEŠČANJE V PRALNICI, 

- SKRB ZA MOBITEL zgoraj.  

VZGOJITELJICA: MAJA KEREP POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: DARJA IRŠIČ 

 

- UREJANJE KNJIŽNICE, 

- POMETANJE STOPNIŠČA, 

- SKRB ZA UREJENOST PARKIRIŠČA, 

- SKRB ZA DEKORACIJO NA VHODU. 

 

- SKRB ZA CVETLIČNO GREDICO, 

- SKRB ZA ROŽE (ZUNANJE), 

- NADOMEŠČANJE KUHARICE,  

- SKRB ZA RAČUNALNIK. 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICAE: BRIGITA ŽEBALJEC  POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: JOŽE BAMBIČ 

 

- SKRB ZA ROŽE (NOTRANJE), 

- NADOMEŠČANJE KUHARICE,  

- UREJANJE SHRAMBE ZA IGRAČE NA IGRIŠČU (2. 

STAROSTNA),  

- UREJANJE PROSTORA POD STOPNIŠČEM. 

 

- UREJANJE SHRAMBE ZA IGRAČE NA IGRIŠČU (1. 

STAROSTNA), 

- SKRB ZA SANITARIJE (spodaj), 

- UREJANJE KNJIŽNICE. 

 

 

 

Datum:                                                                                                                                                                                                        ŽIG:  

 

                                                                                                                                                                                                                 Podpis vodje enote: 

 

                                                                                                                                                                                                                    Podpis ravnateljice: 
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE GAJ 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2017/2018 

 ENOTA: GAJ 
 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

1 – 2  Miranda Grošelj Ana Marija Repanšek ga. Sergeja Jamšek 

sergeja.jamsek@gmail.com 

2 – 3  

 

Jasna Bizjak Tamara Čosić g. Rok Okrogar 
rok.okrogar@gmail.com 

2 – 4  Maja Svetlin Petra Kociper 
Katarina V. Gavrilovič (spremstvo) 

g. Robert Plevnik 
plevnik.robert@gmail.com 

3 – 4  Barbara Modic Ilnikar 

nadomešča Ana Rode 

Saša Pogačar g. Marko Popovič 

popovic.marko@gmail.com 

4 – 5   Maja Novak 
 

Katja Cerar g. Sandi Avbelj 
sandi.avbelj@gmail.com 

4 – 5  Sonja Orešek Andreja Gerbic ga. Adriana Brajac 
adriana.brajac@gmail.com 

5 – 6 Mira V. Vrankar Peter Tomažin ga. Mojca Kočar 

mojcakocar@gmail.com 

5 – 6  Tjaša Stopar Lili Panič ga. Anita Tancik 
anitkatancik@yahoo.com 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: SERGEJA JAMŠEK 

mailto:sergeja.jamsek@gmail.com
mailto:rok.okrogar@gmail.com
mailto:plevnik.robert@gmail.com
mailto:popovic.marko@gmail.com
mailto:sandi.avbelj@gmail.com
mailto:adriana.brajac@gmail.com
mailto:mojcakocar@gmail.com
mailto:anitkatancik@yahoo.com
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VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE  

 

4. KOMUNIKACIJA 

 komunikacijske veščine med udeleženci:  

 otrok-vzgojitelj-starš 

 poslušati, slišati, biti čuječ in se izogniti permisivni vzgoji 

 internetna/ spletna odvisnost 

 Prednosti uporabe interneta 

 Sodoben problem, ki prerašča v zasvojenost! 

 Kje je meja? 

  

      2.   VZGOJA ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

 praznovanje 70 let Vrtca Domžale se bo začelo januarja 2018 

 praznovanje 20 let enote Cicidom 

 MOJ KRAJ, nadaljevanje projekta 

 PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK, nadaljevanje   

          

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….. 

• Razvijamo: kreativnost, sodelovalnost, idejnost, domišljijo, razmišljanje,……. 
4. NADALJUJEMO  

 

• ZDRAVJE 
• MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 
• DELOVNA VZGOJA 
• EKOLOGIJA 

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 
 Ekološki kotiček  Igrajmo se skupaj 
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 Zbiramo zamaške  
 Moj kraj 
 Pustovanje 

 Teden otroka 

 V svetu pravljic  

 Skupaj v gore 

 Športni dan v Vrtcu Domžale 

 Novoletna predstava strokovnih delavcev enote Gaj 

 Obisk dobrega moža in obdaritev 

 Predstava strokovnih delavcev vrtca Domžale 

 Predstavitev in vaja evakuacije PGD Homec 

 Zbiranje starega papirja v sodelovanju s tovarno Količevo 

karton 

 Fotografiranje otrok in predstavitev poklica 

 Obisk čebelarja iz Čebelarskega društva Komenda 

 Medgeneracijsko druženje 

 Otroški gledališki abonma 

 Obisk Češmink 

 Ljudski pevci iz Domžal 

 Ranč PrOsolet : seznanitev s konji in vožnja s kočijo 
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STRATEŠKI CILJI ZA OBDOBJE 2014 – 2018: 

 

1. Spodbujanje veselja do gibanja v telovadnici, večnamenskem prostoru in na prostem. 

2. Medgeneracijsko druženje. 

3. Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z otroki na ravni cele 

enote. 

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v letošnjem šolskem letu:  

 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 ...).  

 

PROJEKTI 
 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

EKOLOŠKI KOTIČEK 

 

strokovni delavci 

enote Gaj  

vse  september –  

junij 

Otrok pridobiva izkušnje, kako lahko varuje 

in ohranja naravo, nauči se ločevati odpadke. 

Zbiranje papirja (2-krat letno). 

 

 

IGRAJMO SE SKUPAJ strokovni delavci 

enote Gaj 

vse  oktober –  junij Otrok ima možnost razvijati sposobnost in 

načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več 

otroki. 

 

 

ZBIRAMO ZAMAŠKE 

 

strokovni delavci 

enote Gaj 

vse  oktober –  junij Preko aktivnosti zbiranja zamaškov krepiti 

empatijo, socialni čut za sočloveka. 

 

 

MOJ KRAJ  strokovni delavci 

enote Gaj 

vse oktober – junij 

 

Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob 

odkrivanju vrtca in domačega kraja. 

 

ZVEZEK Z UTRINKI Maja Svetlin 

 Petra Kociper 

2 – 4 letno Spremljanje otrokovega razvoja.  
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PRAVLJIČNI 

NAHRBTNIK 

Maja Svetlin 

 Petra Kociper 

2 – 4 oktober – maj Prebiranje knjig skupaj z otroki.  

JEŽKOVE BRALNICE Barbara M. Ilnikar 
nadomešča  

Ana Rode 

Saša Pogačar 

3 – 4 september – 
junij 

Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, 
zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje 

ter pridobiva pozitiven odnos do literature. 

Hkrati pa razvija sposobnost domišljijskega 

doživljanja literarnega sveta. 

 

PORFOLIO Maja Novak 

Katja Cerar 

4 – 5 september –

junij 

Staršem približati življenje v vrtcu, oblikovati 

mapo vsakega otroka, risbe, fotografije, 

anekdote, ... 

 

PUNČKA IZ CUNJ 

(UNICEF) 

 

Sonja Orešek 

Andreja Gerbic 

4 – 5  oktober –  junij Preko punčke iz cunj vzpostaviti povezavo 

med vrtcem in domom; sodelovanje z 

UNICEF-om. 

 

MIŠKE TEČEMO Sonja Orešek 

Andreja Gerbic 

4 – 5 jesen, pomlad Razvijanje gibalnih sposobnosti in veselja do 

teka. 

 

UTRINKI SKUPINE  

PTIČKI 

M. V. Vrankar 

P. Tomažin 

5 – 6   september –  

junij 

Staršem približati otrokovo življenje v vrtcu. 

Razveseliti starše in otroke. 

 

JURČKU BOMO 

POMAGALI … 

M. V. Vrankar 

P. Tomažin 

5 – 6   september –  

junij 

Seznanjanje in uvajanje elementov delovne 

vzgoje v vsakdanje življenje otrok v vrtcu. 

 

PUNČKA IZ CUNJ 

(UNICEF) 

 

M. V. Vrankar 

P. Tomažin 

5 – 6   oktober –  junij Preko punčke iz cunj vzpostaviti povezavo 

med vrtcem in domom; sodelovanje z 

UNICEF-om. 

 

POTOVANJE V 

PRAVLJIČNO DEŽELO 

ČRK 

Tjaša Stopar 

Lili Panić 

5 – 6 oktober – maj Otrok razvija predpisalne in predbralne 

spretnosti in sposobnosti. 

 

 

 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 
 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

MALI SONČEK  
modri, zeleni, oranžni, rumeni 

strokovni delavci enote Gaj september –  junij 2 – 6 

 

  

 

IGRE NA SNEGU Jasna Bizjak 
Tamara Ćosić  

 

Maja Svetlin 

zima 2017/2018 2 – 3 
 

 

2 – 4 
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Petra Kociper 

 

Barbara M. Ilnikar 

nadomešča Ana Rode 

Saša Pogačar  

 

Maja Novak 

Katja Cerar 

 

Sonja Orešek 

Andreja Gerbic 

 

M. V. Vrankar 

P. Tomažin  
 

Tjaša Stopar 

Lili Panič 

 

 

3 – 4 

 

 

 

4 – 5 

 

 

4 – 5 

 

 

5 – 6  

 
 

5 – 6 

DNEVI ROLANJA M. V. Vrankar 

P. Tomažin 

 
Tjaša Stopar 

Lili Panič 

pomlad  5 – 6  

 

 
5 – 6 

  

 

KOLESARSKO 

DOPOLDNE – spretnosti 

vožnje s kolesom 

Sonja Orešek 

Andreja Gerbic  

 

M. V. Vrankar 

P. Tomažin 
 

Tjaša Stopar 

Lili Panič 

pomlad  4 – 5 

 

 

5 – 6  

 
 

5 – 6 

  

BIBA PLEŠE  

 

M. V. Vrankar oktober – april  

(vsak petek) 

5 – 6   

TEDEN OTROKA 
 

strokovni delavci  2. 10. 2017 – 6. 10. 2017 1 – 6   

PUSTOVANJE 

 

strokovni delavci  13. 2. 2018 1 – 6   

 

DELOVNO – ČISTILNA 
AKCIJA V VRTCU 

strokovni delavci  marec  1 – 6   
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BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

strokovni delavci  celo šolsko leto 2 – 6   

V SVETU PRAVLJIC 
 

Maja Novak enkrat letno 1 – 6   

MEDVEDEK PLEŠE Jasna Bizjak 

Tamara Ćosić 

oktober – maj    2 – 3   

FOTO UTRINKI PRI 

POLŽKIH 

Jasna Bizjak 

Tamara Ćosić 

oktober – junij 2 – 3   

LUTKA NAŠA 

PRIJATELJICA 

Jasna Bizjak 

Tamara Ćosić 

september – maj  2 – 3   

POVEJ MI PRAVLJICO Sonja Orešek 

 

oktober – maj  4 – 5   

LJUDSKE PESMI IN 

PLESI 

Sonja Orešek 

Andreja Gerbic 

Oktober – maj 4 – 5   

DAN V MESECU MALO 

DRUGAČE 

Sonja Orešek 

Andreja Gerbic 

oktober – maj  

 

4 – 5   

PTIČKOV ČAS 

 
 

M. V. Vrankar 

 

september – maj  

(pon. – čet.) 

5 – 6    

PRAVLJIČNI PALČEK 

 

knjižnica Domžale  

 

Sonja Orešek 
Andreja Gerbic  

 

M. V. Vrankar 

P. Tomažin 

 

Tjaša Stopar 

Lili Panič 

oktober – februar  

 

4 – 5 
 

 

5 – 6 

 

 

5 – 6 

  

DAN MALO DRUGAČE M. V. Vrankar 

P. Tomažin 

september – maj  

(vsak torek) 

5 – 6    

NOČ V VRTCU 

 

M. V. Vrankar 

P. Tomažin 

enkrat letno 5 – 6     

IGRA Z 

NESTRUKTORIRANIM 

MATERIALOM  

Tjaša Stopar 

Lili Panič 

celo leto  5 – 6   

NARAVOSLOVNI 

HOKUS-POKUS 

Tjaša Stopar 

Lili Panič 

jesen, zima, pomlad  5 – 6   
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VITAMINSKA BOMBA – 

PRIPRAVA ZDRAVIH 

NAPITKOV 

Tjaša Stopar 

Lili Panič 

zima 2017/2018 5 – 6   

ABC GIBANJA 

 

Tjaša Stopar 

Lili Panič 

oktober – maj 5 – 6   

JESENSKI IN 

POMLADNI KROS  

Tjaša Stopar 

Lili Panič 

jesen, pomlad  5 – 6   

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 
 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

PLAVALNI TEČAJ Azimut Ljubljana 

 

pomlad    

 

JESENOVANJE 

 

Vrtec Domžale Četena Ravan oktober    

 

GLEDALIŠKI ABONMA KD Bernik Domžale 3-krat letno 

 

  

 

ANGLEŠČINA 

 

SamaNavitas enota Gaj oktober – junij   

GLEDALIŠKI ABONMA  

(3 predstave) 

MIŠKINO 

GLEDALIŠČE 

enota Gaj november – maj   

 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 
 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

GIBALNI IZZIVI NA 

PROSTEM 

oktober – junij 1 – 2 Miranda Grošelj 

 

Sproščeno razvijanje različnih 

naravnih oblik gibanja. Otrok 

razvija koordinacijo oz. 

skladnost gibanja  in ravnotežje. 

 

 

MEDVEDKI  NA 

SPREHODU  

september – junij 2 – 3  Jasna Bizjak 

 

Osnovne oblike gibanja.  

 

SPOZNAVAMO BLIŽNJO 

OKOLICO 

oktober – junij   2 – 3  Jasna Bizjak 

 

Sprehodi po naselju z namenom 

spoznavanja, opazovanja, 

raziskovanja. 
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OBISK VRTCA PALČEK pomlad 2 – 4 Maja Svetlin 

 

Ogled vrtca.  

ŠPORTNI PARK 
ŠKRJANČEVO 

večkrat letno 2 – 4 Maja Svetlin 
 

Sproščeno razvijanje različnih 
naravnih oblik gibanja.   

 

OB KAMNIŠKI BISTRICI večkrat letno 3 – 4 Barbara M. Ilnikar  

nadomešča Ana Rode 

 

Doživljanje in spoznavanje žive 

in nežive narave v njeni 

raznolikosti, povezanosti in 

stalnem spreminjanju. 

 

OBISK DRUGIH ENOT 

VRTCA DOMŽALE 

večkrat letno 3 – 4 Barbara M. Ilnikar  

nadomešča Ana Rode 

 

Otrok ima možnost razvijati 

sposobnosti in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih. 

 

IZLETI  V OKVIRU 

PROJEKTA MALI 

SONČEK 

večkrat letno 4 – 5 Sonja Orešek 

 

Sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja. 

 

IZLET OKOLI 

GRADIŠKEGA JEZERA 

 

jesen 4 – 5 Sonja Orešek 

 

Prijeten sprehod v družbi 

prijateljev, opazovanje narave, 

gozda. 

 

KNJIŽNICA OŠ 

PRESERJE PRI 
RADOMLJAH 

 

enkrat letno 4 – 5 Sonja Orešek 

 

Pravljična urica, ogled knjižnice, 

seznanitev s poklicem 
knjižničar/knjižničarka. 

 

KNJIŽNICA DOMŽALE enkrat letno 4 – 5 Sonja Orešek 

 

Pravljična urica, ogled knjižnice, 

seznanitev s poklicem 

knjižničar/knjižničarka. 

 

OB KAMNIŠKI BISTRICI večkrat letno 4 – 5 Maja Novak 

Katja Cerar 

Doživljanje in spoznavanje žive 

in nežive narave v njeni 

raznolikosti, povezanosti in 

stalnem spreminjanju. 

 

 

OBISK DRUGIH ENOT 

VRTCA DOMŽALE 

večkrat letno 4 – 5 Maja Novak 

Katja Cerar 

Otrok ima možnost razvijati 

sposobnosti in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih. 

 

 

IZLETI  V OKVIRU 

PROJEKTA MALI 

SONČEK 

večkrat letno 5 – 6   M. V. Vrankar 

 

Sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja. 
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KNJIŽNICA OŠ 

PRESERJE PRI 

RADOMLJAH 

 

enkrat letno 5 – 6   M. V. Vrankar 

 

Pravljična urica, ogled knjižnice, 

seznanitev s poklicem 

knjižničar/knjižničarka. 

 

KNJIŽNICA DOMŽALE enkrat letno 5 – 6  M. V. Vrankar 

 

Pravljična urica, ogled knjižnice, 

seznanitev s poklicem 

knjižničar/knjižničarka. 

 

HIŠA OTROK IN 

UMETNOSTI  

6. 10. 2017 5 – 6  M. V. Vrankar 

 

Otrok v okviru predstave, Srce 

in popek, v katero je aktivno 

vključen, spoznava svoje telo, 
organe in njihovo funkcijo. 

 

MESTNO GLEDALIŠČE 

LJUBLJANA 

enkrat letno 5 – 6  M. V. Vrankar 

 

Otrok se seznani z gledališčem 

in zaodrjem; pripomočki, ki so 

potrebni ob predstavi. 

 

ZAKLJUČNI IZLET 

SKUPINE – PASTIRSKI 

DAN 

 

31. 5. 2018 5 – 6  M. V. Vrankar 

 

Otrok v naravi spoznava 

pastirske igre, življenje pastirjev, 

se seznani z nekaterimi živalmi. 

 

SPREHODI OB 

KAMNIŠKI BISTRICI  

celo leto 5 – 6 Tjaša Stopar Spoznavanje, opazovanje narave 

skozi letne čase; sproščeno 

izvajanje naravnih oblik gibanja. 

 

 

HOMŠKI HRIB 

 

jesen, pomlad   5 – 6 Tjaša Stopar 

 

Sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja, razvijanje moči in 

vztrajnosti. 

 

OBISKI DRUGIH ENOT 

VRTCA DOMŽALE 

večkrat letno  5 – 6 Tjaša Stopar Otrok ima možnost razvijati 

sposobnosti in načine za 
vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih. 

 

 

ŠPORTNI PARK 

ŠKRJANČEVO 

večkrat letno 5 – 6 Tjaša Stopar 

 

Sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja. 
 

ŠPORTNI PARK NA 

KOLIČEVEM 

večkrat letno 5 – 6 Tjaša Stopar 

 

Sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja. 
 

IZLETI V OVIRU 

PROGRAMA MALI 

SONČEK 

večkrat letno  5 – 6 Tjaša Stopar 

 

Spodbuditi željo, navado in 

potrebo po športnem 

udejstvovanju. 

 

IZLET V ŽIVALSKI VRT 
LJUBLJANA 

pomlad  5 – 6 Tjaša Stopar Spoznavanje živali.   
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ZAKLJUČNI IZLET V 

VAČE – GRAJSKI DAN 

29. maj 2018 5 – 6 Tjaša Stopar Preživeti prijetno, sproščujoče in 

poučno dopoldne.  

 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 
 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna skupina Št. udeležencev Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 
PRAZNIČNO POPOLDNE V 

VRTCU DOMŽALE 

 april  strokovni delavci enote Gaj 1 – 6   

 

SKUPAJ V GORE 7. ali 14. april 2018 P. Kociper 

S. Orešek 

M. V. Vrankar 

3 – 6    

Z BABICO IN DEDKOM NA 

SPREHODU 
 

maj Miranda Grošelj 

Anja Repanšek 

1 – 2   

 

HOP SKOK IN POSKOK: 

GIBALNA URA S STARŠI 

oktober, marec Miranda Grošelj 

Anja Repanšek 

1 – 2   

DELAVNICA ZA MAMICE december Miranda Grošelj 

Anja Repanšek 

1 – 2   

ZAKLJUČEK S STARŠI na 

našem igrišču 

junij 

 

Miranda Grošelj 

Anja Repanšek 

1 – 2   

 

USTVARJAMO SKUPAJ 
 

december 

 

Jasna Bizjak 

Tamara Ćosić 

2 – 3     

OBISKI DEDKOV IN BABIC V 

VRTCU 

jeseni, pomlad Jasna Bizjak 

Tamara Ćosić 

2 – 3   

S STARŠI NA SPREHODU  
 

maj/ junij Jasna Bizjak 

Tamara Ćosić 

2 – 3   

OD VRTCA GAJ DO IGRIŠČA 

ŠKRJANČEVO 

jesen Maja Svetlin 

Petra Kociper 

2 – 4   

RAZGIBAJMO SE november 

 

Maja Svetlin 

Petra Kociper 

2 – 4   

IGRALNA URA 
 

marec Maja Svetlin 
Petra Kociper 

2 – 4   

ZAKLJUČEK NA NAŠEM 

IGRIŠČU 

maj Maja Svetlin  

Petra Kociper 

2 – 4   
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MEDGENERACIJSKO 

DRUŽENJE 

november  Barbara M. Ilnikar   

nadomešča Ana Rode 

Saša Pogačar 

3 – 4   

POMLADNO SREČANJE marec ali april Barbara M. Ilnikar   

nadomešča Ana Rode 

Saša Pogačar 

3 – 4   

ZAKLJUČNO SREČANJE maj ali junij Barbara M. Ilnikar   

nadomešča Ana Rode 

Saša Pogačar 

3 – 4   

MEDGENERACIJSKO 

DRUŽENJE 

marec  Maja Novak 

Katja Cerar 

4 – 5   

DRUŽENJE S STARŠI januar  Maja Novak 

Katja Cerar 

4 – 5   

 

JESENSKO DRUŽENJE oktober  Maja Novak 

Katja Cerar 

4 – 5   

ZAKLJUČNO SREČANJE junij  Maja Novak 

Katja Cerar 

4 – 5   

BRATCI IN SESTRICE NA 

OBISKU 

november  Sonja Orešek 

Andreja Gerbic 

4 – 5   

STARI STARŠI NA OBISKU april  Sonja Orešek 

Andreja Gerbic 

4 – 5   

SPOMLADANSKO DRUŽENJE marec Sonja Orešek 
Andreja Gerbic 

4 – 5   

ZAKLJUČNO SREČANJE  junij Sonja Orešek 

Andreja Gerbic 

4 – 5   

JESENSKI IZLET SKUPINE NA 

ŽIŠKI VRH 

september  M. V. Vrankar 

P. Tomažin 

5 – 6    

DECEMBRSKI SPREHOD Z 

LUČKAMI 

december M. V. Vrankar 

P. Tomažin 

5 – 6    

OGLED VIDEO UTRINKOV 

SKUPINE PTIČKI 

jan./februar  M. V. Vrankar 

P. Tomažin 

5 – 6    

PREDSTAVA STARŠEV ZA 

OTROKE SKUPINE PTIČKI 

februar M. V. Vrankar 

P. Tomažin 

5 – 6    

POMLADNI PLESNI NASTOP 

ZA STARŠE IN STARE 

STARŠE 

pomlad  M. V. Vrankar 

P. Tomažin 

5 – 6    

PTIČKOVA GALERIJA  

 

enkrat letno M. V. Vrankar 

P. Tomažin 

5 – 6    
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ZAKLJUČNO SREČANJE V 

VRTCU 

junij  M. V. Vrankar 

P. Tomažin 

5 – 6    

NOVOLETNI KONCERT 
OTROK IZ SKUPINE 

december  Tjaša Stopar 
Lili Panič 

5 – 6   

OB KAMNIŠKI BISTRICI S 

STARIMI STRAŠI  

pomlad  Tjaša Stopar 

Lili Panič  

5 – 6   

ZAKLJUČNI NASTOP OTROK, 

SPROŠČENO DRUŽENJE 

maj  Tjaša Stopar 

Lili Panič 

5 – 6   

 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 
 

UVAJALNO OBDOBJE september Miranda Grošelj 

Anja Repanšek  

 

Jasna Bizjak 

Tamara Ćosić  

 

Maja Svetlin 

Petra Kociper 

 

Barbara M. Ilnikar  

nadomešča Ana Rode 

Saša Pogačar 

 

Maja Novak 

Katja Cerar 
 

Tjaša Stopar 

Lili Panič 

1 – 2 

 

 

2 – 3 

 

 

2 – 4 

 

 

3 – 4 

 

 

 

4 – 5 

 
 

5 – 6 

  

SESTANEK ZA STARŠE 12. 9. 2017 

januar 

 

13. 9. 2017 
januar   

 

13. 9. 2017 

januar 

 

Miranda Grošelj 

Anja Repanšek  

 

Jasna Bizjak 
Tamara Ćosić  

 

Maja Svetlin 

Petra Kociper 

 

1 – 2 

 

 

2 – 3 
 

 

2 – 4 
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september 

januar 

 

 

11. 9. 2017 

januar 

 

 

11. 9. 2017 

januar 

 

 

september 

januar 
 

14. september 2017 

januar 

 

Barbara Modic Ilnikar  

nadomešča Ana Rode 

Saša Pogačar 

 

Maja Novak 

Katja Cerar 

 

 

Sonja Orešek 

Andreja Gerbic 

 

 

M. V. Vrankar 

P. Tomažin 
 

Tjaša Stopar 

Lili Panič 

3 – 4 

 

 

 

4 – 5 

 

 

 

4 – 5 

 

 

 

5 – 6 

 
 

5 – 6 

POGOVORNA URA  enkrat mesečno 

 
 

 

Miranda Grošelj 

Anja Repanšek 
 

Jasna Bizjak 

Tamara Ćosić 

 

Maja Svetlin 

Petra Kociper 

 

Barbara M. Ilnikar  

nadomešča Ana Rode 

Saša Pogačar 

 

Maja Novak 

Katja Cerar 

 

Sonja Orešek 

Andreja Gerbic 

 

M. V. Vrankar 
P. Tomažin 

1 – 2 

 
 

2 – 3 

 

 

2 – 4 

 

 

3 – 4 

 

 

 

4 – 5 

 

 

4 – 5 

 

 

5 – 6 
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Tjaša Stopar 

Lili Panič 

 

5 – 6 

PREDAVANJE ZA STARŠE: 
KOMUNIKACIJA V SODOBNEM 

SVETU; Slišati otroka, biti čuječ, a 

hkrati nepermisiven 

24. 10. 2017  Dr. Aleksander Zadel    

 

PREDAVANJE ZA STARŠE: 
RADOSTI IN PASTI SODOBNE 

DRUŽBE 

9. 1. 2018 Miha Kramli    

 

KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 
 

Dejavnost Čas izvedbe Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

NOVOLETNA PREDSTAVA 

STROKOVNIH DELAVCEV 

ENOTE GAJ  

december  vse strokovni delavci enote Gaj  vse  

 

OBISK DOBREGA MOŽA IN 

OBDARITEV 

december  vse Mare Hrovat  vse  

 

PREDSTAVA STROKOVNIH 

DELAVCEV VRTCA 

DOMŽALE  

december  vse strokovni delavci Vrtca Domžale  gledališka skupina 

vrtca Domžale 

 

 

ČEŠMINKE 

 

enkrat letno vse plesna skupina Češminke  vse  

KNJIŽNICA DOMŽALE celo šolsko 

leto 

2 – 3 knjižničarka 

Jasna Bizjak 

 Jasna Bizjak  

OBISK KNJIŽNICE V OŠ 

PRESERJE 

PRI RADOMLJAH   

enkrat letno 4 – 5 

5 – 6  

strokovna delavca oddelka 

knjižničarka 

 

 Sonja Orešek 

M. V. Vrankar 

 

OBISK KNJIŽNICE DOMŽALE februar 4 – 5 

5 – 6  

strokovna delavca oddelka 

knjižničarka 

 Sonja Orešek 

M. V. Vrankar 

 

PISATELJICA PRIPOVEDUJE 

OZ. KULTURNO DOPOLDNE 

februar  starejši 

oddelki 

Nina Mav Hrovat 

Maja Novak 

 Tjaša Stopar 

M. V. Vrankar 

 

NARODNA GALERIJA november  5 – 6 strokovni delavci in izvajalci v 

Narodni galeriji  

 Tjaša Stopar  
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LJUDSKA PEVKA NA OBISKU  1-krat letno  5 – 6 Silva Kosec  M. V. Vrankar  

Tjaša Stopar  

 

 

HARFISTKA NA OBISKU 
 

1-krat letno 5 – 6 Astrid Kljun  Tjaša Stopar  

UMETNOSTNA 

ZGODOVINARKA NA OBISKU  

1-krat letno 5 – 6 Renata Drolc   Tjaša Stopar  

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)  
 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

GASILCI (PGD Homec) 

 

oktober vse Spoznavanje poklica gasilec in pravilna evakuacija v primeru 

požara. 

 

 

POLICIJA DOMŽALE  maj  vse Seznanjanje s prometno varnostjo, poklicem policista. 

 

 

 

FOTOGRAF (podjetje 

ARTPRO) 

pomlad  vse Spoznati poklic fotograf.  

 

KOLIČEVO KARTON 

 

oktober  

april  

vse Sodelovanje pri zbiranju starega papirja; otroci napolnijo 

zabojnik, ki ga nato odpeljejo v tovarno na predelavo. 

 

 

OBISK ČEBELARJA oktober  vse Spoznati delo čebelarja, se seznaniti s pomenom čebel. 

 

 

 

RANČ PR' OSOLET 21. 9. 2017  

 

2 – 6 Seznanjanje s konji, konjsko vprego; razvijanje spoštljivega 

odnosa do živali. 

 

 

OŠ PRESERJE PRI 

RADOMLJAH 

enkrat letno Sonja Orešek, 4 – 5 Obisk knjižnice. Seznanitev s poklicem knjižničar/knjižničarka.  

 

ZDRAVSTVENI DOM 

DOMŽALE 

enkrat letno Sonja Orešek, 4 – 5 Seznanjanje otrok z zobno preventivo. S. Orešek, 4 – 5  

KNJIŽNICA DOMŽALE 

 

celo šolsko leto  Sonja Orešek, 4 – 5 Sodelovanje v okviru projekta Pravljični palček. Izposoja knjig 

celo šolsko leto. 

 

VRTEC URŠA – enota Bistra jesen, pomlad Sonja Orešek, 4 – 5 Prijetno druženje s prijatelji drugega vrtca; navezovanje in 

negovanje prijateljskih stikov. 

 

OŠ PRESERJE PRI 

RADOMLJAH 

enkrat letno Mira V. Vrankar, 5 – 6 Obisk knjižnice. Seznanitev s poklicem knjižničar/knjižničarka.  

ZDRAVSTVENI DOM 

DOMŽALE – zobozdravstvo 

enkrat letno Mira V. Vrankar, 5 – 6 Otroci se navajajo na skrb za zdrave zobe. 

Obisk zobne asistentke. 

 

KNJIŽNICA DOMŽALE 

 

celo šolsko leto  Mira V. Vrankar, 5 – 6 Sodelovanje v okviru projekta Pravljični palček. Izposoja knjig 

celo šolsko leto. 
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ZDRAVSTVENI DOM  

DOMŽALE  

jesen, pomlad  Tjaša Stopar, 5 – 6 Navajanje otrok na pravilno skrb za svoje zobe – zobna 

preventive. Obisk zobne asistentke. 

 

OŠ PRESERJE PRI 
RADOMLJAH 

enkrat letno Tjaša Stopar, 5 – 6 Obisk prvošolcev pred vstopom v šolo. 
 

 

KNJIŽNICA DOMŽALE 

 

enkrat letno Tjaša Stopar, 5 – 6 Obisk knjižnice. Seznanitev s poklicem knjižničar/ka. 

Izposoja knjig celo leto v okviru projekta Pravljični palček 

 

DRUŠTVO »ŠOLA ZDRAVJA« Jesen, pomlad Tjaša Stopar, 5 – 6 

 

Telovadba z upokojenci – spoznavanje gibanja kot 

pomembnega za zdravje. Medgeneracijsko sodelovanje. 

 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 
 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik vzgojiteljice Datum Št. ur 

Nina MAV HROVAT in Damjana RODE 

+ Maja Cerar, Barbara Kunilo, Ana 

Maravič 

STROKOVNI AKTIVI 

 

   

 

Jana Julijana PIRMAN 

 

VZGOJITELJSKI ZBOR  19. 6. 2018 

30. 8. 2018 

 

 

Fani Čeh PRVA POMOČ  

 

  

 

Miha Kramli RADOSTI IN PASTI SODOBNE 

TEHNOLOGIJE 

 9. 1. 2018  

 

ŠAD Mavrica 

 

ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU  15. 1. 2018  

 

Dr. Aleksander Zadel KOMUNIKACIJA V SODOBNEM 

SVETU; Slišati otroka, biti čuječ, a hkrati 

nepermisiven 

 

 24. 10. 2017  

Saša Šinkovec, dipl, vzg. KOMUNIKACIJA Z GLINO 

 

 12. 3. – 15. 3. 2018  

Petra Kociper 

 

ZAČETNI KORAKI ŠIVANJA   27 – 29. 11. 2017  

Žan Rode, ABSOLVENT PeF WORD – UREJANJE BESEDIL 

 

 januar   

Tadeja Lavtižar, dipl.vzg. 

 

QIGONG DELAVNICA V NARAVI  maj   
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Tadeja Mišmaš, prof. športne vzgoje GIBALNE NALOGE IN IGRE Z 

IGRALNIM PADALOM ZA 

PREDŠOLSKE OTROKE 

 2. 10. 2017  

Fani Kunavar, dipl. vzg. 

 

 MATEMATIKA KOT IGRA  28. 9. 2017  

Mira Vladimira Vrankar, mag. prof. pred. 

vzg. 

OBNOVITVENA BIBA PLEŠE  7. 3. 2018  

 

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 
Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

OBNOVITVENA BIBA PLEŠE  

 

Mira V. Vrankar, mag. prof. pred. vzg. 7. 3. 2018  

ZAČETNI KORAKI ŠIVANJA  

 

Petra Kociper 27 – 29. 11. 2017  

SKUPAJ V GORE Petra Kociper 

Sonja Orešek 

Mira V. Vrankar  

7. ali 14. april 2018  

 

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 
VZGOJITELJICA: MIRANDA GROŠELJ 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: ANJA REPANŠEK 

 

1. vodja enote 

2. LDN enote 

3. nakup in sajenje rož 

 

1. vodenje pralnice v odsotnosti delavke 

2. urejanje kotička za starše 

3. odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov 

4. mesečno pisanje zapisnikov na sestankih 

5. dnevno – skrb za pošto (razvrstitev pošte po predalčkih …) 

6. komunikacija z gasilci, čebelarji (dogovor o terminu obiska) 

 

VZGOJITELJICA: JASNA BIZJAK 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: TAMARA ČOSIČ  

 

 

1. urejanje gledališkega abonmaja 

 

1. nabiralnik pohvale/pritožbe (preverjanje pošte + preureditev nabiralnika) 
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2. urejanje knjižnice 

3. skrb za urejenost didaktičnega kabineta 

 

 

2. zadeve v povezavi s kuhinjo, sestanki za prehrano 

3. urejanje pedagoške sobe (tedensko urejanje) 

4. pometanje med vhodoma pred vrtcem (tedensko) 

 

VZGOJITELJICA: MAJA SVETLIN 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: PETRA KOCIPER 

 

 

1. predsednica inventurne komisije (izvedba inventure in pisanje zapisnika) 

 

 

 

1. urejanje knjižnice 

2. organizacija izleta s starši v gore 

3. urejanje pedagoške sobe + skrb za hladilnik (tedensko urejanje) 
4. izvedba internega izobraževanja (tečaj šivanja) 

 

 

 

VZGOJITELJICA: BARBARA MODIC ILNIKAR  

                                   nadomešča ANA RODE 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: SAŠA POGAČAR  

 
1. skrb za omarico za prvo pomoč + torbice 

2. inventurna komisija – član 2 

3. pregled čiščenja zunanjih površin (dnevno) 

4. urejanje gredice pri izhodu na igrišče 

 

 

1. organizacija zbiranja starega papirja  
2. blagajna 

3. skrb za zbiranje zamaškov  

4. urejanje gredice pri izhodu na igrišče 

5. ureditev odej po igralnicah (enkrat letno) 

6. skrb za kabinet sanitetnega in sanitarnega materiala 

VZGOJITELJICA: MAJA NOVAK POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: KATJA CERAR 
 

 

1. nadomeščanje vodje v času njene odsotnosti (eno leto) 

2. inventura igrače 

3. izvedba obogatitvene dejavnosti V svetu pravljic  (za vse oddelke Enote Gaj, 

enkrat letno) 
4. Pravljičarka na obisku (na ravni Vrtca Domžale)  

 

 

1. odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov, civilna zaščita,      nudenje prve 

pomoči 

2. skrb za zbiranje zamaškov 

3. predstavnica sindikata 
4. inventurna komisija – član 3 

 

VZGOJITELJICA: SONJA OREŠEK 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: ANDREJA GERBIC 

 

 

1. organizacija izleta s starši v gore 

2. skrb za urejenost lope na igrišču 

3. inventurna komisija – član 4 

 

1. skrb za zbiranje baterij in kartuš 

2. skrb za omarico za prvo pomoč + torbice 

3. sprotno urejanje informacij o posebnostih otrok  
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4. skrb za telovadnico in športne pripomočke 

 

 

VZGOJITELJICA: MIRA VLADIMIRA VRANKAR 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: PETER TOMAŽIN 

 

 

1. mesečno vzdrževalna dela 

2. mesečno poročilo o uporabi na multifunkcijski napravi 

3. naročanje kartuš (po potrebi) 

4. organizacija predstave strokovnih delavcev 
5. organizacija izleta s starši v gore 

6. skrb za omaro z didaktičnim materialom (vodenje izposoje)  

    + urejanje sobe za DSP 

7. vodenje obogatitvene dejavnosti Biba pleše (tedensko od oktobra do aprila) 

8. zapis tematskih sklopov na ravni enote (Teden otroka, 'čebelji teden', veseli   

december, poletni tematski načrt) 

9. priprava gradiva za otroke za jesenovanje in medalje na ravni celotnega vrtca 

10. izvedba internega izobraževanja (Biba pleše) 

 

 

1. odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov, nudenje prve pomoči 

2. tehnična priprava sredstev pred aktivi itn., 

3. skrb za računalnike 

VZGOJITELJICA: TJAŠA STOPAR 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: LILI PANIČ 

 

 

1. izdelava zloženke enote 
2. skrb za urejenost didaktičnega kabineta 

3. pometanje med vhodoma pred vrtcem (tedensko) 

4. sodelovanje pri novoletni predstavi na ravni Vrtca Domžale 

 

 

1. skrb za kabinet sanitetnega in sanitarnega materiala 
2. naročanje  čistil, sanitetnega in sanitarnega materiala 

3. skrb za lopo 

 

 

 
Datum:                                                                                                                                                                                                        ŽIG:  

 

                                                                                                                                                                                                                  Podpis vodje enote: 

 

                                                                                                                                                                                                                  Podpis ravnateljice: 
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE KEKEC 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2017/2018 

 ENOTA: KEKEC 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

1-2 Martina Pavlič Bernarda Balažic, Saša Starič 

 
ga. Anita Marenk Urbanija 

2-3 Jana Ljubi Ivanka Orehek 

 
ga. Mirela Osmanagić 

3-5 Miranda Krištof Urška Baloh 
 

ga. Manja Kenda 

4-6 Andreja Bigec Marta Štrajhar 

 
ga. Milena Marinšek 

   

 

 

   

 

 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: ga. Anita Marenk Urbanija 
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VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE  

 

 

5. KOMUNIKACIJA 

 komunikacijske veščine med udeleženci:  

 otrok-vzgojitelj-starš 

 poslušati, slišati, biti čuječ in se izogniti permisivni vzgoji 

 internetna/ spletna odvisnost 

 Prednosti uporabe interneta 

 Sodoben problem, ki prerašča v zasvojenost! 

 Kje je meja? 

  

      2.   VZGOJA ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

 praznovanje 70 let Vrtca Domžale se bo začelo januarja 2018 

 MOJ KRAJ, nadaljevanje projekta 

 PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK, nadaljevanje   

          

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….. 

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

 

4. NADALJUJEMO  

• ZDRAVJE 

• MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

• DELOVNA VZGOJA 

• EKOLOGIJA 
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SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 
- Skrb za okolje (privzgajanje delovnih navad, ločevanje odpadkov in varčevanje)  

- »Kekčev dan« (prijetno druženje, integracija otrok) 

- praznovanja: »Lucijino«, Veseli december - okrasitev vrtca, peka piškotov, čajanke, predstave, obisk dedka Mraza, Pust (poskrbeti za 

prijetno in sproščeno vzdušje, »Praznično popoldne« ob 70-letnici Vrtca Domžale)   

- spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi (izlet na Gradiško jezero) 

- druženje z otroki iz vrtca Mlinček 

- evakuacija (spoznavanje dela gasilcev) 

- izlet skupaj s starši (rekreacija, druženje, Mali sonček) 

- dramatizacije (starejši otroci pripravijo predstavo za mlajše otroke) 

 

 

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v letošnjem šolskem letu:  

 
1. Spodbujanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti, povezovanje vrtcev – Kekčevi in Mlinčkovi meljemo prijateljstvo  

(obiski, druženja ob tednu otroka- likovno ustvarjanje, ob dežurstvih, ob abonmajskih predstavah) 

 

2. Otrok spoznava obseg, raznolikost in lepoto narave tako, da je stik z njo običajen del njegovega življenja (jabočni dan)  
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PROJEKTI 
 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

POJDIMO K REKI  Krištof, Baloh 3-5 šolsko leto Spoznavanje lastnosti vode, življenja 

ob reki in navajanje otrok na 

dolgoročno opazovanje.  

 

 

ŽIVLJENJE OB 

KAMNIŠKI 

BISTRICI 

 

Bigec, Štrajhar 4-6 šolsko leto Spoznavanje življenja ob in v  

Kamniški Bistrici skozi vse letne 

čase. 

 

 

 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 
 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

ROLANJE 
 

Starič spomladi 4-6   

 

KOLESARJENJE Bigec, Štrajhar spomladi 4-6   

 

BIBA PLEŠE Baloh šolsko leto 3-6   

 

IGRE NA SNEGU Bigec, Štrajhar pozimi 4-6   

 

MALI SONČEK 

 

Bigec, Štrajhar, Krištof, 

Baloh, Ljubi, Orehek, 

Starič 

šolsko leto 2-6   

KEKČEV DAN 

 

vse vzgojiteljice šolsko leto 2-6   

PIKAPOLONICA NA 

OBISKU 

Pavlič, Balažic šol. leto 1 - 2   
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 
 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

JESENOVANJE Vrtec Domžale  oktober   

 

PLAVALNI TEČAJ Azimut Atlantis pomlad   

 

ANGLEŠČINA Navitas vrtec    

 

GLEDALIŠKI ABONMA 
 

Miškino gledališče KD Radomlje oktober, januar, 

marec, maj 

  

 

 

     

 

 

     

 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 
 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

ZELENA POBUDA OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

šolsko leto 1 - 2 Pavlič, Balažic opazovanje narave, gibanje v naravi  

 

ZELENA POBUDA 

PROTI HOMCU 

šolsko leto 1 -2 Pavlič, Balažic Spoznavanje vodnega in obvodnega 

sveta 

 

 

GOZD jesen 2017 3- 5 Krištof, Baloh opazovanje jesenske narave, 

nabiranje gozdnih plodov 

 

 

OB KAMNIŠKI 

BISTRICI 

šolsko leto 3-5 Krištof, Baloh Mali sonček, opazovanje narave 

skozi letne čase,  spoznavanje 

življenja v in ob vodi 

 

 

VRTEC GAJ jesen 2017 3-5 Krištof, Baloh Mali sonček, ogled vrtca, druženje z 

vrstniki  
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HOMEC OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

šolsko leto 3-5 Krištof, Baloh Mali sonček, ogled zapornice na 

reki 

 

 

HOMEC pomlad 2018 3-5 Krištof, Baloh Mali sonček, ogled živali na kmetiji  

 

IZLET V ŽIVALSKI 

VRT V LJUBLJANI 

pomlad 2018 3-5 Krištof, Baloh Mali sonček, spoznavanje, 

opazovanje živali. 

 

SPREHOD V GOZD jesen, spomladi 2-3 Ljubi, Orehek Opazovanje gozda jeseni in 

spomladi, nabiranje gozdnih plodov 

 

 

OB KAMNIŠKI 

BISTRICI DO HOMCA 

šolsko leto 2-3 Ljubi, Orehek Opazovanje narave skozi letne čase, 

opazovanje življenja v in ob reki 

 

 

OB KAMNIŠKI 

BISTRICI DO 

TENIŠKEGA IGRIŠČA 

ŠKRJANČEVO 

šolsko leto 2-3 Ljubi, Orehek Opazovanje narave skozi letne čase, 

opazovanje življenja v in ob reki 

 

 

OB KAMNIŠKI 

BISTRICI 

šolsko leto 4-6 Bigec, Štrajhar Opazovanje in spremljanje življenja 

ob vodi in v njej. 

 

 

KOLIČEVO: igrišče jesen 4-6 Bigec, Štrajhar Izlet za Mali sonček.  

 

VRTEC GAJ zima 4-6 Bigec, Štrajhar Druženje otrok, izlet za Mali 

sonček. 

 

 

ARBORETUM pomlad 4-6 Bigec, Štrajhar Ogled parka. Rastlin in živali.  

 

POMLADNI KROS 

 

pomlad 2-3, 3-5, 4-6 Ljubi, Orehek, Krištof, 

Baloh, Bigec, Štrajhar, 

Starič 

Razgibati otroke in jih navajati na 

tek. 

 

LJUBLJANA: 

LJUBLJANSKI GRAD 

 

pomlad 4-6 Bigec, Štrajhar Raziskovanje gradu in iskanje 

zmajevega  zaklada. 
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SODELOVANJE S STARŠI 
 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna skupina Št. udeležencev Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

»Rad pomagam« (zbiranje 

pvc zamaškov ) 

šolsko leto vzgojiteljice 1-2, 2-3, 3-5,  

4-6 

  

 

izlet na Gradiško jezero 

 

konec septembra vzgojiteljice 1-2, 2-3, 3-5,  

4-6 

  

»Prižgimo luči«- ohranjanje 

ljudskega izročila- Lucijino 

december vzgojiteljice 1-2, 2-3, 3-5,  

4-6 

  

 

dedki in babice na obisku 

 

pomlad 2018 vzgojiteljice 1-2, 2-3, 3-5, 

 4-6 

  

dopoldansko druženje s starši 

 

šolsko leto Ljubi, Orehek 2-3   

Skupaj v gore 7. ali 14. april 2018 Vrtec Domžale 1-2, 2-3, 3-5, 

 4-6 

  

 

Praznično popoldne – 

praznovanje 70-letnice Vrtca 

Domžale 

april 2018 vzgojiteljice 1-2, 2-3, 3-5,  

4-6 

  

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

sestanek za starše september 2017 

januar 2018 

vzgojiteljice 1-2, 2-3, 3-5,  

4-6 

  

 

pogovorne ure enkrat mesečno vzgojiteljice 1-2, 2-3, 3-5, 

 4-6 

  

 

predavanje: Komunikacija v 

sodobnem svetu; Slišati 

otroka, biti čuječ, a hkrati 

nepermisiven 

24.10. 2017 ob 17h dr. Zadel 1-2, 2-3, 3-5, 

 4-6 
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predavanje: Radosti in pasti 

sodobne tehnologije 

9.1. 2018 g. Miha Kramli, 

psihoterapevt 

1-2, 2-3, 3-5,  

4-6 

  

 

KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 
 

Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

abonmajske predstave oktober, 

januar, 

marec, maj 

3-5,  

4-6 

Miškino gledališče  Krištof, Baloh, Bigec, Štrajhar  

 

novoletna predstava: Jazbec 

in njegovo petje 

december 1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

vzgojiteljice Vrtca Domžale  Pavlič, Balažic, Ljubi, Orehek, 

Krištof, Baloh, Bigec, 

Štrajhar, Starič 

 

 

obisk dedka Mraza december 1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

  Pavlič, Balažic, Ljubi, Orehek, 

Krištof, Baloh, Bigec, 

Štrajhar, Starič 

 

 

dramatizacija starejše skupine 

 vrtca Kekec 

šolsko leto 1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

skupina metulji  Pavlič, Balažic, Ljubi, Orehek, 

Krištof, Baloh, Bigec, 

Štrajhar, Starič 

 

 

delavnice ob tednu otroka oktober 2-3, 3-5, 

 4-6 

Vrtec Kekec in Mlinček  Ljubi, Orehek, Krištof, Baloh, 

Bigec, Štrajhar, Starič 

 

 

 pisateljica pripoveduje februar 4-6 Vrtec Domžale  Bigec, Štrajhar  

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)  
 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

PGD Radomlje oktober 2017 Pavlič, Balažic, Ljubi, 

Orehek, Krištof, Baloh, 

izvedba evakuacije, spoznati poklic  
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Bigec, Štrajhar, Starič, 

1-2, 2-3, 3-5, 4-6 

Vrtec Gaj šolsko leto Bigec, Štrajhar, 4-6 Druženje, igra.   

 

KS Radomlje 

 

 Krištof, Baloh, Bigec, 

Štrajhar, 3-5, 4-6 

uporaba dvorane  

 

Vrtec Mlinček  Pavlič, Balažic, Ljubi, 

Orehek, Krištof, Baloh, 

Bigec, Štrajhar, Starič, 

1-2, 2-3, 3-5, 4-6 

obiski, druženje ob abonmajskih predstavah, 

dežurstvih, ob tednu otroka (likovno jesensko 

ustvarjanje) 

 

 

OŠ Preserje pri Radomljah  Krištof, Baloh, Bigec, 

Štrajhar, 3-5, 4-6 

ogled morebitnih predstav  

 

ZD  Domžale 

 

 Bigec, Štrajhar, 4-6 Pomen zdrave prehrane in pravilno čiščenje zob.   

Policijska postaja Domžale 

 

 Bigec, Štrajhar, 4-6 Vzgoja za varstvo v prometu.  

Čebelarsko društvo Domžale 

 

 Pavlič, Balažic, Ljubi, 

Orehek, Krištof, Baloh, 

Bigec, Štrajhar, Starič, 

1-2, 2-3, 3-5, 4-6 

uporabiti pravi slovenski med, pogovor z otroki  

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 
 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik vzgojiteljice Datum Št. ur 

Vrtec Domžale vzgojni zbor Pavlič, Balažic, Ljubi, Orehek, 

Krištof, Baloh, Bigec, Štrajhar, 

Starič 

31.8.2017 

junij 2018 

 

 

Vrtec Domžale strokovni aktivi Pavlič, Balažic, Ljubi, Orehek, 

Krištof, Baloh, Bigec, Štrajhar, 

Starič 

november, 

februar, maj 
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Vrtec  Domžale, ga. Fani Čeh Prva pomoč Pavlič, Balažic, Ljubi, Orehek, 

Krištof, Baloh, Bigec, Štrajhar 

november 2017  

 

Vrtec  Domžale, g. Miha Kramli Radosti in pasti sodobne 

tehnologije 

Pavlič, Balažic, Ljubi, Orehek, 

Krištof, Baloh, Bigec, Štrajhar 

9.1.2018  

 

Vrtec Domžale, dr. Aleksander 

Zadel 

Komunikacija v sodobnem svetu; 

Slišati otroka, biti čuječ, a hkrati 

nepermisiven 

Ljubi, Orehek, Štrajhar, Krištof,  24.10. 2017  

 

Vrtec Domžale, ŠAD Mavrica Zdravje na delovnem mestu- 

praktične vaje 

Balažic, Orehek, Bigec 15.1. 2018  

 

Vrtec Domžale, Petra Kociper 

 

Začetni tečaj šivanje Pavlič november 2017  

Vrtec Domžale, Saša Šinkovec Komunikacija z glino Orehek, Baloh 

 

marec 2018  

ZSSS, VIR Seminar za sindikalne zaupnike Ljubi 

 

april 2018  

 

 

 

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 
Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 
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DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 
VZGOJITELJICA: Martina Pavlič 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Bernarda Balažic  

- skrb za urejenost igralnice in garderobe 

- skrb za oglasno desko 

- pometanje na igrišču 

- skrb za likovni kotiček in lutke 

- sodelovanje z gasilci 

- vodenje inventure 

 

- skrb za urejenost igralnice, sanitarij, garderobe, brisanje prahu 

- redno nameščanje WC papirja, brisač, mila 

- razkuževanje igrač in preoblačenje ležalnikov 

- pometanje 

- skrb za prvo pomoč in CZ 

- občasno urejanje lope z zunanjimi igračami in skladišča v kleti 

- skrb za zunanje rože 

 

VZGOJITELJICA: Andreja Bigec POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Marta Štrajhar 

- skrb za urejenost igralnice in garderobe 

- skrb za oglasno desko 

- urejanje igrišča 

- skrb za avdiovizualna sredstva 

- skrb za urejenost pisarne in pisarniškega materiala 

- nadomeščanje vodje v enoti 

- predstavnik za prehrano       

                               

- skrb za urejenost igralnice, sanitarij, garderobe, brisanje prahu 

- redno nameščanje WC papirja, brisač, mila 

- razkuževanje igrač 

- naročanje in urejanje čistil, materiala… 

- skrb za likalnico 

- urejanje igrišča 

- občasno urejanje lope z zunanjimi igračami in skladišča v kleti 

 

VZGOJITELJICA: Miranda Krištof POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Urška Baloh 

- urejenost igralnice, garderobe 

- skrb za oglasno desko 

- pometanje na igrišču 

- skrb za omare v pisarni 

  (zapisniki, akti, obrazci…) 

- skrb za digitalni fotoaparat, kamero in računalnik  

- org. vodenje enote 

 

- skrb za urejenost igralnice, sanitarij, garderobe, brisanje prahu 

- redno nameščanje WC papirja, brisač, mila 

- razkuževanje igrač in preoblačenje ležalnikov 

- pometanje  

- skrb za glasbeni in športni kotiček 

- vodenje »Biba pleše« 

- občasno urejanje lope z zunanjimi igračami in skladišča v kleti 
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VZGOJITELJICA: Jana Ljubi POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Ivanka Orehek 

- skrb za urejenost igralnice in garderobe 

- skrb za oglasno desko 

- urejanje atrija 

- urejanje in skrb za knjižni kotiček 

- sodelovanje s TD 

- predsednica sindikata vrtca Domžale  

- skrb za urejenost igralnice, sanitarij, garderobe, brisanje prahu 

- redno nameščanje WC papirja, brisač, mila 

- razkuževanje igrač 

- preoblačenje ležalnikov 

- skrb za likovni in lutkovni kotiček 

- občasno urejanje lope z  zunanjimi igračami in skladišča v kleti 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Saša Starič 

- pomoč vzgojiteljici ali pomočnici v skupini z otroki, 

- pomoč pri urejanju igralnice in sanitarij 

- brisanje prahu v veliki garderobi (omare) 

- pometanje   

- občasno urejanje lope z zunanjimi igračami in skladišča v kleti 

 
 

 

 

 

 

 

Datum:  12.9.2017                                                                                                                                                                                                      ŽIG:  

 

                                                                                                                                                                                                                 Podpis vodje enote: Miranda Krištof 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Podpis ravnateljice: Jana J. Pirman 

 

 

 

 



 
 

188 
 

LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE KRTEK 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   ZA ŠOLSKO LETO 

2017/2018 

 ENOTA: KRTEK  
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

1-2 Mojca Koželj Mateja Kržič g. Karolina Dokl 

1-2 Katja Frol Štefan Simona Kunavar g. Oražem Matej 

2-3 Karin Ropotar Eva Jerman g. Iztok Vozelj 

2-3 Anja Bešter Mateja Vrhovnik g. Nina Jarc 

2-4 Janja Dragar Ribič Kaja Ljubi g. Martin Zupančič 

2-4 Slađana Trapić Tina Jordan g. Boštjan Cerar 

3-5 Andreja Matkovič Martina Svetlin g. Karolina Dokl 

3-5 Slavica Perpar Ibrčič Valentina Lukan g. Klavdija Ravnikar 

4-6 Alenka Lovšin Mateja Gabor g. Lidija Strojnik 

4-6 Špela Zemljič Kociper Maja Novak g. Tanja Šket 

5-6 Jana Strojan Martina Bradač g. Nina Jarc 

    

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: G. IZTOK VOZELJ 
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VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU:  
»V Krtku delimo objeme, znanje, nasmehe in si vzamemo čas za igro.« 

Skušali bomo doseči dobro medsebojno sodelovanje, pozitivno klimo in zadovoljstvo na vseh ravneh. 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE  

1. 

 komunikacijske veščine med udeleženci:  

 otrok-vzgojitelj-starš 

 poslušati, slišati, biti čuječ in se izogniti permisivni vzgoji 

 internetna/ spletna odvisnost 

 Prednosti uporabe interneta 

 Sodoben problem, ki prerašča v zasvojenost! 

 Kje je meja? 

  

      2.   VZGOJA ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

 praznovanje 70 let Vrtca Domžale se bo začelo januarja 2018 

 praznovanje 20 let enote Cicidom 

 MOJ KRAJ, nadaljevanje projekta 

 PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK, nadaljevanje   

     

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….. 

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

 

4. NADALJUJEMO  

• ZDRAVJE 

• MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

• DELOVNA VZGOJA 

• EKOLOGIJA 

 

 

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

-medsebojno povezovanje in druženje med oddelki-dobra klima 
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-praznovanja  

-bralnice pod krošnjami 

-zbiralna akcija starega papirja in zamaškov 

-ekološko osveščanje 

-razstava igrač in iger iz odpadnega materiala 

-razstava ob praznovanju 70 letnice Vrtca Domžale-praznično popoldne 

 

 

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v letošnjem šolskem letu:  

 

-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)  

 

 

Vsebine: - obisk starejših občanov v kraju 

- Pošiljanje novoletnih voščilnic starejšim v kraju in bivšim upokojenim sodelavkam in varovancem MGC Domžale  

- Gostitev ljudskih pevcev 

- Telovadba s člani Šola zdravja 

 

 

-ODPADNO JE LAHKO UPORABNO(spodbujanje otrok in staršev k varovanju okolja in ekološko osveščanje, ponovna uporaba materialov, 

izdelava igrač, iger) 

 

 

Vsebine:  

-zbiranje starega papirja jeseni in spomladi 

-izdelava igrač in iger  v skupini ali skupaj s starši, razstava v okviru praznovanja Vrtca Domžale 

-izdelava zunanje dekoracije in postavitev le te v času prazničnega popoldneva 
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PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

 

PORTFOLIO 

 

Trapić, Jordan 

 

2 – 4let 

oktober - 

maj 

Staršem približati življenje v vrtcu, 

oblikovati zvezek vsakega otroka, 

risbe, fotografije, anekdote,… 

 

MOJ KRAJ A. Lovšin 

M. Gabor 

4-6 let Okt. 2017 - 

junij 2018 

Spoznavanje bližnjega in širšega 

okolja v katerem živimo. 

 

MOJ ZVEZEK A. Lovšin 

M. Gabor 

4-6 let Okt. 2017 - 

junij 2018 

Pridobivanje orientacije na listu, 

veselje do reševanja nalog in 

navajanje na skrb za svoje stvari. 

 

EKO IGRARIJE Slavica Perpar 

Ibrčič 

Valentina Lukan 

3 – 5let Oktober - 

maj 

Otrok razvija predstavo o nastajanju 

odpadkov, pomenu in možnosti 

predelave. Z njihovo izdelavo in igro 

pa razvija kreativnost, sodelovalnost 

in družabnost. 

 

»MALI SONČEK« Vzgojiteljice 

Krtek 

2-6 let Okt. – maj 

 
- razvijanje veselja do športa 

- omogočanje in spodbujanje 

gibalne aktivnosti 

 

»PRAVLJIČNI 

PALČEK« 

Jana 

Strojan,Alenka 

Lovšin,Špela 

Zemljič, Kociper 

4-6 let Okt. – mar. 

 
- približati otroku svet knjig 

- povezati vrtec in družino 

- samostojno pripovedovanje 

 

»GOZD SKOZI 

LETNE ČASE« 

Jana Strojan 

 

5-6 let Vsak letni 

čas 
- Raziskujemo, opazujemo gozd 

v različnih letnih časih 

- doživljamo ga kot gibalno, 

igralno okolje 
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OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

Igre na snegu Katja Frol Štefan, 

Simona Kunavar 

zima 1 - 2 14  

 

Druženje z Metulji Katja Frol Štefan , 

Simona Kunavar 

Po dogovoru 1 - 2 14  

 

Druženje s skupino 

Pikapolonice 

Mojca, Mateja celo leto 1 - 2 14  

Praznovanje rojstnih 

dni s socialnimi in eko 

družabnimi igrami 

Slavica Perpar Ibrčič, 

Valentina Lukan 

Celo leto 3 - 5 21  

Igralni dan in 

izposojevalnica igrač 

Slavica Perpar Ibrčič, 

Valentina Lukan 

Ponedeljek 3 - 5 

 

21  

Kolesarjenje Slavica Perpar Ibrčič, 

Valentina Lukan 

Pomlad 3 - 5 21  

Biba pleše za Polže, 

Sončke in Čebele 

Valentina Lukan 1x mesečno 3-6 44  

 

Druženje z Metulji Katja Frol Štefan , 

Simona Kunavar 

Po dogovoru 1 - 2 14  

Palček gibalček Katja Frol Štefan , 

Simona Kunavar 

Celo leto 1 - 2 14  

Skupno dopoldne s 

SONČKI in POLŽI 

Jana Strojan 

Martina Bradač 

Jasmina Drobež 

1x mesečno  2-6 36  

Pikica, stoj Jana Strojan Skozi celo šolsko leto 5-6 23  

Kolesarski dan Jana Strojan Pomlad 2018 5-6   

Rolanje Jana Strojan Pomlad 2018 5-6   
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Čebelji krog Jana Strojan Skozi celo šolsko leto 5-6 23  

Kostanjčkov piknik Jana Strojan 

Martina Bradač 

Jesen 2017 5-6   

Moj prvi zvezek Jana Strojan 

 

Celo leto 5-6 23  

Mala pošast Mici Jana Strojan 

 

Celo leto 5-6 23  

Čebelji petek Jana Strojan 

Martina Bradač 

Jasmina Drobež 

Celo leto ob petkih 5-6 23  

Biba pleše za Gosenice, 

Mravlje in Miške 

Karin Ropotar 2 X mesečno 2 - 4 52  

Po lužah Janja Dragar Ribič 

Kaja Ljubi 

Pomlad 2017 2 - 4 19  

Pustovanje Vse  Februar 2017 1-6 199  

Kostanjev piknik Janja Dragar Ribič 

Kaja Ljubi 

Oktober 2017 2 - 4 19  

Igralni dnevi  Janja Dragar Ribič 

Kaja Ljubi 

Celo leto 2 - 4 19  

Vožnja s poganjalci Janja Dragar Ribič 

Kaja Ljubi 

Pomlad 2017 2 - 4 19  

Ohranimo drevo 

( ekološko osveščanje ) 

Janja Dragar Ribič 

Kaja Ljubi 

Celo leto 2 - 4 19  

Bralnice pod krošnjami 

z lutko  

Janja Dragar Ribič 

 

Celo leto 2 - 4 19  

Novoletni ples Vse December 2017 1 - 6 199  

Gozd svojevrsten svet Janja Dragar Ribič 

Kaja Ljubi 

Celo leto 2 - 4 19  

Uporaba Montessori 

pripomočkov 

Janja Dragar Ribič 

Kaja Ljubi 

Celo leto 2 - 4 19  

Igre na snegu Vse  Celo leto 1-6 199  

Nahrbtnik za lahko noč Janja Dragar Ribič Celo leto 2 - 4 19  
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Kaja Ljubi 

 

Kros mravelj Janja Dragar Ribič 

Kaja Ljubi 

Celo leto 2 - 4 19  

Gibalna igralnica Kaja Ljubi Celo leto 2 - 4 19  

BIBA PLEŠE za 

Kresničke, Čmrlje in 

Žabe 

Tjaša Rožič OKTOBER-MAJ 3-6 66  

Kresničke raziskujejo 

likovne tehnike 

Svetlin Oktober-maj 3-5 18  

Teden otroka Vse  Oktober 3-5  199  

Kresničkine bralnice 

pod krošnjo 

Matkovič Vse leto 3-5 18  

Kros prijateljstva Matkovič,Lovšin 

Zemljič Kociper 

Jesen 3-6  66  

Jesenski in pomladni 

kolesarski dnevi 

Matkovič Oktober 

April 

3-5 18  

Dan brez igrače Matkovič 1x mesečno 

 okt-maj 

3-5  18  

Kuharica kresnička 

Marička 

Matkovič 1x mesečno 3-5  18  

Skupna druženja 

kresničk, čmrljev in 

žabic 

Vzgojiteljice V Skupini 3-5x letno 3-5  66  

Sončkov nahrbtnik A. Bešter 

M. Vrhovnik 

okt. - maj 2 – 3 14  

Moj album  A. Bešter 

 

okt. - maj 2 – 3 14  

Druženje Sončkov, 

Polžev in Čebel 

A. Bešter 

J. Strojan 

S. Perpar Ibrčič 

okt. - maj 2 – 6 14  
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Moj kraj  

 

A. Bešter 

M. Vrhovnik 

 

okt. - maj 2 – 3 14  

Kolesarjenje Špela Zemljič Kociper 

Maja Novak 

Oktober 2017 4-6 24  

Kros Špela Zemljič Kociper 

Maja Novak 

Spomladi 2018 4-6 24  

Rolanje  Špela Zemljič Kociper 

Maja Novak 

Spomladi 2018 4-6 24  

Sankanje  Špela Zemljič Kociper 

Maja Novak 

Zima  4-6 24  

Spretnosti vožnje s 

kolesi in poganjalci 

 

Trapić, Jordan 

 

April 

 

2-4 leta 

 

16 

 

 

Igralni petki Miške in 

Mravlje 

 

Trapić, Jordan, 

Ribič,Ljubi 

 

Oktober - maj 

 

2-4 leta 

 

33 

 

Igre razvijanja 

čuječnosti 

Karin Ropotar, Eva 

Jerman 

Skozi celo leto 2-3 14  

Vrtec v naravi 

 

Karin Ropotar, Eva 

Jerman 

Skozi celo leto (jesen, 

zima, pomlad, poletje) 

2-3 14  

Naredi dobro delo in 

spremeni svet 

Karin Ropotar, Eva 

Jerman 

Skozi celo leto 2-3 14  

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

Jesenovanje  Kmetije Davčen, 

Tavčar, Ožbet 

oktober 2017   

 

Plavalni tečaj Azimut šport Atlantis pomlad 2018   
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Angleščina  Vrtec Domžale, Krtek 

Ihan 

Celo leto  

(sreda od 7-8 ure) 

  

 

Štirje letni časi Nuša Sotlar Igralnica Jesen, Pomlad 

 

19  

Zobna asistentka na obisku Tina Šircelj Kosec Igralnica Jesen 2017, Pomlad 

2018 

19  

Obisk psičke Taši Sara Šinko Parkirišče pred vrtcem Pomlad 2018 

 

43  

Plesne vaje Plesna šola Miki Vrtec krtek Oktober do maj Otroci od 3 leta 

dalje 

 

Obisk Sare in psičke Taši Sara Šinko Vrtec 

 

pomlad 2018 14  

Gledališki abonma KD France Bernik Domžale  Okt. – maj 

 

71  

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

Jesenski izlet v neznano Jesen 2017 Mravlje Janja, Kaja -sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 

 

 

Zimski izlet v neznano Zima 2017 Mravlje Janja, Kaja -sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 

- uživanje otrok v zimski 

idili 

 

 

Pomladni izlet v neznano Pomlad 2018 Mravlje Janja, Kaja -sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 

 

 

Poletni izlet v neznano Poletje 2018 Mravlje Janja, Kaja sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 

 

 

Izlet do cerkve Sv. Jurija 

v Ihanu – ogled 

zunanjosti 

Pomlad 2018 Mravlje Janja, Kaja - Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 
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- Otrok se postopoma 

seznanja s širšo družbo in 

kulturo 

Tabor   Jesen 2017 Čebele Jana Strojan 

Martina Bradač 

Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja. 

Spoznavanje bližnje 

okolice vrtca. 

 

Izlet z avtobusom 

(ZOO Rožman) 

Jesen 2017 Čebele Jana Strojan 

Martina Bradač 

  

Študa (ogled ribnika)  Jesen, zima Čebele Jana Strojan 

Martina Bradač 

Jasmina Drobež 

Spoznavanje malo bolj 

oddaljene okolice vrtca. 

Spoznavanje žive narave 

 

Miklavž pri Ihanu Zima 2017 Čebele Jana Strojan 

Jasmina Drobež 

Spoznavanje bližnje 

okolice kraja. 

 

Zimski izlet v neznano (v 

primeru snega) 

Zima 2017/18 Čebele Jana Strojan 

Jasmina Drobež 

Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja. 

Spoznavanje bližnje 

okolice vrtca. 

Uživanje v zimski idili. 

 

Domžale  Pomlad 2018 Čebele Jana Strojan 

Jasmina Drobež 

Pridobivanje gibalnih 

izkušenj povezanih s hojo. 

Spoznavanje širše okolice 

vrtca. 

 

Obisk rastlinjaka Pomlad 2018 Čebele Jana Strojan 

Jasmina Drobež 

Spoznavanje rastlin in 

njihovega pomena za ljudi 

 

Križentaver 1 krat mesečno Čebele Jana Strojan 

Martina Bradač, Jasmina 

Drobež 

Raziskovanje različnih 

poti, ki vodijo do cilja. 

Raziskovanje gozda. 

 

Ogled dinosa in mesta 

Ljubljane 

Pomlad 2018 Čebele Jana Strojan 

Jasmina Drobež 

Spoznavanje predelave 

papirja in spoznavanje 

daljne okolice vrtca 

 

Pastirski dan na Vačah Maj 2018 Čebele Jana Strojan   
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Jasmina Drobež 

Konjeniški center Brdo 

pri Ihanu 

Pomlad 2018 Čebele Jana Strojan 

Jasmina Drobež 

Otrok spoznava konje in 

bližnjo okolico 

 

Izlet do vagona v Študi Jesen 3-5let Matkovič -opazovanje sprememb v 

naravi 

 

Zimski izlet v neznano Zima 3-5 let Matkovič -uživanje v zimski idili  

Tabor nad Ihanom Pomlad 3-5let Matkovič -spoznavanje krajevnih 

znamenitosti 

 

Križentaver Pomlad 3-5 let Matkovič Osvojiti najvišji vrh kraja  

Sprehodi po Ihanu skozi celo leto Sončki Anja Bešter Spoznavanje in opazovanje 

narave skozi letne čase, 

sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja. 

 

Izlet do pravljične hišice  pomlad 2018 Sončki Anja Bešter Otrok spoznava pravljični 

svet in razvija vzdržljivost. 

 

Pohod na Tabor Jesen, pomlad Polži Slavica Perpar Ibrčič Razvijanje vztrajnosti pri 

hoji, veselja do bivanja v 

naravi 

 

Ob Kamniški bistrici Zima, pomlad Polži Slavica Perpar Ibrčič Spoznavanje naravnih 

virov v okolici vrtca. 

 

Izlet ob Žabnici Pomlad Polži Slavica Perpar Ibrčič Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja. 

 

Obisk bližnje kmetije Jesen, Pomlad Polži Slavica Perpar Ibrčič Spoznavanje življenja na 

kmetiji. 

 

Golte Oktober 2017 Žabe Jurček Nowakk Omogočanje otrokom, da 

spoznajo svoje gibalne 

sposobnosti 

 

Pot pastirskih škratov 

Krvavec 

Pomlad 2018 Žabe Špela Zemljič Kociper 

Maja Novak 

Omogočanje in 

spodbujanje gibalne 

dejavnosti otrok 

 

Planinski dom Ušte, 

Moravče 

Pomlad 2018 Žabe Špela Zemljič Kociper 

Maja Novak 

Obogatiti program 

gibalnih/športnih 
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dejavnosti v vrtcu z 

raznovrstnimi dejavnostmi 

 

Izlet na Križentaver  Jesen 2017 ali 

pomlad 2018 

4-6 let A. Lovšin Omogočanje gibalne 

dejavnosti otrok. 

 

Izlet na Tabor Jesen 2017 ali 

pomlad 2018 

4-6 let A. Lovšin Naravne oblike gibanja.  

Skakalnica Zaboršt Jesen 2017 ali 

pomlad 2018 

4-6 let A. Lovšin Spoznavanje bližnje 

okolice vrtca in navajanje 

na varnost v prometu. 

 

Po poti pastirskih škratov 

ali ZOO  

Pomlad 2018 4-6 let A. Lovšin Izlet v druge kraje 

Slovenije. 

 

Izlet do vagona skozi 

celo leto 

Od okt. 2017 do 

maja 2018 

4-6 let A. Lovšin 

 

Gibanje in bivanje v 

naravi. 

 

Izlet do vagona  

Marec 

 

2-4 

 

Trapić, Jordan 

Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanaja 

 ( hoja, tek ) 

 

Obisk kmetije   

Februar 

 

2-4 

 

Trapić, Jordan 

Spoznavanje življenja in 

živali na kmetiji 

 

Sprehod ob Kamniški 

Bistrici 

 

Maj 

 

2-4 

 

Trapić, Jordan 

Spoznavanje rastlinja in 

reke 

 

 

Pomladni izlet v neznano 

 

Maj 

 

2-4 

 

Trapić, Jordan 

 

Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanaja 

Otrok spoznava bližnjo 

okolico 

 

 

Izleti MALI SONČEK 

 

Oktober- maj 

 

2-4 

 

Trapić, Jordan 

Razvijanje gibalnih 

sposobnosti in veselje do 

gibalnih dejavnosti. 

 

Sprehod do reke V vsakem letnem 

času (jesen, zima, 

pomlad, poletje) 

Gosenice Karin Ropotar Otroci opazujejo 

spreminjanje narave na 
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istem mestu, v vseh letnih 

časih. 

Obisk kmetije Pomlad 2018 Gosenice Karin Ropotar Spoznati delo in ćivali na 

kmetiji. 

 

Izlet do pravljične hišice Pomlad 2018 Gosenice Anja Bešter Otrok spoznava pravljični 

svet in razvija vzdržljivost. 

 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

Praznično popoldne April 2018 Vrtec Domžale 1 – 6let   

 

Dopoldne z babico in dedkom Pomlad 2018 Janja, Kaja 2 – 4let   

 

Čistilna akcija 

 

Pomlad 2018 Janja, Kaja 2 – 4let   

Novoletna glinena delavnica s 

starši in otroki 

Zima 2017 Janja, Kaja 2 – 4let   

Zaključni nastop Mravelj Pomlad 2017 Janja, Kaja 

 

2 – 4let   

Zbiranje odpadnega papirja Jesen, pomlad Vzgojiteljice Krtek 1-6 let   

Eko nahrbtnik Vse leto Matkovič, Svetlin,družina 3-5 let   

Decembrski utrinki s starši December Matkovič, Svetlin,družina 3-5 let   

Dan staršev 

 

Pomlad Starši 3-5 let   

Zaključno srečanje Pomlad Matkovič, Svetlin 3-5 let   

Dan z dedkom in babico Zima Matkovič, Svetlin 3-5 let   

Zaključno srečanje junij Mojca, Mateja 1 – 2let   
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Čistilna akcija 

 

April 2018 Katja, Simona 1 – 2let   

Srečanje s starši 

 

maj Katja Frol Štefan, Simona 

Kunavar 

1 – 2let   

Praznična čajanka december 2017 A. Bešter 

M. Vrhovnik 

2- 3let   

Obisk dedkov in babic 

 

pomlad 2018 A. Bešter 

M. Vrhovnik 

2- 3let   

Zaključno srečanje s starši  

 

junij 2018 A. Bešter 

M. Vrhovnik 

 

2-3let   

Prepraznični sprehod  družin 

z lučkami 

Zadnji teden v 

novembru 

Perpar Ibrčič, Lukan 3 – 5let   

Zaključno srečanje s starši pri 

Jamarskem domu na Gorjuši 

Junij Perpar Ibrčič, Lukan 3 – 5let   

Medgeneracijsko dopoldne  

 

Januar Perpar Ibrčič, Lukan 3 – 5let   

Očkov dan Marec Perpar Ibrčič, Lukan 3 – 5let 

 

  

Mamin dan 

 

Marec Perpar Ibrčič, Lukan 3 – 5let   

Delavno - čistilna akcija Pomlad Perpar Ibrčič, Lukan 3 – 5let   

Zaključno druženje s starši maj 2018 Jana Strojan 

Jasmina Drobež 

5-6 let   

Zbiranje zamaškov Skozi celo šolsko 

leto 

Janja Dragar Ribič 5-6 let   

Čistilna akcija Pomlad  2018 Jana Strojan 

Jasmina Drobež 

5-6 let   

 

S čebelo Lucijo na izlet Skozi celo šolsko 

leto 

Jana Strojan 

 

5-6 let   

Dan staršev Pomlad 2018 Starši skupine 4-6let   

Ustvarjalne delavnice November 2017 Špela Zemljič Kociper 4-6let   
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Maja Novak 

Novoletno srečanje za starše Dec. 2017 ali januar 

2018 

A. Lovšin 

M. Gabor 

 

4-6 let   

Izlet z babicami in dedki Oktober 2017 A. Lovšin 

M. Gabor 

4-6 let   

Zaključno srečanje  Maj/junij 2018 A. Lovšin 

M. Gabor 

4-6 let   

Novoletna delavnica s starši November Trapić, Jordan 2-4 leta   

Babice in dedki na obisku – 

medgeneracijsko druženje  

 

December 

Trapić, Jordan 2-4 leta   

Zaključek s starši Maj Trapić, Jordan  2-4 leta   

Prednovoletno druženje 

(delavnice in druženje) 

December 2017 Karin Ropotar, Eva Jerman 2-3let   

Obisk dedkov in babic 

 

Februar 2018 Karin Ropotar, Eva Jerman 2-3let   

Nahrbtnik gre domov  Skozi celo leto Karin Ropotar, Eva Jerman 2-3let   

Druženje s starši (v 

dopoldanskem času) 

Skozi celo leto Karin Ropotar, Eva Jerman 2-3let   

Zaključno srečanje (Sprehod 

okoli Gradiškega jezera in 

»mini« piknik) 

Junij 2018 Karin Ropotar, Eva Jerman 2-3let   

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

Pogovorne ure Celo leto vzgojiteljice Krtek 1 - 6   

 

Sestanek za starše September, januar vzgojiteljice Krtek 1 - 6   

 

Predavanje za starše 

 

24. 10. 2017 Dr. Aleksander Zadel 1-6   

 

Predavanje za starše 

 

Januar 2018 Miha Kramli 1 - 2   
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KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)  

 

Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

Obisk Božička december 1 - 6 Vrtec Domžale 199 vzgojiteljice Krtek  

 

Dan zgodbic februar 1 - 2 Katja Frol Štefan, Mojca 14 Katja Frol Štefan  

 

Abonma KD FRANCA 

BERNIKA 

3 krat v 

letu 

Čebele KD Franca Bernika Domžale  71 Jana Strojan,Špela 

Zemljič Kociper 

Alenka Lovšin 

 

 

Predstava vzgojiteljic Vrtca 

Domžale: JAZBEC IN 

NJEGOVO PETJE 

December 

2017 

Čebele Vzgojiteljice Vrtca Domžale 199 vzgojiteljice Krtek  

 

Pisateljica pripoveduje Februar 

2018 

Čebele Otrok razvija pozitiven odnos 

do literature in spoznava 

poklic pisatelja 

23 Jana Strojan  

Glasbena šola Parnas Februar 

2018 

Čebele Otrok uživa v umetnosti in 

spoznava različne inštrumente 

23 Jana Strojan  

Gregorjevo Pomlad 

2018 

Mravlje Janja Dragar Ribič 

Kaja Ljubi 

19 Janja Dragar Ribič  

Obisk glasbenikov - Matulin 

 

December 

2017 

1-6 Duo Matulin 199 vzgojiteljice Krtek  

Glasbeni nastop 

 

Pevski zbor 

Jože Jarc 

3-6 Ljudski pevci 157 Slavica Perpar 

Ibrčič 

 

Glasbeni koncert Pomlad Polži Glasbena šola Parnas 21 Slavica Perpar 

Ibrčič 

 

Recital vzgojiteljic Pomlad 3-5 let Vzgojiteljice vrtca krtek 18 Matkovič  

Mini abonma vrtca Krtek Zima 

pomlad 

2-5 let  18 Vzgojiteljice 2-5  
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Dnevi pravljic februar 1 - 2 Mojca Koželj,Katja Frol 

Štefan 

28 Mojca Koželj, 

Katja Frol Štefan 

 

Galerija Domžale Pomlad 

2018 

Žabe galerija 24 Špela Zemljič 

Kociper 

 

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)  

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

Obisk gasilcev Oktober Katja Frol Štefan, 

Pikapolonice 

Vzgoja za varnost  

 

Evakuacijska vaja oktober Katja Frol Štefan, 

Pikapolonice 

Vzgoja za varnost  

 

GD Ihan Oktober 

2017 

Janja Dragar Ribič 

Mravlje 

Preprečevanje naravnih nesreč in požarna varnost. 

Spoznati poklic. Evakuacijska vaja. 

 

 

Zbiranje zamaškov preko 

društva VESELE NOGICE 

Celo leto Vse,1-6 Razvijati občutek za solidarnost, medsebojna 

pomoč. 

 

 

Fotograf februar 2018 Vse,1-6 

 

Fotografiranje otrok. Spoznati poklic.  

 

Ogled čebelnjaka  November 

2017 

Janja Dragar Ribič 

Mravlje 

Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi 

funkcijami 

 

 

Obisk kmetije Sojer Pomlad 2018 Janja Dragar Ribič 

Mravlje 

Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi 

funkcijami   

 

Obisk policista Pomlad 2018 Janja Dragar Ribič 

Mravlje 

Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi 

funkcijami 

 

Ogled vrtnarije  Pomlad 2018 Janja Dragar Ribič 

Mravlje 

Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi 

funkcijami 

 

Medgeneracijsko 

povezovanje s starejšimi 

občani 

Celo leto Vse skupine Obisk in druženje s starejšimi krajani, izdelava 

voščilnic in njihovo pošiljanje ob praznikih in 

praznovanjih- 

 

 



 
 

207 
 

Glasbena šola Parnas Februar 

2018 

Jana Strojan,  čebele Otrok uživa v umetnosti in spoznava različne 

inštrumente 

 

Čebelarska zveza Pomlad Matkovič,Kresničke -dan s čebelarjem  

Knjižnica Domžale Vse leto Matkovič, 

Kresničke  

-obisk v knjižnici-izposoja knjig  

Nogometni klub Domžale oktober 2017 Skupine 2-6 Spoznati nogometaše in njihovo delo.  

 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)  

 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

Vrtec Domžale 

Jana Julijana Pirman 

Vzgojiteljski zbor Vzgojiteljice Krtek Ihan 31.8.2017  

 

Vrtec Domžale 1. strokovni aktiv - 14. 11. in 

16. 11. 2017 

Vzgojiteljice Krtek Ihan   

 

Vrtec Domžale 2. strokovni aktiv -27. 2. In 

28. 2. 2018  

Vzgojiteljice Krtek Ihan   

 

Vrtec Domžale 3. strokovni aktiv- 10. 5. 2018 Vzgojiteljice Krtek Ihan   

 

Predavanje za strokovne delavce: 

ALEKSANDER ZADEL 

Komunikacija v sodobnem svetu 

 

Vzgojiteljice Krtek Ihan 24. 10. 2017  

 

Predavanje za strokovne delavce: 

MIHA KRAMLI (psihoterapevt)   

Radosti in pasti sodobne 

tehnologije 

Vzgojiteljice Krtek Ihan Januar 2018  

Vrtec Domžale 

Jana Julijana Pirman 

Vzgojiteljski zbor Vzgojiteljice Krtek Ihan 31.8.2017  

Vrtec Domžale 

Jana Julijana Pirman 

Vzgojiteljski zbor Vzgojiteljice Krtek Ihan   19 . 6. 2018 

30.8.2018 

 

     

Mira Vladimira Vrankar, mag. 

prof. pred. vzg. 

Ponovitvena Biba pleše   Anja Bešter, Karin Ropotar 

 

7. 3. 2018  
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Fani Kunavar, dipl. vzg. Matematika kot igra   Anja Bešter,Karin ropotar 

 

28. 9 .2017  

ŠAD Mavrica  Zdravje na delovnem mestu Mateja Vrhovnik  15. 1. 2018 

 

 

Vrtec Domžale Delovni sestanki enote Anja Bešter, Mateja Vrhovnik   

Fani Čeh  Prva pomoč  vse 6. 11. – 8.11. 

2017 

 

Vrtec Domžale Zdravje na delovnem mestu Anja Bešter, Mateja Vrhovnik   

Študijske skupine,; ZRSŠ 

 

Formativno spremljanje v podporo 

vsakemu posameznemu otroku v 

vrtcu 

Slavica Perpar Ibrčič   

Vrtec Domžale Tematska konferenca:  

1. Radosti in pasti sodobne 

tehnologije (Miha Kramli), 

2. Komunikacija v sodobnem svetu 

(dr. Aleksander Zadel), 

Komunikacija z glino (Saša 

Šinkovec) 

Slavica Perpar Ibrčič, 

Valentina Lukan 

 

 

 9. 1. 2018 

24. 10. 2017 

12. 3. – 16. 3. 

2018 

 

Vrtec Domžale- Saša Šinkovec Komunikacija z glino Špela Zemljič Kociper,Bešter 

Anja,Karin Ropotar 

12.-15.3.2018  

Vrtec Domžale 

 

Zdravje na delovnem mestu Maja Novak 15.1.2018  

Tadeja Lavtižar Qi-gong delavnica v naravi A. Lovšin,M. Gabor,Matkovič Maj 2018  

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v gore…)  

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 
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DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki)  

 

VZGOJITELJICA: KATJA FROL ŠTEFAN 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:SIMONA KUNAVAR 

 

- Urejanje knjižnice 

- Svet zavoda 

 

 

- Predstavnik sindikata 

- Urejanje knjižnice 

VZGOJITELJICA: ANJA BEŠTER 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: MATEJA VRHOVNIK  

- Urejanje oglasne deske pred igralnico 

- Urejanje fotografij za starše  

- Skrb za čajno kuhinjo  

 

-Urejanje garderobe 

-Skrb za urejenost vrtne ute 

VZGOJITELJICA: JANA STROJAN POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: MARTINA BRADAČ, 

JASMINA DROBEŽ 

 

- urejanje kotička za starše 

- urejanje skladišča z odpadnim, uporabnim materialom 

- skrb za igrišče pri starem delu vrtca (pometanje, 

odstranjevanje listja, plevela…) 

- urejanje fotografij za starše in pošiljanje le teh staršem 

- organizacija obiska zobne asistentke gospe Tine Kosec za 

obisk vseh skupin v enoti 

 

 

- urejanje športnega kabineta stari del 

VZGOJITELJICA: JANJA DRAGAR RIBIČ POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: KAJA LJUBI 

 

- vodenje obogatitvene dejavnosti 

- urejanje igralnice in garderobe 

- predstavnik za civilno zaščito 

- skrb za urejenost vrtca in njegove okolice 

- priprava deklamacij, pesmi, bibarij ob koncu tekočega meseca  

 

- urejanje igralnice in garderobe 

- skrb za urejenost vrtca in njegove okolice 

- urejanje fotografij ob koncu tekočega meseca  

- vodenje obogatitvene dejavnosti ( Gibalna igralnica ) 

- urejanje panoja vhod 2 
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- urejanje fotografij ob koncu tekočega meseca in pošiljanje 

staršem 

VZGOJITELJICA: ANDREJA MATKOVIČ POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: MARTINA SVETLIN 

 

 vodenje enote 

 odgovorna oseba za izvedbo evakuacije 

 naročila in prevzem potrošnega in sanitetnega materiala 

 urejanje fotografij skupine 

 pisanje internetnih novic za skupino 

 dogovarjanje pomembnejših dogodkov v enoti 

 

 

 urejanje panoja na vhodu 1 

 skrb za urejanje cvetlične gredice 

 

VZGOJITELJICA: MOJCA KOŽELJ POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: MATEJA KRŽIČ 

 

-Predstavnica za prehrano v enoti 

-Urejanje kotička za starše in oglasne deske 

-Fotografiranje dnevnega dogajanja v skupini 

 

 

-Razvrščanje sanitetnega materiala 

-Urejanje fotografij 

-Skrb za garderobo 

VZGOJITELJICA: SLAVI PERPAR IBRČIČ POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: VALENTINA LUKAN 

- urejanje gredice na igrišču (stari del vrtca), 

- urejanje oglasne deske pred igralnico, 

- mentorstvo dijaku (dijakinji). 

-urejanje brunarice na igrišču (stari del vrtca), 

-urejanje garderobe. 

VZGOJITELJICA: ŠPELA ZEMLJIČ KOCIPER POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: MAJA NOVAK  

- kontrola omaric za prvo pomoč 

 

-Pomoč v kuhinji v primeru odsotne delavke 

-Sodelovanje v gledališki skupini vrtca Domžale 

VZGOJITELJICA:KATJA FROL ŠTEFAN POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: 

SIMONA KUNAVAR 

 

-Urejanje knjižnice 

-Svet zavoda 

-Predstavnik sindikata 

-Urejanje knjižnice 
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VZGOJITELJICA:ALENKA LOVŠIN POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: MATEJA GABOR 

-Nadomeščanje vodje enote Krtek v primeru njene odsotnosti. 

 

-Urejanje zunanje lope s športnimi pripomočki na novem delu igrišča. 

VZGOJITELJICA: SLAĐANA TRAPIĆ POMOČNICA  VZGOJITELJICE: TINA JORDAN 

-urejanje kotička za starše  (  oglasna deska ) 

-vodenje evidence ustreznosti igrač 

-urejanje fotografij skupine   

-vodenje obogatitvene  dejavnosti 

-urejanje in vodenje zvezka portfolio 

-urejanje panoja z dekoracijami 

-urejanje zvezka portfolio 

-urejanje panoja z dekoracijami 

 

 

 

 

VZGOJITELJICA:KARIN ROPOTAR POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: EVA JERMAN 

 

- Vodenje obogatitvene dejavnosti za 4 skupine (2-4leta) Biba pleše, 

- skrb za igralnico, garderobo in atrij, 

- urejanje fotografij za skupino, 

- skrb za oglasno desko pred igralnico, 

- pisanje mesečnih novic za lokalni časopis, 

- organizacija akcije zbiranje odpadnega papirja 

 

 

- Skrb za igralnico, garderobo in atrij, 

- dekoracija panojev – vhod 1, 

- zapiranje in odpiranje vhoda v vrtec (novi del), 

- itd... 

 

Datum:  17.9.2017                                                                                                                                                              ŽIG:  

 

 Podpis vodje enote:Andreja  Matkovič 

 

                                                                                                                                                                                             Podpis ravnateljice 
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE MLINČEK 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2017/2018 

 ENOTA: MLINČEK, RADOMLJE 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

1. 

2 - 3 

MAJA CERAR PETRA MIKLAVC 
TJAŠA ZAKRAJŠEK ( SOČ.) 

 

SLAĐANA PODHRAŠKI 

2. 

3 - 4 

TADEJA LAVTIŽAR GAŠPER CESTNIK (4) 

MARINKA JEREB (4) 

 

IRENA SENOŽETNIK 

3.  
5 - 6 

DRAGICA REPANŠEK MOJCA NOVAK 
 

BARBARA ČEBULJ 

   

 

 

   

 

 

 
PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: IRENA SENOŽETNIK 
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VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE PRIORITETNE NALOGE: 

 

6. KOMUNIKACIJA 

 Komunikacijske veščine med udeleženci:  

 otrok-vzgojitelj-starš, 

 poslušati, slišati, biti čuječ in se izogniti permisivni vzgoji. 

 Internetna/ spletna odvisnost: 

 prednosti uporabe interneta, 

 sodoben problem, ki prerašča v zasvojenost, 

 kje je meja. 

 

 

      2.   VZGOJA ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

 Praznovanje 70 let Vrtca Domžale se bo začelo januarja 2018 

 Praznovanje 20 let enote Cicidom 

 MOJ KRAJ, nadaljevanje projekta 

 PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK, nadaljevanje   

          

 

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….. 

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

 

4. NADALJUJEMO  

• ZDRAVJE 

• MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

• DELOVNA VZGOJA 

• EKOLOGIJA 
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SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 

 MALI SONČEK 

 EKOLOGIJA 

 MOJ KRAJ 

 70-LET VRTCA DOMŽALE 

 MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

 DELOVNA VZGOJA 

 KOSTANJČKOV PIKNIK 

 IZMENJEVALNICA OBLAČIL IN IGRAČ V DECEMBRU 

 RECITAL VZGOJITELJEV OB KULTURNEM PRAZNIKU 

 PREDSTAVA VZGOJITELJEV  ZA OTROKE V ENOTI 

 

 

 

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v letošnjem šolskem letu:  

 

 SKRB ZA DOBRO POČUTJE TER PRIJETNO IN SPROŠČENO VZDUŠJE VSEH OTROK 

 VSAKODNEVNO SODELOVANJE S STARŠI 

 POVEZOVANJE VRTCA, DRUŽINE IN OKOLJA 

 PONUDITI OTROKOM USTREZNE IZZIVE 

 SPOŠTOVANJE IN UPOŠTEVANJE RAZLIČNOSTI 

 Z OBOGATITVENIMI DEJAVNOSTMI PRISPEVATI K PESTROSTI DOGAJANJA V VRTCU 

 SPODBUJANJE OTROK K LASTNI AKTIVNOSTI; NAVAJANJE NA SAMOSTOJNOST PRI OBLAČENJU, HRANJENJU, OSEBNI 

HIGIENI … 

 DOŽIVLJANJE VRTCA KOT OKOLJA, V KATEREM SO ENAKE MOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJE V DEJAVNOSTI IN 

VSAKDANJE ŽIVLJENJE 

 EKOLOŠKO OSVEŠČANJE 
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PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec 

izvedbe 

Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

ZNANE OSEBNOSTI 

MOJEGA KRAJA 

D. 

REPANŠEK 

M. NOVAK 

5 - 6 OKTOBER - 

APRIL 

Spoznavamo vidnejše osebe v našem kraju, 

opazovanje in spoznavanje njihovega dela. 

 

DNEVNIK 

MAVRIČNE RIBICE 

D. 

REPANŠEK 

M. NOVAK 

5 - 6 CELO 

LETO 

Povezovanje vrtca in doma.  

MIŠKA ZMORE 

SAMA 

M. CERAR,  

P. MIKLAVC 

2 - 3 CELO 

LETO 

Navajanje otrok na samostojnost pri oblačenju, 

hranjenju  ter navajanje na negovanje svojega 

telesa (umivanje rok, brisanje nosu itn.). 

 

 

MIŠKA SPOZNAVA 

MATEMATIKO 

M. CERAR,  

P. MIKLAVC 

2 - 3 CELO 

LETO 

Pridobivanje matematičnega mišljenja ter 

spretnosti. 

 

 

MIŠKA USTVARJA M. CERAR,  

P. MIKLAVC 

2 - 3 CELO 

LETO 

Ustvarjanje in spoznavanje različnih likovnih 

tehnik. 

 

 

MIŠKA TELOVADI M. CERAR,  

P. MIKLAVC 

2 -3 CELO 

LETO 

Razvijanje gibalnih sposobnosti. Zavedanje 

lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju. 

 

MIŠKA RAZISKUJE M. CERAR,  

P. MIKLAVC 

2 - 3 CELO 

LETO 

Odkrivanje in spoznavanje lastnosti različnih 

tekočin, različnih snovi ter zmesi. Odkrivanje in 

spoznavanje kako se snovi mešajo in kako se pri 

tem spreminjajo lastnosti. 

 

MALI SONČEK VZGOJITELJI 

ENOTE 

2 - 6 CELO 

LETO 

Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti 

otrok.  

 

 

EKOLOGIJA VZGOJITELJI 

ENOTE 

2 - 6 CELO 

LETO 

Razvijanje predstave o nastajanju odpadkov ter 

spoznavanje ponovne uporabe. Ekološko 

osveščanje in skrb za čisto in urejeno okolje. 

 

MOJ KRAJ VZGOJITELJI 

ENOTE 

2 - 6 CELO 

LETO 

Postopno seznanjanje s širšo družbo in kulturo. 

Razvijanje interesa in zadovoljstva ob 
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odkrivanju širšega sveta zunaj domačega okolja. 

Državljanska vzgoja. 

70-LET VRTCA 

DOMŽALE 

VZGOJITELJI 

ENOTE 

2 - 6 CELO 

LETO 

Sodelovanje  pri načrtovanju in pripravi 

različnih dejavnosti v povezavi s praznovanjem 

70 let Vrtca Domžale. 

 

MEDGENERACIJSKO 

SODELOVANJE 

VZGOJITELJI 

ENOTE 

2 - 6 CELO 

LETO 

Medgeneracijsko povezovanje, , vzgoja v 

spoštovanju do starejših, medsebojna pomoč. 

 

DELOVNA VZGOJA VZGOJITELJI 

ENOTE 

2 - 6 CELO 

LETO 

Pridobivanje izkušenj, kako sami in drugi ljudje 

vplivamo na naravo in kako lahko dejavno 

prispevamo k varovanju in ohranjanju 

naravnega okolja. Spoznavanje delovnega 

procesa in razvijanje primernega odnosa do dela 

in organizacijskih sposobnosti. 

 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

KDO JE NAPRAVIL 

VIDKU SRAJČICO 

M. NOVAK OKTOBER - MAJ 5 - 6 22  

 

BIBA PLEŠE T. LAVTIŽAR OKTOBER - MAJ 3 - 6 41  

 

ROLANJE M. NOVAK APRIL 5 - 6 22  

 

KOLESARJENJE D. REPANŠEK APRIL 5 - 6 22  

 

GIBALNA ABECEDA G. CESTNIK OKTOBER – MAJ 

 

3 - 6 41  

MURNČKI D. REPANŠEK OKTOBER – MAJ 

 

3 - 6 41  
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BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

VZGOJITELJI ENOTE SEPTEMBER - 

AVGUST 

3 - 6 41  

TEDEN OTROKA VZGOJITELJI ENOTE 2.10.2017 – 6.10.2017 

 

2 - 6 55  

VARNOST V 

PROMETU 

VZGOJITELJI ENOTE CELO LETO 

 

2 - 6 55  

MALA BIBA PLEŠE M. CERAR OKTOBER 2017 – 

MAJ 2018 

2 - 3 14  

 

USTVARJALNI 

PETEK  

VZGOJITELJI ENOTE JANUAR 2017 – MAJ 

2018 

2 - 6 55  

 

IGRE NA SNEGU M. CERAR ZIMA 2017/18 2 - 3 14  

KOLESARJENJE IN 

VOŽNJA S TRICIKLI 

T. LAVTIŽAR POMLAD 2018 3 - 4 19  

SKUPAJ V GORE VRTEC DOMŽALE 1. ALI 14.4. 2018 2 -  6 10  

PRAZNIČNO 

POPOLDNE  

VRTEC DOMŽALE 

VZGOJITELJI ENOTE 

APRIL 2018 2 - 6 55  

EVAKUACIJSKA 

VAJA  

VZGOJITELJI ENOTE OKTOBER 2018 2 - 6 55  

NOVOLETNA 

PREDSTAVA  

GLEDALIŠKA 

SKUPINA VRTCA 

DOMŽALE 

DECEMBER 2017 2 - 6 55  

PISATELJICA 

PRIPOVEDUJE 

 M. CERAR 

T. LAVTIŽAR 

FEBRUAR 2018 2 - 4 33  

BRALNICE POD 

SLAMNIKOM-Novi 

začetki  

T. LAVTIŽAR FEBRUAR 2018 3 - 4 19  
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

VARNOST V PROMETU POLICIJSKA 

POSTAJA 

DOMŽALE 

RADOMLJE IN 

OKOLICA 

 

CELO LETO 55  

JESENOVANJE VRTEC 

DOMŽALE 

OBOLNAR, 

DAVČEN, OŽBET 

OKTOBER 23  

 

PLAVALNI TEČAJ AZIMUT ŠPORT ATLANTIS, 

LJUBLJANA 

APRIL 23  

 

ABONMA ZA MLINČEK 

IN KEKEC 

MIŠKINO 

GLEDALIŠČE 

KD RADOMLJE OKT., JAN. ,MAR., 

MAJ 

41  

 

 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

BRDO PRI LUKOVICI SEPTEMBER 3 - 6 D. REPANŠEK 

T . LAVTIŽAR 

Spoznavanje sadja in 

sadovnjaka in širše okolice 

našega kraja. 

 

BAJER MLAKE NOVEMBER 5 - 6 D. REPANŠEK Vztrajnost pri hoji, 

spoznavanje obvodnega 

življa. 

 

 

HOMŠKI HRIB OKTOBER 5 - 6 D. REPANŠEK Višinska točka v našem 

kraju. 

 

 

ARBORETUM APRIL 5 - 6 D. REPANŠEK Spoznavanje rastlin in živali 

v parku. 

 

 

VRTEC PALČEK MAREC 5 - 6 D. REPANŠEK Vztrajnost pri hojo, 

spoznavanje pomembnejših 

objektov v širši okolici. 
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PRESERJE MAJ 5 - 6 D. REPANŠEK Spoznavanje narave v 

povezavi z gibanjem. 

 

ŽIVALSKI VRT NOVEMBER 5 - 6 D. REPANŠEK 

 

Spoznavanje živali.  

SANKANJE-VRTEC 

KEKEC 

ALI VRBIČEV HRIB 

JANUAR 2018 3 - 6 T. LAVTIŽAR 

D. REPANŠEK 

Spoznavanje narave ter 

spoznavanje zimskih 

aktivnosti. 

 

 

RAČA PRI 

MORAVČAH-UČNA 

POT 

MAJ 2018 3-4  T. LAVTIŽAR Spoznavanje učno-

sprehajalne poti, kulturne 

dediščine v Moravčah. 

 

 

SPREHOD OB 

KAMNIŠKI BISTRICI Z 

OBISKOM SOSEDNJIH 

VRTCEV (GAJ, PALČEK) 

NOVEMBER 2017 3-4 T. LAVTIŽAR Izlet za Mali sonček: daljši 

sprehod, ki presega 

vsakodnevno aktivnost. 

 

 

IZLETI V OKOLICI 

VRTCA 

OKTOBER 2017 –         

JUNIJ 2018 

2 - 3 M. CERAR Hoja v naravi ter doživljanje 

ugodja v gibanju. 

 

 

IZLET NA 

ŠKRJANČEVO 

ZIMA 2017/18 2 - 3 M. CERAR Izlet v okviru projekta Mali 

sonček 

 

IZLET DO ENOTE GAJ POMLAD 2018 2 - 3 M. CERAR Izlet v okviru projekta Mali 

sonček 

 

IZLET V NEZNANO POMLAD 2018 2 - 3 M. CERAR Doživljanje in spoznavanje 

žive narave v njeni 

raznolikosti (izlet za Mali 

sonček) 
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SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

KOSTANJČKOV PIKNIK OKTOBER MLINČKOVI IN 

STARŠI 

2 - 6 55  

 

VODEN OGLED RADOMELJ SEPTEMBER TD RADOMLJE IN G. 

KUZMIČ 

2 - 6 55  

 

POZDRAV POMLADI 

 

MAREC D. REPANŠEK 

M. NOVAK 

5 - 6 22  

IZMENJEVALNICA OBLAČIL IN 

IGRAČ NA NOVOLETNEM SEJMU V 

RADOMLJAH 

DECEMBER D. REPANŠEK 

M. NOVAK 

STARŠI 

3 - 6 55  

 

KEKČEVA DEŽELA MAJ D. REPANŠEK 

M. NOVAK 

5 - 6 22  

ZAKLJUČEK S STARŠI MAJ D. REPANŠEK 

M. NOVAK 

5 - 6 22  

DAN ODPRTIH VRAT OKTOBER 2017 VZGOJITELJI ENOTE 2 - 6 55  

 

PRAZNIČNO SREČANJE  DECEMBER 2017 M. CERAR 2 - 3 14  

 

BABICE IN DEDKI NA OBISKU JANUAR 2018 M. CERAR 2 - 3 14  

SKUPAJ V GORE APRIL 2018 VZGOJITELJI VRTCA 

DOMŽALE 

2 - 6 10  

PRAZNIČNO POPOLDNE – VRTEC 

DOMŽALE PRAZNUJE  

APRIL 2018 VZGOJITELJI ENOTE 2 - 3 55  

ČAJANKA – ZAKLJUČEK 

ŠOLSKEGA LETA 

JUNIJ 2018 M. CERAR 2 - 3 19  

POZDRAV POMLADI DRUŽENJE S 

STARŠI 

MAREC 2018 T. LAVTIŽAR 

G. CESTNIK 

3 - 4 19  
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VKLJUČEVANJE STARŠEV IN 

STARIH STARŠEV K IGRI Z OTROKI 

V DOPOLDANSKEM ČASU 

CELO LETO T. LAVTIŽAR 

G. CESTNIK 

3 - 4 19  

 

ZBIRANJE ODPADNEGA 

MATERIALA 

CELO LETO STARŠI 3 - 4 19  

POTUJOČI EKO-ZVEZEK OD 

DRUŽINE DO DRUŽINE-

PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE 

SEPTEMBER-

JUNIJA 

T.LAVTIŽAR 

G. CESTNIK 

3 - 4 19  

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE…. 

 

POGOVORNA URA PRVA SREDA V 

MESECU 

M. CERAR 2 - 3 14  

 

SESTANEK ZA STARŠE 14. 9. 2017 

JANUAR 2018 

M. CERAR,  

P. MIKLAVC 

2 – 3 

2 - 3 

14 

14 

 

 

PREDAVANJE: KOMUNIKACIJA V 

SODOBNEM SVETU;SLIŠATI 

OTROKA, BITI ČUJEČ, A HKRATI 

NEPERMISIVEN 

24. 10. 2017 DR. ALEKSANDER 

ZADEL 

2 – 6 55  

PREDAVANJE:  

 RADOSTI IN PASTI SODOBNE 

TEHNOLOGIJE 

JANUAR 2018 MIHA KRAMLI 2 - 6 55  

POGOVORNE URE  DRUGA  SREDA 

15.00 – 16.00 

D. REPANŠEK 5 - 6 22  

 

SESTANEK ZA STARŠE 12. 9. 2017 

 JANUAR 2018 

D. REPANŠEK 5 – 6 

5 - 6 

22 

22 

 

 

POGOVORNE URE PRVI 

PONEDELJEK  

16.00-17.00  

T. LAVTIŽAR 3 - 4 19  

 

SESTANEK ZA STARŠE 13. 9. 2017 

JANUAR 2018 

T. LAVTIŽAR,  

G. CESTNIK 

3 – 4 

3 - 4 

19 

19 
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KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)  

 

Dejavnost Čas izvedbe Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

ZPM DOMŽALE - 

PREDSTAVA 

DECEMBER 5 - 6 ZPM DOMŽALE 22 D. REPANŠEK  

 

OGLED  - NARODNI 

MUZEJ SLOVENIJE 

JANUAR 5 - 6 NARODNI MUZEJ - VODIČ 22 D. REPANŠEK  

 

PRAVLJIČARKA FEBRUAR 5 - 6  22 D. REPANŠEK  

 

PREDSTAVA 

VZGOJITELJEV 

FEBRUAR 2 - 6 VZGOJITELJI ENOTE 55 M. CERAR          

T. LAVTIŽAR 

D. REPANŠEK 

 

 

RECITAL 

VZGOJITELJEV ENOTE 

FEBRUAR 2 - 6 VZGOJITELJI ENOTE 55 M. CERAR          

T. LAVTIŽAR 

D. REPANŠEK 

 

 

ABONMA – MIŠKINO 

GLEDALIŠČE 

OKT., JAN., 

MAR., MAJ 

3 - 6 MIŠKINO GLEDALIŠČE 41 D. REPANŠEK 

T. LAVTIŽAR 

 

BOŽIČEK DECEMBER 

2017 

2 - 6 VRTEC DOMŽALE  55 M. CERAR          

T. LAVTIŽAR 

D. REPANŠEK 

 

 

PISATELJICA 

PRIPOVEDUJE 

FEBRUAR 

2018 

2 - 4 VZGOJITELJICI SKUPINE 

PTIČKI IN MIŠK 

33 M. CERAR 

T. LAVTIŽAR 

 

 

NOVOLETNA 

PREDSTAVA ZA 

OTROKE-JAZBEC IN 

NJEGOVO PETJE 

DECEMBER 

2017 

2 - 6 GLEDALIŠKA SKUPINA 

VRTCA DOMŽALE 

VODJA NINA MAV 

HROVAT 

55 M. CERAR          

T. LAVTIŽAR 

D. REPANŠEK 
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SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)  

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

OSNOVNA ŠOLA 

PRESERJE PRI RADOML. 

VSE LETO 5 – 6, D. REPANŠEK Povezovanje šole in vrtca. Odpravljanje strahu pred 

novimi prostori. 

 

 

KNJIŽNICA DOMŽALE OKTOBER - 

APRIL 

5 – 6, D. REPANŠEK 

3 – 4 T. LAVTIŽAR 

2 – 3, M. CERAR 

Začetno opismenjevanje, spodbujanje govorne 

samostojnosti otrok, knjiga naj bo vir informacij.  

 

 

TD RADOMLJE OKTOBER -  

APRIL 

5 – 6, D. REPANŠEK 

3 – 4 T. LAVTIŽAR 

2 – 3, M. CERAR 

Sodelovanje na prireditvah kot opazovalci ali 

izvajalci. 

 

 

ZDRAVSTVENI DOM 

DOMŽALE 

MAJ 5 – 6, D. REPANŠEK Kultura umivanja zob.  

 

POLICIJA DOMŽALE MAJ 5 – 6, D. REPANŠEK 

3 – 4 T. LAVTIŽAR 

Spoznavanje dela policista.  

 

PGD RADOMLJE OKTOBER 

2017 

5 – 6, D. REPANŠEK 

3 – 4 T. LAVTIŽAR 

2 – 3, M. CERAR 

Seznanjanjem s poklicem gasilec – njegovo opremo, 

delom. Evakuacijska vaja. 

 

 

OBISK ČEBELARJA NOVEMBER 

2017 

5 – 6, D. REPANŠEK 

3 – 4 T. LAVTIŽAR 

2 – 3, M. CERAR 

Seznanjanje s čebelarstvom, čebelami ter njihovim 

pomenom. 

 

 

FOTOGRAF  5 – 6, D. REPANŠEK 

3 – 4 T. LAVTIŽAR 

2 – 3, M. CERAR 

Spoznavanje s poklicem fotograf . njegovo opremo, 

delom. 

 

 

ENOTA KEKEC CELO LETO 5 – 6, D. REPANŠEK 

3 – 4 T. LAVTIŽAR 

2 – 3, M. CERAR 

Sodelovanje in druženje z otroki iz druge enote.  

 

ZBIRANJE ZAMAŠKOV CELO LETO 5 – 6, D. REPANŠEK 

3 – 4 T. LAVTIŽAR 

2 – 3, M. CERAR 

Sodelovanje v dobrodelni akciji, razvijanje 

socialnega čuta. 

 

 

KS RADOMLJE CELO LETO 5 – 6, D. REPANŠEK Sodelovanje z lokalno skupnostjo.  
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3 – 4 T. LAVTIŽAR 

2 – 3, M. CERAR 

 

BRALNICE POD 

SLAMNIKOM-DOMŽALE-

NOVI ZAČETKI 

FEBRUAR 

2018 

T. LAVTIŽAR, 3-4 Spoznavanje in doživljanje kulturnih prireditev, ter 

sodelovanja z okoljem. 

 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)  

 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

VRTEC DOMŽALE, 

RAVNATELJICA JANA 

JULIJANA PIRMAN 

VZGOJITELJSKI ZBOR M. CERAR, P. MIKLAVC, 

T. LAVTIŽAR, G.CESTNIK 

D. REPANŠEK, M. NOVAK 

31.8.2017 

     6. 2018 

 

 

VRTEC DOMŽALE 

STROKOVNI AKTIVI 
Komunikacija s starši 

Mentorstvo in vzgojno delo 

Začetno opismenjevanje otrok 
 

M. CERAR, P. MIKLAVC, 

T. LAVTIŽAR, G.CESTNIK 

D. REPANŠEK, M. NOVAK 

PO 

RAZPOREDU 

 

 

DR. ALEKSANDER ZADEL KOMUNIKACIJA V 

SODOBNEM SVETU;Slišati 

otroka, biti čuječ, a hkrati neper. 

M. CERAR, P. MIKLAVC, 

T. LAVTIŽAR, G.CESTNIK 

D. REPANŠEK, M. NOVAK 

24. 10 .2018  

 

MIHA KRAMLI RADOSTI IN PASTI SODOBNE 

TEHNOLOGIJE 

M. CERAR, P. MIKLAVC, 

T. LAVTIŽAR, G.CESTNIK 

D. REPANŠEK, M. NOVAK 

        1.2018  

 

FANI ČEH PRVA POMOČ M. CERAR, P. MIKLAVC, 

T. LAVTIŽAR, G.CESTNIK 

D. REPANŠEK, M. NOVAK 

1. 6.11. IN 7.11.  

2. 6.11. IN 8.11. 

2017 

 
 

ŠAD MAVRICA 

 

ZDRAVJE NA DELOVNEM 

MESTU 

M. CERAR, P. MIKLAVC, 

T. LAVTIŽAR, G.CESTNIK 

D. REPANŠEK, M. NOVAK 

15.1.2018  

SAŠA ŠINKOVEC 

 

KOMUNIKACIJA Z GLINO M. NOVAK, G. CESTNIK,  

T. LAVTIŽAR 

12.3. DO 

15.3.2018 

 

ŽAN RODE WORD – UREJANJE BESEDIL T. LAVTIŽAR, M. CERAR 1.2018  
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TADEJA LAVTIŽAR QIGONG DELAVNICA V 

NARAVI 

P. MIKLAVC MAJ 2018  

FANI KUNAVAR MATEMATIKA KOT IGRA T. LAVTIŽAR, G. CESTNIK 28.9.2018  

 

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v gore…) 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

QIGONG DELAVNICA V 

NARAVI 

TADEJA LAVTIŽAR MAJ 2018  

VODENJE AKTIVA MAJA CERAR PO RAZPOREDU  

    

 

 

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 

VZGOJITELJICA: DRAGICA REPANŠEK POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: MOJCA NOVAK  

- E-ASISTENT 

- VODENJE ENOTE - PISARNA 

- EVIDENCE 

- RAČUNALNIK, TISKALNIK 

- KOTIČEK OPP 

- OGLASNA DESKA – SOBA 

- UREJANJE IGRIŠČA 

- NARAVOSLOVNI KOTIČEK 

- LONČKI ZA PITJE 

- KONTROLA VZDRŽEVALNIH DEL 

- POGOVORNE URE, SESTANKI ZA ENOTO 

 

- E-ASISTENT 

- UREJANJE IGRIŠČA 

- BRISANJE PRAHU 

- OGLASNA DESKA – VETROLOV 

- DEKORACIJA 

- PRIPRAVA ZAJTRKA 

- UREJANJE GARDEROBE 

- LONČKI ZA PITJE 

- VRTIČEK NA IGRIŠČU 

- UREJANJE IGRALNICE 

- NADOMEŠČANJE KUHINJA 

VZGOJITELJICA: TADEJA LAVTIŽAR POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: GAŠPER CESTNIK  

-     DEKORACIJA NA VHODU V VRTEC 

-     UREJANJE IGRALNICE, GARDEROBE 

-     UREJANJE FOTOGRAFIJ 

-     RAZKUŽEVANJE 

-     BRISANJE PRAHU, EVIDENCA ČIŠČENJA 

-     TELOVADNI KOTIČEK 
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-    UREJANJE IGRIŠČA-KOTIČKOV-POSPRAVLJANJE 

-    EVIDENCA ČIŠČENJA 

-    E - ASISTENT 

 

-    NAROČANJE SANITETNEGA MATERIALA 

-    NADOMEŠČANJE KUHINJA 

-    PRIPRAVA ZAJTRKA 

-    UREJANJE IGRIŠČA-KOTIČKOV-POSPRAVLJANJE 

VZGOJITELJICA: MAJA CERAR POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: PETRA MIKLAVC 

- E ASISTENT 

- UREJANJE OGLASNE DESKE PRED IGRALNICO, 

- PREDSTAVNICA ENOTE ZA PREHRANO, 

- VODENJE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI MALA BIBA 

PLEŠE, 

- SKRB ZA LUTKOVNI KOTIČEK, 

- UREJANJE IGRALNICE, 

- UREJANJE FOTOGRAFIJ, 

- UREJANJE GARDEROBE, 

- UREJANJE IGRIŠČA. 

 

 

- E - ASISTENT 

- RAZKUŽEVANJE KLJUK V ENOTI, 

- PRANJE PERILA, 

- UREJANJE IGRALNICE: RAZKUŽEVANJE IGRAČ, 

BRISANJE PRAHU… 

- UREJANJE KNJIŽNEGA KOTIČKA, 

- UREJANJE IGRIŠČA, 

- PRIPRAVA ZAJTRKA, 

- UREJANJE GARDEROBE, 

- NADOMEŠČANJE KUHINJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 18.9.2017                                                                                      ŽIG:  

 

                                                                                                                                                                Podpis vodje enote: 

 

                                                                                                                                                                Podpis ravnateljice: 
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE OSTRŽEK 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2017/2018 

 ENOTA: OSTRŽEK 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice Predstavnik Sveta staršev 

2-3  Darja Kališek Nena Orehov ga. Petra Žirovnik Grudnik 

3-4 Marjeta Osolin Lidija Peterka g. Damjan Cvetko 

4-6 Tadeja Mišmaš Nataša Okorn g. Aleksander Bračko 
sočasnost  

 (4 ure) 
 Manca Vilar   

spremljevalka 

OPP  
 Eva Jerman  

 

 

 

 
 

 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: g. Damjan Cvetko 
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VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE  
 

7. KOMUNIKACIJA 

 komunikacijske veščine med udeleženci:  

 otrok-vzgojitelj-starš 

 poslušati, slišati, biti čuječ in se izogniti permisivni vzgoji 

 internetna/ spletna odvisnost 

 Prednosti uporabe interneta 

 Sodoben problem, ki prerašča v zasvojenost! 

 Kje je meja? 

 

      2.   VZGOJA ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

 praznovanje 70 let Vrtca Domžale (od januarja 2018) 

 MOJ KRAJ, nadaljevanje projekta 

 PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK, nadaljevanje    

          

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….. 

• Razvijamo: kreativnost, sodelovanje, idejnost, domišljijo, razmišljanje,……. 

 

4. NADALJUJEMO  

• ZDRAVJE 

• MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

• DELOVNA VZGOJA 

• EKOLOGIJA 
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SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 

 Večerni izlet s svetilkami od Jarš do vrtca Ostržek  

 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) 

 Ostržkov jesenski in pomladni kros 

 Teden otroka  

 Mesec kulture in dnevi knjige 

 Praznični december 

 Biba pleše, Mala biba pleše 

 ABC gibanja 

 Igre na snegu in igre z vodo 

 Mali sonček 

 Delovno-čistilne akcije v vrtcu 

 

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu: 
 

- 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. 
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PROJEKTI 
 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

MAJHEN VRT -

VELIKO VESELJE 

Koordinator: 

OSOLIN 

2-6 okt.—maj opazovanje sprememb v naravi – na vrtu, 

združiti spoznanja prejšnjih projektov 

(semena, cvetlice), spodbuditi zanimanje za 

naravoslovne dejavnosti, spodbuditi ekološko 

zavest (lokalna pridelava),  zadovoljstvo ob 

opazovanju rasti pridelkov, cvetlic 
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OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 
 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

PRAVLJIČNI PALČEK  MIŠMAŠ in OKORN v 

sodelovanju s KNJIŽNICO 

DOMŽALE 

sep.—feb. 5-6 izbirno  

MALI SONČEK Koordinator: MIŠMAŠ sep.— maj 2-6   

ABC GIBANJA MIŠMAŠ sep.- maj  2-6 izbirno   

KOSTANJČKOV 

PIKNIK 

Koordinator: OSOLIN  teden otroka  2-6 vsi  

OSTRŽKOV JESENSKI 

IN POMLADNI KROS 

Koordinator: PETERKA oktober , maj 2-6 vsi  

TEDEN OTROKA Koordinator: MIŠMAŠ 2. – 6. okt. 2017 2-6 vsi  

OSTRŽKOVE 

KARAOKE 

Koordinator: OSOLIN  december 2017 2-6 izbirno  

PUSTOVANJE PRI 

OSTRŽKOVIH 

Koordinator: KALIŠEK  pustni torek, 13. 2. 2018 2-6 izbirno  

ČISTILNA AKCIJA Koordinator: OKORN okt., marec, maj 2-6 vsi  

BIBA PLEŠE OSOLIN  okt.-april (sreda) 3-6 izbirno  

MALA BIBA PLEŠE OREHOV okt.-maj (sreda) 2-4 izbirno  

OSTRŽKOVO 

PRAVLJIČNO 
DOPOLDNE 

OKORN okt.—maj (ponedeljek/ 

mesečno) 

2-6 izbirno  

IGRE NA SNEGU  Koordinator: MIŠMAŠ zima 2017/ 2018 vse skupine vsi  

SPRETNOSTI VOŽNJE S 

KOLESOM 

MIŠMAŠ; OKORN pomlad 2018 letnik 2012 in 

2013  

izbirno  

UČENJE ROLANJA MIŠMAŠ, OKORN pomlad 2018 letnik 2012 do 24 - izbirno  

OSTRŽKOVO 

GLASBENO DOPOLDNE 

OSOLIN okt.—maj 

(ponedeljek/ mesečno) 

vse tri skupine  vsi  

BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

Koordinator: OKORN celo leto vse tri skupine vse skupine  

LIKOVNE 

USTVARJALNICE 

PETERKA, OKORN, 

OREHOV 

okt.-maj 

(ponedeljek/ mesečno) 

2,5-6 izbirno  

NARAVOSLOVNE 
DELAVNICE 

MIŠMAŠ, OSOLIN okt.-maj 
(ponedeljek/ mesečno) 

3-6 izbirno  

SKUPAJ V GORE VRTEC DOMŽALE 7.ali 14. april 2018 otroci in starši po prijavi  
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PRAZNIČNO 

POPOLDNE 

Koordinator: MIŠMAŠ april 2018 otroci in starši vabljeni vsi 

otroci in starši 

 

NOVOLETNA 
PREDSTAVA 

»Jazbec in njegovo petje« 

GLEDALIŠKA SKUPINA 
VRTCA DOMŽALE 

dec. 2017 2-6 vsi  

PISATELJICA 

PRIPOVEDUJE 

PRAVLJIČARKA VRTCA 

DOMŽALE 

feb. 2017 4-6 24  

IGRARIJE vse strokovne delavke enote okt.-april (vsak petek) 2-6 vsi  

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI  
 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

JESENOVANJE NA 

KMETIJI  

VRTEC DOMŽALE 

Spremljevalci: 

MIŠMAŠ, OKORN  

Kmetija Davčen pod Starim 

vrhom nad Škofjo Loko 

oktober 2017 po prijavi (letnik 

2011, 2012, 2013) 

 

PLAVALNI TEČAJ 

 

AZIMUT 

Spremljevalci: 
MIŠMAŠ, OKORN, 

PETERKA 

LJUBLJANA; VODNO 

MESTO ATLANTIS 

pomlad 2018 po prijavi ((letnik 

2011, 2012, 2013) 

 

OTROŠKI GLEDALIŠKI 

ABONMA (3 predstave) 

KD FRANCA 

BERNIKA 

DOMŽALE 

DOMŽALE okt..— junij Pikapolonice (24)  

LUTKOVNA PREDSTAVA  

»Zlatolaska in trije medvedi« 

FRU FRU OSTRŽEK Teden otroka 

5. 10. 2017 

vsi otroci  

LUTKOVNA PREDSTAVA  LGL 

Spremljevalci: 

OSOLIN, PETERKA, 

MIŠMAŠ, OKORN, 

JERMAN 

LJUBLJANA pomlad 2018 Pikapolonice (24)  

Metulji (19) 

 

BRALNICE POD 

SLAMNIKOM 

»Novi začetki« 

KNJIŽNICA 

DOMŽALE 

DOMŽALE februar 2018 Pikapolonice (24)  

FOLKLORNA DELAVNICA FD GROBLJE enota Palček, DOMŽALE 19. 10. 2017 Pikapolonice (24)    

ROGISTI  OSTRŽEK jesen 2017 Pikapolonice, 

Metulji 
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LJUDSKI PEVCI  OSTRŽEK pomlad 2018 vsi otroci  

VZGOJA ZA VARNOST V 

PROMETU 

PP DOMŽALE OSTRŽEK pomlad 2018 Pikapolonice, 

Metulji 

 

PRIKAZ DELA GASILCEV 

in vaja evakuacije 

PGD JARŠE, Rodica OSTRŽEK oktober 2017 vsi otroci in 

zaposleni 

 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 
 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 
 

OB KAMNIŠKI BISTRICI 

SKOZI LETNE ČASE 

sept.—maj 

 

vse tri MIŠMAŠ, OSOLIN, 

KALIŠEK 

opazovanje narave, gibanje v 

naravi, spoznavanje kraja 

 

 

OBISKI DRUGIH ENOT 

VRTCA DOMŽALE 

okt.— junij vse tri  MIŠMAŠ, OSOLIN, 

KALIŠEK 

druženje s prijatelji, spoznavanje 

kraja, gibanje 

 

 

ŠUMBERK pomlad 2018 Metulji, 

Pikapolonice 

MIŠMAŠ, OSOLIN hoja po prometnih in gozdnih 

poteh, spoznavanje kraja, 

gibanje 

 

LUTKOVNO 

GLEDALIŠČE 
LJUBLJANA  

pomlad 2018 Metulji, 

Pikapolonice 

MIŠMAŠ, OSOLIN ogled lutkovne predstave v 

gledališču, spoznavanje 
glavnega mesta 

 

NARAVOSLOVNI MUZEJ 

LJUBLJANA 

februar 2018 Pikapolonice MIŠMAŠ spoznavanje muzeja in 

muzejskih zbirk 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 
 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna skupina Št. udeležencev Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 
 

VEČERNI SPREHOD S 

SVETILKAMI OD JARŠ DO 

VRTCA OSTRŽEK 

12. 12. 2017 Koordinator: OSOLIN;  

vse str. delavke 

2-6   

DRUŽENJE S STARIMI 

STARŠI 

pomlad 2018 MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA 

3-6   

POMLADNE URICE  pomlad 2018 vse strokovne delavke 2-6   

PRAZNIČNO POPOLDNE V 

VRTCU DOMŽALE 

april. 2018 Koordinator:MIŠMAŠ ; 

vse str. delavke 

2-6   
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SKUPAJ V GORE 7. ali 14. april 2018 VRTEC DOMŽALE 3-6   

OSTRŽKOVA GALERIJA V 

KULTURNEM MESECU 

februar 2018 vse str. delavke 2-6   

ZAKLJUČNO SREČANJE junij 2018 vse strokovne delavke 4-6   

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 
 

POGOVORNE URE Medvedki – 

Metulji - 

Pikapolonice-  

KALIŠEK 

OSOLIN 

MIŠMAŠ 

2-3 

3-4 

4-6 

 

 

 

 

1. SESTANEK ZA STARŠE 

(september 2017) 

Medvedki     14. 9. 2017 

Metulji         13. 9. 2017 

Pikapolonice12. 9. 2017 

KALIŠEK 

OSOLIN 

MIŠMAŠ 

2-3 

3-4 

4-6 

4 

16 

13 

 

2. SESTANEK ZA STARŠE 

(januar 2018) 

Medvedki 

Metulji 

Pikapolonice 

KALIŠEK 

OSOLIN 

MIŠMAŠ 

2-3 

3-4 

5-6 

  

 

PREDAVANJE ZA STARŠE 
»Komunikacija v sodobnem 

svetu« 

24. 10. 2017 VRTEC DOMŽALE 
Predavatelj:dr. Aleksander Zadel 

   

PREDAVANJE ZA STARŠE 
»Radosti in pasti sodobne 

tehnologije« 

9. 1  2018 VRTEC DOMŽALE 

Predavatelj: Miha Kramli 

   

SESTANEK ZA STARŠE 

NOVINCEV 

junij 2018 VRTEC DOMŽALE    

DAN ODPRTIH VRAT avgust 2018 VRTEC DOMŽALE    

 

KULTURNE PRIREDITVE 
 

Dejavnost Čas izvedbe Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 
 

GLEDALIŠKI ABONMA   

(3 predstave) 

»Lisička in druge pravljice«  

»Medved in mali« 

 »Veveriček posebne sorte« 

okt.- maj Pikapolonice 

 

KD FRANCA BERNIKA 

DOMŽALE 

24 Koordinator: MIŠMAŠ  

 

LUTKOVNA PREDSTAVA  

»Zlatolaska in trije medvedi«« 

5. 10. 2017 vse skupine 

 

FRU FRU 57 Koordinator: KALIŠEK  

 

1. PREDSTAVA 

VZGOJITELJIC ENOTE 

okt. 2017 vse skupine STROKOVNE DELAVKE 

ENOTE OSTRŽEK 

57 Koordinator: OSOLIN  
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ROGISTI jesen 2017 vse skupine   Koordinator: MIŠMAŠ  

FOLKLORNA DELAVNICA 19. 10. 2017 Pikapolonice 

Metulji 

FD GROBLJE 

(v enoti Palček) 

43 Koordinator: MIŠMAŠ  

BOŽIČEK PRI OSTRŽKOVIH dec. 2017 vse skupine BOŽIČEK 57 Koordinator: KALIŠEK  

BOŽIČNO NOVOLETNI 

KONCERT 

dec. 2017 vse skupine STROKOVNE DELAVKE 

ENOTE OSTRŽEK 

57 Koordinator: OSOLIN  

NOVOLETNA PREDSTAVA   

»Jazbec in njegovo petje« 

dec. 2017 vse skupine GLEDALIŠKA SKUPINA 

VRTCA DOMŽALE 

57 Koordinator: MIŠMAŠ  

PRAVLJIČARKA 

PRIPOVEDUJE 

feb. 2018 Pikapolonice PRAVLJIČARKA VRTCA 

DOMŽALE  

24 Koordinator: OSOLIN  

RECITAL OB KULTURNEM 

DNEVU 

7. 2. 2018 vse skupine STROKOVNE DELAVKE 

ENOTE OSTRŽEK 

57 Koordinator: OSOLIN  

2. PREDSTAVA 

VZGOJITELJIC ENOTE  

feb. 2018 vse skupine STROKOVNE DELAVKE 

ENOTE OSTRŽEK  

57 Koordinator: OSOLIN  

 

OSTRŽKOVA GALERIJA V 

KULTURNEM MESECU 

feb. 2018 vse skupine STROKOVNE DELAVKE 

ENOTE OSTRŽEK IN OTROCI 

57 vse strokovne delavke 

enote 

 

BRALNICE POD SLAMNIKOM  feb. 2018 Pikapolonice KNJIŽNICA DOMŽALE 24 Koordinator: MIŠMAŠ  

OGLED LUTKOVNE 

PREDSTAVE V LGL 

pomlad 2018 Metulji, 

Pikapolonice 

LGL 43 Koordinator: MIŠMAŠ  

LJUDSKI PEVCI pomlad 2018 vse skupine MEDGENERACIJSKO 

SODELOVANJE, LJUDSKO 

IZROČILO 

57 Koordinator: MIŠMAŠ  

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM  
 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

KNJIŽNICA DOMŽALE sep.- junij Pikapolonice, Metulji Bralnice pod slamnikom 

Pravljični palček 

obisk Knjižnice Domžale  

- spodbujanje bralne kulture 

  

POLICIJSKA POSTAJA 

DOMŽALE 

pomlad 2018 Pikapolonice, Metulji vzgoja za varnost v prometu   

GASILSKO DRUŠTVO JARŠE - 

RODICA 

okt. 2017 vsi vaja evakuacije in prikaz gasilske opreme   

 

KULTURNO DRUŠTVO 

FRANCA BERNIKA 

okt. -maj Pikapolonice  ABONMA – 3 PREDSTAVE  
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ZDRAVSTVENI DOM 

DOMŽALE 
Ga. NATAŠA JERAS 

okt. -maj Pikapolonice (vsak prvi 

četrtek v mesecu ob 12.30) 

Metulji – 2x 

ZOBNA PREVENTIVA  

OŠ RODICA pomlad 2018 Pikapolonice (predšolski) OBISK V 1. RAZREDU  

OŠ ROJE  vse tri skupine OGLED RAZSTAV 

OGLED NOVOLETNE PREDSTAVE 

 

SODELOVANJE Z VRTCI okt. -maj vse tri skupine PRIJATELJSKI ODNOSI, OBISKI, IZLETI 

 

 

LJUDSKI PEVCI pomlad 2018 vse tri skupine MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE, SPOZNAVANJE 

LJUDSKEGA IZROČILA 
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IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  
(izobraževanja, predavanja, študijske skupine itd.) 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice Datum Št. ur 

VRTEC DOMŽALE  1. VZGOJNI ZBOR 

 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, KALIŠEK, OREHOV, 

VIDMAR, JERMAN 

enota Gaj, 

31. 8. 2017 

1ura 

VRTEC DOMŽALE  2. VZGOJNI ZBOR MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, KALIŠEK, OREHOV, 

VIDMAR, JERMAN 

enota Gaj, 

19. 6. 2018 

 

VRTEC DOMŽALE 1. STROKOVNI AKTIV:  

Komunikacija s starši 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, KALIŠEK, OREHOV, 

VIDMAR, JERMAN 

 

13.-16. 11. 2017 

2h 30 min 

VRTEC DOMŽALE  1. VZGOJNI ZBOR za š.l.. 2018/ 2019 MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, KALIŠEK, OREHOV, 

VIDMAR, JERMAN 

enota Gaj, 

30. 8.. 2018 

 

VRTEC DOMŽALE 2. STROKOVNI AKTIV:  

Mentorstvo in vzgojno delo 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, KALIŠEK, OREHOV, 

VIDMAR, JERMAN 

 

26.2- 1. 3. 2018 

2h 30 min 

VRTEC DOMŽALE 3. STROKOVNI AKTIV:  

Začetno opismenjevanje otrok 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, KALIŠEK, OREHOV, 

VIDMAR, JERMAN 

 

7.-10. 5. 2018 

2h 30 min 

VRTEC DOMŽALE,  

dr. Aleksander Zadel 

Predavanje »KOMUNIKACIJA V 

SODOBNEM SVETU« 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, KALIŠEK, OREHOV 

24. 10. 2017 1h 30 min 

VRTEC DOMŽALE,  

dr. Miha Kramli 

Predavanje  »RADOSTI IN PASTI 

SODOBNE TEHNOLOGIJE« 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, KALIŠEK, OREHOV 

9. 1. 2017 1h 30 min 

VRTEC DOMŽALE 

Fani Čeh 

PRVA POMOČ MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, KALIŠEK, OREHOV 

6. -8. 11. 2017  

VRTEC DOMŽALE,  

Tadeja Mišmaš 

GIBALNE NALOGE IN GIBALNE 

IGRE Z IGRALNIM PADALOM 

interno izobraževanje 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, OREHOV 

Enota Ostržek 

2. 10. 2017 

 

 

VRTEC DOMŽALE 

Saša Šinkovec 

KOMUNIKACIJA Z GLINO 

Interno izobraževanje 

MIŠMAŠ, OSOLIN; KALIŠEK 12. -15. 3. 2018  

 

 

KULTURNI BAZAR MIŠMAŠ 

 

5. 4. 2018  

SUPRA d.o.o. STROKOVNI POSVET DOBRIH 

PRAKS V VRTCIH 

MIŠMAŠ   
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DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 
VZGOJITELJICA:MARJETA OSOLIN POMOČNICA VZGOJITELJICE: LIDIJA PETERKA  

- UREJANJE GARDEROBE METULJI 

- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE METULJI 

- UREJANJE DIDAKTIČNEGA KABINETA (glasbeni, lutkovni),  

- ODGOVORNA OSEBA ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV 

- NUDENJE PRVE POMOČI 

- PREDSEDNICA INVENTURNE KOMISIJE 

- IZDELAVA PUBLIKACIJE ENOTE 

 

- KOORDINATOR PROJEKTA »MAJHEN VRT, VELIKO VESELJE« 

- PRIPRAVA GLASBENIH DOPOLDNEVOV 
- PRIPRAVA DEJAVNOSTI BIBA PLEŠE 

- KOORDINACIJA RAZSTAVE IN RECITALA OB MESECU KULTURE 

- KOORDINACIJA PREDNOVOLETNIH DOGAJANJ V ENOTI (OSTRŽKOVE 

KARAOKE, BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT, …)  

 

- IZDELAVA PRILOŽNOSTNIH DARIL  

- PRIPRAVA MATERIALOV ZA USTVARJALNE DELAVNICE 

 

- UREJANJE VRTIČKA OB ATRIJU IN SKRB ZA NASADE 

- UREJANJE ZELENEGA DELA IGRIŠČA: preverjanje in odstranitev pogojno 

strupenih rastlin 

- PREVERJANJE STANJA IGRIŠČA (ob odsotnosti vodje enote) 

 

- NADOMEŠČANJE VODJE ENOTE V ČASU NJENE ODSOTNOSTI 

- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z vodstvom vrtca) 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V ENOTI 
- SODELOVANJE S STARŠI 

 

 

 

 

 

 

 

- UREJANJE GARDEROBE METULJI 

- PRANJE IGRAČ 

- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV 

- POMETANJE IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA 

- ZALIVANJE PESKOVNIKA 

- UREJANJE LESENIH UT NA IGRIŠČU 

 

- PRIPRAVA ZAJTRKA 

 

- UREJANJE KABINETA OB GLAVNEM VHODU  
- IZDELAVA KOLAJN ZA JESENSKI IN POMLADNI OSTRŽKOV KROS 

 

- IZDELAVA DARIL ZA ROJSTNE DNI OTROK 

- PRIPRAVA MATERIALOV ZA DELO Z OTROKI 

- PRIPRAVA NA LIKOVNE USTVARJALNICE 

 

- POMOČ PRI INVENTURI 

- SESTANKI ZA PREHRANO 

 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA V ODDELKU 

IN V ENOTI 

- SODELOVANJE S STARŠI 
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VZGOJITELJICA: TADEJA MIŠMAŠ POMOČNICA VZGOJITELJICE: NATAŠA OKORN 

- VODENJE ENOTE VRTCA 

-  KOORDINATOR PROGRAMA MALI SONČEK 
- KOORDINACIJA PRAZNIČNEGA POPOLDNEVA  

- KOORDINACIJA IGER NA SNEGU 

- PRIPRAVA PROGRAMA ABC GIBANJE 

 

- KOORDINACIJA AKTIVNOSTI ZA VSE SKUPINE OB TEDNU OTROKA 

 

- UREJANJE OGLASNE DESKE PRI VHODU 

- UREJANJE OGLASNE DESKE ZA STROKOVNI KADER 

- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE PIKAPOLONICEI 

- UREJANJE GARDEROBE PIKAPOLONICEI 

- SKRB ZA ŠPORTNE PRIPOMOČKE, UREJANJE SHRAMBE ( pri klimatu) 

- PREVERJANJE STANJA IGRIŠČA  

- UREJANJE KNJIŽNICE  

- UREJANJE DIDAKTIČNEGA KABINETA (naravoslovni, jezikovni, 

matematični) 

 

- FOTOGRAFIRANJE IN BELEŽENJE DOGODKOV V ENOTI 
- PRIPRAVA, UREJANJE ZAPISOV  LDN ENOTE 

 

- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z vodstvom vrtca) 

 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V ENOTI 

-  SODELOVANJE S STARŠI 

- UREJANJE GARDEROBE PIKAPOLONICE 

- PRANJE PERILA  
- PRANJE IGRAČ 

- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV 

- POMETANJE IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA 

- ZALIVANJE PESKOVNIKA 

- UREJANJE LESENIH UTIC NA IGRIŠČU 

 

- PRIPRAVA ZAJTRKA 

 

- ODGOVORNA OSEBA ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV 

- PREDSTAVNICA ENOTE ZA SINDIKAT 

- NAROČANJE IN PREVZEM ČISTIL IN SANITETNEGA MATERIALA 

- SKRB ZA OMARICE ZA PRVO POMOČ (dopolnjevanje, preverjanje roka 

trajanja) 

-  

- UREJANJE BRALNIC POD KROŠNJAMI NA IGRIŠČU VRTCA 

- UREJANJE PRAVLJIČNE SOBE IN BRALNIH KOTIČKOV 

- UREJANJE KABINETA OB GLAVNEM VHODU 
-  

- KOORDINACIJA ČISTILNIH AKCIJ 

 

- PRIPRAVA NA OSTRŽKOVO PRAVLJIČNO DOPOLDNE 

- PRIPRAVA NA LIKOVNE USTVARJALNICE 

- IZDELAVA DARIL ZA ROJSTNE DNI OTROK 

- PRIPRAVA MATERIALOV  ZA DELO Z OTROKI 

 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA V ODDELKU 

IN V ENOTI 

- SODELOVANJE S STARŠI 
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VZGOJITELJICA: DARJA KALIŠEK POMOČNICA VZGOJITELJICE:NENA OREHOV 

- UREJANJE GARDEROBE MEDVEDKI 

- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE MEDVEDKI 
- UREJANJE KABINETA - GLINA 

 

- DEKORACIJA VRTCA  IN ORGANIZACIJA PUSTOVANJEA V ENOTI 

- PRIPRAVE ZA DEJAVNOST MALA BIBA PLEŠE 

 

- UREJANJE ATRIJA PRI SKUPINI MEDVEDKI 

- POLETNA DEKORACIJA VRTCA 

 

- PREVERJANJE STANJA IGRIŠČA (ob odsotnosti vodje enote in Marjete 

Osolin) 

 

- NADOMEŠČANJE VODJE ENOTE (v času odsotnosti vodje in odsotnosti 

Marjete Osolin) 

 

- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z vodstvom vrtca) 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V ENOTI 
- SODELOVANJE S STARŠI 

 

 

 

- UREJANJE GARDEROBE MEDVEDKI 

- PRANJE PERILA  
- PRANJE IGRAČ 

- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV 

- POMETANJE IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA 

- ZALIVANJE PESKOVNIKA 

- UREJANJE LIKOVNEGA KABINETA 

 

- PRIPRAVA ZAJTRKA 

 

- UREJANJE ATRIJA PRI SKUPINI MEDVEDKI 

- ČIŠČENJE MREŽIC NA PIPAH (cela enota) 

 

- IZDELAVA DARIL ZA ROJSTNE DNI OTROK 

- NOVOLETNA DEKORACIJA VRTCA 

- IZDELAVA NOVOLETNIH VOŠČILNIC 

- PRIPRAVA MATERIALOV ZA DELO Z OTROKI 

- PRIPRAVA NA LIKOVNE USTVARJALNICE 

 
- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA V ODDELKU 

IN V ENOTI 

- SODELOVANJE S STARŠI 

 

 POM. VZGOJITELJICE- SOČASNOST: MANCA VILAR /EVA JERMAN  
- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU (strokovni aktivi, vzgojni zbori) 

 

 

 

 

Datum:    15. 9. 2017                                                                                                       ŽIG:  

                                                                                                                                                                                                Podpis vodje enote:Tadeja Mišmaš 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Podpis ravnateljice: 

 



 
 

245 
 

LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE PALČEK 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2017/2018 

 ENOTA: PALČEK 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

 

1-2 leti 

 

Tatjana MOLK 

Urška DRAGAR 

Petra KERŽAN (sočasnost, oddajanje) 

 

Ga. Jelena ELEZ ŠKORC 

 

1-2 leti 

 

Vera KOLENC 

Melita VOLF 

Blaž CERAR (4 ure – sočasnost) 

 

Ga. Ana TURŠIČ 

2-3 leta Ana ČEBULJ Anita KERN Ga. Aleksandra Saša LAVRIČ 

2-3 leta Tina VOZEL (4 ure) 

Nina TRDIN (4 ure) 

 

Sanja MIKIĆ 

 

Ga. Petra MURN 

 

2-4 leta 

 

Elizabeta MILUNIĆ 

Anja JOVAN (4 ure) 

Petra MOLK (4 ure) 
 
G. Aleksander JENKO 

3-4 let Aleksandra ANDRIĆ Darja SVETLIN KOVIČ Ga. Edita JASIUKAITYTE GROJZDEK 

3-5 let Lili JEREB Vesna PESTOTNIK G Kristjan Prinčič 

4-5 let Tina NOVAK Barbara PERŠA Ga. Teja GABER 

5-6 let Francka KUNAVAR Mojca FIRM Ga. Sanja KONEČNIK 

 

5-6 let 

Barbara KUNILO (4 ure),  

Nataša PODOBNIK (4 ure) 

 

Katja NOVAK 

 

Ga. Tjaša DOLJAK 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI:  
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VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE  

 
 

1. KOMUNIKACIJA 

• komunikacijske veščine med udeleženci:  

 otrok-vzgojitelj-starš 

 poslušati, slišati, biti čuječ in se izogniti permisivni vzgoji 

• internetna/ spletna odvisnost 

 Prednosti uporabe interneta 

 Sodoben problem, ki prerašča v zasvojenost! 

 Kje je meja? 

  

      2.   VZGOJA ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

• praznovanje 70 let Vrtca Domžale se bo začelo januarja 2018 

• praznovanje 20 let enote Cicidom 

• MOJ KRAJ, nadaljevanje projekta 

• PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK, nadaljevanje   
          

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….. 

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

 

4. NADALJUJEMO  

• ZDRAVJE 

• MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

• DELOVNA VZGOJA 

• EKOLOGIJA 
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SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 
- projekt MALI SONČEK 

- zbiranje starega papirja v sodelovanju s starši 

- DAN ODPRTIH VRAT (31.8.) 

- sodelovanje z okoljem ( gasilci, policija, zdravstveni dom, čebelar) 

- medgeneracijsko druženje (otroci – stari starši)  

- pisateljica na obisku 

- knjižni nahrbtnik 

 

 

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v letošnjem šolskem letu:  

 
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 

 

DELOVNA VZGOJA 

- urejanje okolice vrtca enkrat mesečno z otroki 

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

-          otroke navajati na ločevanje odpadkov 

 

 

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)  

 

 

OSNOVNI BONTON 

-          pravila lepega obnašanja (otroci, starši, zaposleni) 
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PROJEKTI 
 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

HOPLA, HOP Kunavar, Firm 5-6 let Sep.-maj Spoznavanje in učenje športno gibalnih iger 

in izštevank. 

 

 

ZAJČKOVA MAPA Kunavar, Firm 5-6 let Okt.-maj Spremljanje fizičnih in spoznavnih otrokovih 

sprememb. 

 

 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 
 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

V SVETU GLASBE  Molk, Dragar okt. – maj, 1 x tedensko 1-2 leti 14  

 

BIBA PLEŠE Kunavar 

Podobnik, Kunilo 

okt.-maj 

 

5-6 

5-6 

21 

22 

 

 

 

 

 

MALI SONČEK 

Kunilo,Podobnik, Novak K., 

Andrić, S.Kovič, 

Vozel, Trdin, Mikić 

Milunić, Jovan J., Molk P. 

Jereb, Pestotnik 

Čebulj, Kern 

Novak T., Perša 

Kunavar, Firm 

 

 

 

okt.-maj 

5-6 

3-4 

2-3 

2-4 

3-5 

2-3 

4-5 

5-6 

22 

19 

14 

19 

21 

14 

22 

21 

 

 

 

IGRE NA SNEGU 

 

Vse 

 

 

januar 

 

vsi 

 

180 

 

 

 

 

ROLANJE 

Kunilo, Podobnik,  Novak K. 

Novak T., Perša 

Kunavar 

 

april 

5-6 

4-6 

5-6 

22 

22 

21 

 

 

 
KOLESARJENJE 

Kunilo, Podobnik, Novak K. 

Jereb, Pestotnik 
Novak T., Perša 

Kunavar 

april 

pomlad 
april 

pomlad 

5-6 

3-5 
4-5 

5-6 

22 

Letnik 2013 
22 

24 
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GIBALNICA V 

TELOVADNICI 

 

vse 

 

Od pon. – do petka 

 

1-6 

 

vsi 

 

IGRE V NARAVI Andrić, S.Kovič celo leto 3-4 19  

IGRALNO USTVARJALNI 

KOVČEK 

Andrić, S.Kovič Okt.-maj 3-4 19  

PRAVLJICE PRI ZAJCIH Kunavar, Firm Sep.-junij 5-6 21  

LIKOVNE IGRARIJE Andrić, S.Kovič Okt.-maj 3-4 19  

POLŽEK POJE Milunić, Jovan, Molk P. Celo leto 2-4 19  

TIBETANČKI in JOGA Novak T. , Perša Celo leto 4-5 22  

UREJANJE IGRALNICE Novak T. Perša Celo leto 4-5 22  

ŽABICE POJEJO IN 

PLEŠEJO 

Vozel, Mikić Celo leto 2-3 14  

SLOVENSKO LJUDSKO 

IZROČILO 

Kunavar, Firm Sep.-junij 5-6 21  

MEDVEDEK Z DRUŽINO 

RAZISKUJE MOJ KRAJ 

Kunilo, Podobnik, Novak K. Celo leto 5-6 22  

BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

 

vse 

 

celo leto 

 

1-6 

 

vsi 

 

POLŽABJI VRT Vozel, Mikić, Trdin celo leto 2-3 14  

POJEM, PLEŠEM, SE 

IGRAM 

 

S.Kovič 

 

Okt.-maj 

 

3-4 

 

21 

 

PEDENJPED Kolenc, Volf celo leto 1-2 14  

PRAVLJIČNI 

NAHRBTNIK 

 

Milunić, Jovan J., Molk P. 

 

celo leto 

 

2-4 

 

19 

 

MALI EKOLOG Milunić, Jovan J., Molk P. celo leto 2-4 19  

PETKOV VRTILJAK Kunilo, Kunavar Sep.-junij 5-6 43  

PTIČKI PLEŠEMO Jereb, Pestotnik Celo leto 3-5 21  

ZAČUTIMO NARAVO Jereb, Pestotnik Celo leto 3-5 21  

PALČEK BRALČEK Kunilo, Podobnik, Novak K. 

Kunavar, Firm 

Celo leto 5-6 

5-6 

22 

21 

 

MOJ ZVEZEK Novak T., Perša Celo leto 4-5 22  

 

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 
 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 
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JESENOVANJE VRTEC DOMŽALE Davčen , Tavčar, Ožbet oktober različno  

 

PLAVALNI TEČAJ 

 

AZIMUT ŠPORT 

Atlantis, 

Ljubljana 

 

pomlad 

 

različno 

 

 

 

ANGLEŠČINA 

 

SAMA NOVARTIS 

 

Vrtec Palček 

 

celo leto 

 

različno 

 

 

 

GLEDALIŠKI ABONMA

  

 

 

KD  FRANC 

BERNIK 

 

Domžale 

 

različno 

 

različno 

 

 

 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 
 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 
 

 

 

IZLET OB KAMNIŠKI 

BISTRICI 

pomlad 

celo leto 

pomlad 

celo leto 

celo leto 
okt.-maj 

1-2 leti 

2-3 leta 

1-2 leti 

3-5 let 

4-5 let 
5-6 let 

Molk, Dragar 

Vozel, Mikić, Trdin 

Kolenc, Volf 

Jereb, Pestotnik 

Novak T., Perša 
Kunavar, Firm 

Spodbujanje otrok k gibalni 

aktivnosti.  

Sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja, navajanje na 

previdno hojo, opazovanje 
narave, ekološko osveščanje. 

 

 

 

OBISKI BLIŽNJIH VRTCEV 

 

 

 

pomlad 

2-3 leta 

3-5 let 

2-3 let 

5-6 let 

4-5 let 

Vozel, Mikić, Trdin 

Jereb, Pestotnik 

Čebulj, Kern 

Kunavar, Firm 

Novak T., Perša 

 

Spoznavanje sosednjega vrtca in 

življenja v njem, druženje. 

 

 

 

 

GOZD ŠUMBERK 

jesen 

pomlad 

pomlad 

pomlad 

jesen, pomlad 

5-6 let 

3-4 let 

3-5 let 

4-5 let 

5-6 let 

Kunilo, Podobnik, Novak K. 

Andrić, S.Kovič 

Jereb, Pestotnik 

Novak T., Perša 

Kunavar, Firm 

 

 

Doživljanje gozda in življenja v 

njem. 

 

 

 

NARODNA GALERIJA/ 

PARK TIVOLI 

 

jesen 

5-6 let 

5-6 let 

 

Kunilo, Podobnik, Novak K. 

Kunavar, Firm 

 

Spoznavanje in doživetje 

likovne umetnosti in galerije, 

spoznavanje poklica kustos. 

 

 

  

pomlad 

5-6 let 

5-6 let 

Kunavar, Firm 

Kunilo, Podobnik, Novak K. 

Spoznavanje gozda preko 

senzoričnih poligonov. 
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BOHINJ – ZLATOROGOVA 

DEŽELA 

  

 
MINI ZOO LAND  

Slovenske Konjice  

 
pomlad 

 
5-6 let 

5-6 let 

 

 
Kunilo, Podobnik, Novak K. 

Kunavar, Firm 

 

Spoznavanje različnih živali, 
okolja, načina bivanja, 

prehranjevanja in kulturnega 

obnašanja. 

 

ŽELEZNA JAMA NA 

GORJUŠI 

 

jesen 

 

5-6 let 

 

Kunavar, Firm 

Otroku približati predstavo o 

podzemnem življenju in 

spoznavati naš kraj z bližnjo 

okolico. 

 

PO MOSTOVIH IN BRVEH 

KAMNIŠKE BISTRICE 

 

večkrat letno 

 

3-4 let 

 

Andrić, S.Kovič 

Spoznavanje daljne okolice 

vrtca. 

 

ZAKLJUČNI IZLET V 

NEZNANO – ISKANJE 

SKRITEGA ZAKLADA 

 

maj 

 

3-4 let 

 

Andrić, S.Kovič 

 

Razveseliti otroke s posebnim 

doživetjem 

 

ŠPORTNI PARK VIR pomlad 2-3 leta 

2-3 leta 

3-5 let 

Vozel, Mikić, Trdin 

Čebulj, Kern 

Jereb, Pestotnik 

Gibanje na svežem zraku in 

spoznavanje širše okolice vrtca. 

 

 

FITNES NA PROSTEM 

celo leto 

oktober 
marec  

2-3 leta 

2-4 leta 
2-3 leta 

Vozel, Mikić, Trdin 

Milunić, Jovan J., Molk P. 
Čebulj, Kern 

Aktivno gibanje na svežem 

zraku. 

 

POMLADNI ŽABJI KROS pomlad 2-3 leta Vozel, Mikić, Trdin Aktivno gibanje na svežem 

zraku. 

 

OBISK ANJINEGA DOMA 

IN IGRA NA IGRIŠČU 

 

maj  

 

2-4 leta 

 

Milunić, Jovan J., Molk P. 

 

Sodelovanje za Mali sonček 

 

 

BISTRA (tehnični muzej) 

 

Po dogovoru 

 

5-6 let 

 

Kunilo, Podobnik, Novak K. 

Spoznavanje in doživljanje 

tehničnih naprav in njihovega 

delovanja. 

 

IZLET DO NASELJA 
BISTRA 

 
pomlad 

 
3-5 let 

 
Jereb, Pestotnik 

Seznanitev z daljno okolico, 
spodbujanje otrok k gibalni 

aktivnosti. 

 

IZLET DO GROBELJ pomlad 

 

3-5 let 

 

Jereb, Pestotnik 

 

Seznanitev z daljno okolico, 

spodbujanje otrok k gibalni 

aktivnosti. 

 

 

 

 



 
 

254 
 

SODELOVANJE S STARŠI 
 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna skupina Št. udeležencev Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 
SPOZNAVNA URICA   

 

avgust 2018 Molk, Dragar 1-2 leti 14  

 

 
 

 

PREDNOVOLETNO SREČANJE 

 
 

 

december 

Molk, Dragar 
Kolenc, Volf 

Milunić, Jovan J., Molk P. 

Čebulj, Kern 

Novak T., Perša 

1-2 leti 
1-2 leti 

2-4 leta 

2-3 leta 

4-5 let 

14 
14 

19 

14 

22 

 

 
 

PRAZNIČNO POPOLDNE S 

STARŠI 
 

april  Vse strokovne delavke 1-6 let vsi  

 

 

POMLADNA 

DELAVNICA/NASTOP ZA 

STARŠE 
 

maj  

marec  

marec 

maj 

marec 
pomlad 

 

Molk, Dragar 

Kunilo,Podobnik, Novak K. 

Vozel, Mikić, Trdin 

Kolenc, Volf 

Milunić, Jovan J., Molk P. 
Jereb, Pestotnik 

 

1-2 leti 

5-6 let 

2-3 leta 

1-2 leti 

2-4 leta 
3-5 let 

 

14 

24 

14 

14 

19 
21 

 

 

 

 

 

BABICE IN DEDKI NA OBISKU 

maj  

november/december 

pomlad 

november 

oktober 
april 

april/maj 

april  

pomlad 

december, maj 

Molk, Dragar 

Kunilo, Podobnik, Novak K. 

Andrić, S.Kovič 

Vozel, Mikić, Trdin 

Kolenc, Volf 
Milunić, Jovan J., Molk P. 

Jereb, Pestotnik 

Čebulj, Kern 

Novak T., Perša 

Kunavar, Firm 

1-2 leti 

5-6 let 

3-4 let 

2-3 leta 

1-2 leti 
2-4 leta 

3-5 let 

2-3 leta 

4-5 let 

5-6 let 

14 

22 

19 

14 

14 
19 

21 

14 

22 

21 

 

 

 

 
ZAKLJUČNI IZLET 

 

junij  

junij 
junij  

junij 

Molk, Dragar 

Vozel, Mikić, Trdin 
Čebulj, Kern 

Novak T., Perša 

1-2 leti 

2-3 leta 
2-3 leta 

4-5 let 

14 

14 
14 

22 
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junij Kunilo, Podobnik, Novak K. 5-6 let 22 

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA 

V SODELOVANJU S STARŠI 

september, april vse 1-6 let vsi  

 

ZAKLJUČNO SREČANJE 

SKUPINE 

 

junij 

Milunić, Jovan J., Molk P. 

Jereb, Pestotnik 

Kunavar, Firm 

Andrić, S. Kovič 

Kolenc, Volf 

2-4 leta 

3-5 let 

5-6 let 

3-4 leta 

1-2 leti 

19 

21 

21 

19 

14 

 

STARŠI V VRTCU –  

Predstavitev poklica 

celo leto 

po dogovoru 

starši, stari starši 3-4 

5-6 let 

19 

22 

 

DRUŽENJE S ČARODEJEM 4. december Roman Frelih 3-4 let 

3-5 let 

19 

21 

 

SKUPAJ V GORE pomlad Vrtec Domžale vsi vsi  

ŽABICA NA OBISKU od januarja dalje Vozel, Mikić, Trdin 2-3 leta 14  

AKTIVNO VKLJUČEVANJE 

STARŠEV V DOPOLDANSKE 

DEJAVNOSTI 

 

od januarja dalje 

 

Kolenc, Volf 

 

1-2 leti 

 

14 

 

KNJIŽNI NAHRBTNIK celo leto vse 1-6 let vsi  

USTVARJALNA DELAVNICA Z 

OČKI 

 gregorjevo Kunilo, Podobnik, Novak K. 5-6 let 22  

SPUŠČANJE GREGORČKOV marec Kunavar, Firm 5-6 21  

  
GLASBENI NAHRBTNIK Okt -junij Čebulj, Kern 2-3 leta 14  
Z VLAKOM V KAMNIK december Kunilo, Podobnik, Novak K. 

Kunavar, Firm 

5-6 let 

5-6 let 

22 

21 
 

JESENSKO DRUŽENJE S 

STARŠI  

 

oktober 

Vozel, Trdin, Mikić 

Milunić, Jovan, Molk P. 

2-3 leta 

2-4 leta 

14 

19 
 

 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 
 

UVAJALNI SESTANEK ZA 

STARŠE 

 

junij 2018 

 

vse 

 

1-6 let 

 

različno 

 

 

 

 

 
 

 

1. SESTANEK ZA STARŠE 

 

 

 
 

 

september 

 

 

 
 

 

vse 

1-2 leti-soba 1 

5-6 let – soba 8 

3-4 let-soba 6 
2-3 leta- soba 3 

1-2 leti- soba 2 

2-4 leta-soba 5 

10 

22 

12 
12 

12 

17 

11.9.2017 

12.9.2017 

13.9.2017 
11.9.2017 

14.9.2017 

12.9.2017 
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3-5 let- soba 7 

4-5 let –soba 10 

5-6 let- soba 9 

2-3 leta- soba 4 

14 

20 

18 

12 

13.9.2017 

14.9.2017 

7.9.2017 

7.9.2017 

 

2. SESTANEK ZA STARŠE 

 

januar ali februar 

 

vse 

 

vse 

  

 

 

POGOVORNE URE 

 

1 x mesečno 

(po skupinah) 

 

vse 

 

1-6 let 

 

različno 

 

 

PREDAVANJE ZA STARŠE 

 

24.10.2017 

 

Dr. Aleksander Zadel 

 

1-6 let 

 

različno 

 

 

PREDAVANJE ZA STARŠE 

 

januar 2018 

 

Miha KRAMLI 

 

1-6 let 

 

različno 

 

  

 

    

 

 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 
 

Dejavnost Čas izvedbe Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

 

OBISK BOŽIČKA 

 

december 

 

vse 

 

Vrtec DOMŽALE 

 

vsi 

 

vse 

 

 

 

GLASBENIKI NA OBISKU 

december, 

pomlad, 

oktober 

 

vse 

učenca glasbene šole in povabljeni 

starši,  

godalni kvartet 

 

vsi 

 

vse 

 

 

FOLKLORA KUD GROBLJE oktober 3-6 let KUD Groblje vsi vse  

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: 

Babica Zima 

December,  

 

pomlad 

december 

1-4 leta 

 

 

vse 

Tatjana, Urška 

 

 

strokovne delavke enote 

75 

 

 

vsi 

 

 

 

vse 

 

 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA 

Jazbec in njegovo petje 

 

december 

 

vse 

 

Gledališka skupina Vrtca Domžale 

 

vsi 

 

vse 
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OBISK MENAČNIKOVE 

DOMAČIJE 

 

oktober 

 

5-6 let 

5-6 let 

 

KD Franc Bernik 

 

22 

21 

Kunilo, Podobnik, 

Novak K. 

Kunavar, Firm 

 

PISATELJICA NA OBISKU februar 5-6 let Ga. Nina MAV HROVAT 22 

21 

Kunilo, Podobnik, 

Novak K., Kunavar, 

Firm 

 

PREDSTAVA STAREJŠIH 

SKUPIN 

 

december 

 

3-6 let 

Otroci starejše skupine pod 

vodstvom vzgojiteljic 

 

152 

 

Vse 

 

ZVOČNA DELAVNICA 1.februar 3-4 let 

3-5 let 

Mina Kunstelj 19 

21 

Andrić, S Kovič 

Jereb, Pestotnik 

 

 

POLŽEK IN ŽABICA 

PRIPOVEDUJETA 

 

februar 

 

2-4 leta 

 

Milunić, Vozel 

 

33 

 

Milunić, Jovan J., 

Molk P., Vozel, Trdin, 

Mikić 

 

GLASBENO POTOVANJE PO 

SVETU 

pomlad 3-5 let 

4-5 let 

Glasbenika Daniela Jerković, Alojz 

Studen Luj 

21 

22 

Jereb, Pestotnik 

Novak T., Perša 

 

NARODNA GALERIJA februar 5-6 let 

 

5-6 let 

Narodna galerija 22 

 

21 

Kunilo, Podobnik, 

Novak K. 

Kunavar, Firm 

 

BALETNA PREDSTAVA pomlad 5-6 let 

 

5-6 let 

 

Baletna Šola STEVENS 

22 

 

21 

Kunilo, Podobnik, 

Novak K. 

Kunavar, Firm 

 

LUTKOVNA PREDSTAVA december 4-5 let MINI TEATER, Ljubljana 22 Novak T., Perša  

 

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)  
 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

 

GASILCI 

 

oktober 

vse 

1-6 let 

 

evakuacijska vaja 

 

 

 

POLICIJA 

 

maj 

vse 

1-6 let 

Seznanjanje z varnostjo v prometu, policist se predstavi. 

 

 

 

 

 

OŠ RODICA 

 

 

april 

Kunilo, Podobnik, Novak K. 

5-6 let 

Kunavar, Firm 
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5-6 let Spoznavanje šole, okolja, dela, učitelja in sodelovanje s 

prvošolci. 

 
 

KNJIŽNICA DOMŽALE 

(Pravljični Palček in Bralnice pod 

Slamnikom) 

 
 

maj 

Kunilo, Podobnik, Novak K. 
5-6 let 

Novak T., Perša 

4-5 let 

Kunavar, Firm 

5-6 let 

 
Seznanjanje s knjižnjico, poklicem, delom, pravili v 

knjižnjici 

ter odnosa do knjige, družinsko branje in predstavitev 

pravljice otrokom v vrtcu. 

 
 

NARAVOSLOVNO DOPOLDNE 

S KONJEM 

 

oktober 

Andrić,S. Kovič 

3-4 leta 

Doživljanje narave z vsemi čuti.  

KOČIJAŽ – Sandi Močnik oktober Milunić, Jovan, Molk P. 

2-4 

Otrok spoznava staro prevozno sredstvo  

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVSTVENI DOM 

 

 

 

 

 

 

 

celo leto 

Kunilo, Podobnik,  Novak K. 

5-6 let 

Andrić, S.Kovič 

3-4 let 

Vozel, Mikić, Trdin 

2-3 leta 

Milunić, Jovan J., Molk P. 

2-4 leta 

Jereb, Pestotnik 

3-5 let 

Čebulj, Kern 
2-3 leta 

Novak T., Perša 

4-5 let 

Kunavar, Firm 

5-6 let 

 

 

 

 

 

 

 

Ogled filma o čistih zobeh, učenje pravilnega čiščenja zob, 

spoznavanje poklica – zobne asistentke. 

 

 

 

 
 

VRTNARIJA 

 

 
 

jesen, pomlad 

Andrić, S.Kovič 

3-4 let 
Vozel, Mikić, Trdin 

2-3 leta 

Jereb, Pestotnik 

3-5 let 

Čebulj, Kern 

2-3 leta 

Kunavar, Firm 

5-6 let 

 

Seznanjanje otrok z naravoslovnimi dejavnostmi. 

 

 

LEKARNA pomlad Vozel, Mikić, Trdin  Spoznavanje poklica farmacevta in spoznavanje širše okolice.  
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2-3 leta 

Jereb, Pestotnik 

3-5 let 

OBISK TRGOVINE SONČEK IN 

POŠTE NA VIRU 

 

pomlad 

 

Vozel, Trdin , Mikić 

2-3 leta 

 

Spoznavanje poklica trgovec, prodajalec in poštni uslužbenec 

 

KNJIŽNICA V OŠ RODICA februar Jereb, Pestotnik 

3-5 let 

Seznanitev z delom knjižničarke in ogled knjižnice.  

 

ČEBELAR 

 

jesen 

 

vse 

Seznanitev z delom čebelarja, pomen čebel, zdrava prehrana 

– med. 

 

SODELOVANJE Z KS VIR Po dogovoru Kunilo, Podobnik, Novak K. 

5-6 let 

Obisk kulturnega doma Vir – ogled baletne predstave v domu 

in spoznavanje. Da si je v kraju možno ogledati različne 

predstave (Projekt Moj kraj) 

 

FOTOGRAF pomlad vse Fotografiranje otrok, spoznati poklic fotografa.  

 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 
 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik vzgojiteljice Datum Št. ur 

VRTEC DOMŽALE in 

Dr. Alekasander Zadel   

Komunikacija v sodobnem svetu Molk, Dragar, Kolenc, Čebulj, Kern, 

Vozel, Mikić, Molk P., Milunić, Svetlin 

K., Andrić, Jereb, Firm, Kunavar, Novak 

K., Keržan 

 

24.10.2017 

 

 

VRTEC DOMŽALE in 

Saša ŠINKOVEC  

Komunikacija z glino Kolenc, Milunić, Jereb, Volf marec2018  

 

VRTEC DOMŽALE in Fani Kunavar 

   

Matematika kot igra Trdin, Pestotnik, Firm 

 

September 2017  

 

 

Tatjana MOLK  

   

delovni sestanki 

(LDN, tekoče zadeve, urejanje igralnic, 

kabinetov, razno,…) 

 

vse 

 

različno 

 

 

 

VRTEC DOMŽALE 

 

vzgojiteljski zbor (LDN, smernice,…) 

 

vse 

19.6. 2018 

30.8. 2018 

 

 

 

VRTEC DOMŽALE 

strokovni aktivi 

(Komunikacija s starši, mentorstvo in 

vzg. delo, začetno opismenjevanje otrok) 

 

vse 

13.-16.11.2017 

26.2-1.3.2018 

7.-10.5.2018 
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VRTEC DOMŽALE aktivi vodij Tatjana 1 x mesečno  

VRTEC DOMŽALE in Tadeja Lavtižar 

 

QIGONGA DELAVNICA V NARAVI 

 

Novak T., Perša Maj 2018  

VRTEC DOMŽALE in Petra Kociper Začetni koraki šivanja Jovan november  

VRTEC DOMŽALE in Tadeja Mišmaš Gibalne naloge in igre s padalom  Pestotnik, Kunavar, Podobnik oktober  

VRTEC DOMŽALE in Mira Vladimira 
Vrankar 

 
Obnovitvena BIBA PLEŠE  

 
Molk P. 

 
Marec 2018 

 

VRTEC DOMŽALE in ŠAD Mavrica Zdravje na delovnem mestu Vozel, Novak K. Januar 2018  

VRTEC DOMŽALE in Miha KRAMLI Radosti in pasti sodobne tehnologije vse Januar 2018  
VRTEC DOMŽALE in Fani ČEH PRVA POMOČ vse 6. in 8.11.2017 

7. in 9.11.2017 
 

 

 

 

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 
Naslov delavnice, prispevka… 
 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

    
    

 

 

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 
VZGOJITELJICA: Tatjana MOLK 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Urška DRAGAR 

- dela in naloge povezane z vodenjem enote 

- prva pomoč 

- priprava internetnih novic 

- urejanje atrija in hiše za igrače 

- urejenost igralnice in garderobe  

- nabava lekarne in čistil 

- priprava internetnih novic 

- urejanje atrija in hiše za igrače 

- urejenost igralnice in garderobe  

- predsednica inventurne komisije 
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- odgovorna za inventurno komisijo  

VZGOJITELJICA: Vera KOLENC POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Melita VOLF 

- oglasna deska 

- internetne novice (zbiranje za vhod 1) 

- urejanje atrija, sobe 

- skrb za kabinet arhiv 

- urejanje atrija, zunanji kabinet za igrače 

VZGOJITELJICA: Ana ČEBULJ POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Anita KERN 

- športni kabinet 

- urejanje zunanjih igralnih površin 

- knjižnica in  pedagoška soba 

- urejanje atrija, zunanji kabinet za igrače 

- urejanje fotografij, oglasna deska 

VZGOJITELJICA: Tina VOZEL, Nina TRDIN POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Sanja MIKIĆ 

- glasbeni kabinet 

- skrb za Polžabji vrt 

  

- urejanje interne knjižnice in pedagoška soba 

- izvajanje Biba pleše (2 skupini) 

- predstavnica enote za prehrano 

- skrb za Polžabji vrt 

VZGOJITELJICA: Elizabeta MILUNIĆ POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Anja JOVAN, Petra MOLK 

- zunanji kabinet za igrače 

- urejanje fotografij za skupino 

- urejanje telovadnice 

- urejanje atrija 

VZGOJITELJICA: Aleksandra ANDRIĆ POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Darja SVETLIN KOVIČ 

- naravoslovni in Montessori kabinet 

- internetni prispevki 

- pomoč pri razvrščanju sanitetnega materiala 

- skrb za atrij 

VZGOJITELJICA: Lili JEREB POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Vesna PESTOTNIK 

- glasbeni kabinet 

- stara pisarna 

- urejenost igrišča 

- internetne novice za skupino 

- interna knjižnica vhod 2 

- članica sveta zavoda 

- urejenost igrišča 

- internetne novice za skupino 

VZGOJITELJICA: Barbara                         Nataša 

                                   KUNILO                      PODOBNIK 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Katja NOVAK 

- urejanje deske in igralnice                            -  izvajanje Biba pleše 

- knjižnica vhod 2                                           - pospravljanje pisarne 

 - urejanje deske in                                        

    igralnice 

- urejanje umivalnice in igralnice 

- sindikalna zastopnica 

- urejanje skupne oglasne deske in razstavnega panoja VHOD 2 
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VZGOJITELJICA: Fani KUNAVAR POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Mojca FIRM 

- urejanje športnega kabineta 

- urejanje igralnicem oglasne deske, internetne novice skupine 

- urejanje hiš 1 in 2  za igrače  

- urejanje umivalnice, igralnice in fotografij skupine 

VZGOJITELJICA: Tina NOVAK POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Barbara PERŠA 

- naravoslovni in Montessori kabinet 

- urejanje internetnih novic za skupino, oglasne deske, fotografij 

- urejanje hiš 1 in 2  za igrače 

- urejanje umivalnice in igralnice 

- pomoč pri razvrščanju sanitetnega materiala 
 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                                                                                                                                                    ŽIG:  

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                Podpis vodje enote: Tatjana MOLK 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                Podpis ravnateljice: Jana Julijana PIRMAN 
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE RACMAN 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2017/2018 

 ENOTA: RACMAN 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

1. Vanda Prepadnik Jana Kotnik 
 

g. Jaka Cepec 

2. Anamarija Kermavnar Mateja Vuk 

 

g. Jure Nemec 

3. Katarina Kos Juhant Natalija Lukman 

 

ga. Maja Flis 

4. Saša Šinkovec Maja Osolnik 

 

g. Luka Šepec 

 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI:  g. Jure Nemec 
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VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE  

 

1. KOMUNIKACIJA 

 komunikacijske veščine med udeleženci:  

 otrok-vzgojitelj-starš 

 poslušati, slišati, biti čuječ in se izogniti permisivni vzgoji 

 internetna/ spletna odvisnost 

 Prednosti uporabe interneta 

 Sodoben problem, ki prerašča v zasvojenost! 

 Kje je meja? 

  

      2.   VZGOJA ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

 praznovanje 70 let Vrtca Domžale se bo začelo januarja 2018 

 praznovanje 20 let enote Cicidom 

 MOJ KRAJ, nadaljevanje projekta 

 PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK, nadaljevanje   

          

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….. 

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

4. NADALJUJEMO  

• ZDRAVJE 

• MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

• DELOVNA VZGOJA 

• EKOLOGIJA 
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SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 
1. Dopoldansko druženje ob peki palačink 

2. Praznično popoldne 

3. Evakuacijska vaja 

4. Zbiranje plastičnih pokrovčkov  

5. Zbiranje odpadnega papirja v mesecu aprilu 2018 

6. Predstava strokovnih delavk enote Racman za otroke z naslovom Mojca Pokrajculja 

7. Bralnice pod krošnjami 

8. Predstavitev slamnikarstva (g. Betka Kralj, 3. 10. 2017) 

 

 

 

 

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v letošnjem šolskem letu:  

 
7. 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. 

 

Kazalci merljivosti: 

 Učinkovita raba naravnih virov voda (opozorila v umivalnicah s slikovnimi simboli, poskusi in igre z vodo).  

 Varčevanje z električno energijo (opozorila nad stikali s slikovnimi simboli). 

 Ločeno zbiranje odpadkov (ločevanje papirja, plastike, bioodpadkov  in mešanih odpadkov, zbiranje plastičnih pokrovčkov).  
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 Zmerna poraba čistil, pralnih sredstev, papirja, toaletnega papirja. 

 Akcija zbiranja starega papirja. 

 Čiščenje igrišča v vseh letnih časih- spodbujanje otrok, delovna vzgoja. 

 

 

 
8. 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. 

 

Kazalci merljivosti: 

 Preko kvalitetne medsebojne komunikacije (zaposleni, starši, otroci). 

 Otrokom pripraviti dejavnosti za razvijanja spretnosti poslušanja, sodelovanja, medsebojnega sprejemanja. 

 Spodbujanje starejših otrok, da se sproščeno izražajo v skupini, da se vključujejo v dejavnosti- možnost nastopanja pred skupino. 

 Spodbujanje otrok k navezovanju stikov z drugimi otroki, drugih skupin in odraslimi (druženje med skupinami, igralni dnevi). 

 Navajanje otrok na čim bolj samostojni skrbi za svoje potrebe. 

 Spodbujati starše, da svojim otrokom omogočijo čim več možnosti za prakticiranje samostojnosti (oblačenje, slačenje, sezuvanje, 

obuvanje, pospravljaje igralnice, urejanje svojega prostora v garderobi, skrb za svoje igrače…)  

 Socialne igre (medsebojna pomoč, krepitev samopodobe, sprejemanje drugačnosti…)  
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PROJEKTI 
 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

      

 

 

 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 
 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

Moj prvi album V. Prepadnik 

J. Kotnik 

okt. - maj 1-2  14  

 

Mala biba pleše A. Kermavnar okt.- maj 2-3 14  

 

Migajmo z jezički A. Kermavnar okt.- maj 2-3  14  

 

Z račko v svet pravljic 

in pravljični nahrbtnik 

A. Kermavnar, 

M. Vuk 

okt.- maj 2-3 14  

 

Igre na snegu A. Kermavnar, 

M. Vuk 

zima 2-3 

 

14  

Žabice se imajo lepo N. Lukman Sep.- jun. 3 -5  21  

Spretnosti vožnje s 

kolesom, rojeni 2013 

K. Kos Juhant, 

N. Lukman 

maj 2018 3-5 21  

Glasbene delavnice 

 

K. Kos Juhant okt.- maj 3-5 21  

Igre na snegu K. Kos Juhant, 

N. Lukman 

zima 3-5 

 

21  
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Minutke za 

grafomotoriko in 

abecedo 

S. Šinkovec, 

M. Osolnik 

okt.-maj 5-6 24  

Glasbene delavnice 

 

K. Kos Juhant okt.- maj 5-6 24  

Moji dnevi v vrtcu 

 

S. Šinkovec,  

M. Osolnik 

okt.-maj 5-6 24  

Kolesarski dan S. Šinkovec,  

M. Osolnik 

maj 5-6 24 

 

 

Igre na snegu S. Šinkovec,  

M. Osolnik 

zima 5-6 

 

73  

Rolanje S. Šinkovec 

 

maj 5-6 24  

Biba pleše 

 

S. Šinkovec okt. - maj 3-5 

5-6 

45  

Pravljični palček S. Šinkovec, 

M. Osolnik, 

K. Kos Juhant, 

N. Lukman 

 

 

okt.-maj 

5-6 

 

3-5 

24 

 

21 

 

Mali sonček: 

rumen 

 

oranžen/zelen 

 

moder 

 

 

 

S. Šinkovec, 

M. Osolnik, 

K. Kos Juhant, 

N. Lukman, 

A. Kermavnar 

M. Vuk 

okt. - maj 5-6 

 

3-5 

 

2-3 

24 

 

21 

 

14 
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 
 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

Abonma FRU- FRU Gledališče FRU-

FRU 

Enota Racman januar, marec, april 49  

 

Jesenovanje  Vrtec Domžale Škofja Loka jesen 2017   

 

Plavalni tečaj Azimut Atlantis pomlad 2018   

 

Plesna šola Miki Plesna šola Miki Vrtec Racman okt.-maj   

 

Tečaj angleščine 

 

Navitas  Vrtec Racman okt.-maj   

Gledališki abonma 

KD Franca Bernika 

 

KD Franca 

Bernika 

KD Franca Bernika celo leto 24  

 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 
 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

Izlet do gozda in bližnje 

okolice 

 pomlad 2018 1-2 V. Prepadnik, 

J. Kotnik 

Otroci se sprehodijo do 

gozda, ga opazujejo in 

raziskujejo, opazujejo 

okolico vrtca.  

            

Obisk kmetije v 

Dragomlju  

maj 2018 2-3 A. Kermavnar, 

M. Vuk 

Spoznavanje življenja in 

živali na kmetiji. 

 

 

Obisk bližnjega travnika pomlad 2018 2-3 A. Kermavnar,  

M. Vuk 

Spoznavanje življenja in 

živali na travniku. 
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Obisk Živalskega vrta 

 

pomlad  2018 

 

3-5 

K. Kos Juhant, 

N. Lukman 

Vožnja z avtobusom in 

spoznavanje in 

raziskovanje živali. 

 

Sprehodi v okolico vrtca celo leto 3-5 K. Kos Juhant, 

N. Lukman 

 

Raziskovanje okolice, 

varno vključevanje v 

prometu, razvijanje gib. 

sposobnosti. 

 

Arboretum Volčji Potok 4. 10. 2017 5-6 

 

3-5 

S. Šinkovec,  

M. Osolnik, 

K. Kos Juhant, 

N. Lukman 

Opazovanje narave in 

spreminjanje njene okolice 

 

 

Obisk folklorne skupine 

v Grobljah 

april 2018 5-6 S. Šinkovec,  

M. Osolnik, 

 

Sodelovanje z folklornimi 

skupinami in 

medgeneracijsko druženje. 

 

 

Pohod do Štude jesen ali pomlad 5-6 S. Šinkovec,  

M. Osolnik, 

 

Skrb za zdravje.  

 

Pohodi okoli vrtca 

 

skozi celo leto 5-6 

 

 

S. Šinkovec,  

M. Osolnik, 

 

Navajanje otrok na varno 

hojo v prometu in skrb za 

zdravje. 

 

Pohod do Pšate- ogled 

gasilskega doma PGD 

Pšata-Dragomelj 

Pomlad 5-6 

 

3-5 

S. Šinkovec,  

M. Osolnik, 

K. Kos Juhant, 

N. Lukman 

Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja. 

Seznaniti se z delom 

gasilca, ogled gasilskega 

vozila. 
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SODELOVANJE S STARŠI 
 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

Čarobno druženje s starši december 2017 V. Prepadnik 

J. Kotnik 

1-2          

 

 

Preživimo dopoldne z 

babico in dedkom 

pomlad 2018 V. Prepadnik 

J. Kotnik 

1-2           

 

 

Pomladno srečanje s starši pomlad 2018 V. Prepadnik 

J. Kotnik 

1-2   

Zaključno srečanje s starši 

 

junij 2018 V. Prepadnik 

J. Kotnik 

1-2  

 

           

 

Novoletno srečanje z 

delavnico za otroke in starše  

30. 11. 2017 

 

A. Kermavnar 

M. Vuk 

2-3   

Pomladno srečanje z 

delavnico za otroke in starše 

marec/april 2018 A. Kermavnar 

M. Vuk 

2-3   

Medgeneracijsko druženje s 

starimi starši 

marec/april 2018 A. Kermavnar 

M. Vuk 

2-3   

Zaključek s starši maj/junij 2018 A. Kermavnar 

M. Vuk 

2-3   

Medgeneracijsko druženje s 

starimi starši 

pomlad 2018 K. Kos Juhant 3–5    

Novoletna čajanka s starši december 2017 K. Kos Juhant, 

N. Lukman 

3–5    

 

Pomladno srečanje s starši 

 

pomlad 2018 K. Kos Juhant, 

N. Lukman 

3–5    

Zaključek s starši junij  2018 K. Kos Juhant, 

N. Lukman 

3–5 

 

  

Medgeneracijsko druženje s 

starimi starši 

december 2017 S. Šinkovec,  

M. Osolnik 

5-6   
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Novoletni nastop za starše 

 

december 2017 S. Šinkovec,  

M. Osolnik 

5-6   

Delavnica z mamicami 

 

marec 2018 S. Šinkovec,  

M. Osolnik 

5-6   

Zaključek s starši 

 

junij 2018 S. Šinkovec,  

M. Osolnik 

5-6   

Zbiranje starega papirja 

 

april 2018 Vse strokovne delavke enote 

Racman 

1-6   

Zbiranje plastičnih 

pokrovčkov- NGU 

celo leto Vse strokovne delavke enote 

Racman 

1-6   

Praznično popoldne pomlad 2018 Vse strokovne delavke vrtca 

Domžale 

1-6   

Skupaj v gore 

 

7. ali 14. april 2018 Vse strokovne delavke enote 

Racman 

1-6   

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 
 

Prvi sestanek za starše 13. 9. 2017 

 

6. 9. 2017 

 

12. 9.2017 

 

11. 9. 2017 

V. Prepadnik 

J. Kotnik 

A. Kermavnar 

M. Vuk 

K. Kos Juhant, 

N. Lukman 

S. Šinkovec,  

M. Osolnik 

1-2 

 

2-3 

 

3-5 

 

5-6 

  

Drugi sestanek za starše januar 2018 V. Prepadnik 

J. Kotnik 

A. Kermavnar 

M. Vuk 

K. Kos  Juhant, 

N. Lukman 

S. Šinkovec,  

M. Osolnik 

1-2 

 

2-3 

 

3-5 

 

5-6 
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Pogovorne ure 1 krat mesečno V. Prepadnik 

J. Kotnik 

A. Kermavnar 

K. Kos Juhant 

S. Šinkovec 

1-2 

 

2-3 

3-5 

5-6 

  

Predavanje za starše: 

Komunikacija v sodobnem 

svetu 

24. 10. 2017 Dr. Aleksander Zadel, 

psiholog 

1-6   

Predavanje za starše: 

Radosti in pasti sodobne 

tehnologije 

 

9. 1. 2018 Miha Kramli, Psihoterapevt, 

vodja centra za odvisnost 

1-6   

 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 
 

Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

Obisk Božička december 

2017 

vse 

skupine, 

1-6 

g. Hrovat  Vse strokovne 

delavke enote 

Racman 

 

 

Predstava za otroke v izvedbi 

vzgojiteljic enote Racman 

Mojca Pokrajculja 

februar 

2018 

vse 

skupine, 

1-6 

Vse strokovne delavke enote 

Racman 

 Vse strokovne 

delavke enote 

Racman 

 

 

Poslušanje ljudskih pesmi 

 

februar 

2018 

vse 

skupine, 

1-6 

Ženski pevski zbor Staneta 

Habeta 

 Vse strokovne 

delavke enote 

Racman 

 

 

Novoletna predstava 

gledališke skupine Vrtca 

Domžale, Jazbec in njegovo 

petje 

december 

2017 

vse 

skupine, 

1-6 

Strokovne delavke 

Vrtca Domžale 

 Vse strokovne 

delavke enote 

Racman 
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Poslušanje ljudskih pesmi februar 

2018 

vse 

skupine, 

1-6 

Ženski pevski zbor Staneta 

Habeta 

 Vse strokovne 

delavke enote 

Racman 

 

Gledališki abonma skozi celo 

leto- tri 

predstave 

5-6 KD France Bernik 24 S. Šinkovec,  

M. Osolnik, 

 

 

 

Bralnice pod krošnjami skozi celo 

leto 

vse 

skupine, 

1-6 

Strokovne delavke 

enote Racman 

73 Vse strokovne 

delavke enote 

Racman 

 

 

Zaključek Pravljičnega palčka junij 2018 3-5 

5-6 

Knjižnica Domžale 45 K. Kos Juhant, 

N. Lukman, 

S. Šinkovec,  

M. Osolnik 

 

 

Abonma FRU-FRU januar , 

marec, 

april 2018 

1-5 Gledališče FRU-FRU 49 K. Kos Juhant, 

N. Lukman, 

A. Kermavnar, 

M. Vuk, 

V. Prepadnik, 

J. Kotnik 

 

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..) 
 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

Fotograf 

Art Pro 

januar 2018 

 

Vse vzgojiteljice,  

vse skupine 

Poklic, seznanjanje z opremo, fotografiranje  

PGD Podgorica-Šentjakob in 

PGD Pšata-Dragomelj; 

evakuacijska vaja 

13 . 10. 2017  

 

Vse vzgojiteljice,  

vse skupine 

Preprečevanje naravnih nesreč, evakuacija. 

 

 

OŠ Dragomelj - dan odprtih 

vrat za devetošolce 

januar 2018 Vse vzgojiteljice,  

vse skupine 

Predstavitev dela v vrtcu, poklic vzgojiteljice  
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Papirnica Količevo, 

zbiranje starega papirja 

april 2018 Vse vzgojiteljice,  

vse skupine 

Skrb za ohranjanje čiste narave. Ekološka 

osveščenost. 

 

OŠ Dragomelj – obisk 

knjižnice 

februar 2018 S. Šinkovec    5-6 Obisk šolske knjižnice in seznanitev s poklicem 

knjižničarja. 

 

 

OŠ Dragomelj 

 

celo leto  S. Šinkovec    5-6 Medsebojno druženje in spoznavanje šole kot okolja.  

 

ZD Domžale, gospa N. Jeras, 

zobna preventiva 

jesen in 

pomlad 

S. Šinkovec    5-6 

K. Kos  Juhant    3-5 

Otrokom prikazati pravilno čiščenje zob na njim 

primeren način. Pogovor o pomenu rednega čiščenja 

zob. 

 

 

OŠ Dragomelj- telovadba v 

telovadnici 

okt.- maj K. Kos Juhant, 

N. Lukman,     3-5 

S. Šinkovec,  

M. Osolnik      5-6 

Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 

in sprostitev.  

 

 

Obisk policista 

 

maj 2018 S. Šinkovec,  

M. Osolnik,     5-6 

Predstavitev poklica, seznanitev z varnostjo v 

prometu. 

 

 

Obisk čebelarja 

 

november 

2017 

 

S. Šinkovec,  

M. Osolnik,     5-6 

Poklic, zdravje v vrtcu  

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 
 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

Vrtec Domžale 

Strokovni aktivi 

Komunikacija s starši 

Mentorstvo in vzgojno delo 

Začetno opismenjevanje otrok 

Vse strokovne delavke 

enote Racman 

  

 

 Vrtec Domžale  - Fani Čeh Prva pomoč Vse strokovne delavke 

enote Racman 
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Vrtec Domžale - dr. Aleksander 

Zadel 

Komunikacija v sodobnem svetu Vse strokovne delavke 

enote Racman 

24. 10. 2017  

Vrtec Domžale - Miha Kramli Radosti in pasti sodobne 

tehnologije 

Vse strokovne delavke 

enote Racman 

9. 1. 2018  

Vrtec Domžale - Saša Šinkovec Komunikacija z glino A. Kermavnar, K. Kos Juhant marec 2018  

Vrtec Domžale - Mira Vladimira 

Vrankar 

Ponovitvena Biba pleše-plesna 

delavnica 

A. Kermavnar 7. 3. 2017  

Vrtec Domžale - Petra Kociper Začetni koraki šivanja J. Kotnik 27. 11. 2017,  

28. 11. 2017,  

29. 11. 2017 

 

Vrtec Domžale – Tadeja Mišmaš Gibalne naloge in igre z igralnim 

padalom za predšolske otroke 

A. Kermavnar 2. 10. 2017  

ŠAD Mavrica Zdravje na delovnem mestu – 

praktične vaja 

A. Kermavnar 15. 1. 2018  

Supra, d.o.o. 14. strokovni posvet dobre prakse 

v vrtcu: 

A. Kermavnar 

 

januar 2018 

 

 

Cankarjev dom Kulturni bazar A. Kermavnar  marec 2018  

Vrtec Domžale 

Jana Julijana Pirman 

Vzgojiteljski zbor Vse strokovne delavke 

enote Racman 

19. 6. 2018   

Vrtec Domžale 

Jana Julijana Pirman 

Vzgojiteljski zbor Vse strokovne delavke 

enote Racman 

30. 8. 2018   

 

 

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 
Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

Gledališka skupina Vrtca 

Domžale 

K. Kos Juhant decmber 2017  

Komunikacija z glino S. Šinkovec marec 2018  
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DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 
VZGOJITELJICA: Vanda Prepadnik 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Jana Kotnik 

Skrbi za računalnik, skrbi za knjižnico, ureja kotiček za starše in 

oglasno desko v vetrolovu 
 

 

Beleži in pregleduje igrala na igrišču in skrbi za čistočo in ustreznost 

igrišča. Kontrola rokov uporabe sanitetnega materiala v omaricah s 

prvo pomočjo. Skrbi za urejenost garderobe (Polžki). 

VZGOJITELJICA: Anamarija Kermavnar 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Mateja Vuk 

Vodi enoto, skrbi za kamero, izvaja kontrolo beleženja čiščenja po 

igralnicah, skrbi za digitalni fotoaparat, naroča mobi kartice. 

 

Skrbi za likovni kabinet, skrbi za urejenost garderobe (Račke), pometa 

pred vrtcem, skrbi za urejenost vetrolova 

 

VZGOJITELJICA: Katarina Kos Juhant 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Natalija Lukman 

Sindikalna zastopnica, inventurna komisija, skrbi za  plastične 

pokrovčke (kontakt), naroča sanitetni in sanitarni material, ureja 

cvetlična korita 

Skrbi za pralnico in perilo, skrbi za urejenost garderobe (Žabice), 

skrbi za urejenost zgornjih prostorov (kabinet, večnamenski prostor)  

 

VZGOJITELJICA: Saša Šinkovec 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Maja Osolnik 

Ureja kotiček  za starše, ureja pisarno, naroča glino, skrbi za peč za 

glino, skrbi za knjige iz Knjižnice Domžale.  

Skrbi za urejenost garderobe (Želvice), skrbi za urejenost športnih 

pripomočkov v vrtcu (omara, kotiček), skrbi za odnašanje pokrovčkov 

na zbirno mesto. 
 

 

 

 

 

Datum: 20. 9. 2017                                                                  ŽIG:                                                    Podpis vodje enote: 

 

                                                                                                                                                             Podpis ravnateljice 


