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Letni delovni načrt Vrtca Domžale                                                          
za  šolsko leto  2016/2017 

 

 
Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) Vrtca Domžale  je osnova za izdelavo letnih delovnih 

načrtov individualnih načrtov vzgojiteljic in posameznih enot, ki so načrtovani na osnovi 

otrokove starosti 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. 

 

 

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 vzgojno izobraževalnega 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;    
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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.  
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STRATEŠKI CILJI za obdobje od 2013 do 2018 

IN REALIZACIJA V 2016/17 
 

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). 

 

http://www.vrtec-domzale.si/koliko/kolicevo/kolicevo.html
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STRATEŠKI CILJI ENOTE CICIDOM, ki jih BODO REALIZIRALI  v šolskem letu 

2016/17: 

 
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, 

- najmlajši se varno sprehajaj (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, 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 s čebelarjem,  

- seznanjanje z bližnjimi tovarnami (papirnica, helios). 

 

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 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). 
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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 2016/17: 

 
 V letu 2016/2017 bomo v okviru gibalnih dejavnosti skozi celo leto večkrat mesečno 

izvajali sproščene gibalne dejavnosti vezane na doživljanje gozda in obvladovanje 

širšega prostora. 

 

 V letu 2016/17 bomo skozi letne čase opazovali naravo v bližnji okolici, nabirali 

naravni material in ga uporabili v igralnici. 

 

 V letu 2016/2017 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 2016/2017 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 ...). 

  

 

 

 

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 2016/17: 

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

vrtcev – Kekčevi in Mlinčkovi meljemo prijateljstvo  (nadaljevanje) 

 

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

njegovega življenja (opazovanje sadnega drevesa skozi letne čase) 

 

3. Oživljanje kulturne dediščine (ljudske pevke,  narodna noša, obisk folklorne skupine) 
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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 

2016/17: 

 

-VREDNOTE KOT DEL VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA(UPOŠTEVANJE VREDNOST, KI 

SO NAM BILE DANE V ZIBKO:UPORABA  VLJUDNOSTNIH IZRAZOV,ZMOŽNOST 

REČI OPROSTI,SPREJEMATI DRUGAČNOST,POMAGATI,BITI 

STRPEN,OPTIMISTIČEN,DELITI POZITIVNOST…) 

-vsaka skupina izdela plakat z vljudnostnimi izrazi in ga pritrdi na vidno mesto za spodbudo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2016/17: 

 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 VKLJUČEVANJEV DEJAVNOSTI IN VSAKDANJE ŽIVLJENJE 

 VEČJI POUDAREK NA RAZVIJANJU PRIJATELJSTVA IN UPOŠTEVANJE 

INDIVIDUALNIH RAZLIK 

 EKOLOŠKO OSVEŠČANJE 

http://www.vrtec-domzale.si/koliko/mlincek/mlincek.html
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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: 

o 2013/14 OSTRŽKOVA ZAKLADNICA KAMENJČKOV (zbiranje kamnov, 

izdelki iz kamnov, razstava…) 

o 2014/15 OSTRŽKOVA ZAKLADNICA SEMEN (zbiranje, setev, izdelki, 

razstava…) 

o 2015/16 OSTRŽKOVA DREVESNA ZAKLADNICA (listi, vejice, lubje, 

plodovi, izdelki, posadimo grm ali drevo…) 

o 2016/17 OSTRŽKOVA VODNA ZAKLADNICA (školjke, naplavine, 

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

o 2017/18 OSTRŽKOVA TRAVNIŠKO -  POLJSKA ZAKLADNICA (herbarij, 

suho cvetje, zelišča, nova gredica…) 

 

- pripraviti otroke in vrtec Ostržek za praznovanje 40. rojstnega dne vrtca (razstava, dan 

odprtih vrat… ) 

 

- približati gibanje kot prijetno aktivnost in ne kot tekmovalno panogo, v skladu s cilji 

projekta Mali sonček, spoznavati pomen sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja 

različnosti: 

o vključiti starše oz. stare starše v vsaj 3 aktivnosti letno (v vsaki skupini) 

o uporabiti gibanje kot pomemben dejavnik koristne izrabe prostega časa (vsak 

dan gibalne minute poleg drugega gibanja, 1x tedensko sprehod, uporaba mini 

fitnes naprav in drugih pripomočkov v času neugodnih vremenskih razmer za 

daljše bivanje zunaj 

 

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

2016/17: 

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

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih (opazujemo cvetlice, pripravimo 

razstavo, izdelamo herbarije, zasejemo cvetlični  in zeliščni vrt), 

- 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. 

http://www.vrtec-domzale.si/koliko/ostrzek/ostrzek.html
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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 

2016/17: 

 

GIBANJE 

- uporaba telovadnice (predvsem v primeru slabega vremena in v zimskem obdobju) 

- vsakodnevne različne gibalne aktivnosti na igrišču 

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

DELOVNA VZGOJA 

- urejanje okolice vrtca enkrat mesečno z otroki 

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

STRPNOST  

-          otroci, starši, zaposleni 

- spodbujati prijateljstvo – sprejemati drugačnost 

http://www.vrtec-domzale.si/koliko/vir/vir.html
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- učiti se strpnosti in komunikacije 

 

OSNOVNI BONTON 

-          navajanje na vljudnostne izraze (otroci, starši, zaposleni) 

-          osnove kulturnega prehranjevanja 

 

 

 

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 ...  

 Obisk pravljičarke. 

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

2016/17: 

 
1. 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) 
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 Sodelujejo pri pripravi lastnega lutkovnega gledališča 

 Lutkovna igra v izvedbi starejših otrok za mlajše  

 Lutkovna igra v izvedbi 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 ...  

 Obisk pravljičarke. 

 

 

2. SODELOVANJE MED VRTCEM  IN DRUŽO 

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, skupnih 

izletov s starši, športnega popoldneva, obiskov staršev na popoldanskih delavnicah, 

novoletna čajanke, dopoldanskih obiskov 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 

 

 

SAVSKA  

 
     Uravnotežen razvoj otroka na socialnem področju 

     Spoznavanje sebe, razvijanje čustvene inteligentnosti in socialnih veščin    

     pri otrocih. 

   
-  Kakovostno sobivanje ( spoštovanje otrokovih idej), 

- dobra samopodoba -  biti opažen, imeti več možnosti za sporočanje, znati se  izpostaviti 

in se dobro počutiti,  

- razvoj  samostojnosti ( pusti mu, da naredi sam), 

- organizacija dela, ki omogoča individualno izražanje v skupini, pogoj manjše skupine. 

- aktivne oblike učenja, 

- opazovanje otroka, 

- kultura dialoga:  kultura poslušanja, izražanje različnih mnenj brez sodb in zaključkov 

odraslih, učenje komunikacije z zgledom, 

- socialne igre. 

             

 

http://www.vrtec-domzale.si/koliko/savska/savska.html
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   Ozaveščanje za trajnostni razvoj – Okoljsko opismenjevanje 

   Spodbujanje otrokove občutljivosti za okolje – vzgoja za zdrav način  

   življenja  v zdravem in spodbudnem okolju.  

 

- Čuvanje narave, uživanje v naravi, opazovanje narave z vsemi čuti, 

- sprehodi v naravo, 

- skrb  za  rastline  v otrokovem  bivalnem okolju, 

- ureditev vrtička, sajenje in skrb za rastline, 

- opazovanje sprememb v naravi ( v ožjem/ okolica  in površine vrtca in širšem okolju/ 

travnik, gozd..), 

- povezovanje z  društvi s področja narave ( čebelarji, vrtnarji, gozdarji, turistično 

društvo…), 

- skrb za živali ob vrtcu, 

- ločevanje odpadkov v igralnici, na igrišču, 

skrb za smotrno porabo energije, vode  in materiala, 

- skrb za urejeno okolico vrtca, 

- zbiranje starega papirja dvakrat letno, 

- zbiranje zamaškov za ljudi, ki potrebujejo dodatno finančno pomoč za nakup 

zdravstvenih pripomočkov. 

Govorno razumevanje in izražanje 

Otroku omogočiti spodbudno okolje: vodene knjižne dejavnosti – skupno branje, spodbujanje 

simbolne igre, rutinske in prehodne dejavnosti, ki lahko z individualnim pristopom omogočamo 

razvijanje govornega razvoja, oz. govornega razumevanja, govornega izražanja in 

metajezikovno zavedanje. 

-  Zagotavljati otrokom veliko tiskanega gradiva, slikanic in otroških knjig,  

-  jih spodbujati  k dejavnostim pri katerih uporabljajo simbolno izražanje, 

- skupno branje z vzgojiteljico – razvijanje besednjaka, razumevanje besed, 

- pogovori v manjših skupinah, individualni pogovori z otroki, 

- otrokom nuditi možnost, da se verbalno izražajo, znajo opisati svoja čustva, počutja, 

misli, 

- otrokom posredovati krajša navodila, preverjati njihovo razumevanje – v igri, vodenih 

in rutinskih dejavnosti. 

 

   Sodelovanje med skupinami  

- Pomoč starejših otrok mlajšim (pri obuvanju, oblačenju, na sprehodih, pri urejanju 

igralnic..), 

- igranje mlajših otrok v starejši skupini in obratno,  

- vključevanje v dejavnosti, prehajanje tekom dopoldneva – tedenske delavnice ali 

tematski dnevi. 
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PRIORITETNE VZGOJNE NALOGE V VRTCU DOMŽALE 
 

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, torej poteka že 

dvanajsto leto in se je skozi čas in izkušnje ves čas bogatil in sledil novim smernicam. 
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PRIORITETNE NALOGE za šolsko leto 2016/2017 
 

1. IGRA  

    Narava je naša igralnica- gozd                                    

Otroku omogoča: 

• svobodo gibanja, orientacijo in obvladovanje širšega prostora 

• igro z naravnimi materiali 

• doživljanje z vsemi čutili in celostni razvoj 

• biti zunaj v vseh vremenskih razmerah (razen v ekstremnih), primerna oblačila 

in obutev 

• jutranji pozdrav, praznovanje rojstnega dne, raziskovanje gozda, pravljičnost 

gozda 

 

Igralnica – inovativno in spodbudno učno okolje 

• funkcionalni igralni kotički: konstrukcijski, kotiček za poezijo, samo z 

nestrukturiranim materialom, zidarski, 

• čez poligon do znanja z matematično nalogo, z orientacijo, zapomnitvijo…. 

 

Igra brez strukturiranega materiala 

• …ali igra brez igrač; ali igrače na počitnicah….(ljubkovalne pustimo v igralnici, 

vse ostale odstranimo)  

• dan, teden, mesec?  

• krpe, papir, les, odpadne plastenke, zamaški…. 

• razvijamo: kreativnost, sodelovalnost, idejnost, otroke sili k razmišljanju…po 

načelu: „manj materiala, več domišljije“ 

 

2. ČAS                                                                                                         
Dolžina dneva je za vse enaka, ima 24 ur, razlikujemo se le po tem,                          kako 

si ga razporedimo. 

• Otrok: pozna dnevni red, meri čas (peščena ura, slikovna ura dnevnih dejavnosti…) 

• Odrasli: oceni in nameni dovolj časa za igro, vodene dejavnosti….. 

 

    3. KOMUNIKACIJA                                
• otrok   -   odrasel, odrasel  -  odrasel,     otrok   -   otrok 

• spoštljiva, strpna, uporaba vljudnostnih izrazov 
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• neposredna ali s pripomočki: knjiga, računalnik, igra in igrača… 

 

4. DNEVI KNJIGE IN  

BRALNICE POD KROŠNJAMI 

• Knjižni kotički, v igralnici in na prostem                             

• Otrokom: bogati jezik, vzbuja domišljijo, umirja,  

• S starši: bralna delavnica..           

                                       

5. ZDRAVJE  
• Praznovanje rojstni dni brez hrane, v ospredju praznovanja je OTROK – 

SLAVLJENEC. 

• Bivanje in igre NA PROSTEM v vseh vremenskih pogojih (pelerine, dežniki, obutev, 

senca, tekočina…)                                                    

 

 

6. DELOVNA VZGOJA  

• vključevanje otroke v pridobivanje delovnih  navad se nadgrajuje: zadolžitve, urejanje 

gredic, pometanje,  dežurstva…                       

• Delovno-čistilna akcija v vrtcu (igrišče in okolica vrtca) 1 dan/15. - 17. marec 2017 

 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI, ki povezujejo vse enote 
 »MALI SONČEK«, gibalne dejavnosti se po začrtanem programu izvajajo v 

skupinah otrok od 2. leta dalje 

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

 ROLANJE – za otroke letnik 2011, v vseh enotah, spomladi  

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

otroke letnika 2011, 2012,  v spomladanskem času 

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

april)  

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

 SKUPAJ V GORE, 1. ali 8. april 2017 

 ŠPORTNO POPOLDNE, 20.april 2017, skupaj s starši, isti dan v vseh enotah 

 NOVOLETNA PREDSTAVA za otroke (gledališka skupina Vrtca Domžale)  
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 BRALNICE POD KROŠNJAMI, celo leto(na igriščih bralni kotički V RAZLIČNIH 

LETNIH ČASIH) 

 PISATELJICA PRIPOVEDUJE –v februarju 

 VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU - v sodelovanju s Policijsko postajo 

Domžale 

 SODELOVANJE Z GASILCI  v krajevnih skupnostih v mesecu oktobru; nujna 

izvedba EVAKUACIJSKE VAJE v oktobru 

 TEDEN OTROKA;  OD 3. DO 9. OKT. 2016 

 z dodatnimi obogatitvenimi vsebinami v enotah odprtih vrat; vsebine in DEJAVNOSTI 

IZHAJAJO OTROKA 

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI – zunanji izvajalci 
 

• otroški gledališki abonma (KD Franca Bernika, KD Radomlje in gostovanje gledališča 

v vrtcu) 

• jesenovanje:  1.termin: 10.-12. 10. 2016  

                       2.termin: 12.-14. 10. 2016 

  3.termin: 17.-19. 10. 2016 

• plavalni tečaj; marec in april 2017 

• V popoldanskem času bomo organizirali Cicibanove urice in Biba se igra, v enoti 

Palček 

 

 

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… 

 

 

DEJAVNOSTI V POPOLDANSKEM ČASU  

 
Vrtec izvaja popoldanske dejavnosti Cicibanove urice in Biba se igra za otroke, ki niso 

vključeni v vrtec. Program financira občina Domžale. 

 

 CICIBANOVE URICE (3-6 let) in BIBA SE IGRA 1-3 skupaj s starši) 

           Palček: vodi Mojca Firm 
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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.  

Program vključuje tudi prehrano. 

 

Cicibanove urice – za otroke od 3. leta starosti dalje in Biba se igra – za otroke do 3. let starosti 

bomo začeli izvajati v oktobru ob tednu otroka in jih izvajali do predvidoma konca maja 2017. 

 

Tudi vse delavnice in tečaji se pričnejo v oktobru 2016 in trajajo do predvidoma konca maja 

2017. 

 

 

ORGANIZACIJA DELA 
 

Šolsko leto pričenjamo s 9 dislociranimi enotami, v katerih je v 48 oddelkih dnevnega programa 

vključeno 905 otrok, in sicer v: 

 

I. starostna skupina  17 oddelkov                                        238 otrok 

Kombinirana skupina    6 oddelek                                             113 otrok 

II. starostna skupina        25  oddelkov                                   554 otrok 

skupaj    48 oddelkov     905 otrok 

 

Vsi oddelki dnevnega varstva so 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 .  

 

 

DEŽURSTVO 

1. Od torka, 27. do petka, 30. 12. 2016.  

            Ta dva dneva so odprte enote: Cicidom, Gaj, Kekec, Krtek, Ostržek, Palček, 

            Racman. 

            Otroci: iz enote Mlinček bodo v enoti Kekec,  

                        iz enote Savska pa v enoti Ostržek.  

 

2. Dežurstvo za vse enote  

• CICIDOM v petek, 28. 4. 2017 

• GAJ v ponedeljek, 14. 8. 2017  

 

3. POLETNO ZDRUŽEVANJE: Mlinček v Kekcu, Cicidom v Gaj in Savska v 

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

enoti CICIDOM, Vir. 

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

prazničnih dneh, ki vrtcu omogoča racionalno organizacijo dela. 

V teh dneh se predvidoma organizira tudi skupno dežurstvo za enoti Mlinček in Kekec, in sicer 

v Kekcu. V kolikor bi skupno število prijavljenih otrok presegalo normative kapacitet Kekca, 

se dežurstvo izvaja v vsaki enoti posebej. 

 

V času poletnih počitnic, in sicer med 10. 7. in 25. 8. 2017 bodo združene tudi naslednje 

enote: Mlinček v Kekcu, Savska v Ostržku  in Cicidom v Gaju. 

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 strokovne delavke neposrednega dela z otroki je v skladu z zakonom 30 ur 

tedensko za vzgojiteljice in 35 ur tedensko za pomočnice vzgojiteljic. 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,…..). 

 

Publikacija, urniki dela, plan kadra in sistemizacija so sestavni del Letnega delovnega načrta in 

so na vpogled na Upravi Vrtca Domžale. 

 

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

na potrebe v smislu kvalitetnejšega dela in racionalizacije časa, tudi spremeni oz dopolni. 
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Vsi zaposleni 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 ZA STARŠE 

 
SPODBUDNA OKOLJA ZA OPTIMALNI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA 

    OTROKA 

Izvajalec: dr. Dušan Rutar 

Termin: 27. 10. 2016 od 17. – 18.30 ure 

 

6 KORAKOV DO ZDRAVEGA ODNOSA DO ŠPORTA 

          Izvajalec: Klemen Kobal, spec.psihoterapije 

          Termin: 17. 1. 2017, 17. – 19. ure 

          Predavanje je namenjeno tudi staršem 

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVK/DELAVCEV  
 

OBVEZNA  IZOBRAŽEVANJA 

 

I. SPODBUDNA OKOLJA ZA OPTIMALNI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA 

OTROKA 

Izvajalec: dr. Dušan Rutar 

Termin: 27. 10. 2016 od 17. – 18.30 ure 
 

Izobraževanje  je namenjeno tudi staršem. 

 

II. HACCP 
 

            Izvajalka: Simona Klarič, dipl. ing. živ. teh. vodja prehrane  

            Termin: 1. skupina:  9. 11. 2016 

                           2. skupina: 10. 11. 2016 

 

IZOBRAŽEVANJE PO IZBIRI  
 

1. TEČAJ NORDIJSKE HOJE 
Izvajalka: Mojca Šraj 

Termin: marec 2017 (4 urni tečaj) 

 

2. SKRIVNOSTNE VAJE QIGONGA (HUI CHUN GONG) 

Izvajalka: Tadeja Lavtižar, dipl. vzg. pred. otrok 

Termin: april ali maj  2017 (2 urna delavnica) 
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3. BIBA PLEŠE 2 

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

Termin: 22. 2. 2017 

4. ZNEBIMO SE STRESA Z MEDITACIJO 

Izvajalka: Barbara Kunilo, uni. dipl, umet. zgod. in geo., vzg. pred. otrok 

Termin: 1x mesečno (oktober do maj) 

 

5. ŠTUDIJSKE SKUPINE 

             Vsebina: NA OTROKA OSREDOTOČEN KURIKUL 

          Izvajalec: ZRSŠ 

                      Termin: Srečanja bodo potekala neposredno in na daljavo, v skupnem  

                      obsegu 8 ur.  

                      Spletna prijava na študijska srečanja bo objavljena v začetku septembra. 

 

6. 6 KORAKOV DO ZDRAVEGA ODNOSA DO ŠPORTA 

          Izvajalec: Klemen Kobal, spec.psihoterapije 

          Termin: 17. 1. 2017, 17. – 19. ure 

          Predavanje je namenjeno tudi staršem 

 

7. TIMSKA PLESNA DELAVNICA 

          Izvajalec: Plesna šola Miki 

          Termin: 2x dve uri v mesecu januarju 2017 

 

8. JOGA ZA OTROKE 

          Izvajalka: Alenka Lovšin, uni.dipl.ped., vzg. pred. otrok 

          Termin: 20. 10. 2016 

 

9. TEHNIKA V VRTCU – delavnica 

         Izvajalki: Slavica Perpar Ibrčič, dipl. vzg. pred. otrok 

         Termin:  marec 2017, predvidoma 3 šolske ure 

 

Vrtec Domžale kot eno izmed oblik promocije zdravja na delovnem mestu, 

ponuja tudi telesno vadbo: 
 

ZDRAVA VADBA ABC (za strokovne delavke/delavce in tehnično osebje) 

Izvajalec: ŠAD Mavrica 

Termin: vsak ponedeljek, ob 18. uri od oktobra 2016 do maja 2017,  

v enoti Gaj 

 

OPIS PREDAVANJ IN DELAVNIC 
 

1. TEČAJ NORDIJSKE HOJE 
Nordijska hoja je oblika vadbe, primerna za ljudi vseh generacij in različne telesne 

pripravljenosti. 

Na tečaju se bomo naučili: 

- Pravilne tehnike (različnih korakov) nordijske hoje 

- Ogrevanja in raztezanja s pomočjo palic 

- Vaje za moč 

- Pomena aerobne vadbe in rednega izvajanja vadbe 

- Vadbe v parih 



 
 

26 
 

- Bistvenih razlik med navadnimi pohodnimi palicami in palicami za nordijsko hojo 

- Ohlajanja, raztezanja po zaključku vsakokratne aktivnostjo 

 

Prva ura bo predstavitvena, 3 ure na terenu. 

2. SKRIVNOSTNE VAJE QIGONGA (HUI CHUN GONG) 

 

Hui Chun Gong je ena od zvrsti Qigonga-gibalno meditativnih vaj, ki so na Kitajskem znane 

pod imenom Nei Gong, kar pomeni v prevodu »delo z notranjo energijo«. 

Učinki qigonga temeljijo na spoznanju, da lahko sami s pomočjo določenih kretenj vplivamo 

na določene akupunkturne točke, si na ta način krepimo zdravje in se tudi zdravimo. 

Predvsem pa ima qigong preventivni učinek, saj poveča vitalno energijo v telesu in tako krepi 

pomembne notranje organe. Redna vadba qigonga okrepi imunski sistem in omogoča 

vzdrževanje dobrega počutja na telesni in duševni ravni.  

Hui Chun Gong je preizkušen način, kako ohraniti in povečati vitalno energijo v telesu tako, 

da nezdravi vplivi iz okolice ne vstopajo v telo.  

Potek delavnice:  

*kratka zgodovina Hui chun gonga 

*kako zase pravilno izbrati vadbo 

*kaj pridobimo z vadbo hui chun gonga 

*kako vadimo hui chun gong 

* ogrevanje 

* priprava za izvajanje vaj – izvedba 16. vaj - 

VRNITEV POMLADI 

* qigong vaje z otroki iz prakse           

                                                               

3. BIBA PLEŠE 2 

Vsebina: 

- ples v različnih formacijah, ob petju in glasbi, brez in z rekviziti 

 

 

Cilji:  

- Spodbujanje radovednosti in veselja do plesnih dejavnosti.  

- Doživljanje ugodja v gibanju.  

- Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja, usvajanje osnovnih gibalnih konceptov npr. 

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. 

- Spoznavanje različnih plesnih formacij. 

 

 

Število prostih mest: 20 (v kolikor je število večje se oblikuje dodatna skupina) 

  

4. ZNEBIMO SE STRESA Z MEDITACIJO 

 

Vsebina delavnice: 

- meditacija 

- vaje za krepitev duševne moči 

- socialne igre 

- pogovor o temah, ki vsebujejo pozitivno energijo 
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5. ŠTUDIJSKE SKUPINE – NA OTROKA OSREDOTOČEN KURIKUL 

 

Osrednja tema študijskih srečanj za predšolsko vzgojo je Na otroka osredotočen kurikul in 

podpora odraslega pri otrokovem razvoju in napredku.  

Srečanja bodo potekala neposredno in na daljavo, v skupnem obsegu 8 ur.  

Spletna prijava na študijska srečanja bo objavljena v začetku septembra. 

 

6. 6 KORAKOV DO ZDRAVEGA ODNOSA DO ŠPORTA 

           

 

Kako pri otroku razviti zdrav odnos do športa? Kdaj ga usmeriti v športne aktivnosti? Kako ga 

motivirati za nadaljnje delo? Kako mu pri tem pomagati? 

To lahko naredite s pomočjo 6. korakov, ki vas bodo naučili prepoznati, razumeti, podpreti in 

osmisliti poti otroka do profesionalnega ali rekreativnega športnika. 

 

7. TIMSKA PLESNA DELAVNICA 

           

Skupinski plesi z namenom: 

- Ustvarjanja sproščenega vzdušja v timu 

- Povezanost med zaposlenimi – skupinski duh 

- Aktivno druženje 

- Osvajanja novih plesnih korakov 

- Drugačen pogled ob gibanju ob glasbi 

- Kako delujem v timu, moja vloga 

 

8. JOGA ZA OTROKE 

 

Predavanje bo sestavljeno iz krajšega teoretičnega uvoda (približno 15-20 min), preostali del 

pa bo namenjen praktičnemu izvajanju in spoznavanju posameznih jogijskih položajev za 

otroke ter uporabi  pripomočkov, ki so nam v pomoč pri izvedbi (plišaste igrače, tibetanska 

zvočna posoda, blazinice za oči itn.). Hkrati bo prikazan vsaj en praktičen primer izvedbe joge 

za otroke (uvod v jogo, izvajanje asan s pomočjo zgodbe ter zaključek). Predavanje bomo 

zaključili s sproščanjem.  

 

9. TEHNIKA V VRTCU – delavnica 

 

Namen:  
 Področje tehnika kot del kurikularnega področja dejavnosti narava je še vedno  v manjšini, 

saj se jo zaradi varnosti otrok in strahu pred poškodbami, v velikem loku izogibamo. V 

delavnici bi rada predstavila smernice za vključevanje tehnike že v predšolskem obdobju. 

Predstavila bi nekaj izdelkov iz primerov dobre prakse, ki bi jih strokovne delavke na 

delavnici lahko tudi izdelale. 

Globalni cilji: 

- otrokom ponuditi možnost varnega rokovanja z orodjem  in učenje spretnosti za pravilno 

uporabo, 

- spoznavanje materialov in obdelovalnih tehnik. 
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DODATNO: ABC ZDRAVA VADBA- ŠPORTNO ATLETSKO DRUŠTVO MAVRICA 

 

Osnovne vaje za zdravo hrbtenico in vadba pod strokovnim vodstvom usposobljenega 

vaditelja ZDRAVE VADBE ABC.  

TRANJE:   od oktobra 2016 do maja 2017 

 

MENTORSTVO 

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

Ravnikar Mateja, Jerman Eva, Šumić Melita, Lukan Manca, Zakrajšek Tjaša. 

Mentorstvo  

 

 

HOSPITACIJE 
 

Ravnateljica bo izvajala redne letne hospitacije v vseh oddelkih v času od oktobra 2016 do 

junija 2017.  

Po potrebi bo izvedla tudi izredno hospitacijo  

Po opravljeni hospitaciji bo razgovor z vzgojiteljico in pomočnico/kom vzgojiteljice. 

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: 

 sreda, 31. avgust 2016 

 torek, 20. junij 2017 

 četrtek, 31. avgust 2017 (za šolsko leto 2017/18)  

 

Nosilec: ravnateljica 

 

 

Strokovni aktivi 

1. od 14. do 17. 11. 2016; čas; 

2. od 13. do 16. 2. 2017; komunikacija 

3. od 8. do 11. 5. 2017; oblikovanje prostora 
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Strokovne aktive bodo vodile: Anamarija Kermavnar, Jana Strojan, Alenka Lovšin, Miranda 

Grošelj 

 

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

 

Nosilec: 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 Planetarij s 

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

in marca kulturni bazar 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 četrtek, 22. 9. 2016 v enoti Gaj.  

 

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 vajah, zlasti 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 

2016/2017 
 

VILMA HROVAT 

 

Vzgoja ni priprava na življenje; vzgoja je življenje. 

John Dewey 

 

 
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 2016/2017 
 

1. IGRA   
Narava je naša igralnica- GOZD  

Otroku omogoča: 

• svobodo gibanja, orientacijo in obvladovanje širšega prostora 
• igro z naravnimi materiali 
• doživljanje z vsemi čutili in celostni razvoj 
• biti zunaj v vseh vremenskih razmerah (razen v ekstremnih), primerna oblačila in 

obutev 
• jutranji pozdrav, praznovanje rojstnega dne, raziskovanje gozda, pravljičnost gozda 

 
IGRALNICA – inovativno in spodbudno učno okolje 

• funkcionalni igralni kotički: konstrukcijski, kotiček za poezijo, samo z 
nestrukturiranim materialom, zidarski, 

• čez poligon do znanja z matematično nalogo, z orientacijo, zapomnitvijo…. 
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Igra BREZ STRUKTURIRANEGA MATERIALA 

• …ali igra brez igrač ali igrače na počitnicah….(ljubkovalne pustimo v igralnici, vse 
ostale odstranimo)  

• dan, teden, mesec? (starše obvestiti) 
• krpe, papir, les, odpadne plastenke, zamaški…. 
• razvijamo: kreativnost, sodelovalnost, idejnost, otroke sili k razmišljanju…po 

načelu: „manj materiala, več domišljije“ 
 

2. ČAS                                                                                                  

 Otrok: pozna dnevni red, meri čas (peščena ura, slikovna ura dnevnih dejavnosti…) 

 Odrasli: oceni in nameni dovolj časa za igro, vodene dejavnosti….. 
 

3. KOMUNIKACIJA  

• Otrok - odrasli, odrasli – otrok, odrasli – odrasli, otrok - 
otrok       

• spoštljiva, strpna, uporaba vljudnostnih izrazov 
• neposredna ali s pripomočki: knjiga, računalnik, igra in 

igrača 
 

4. DNEVI KNJIGE IN BRALNICE POD KROŠNJAMI 
• Knjižni kotički, v igralnici in na prostem 
• Otrokom: bogati jezik, vzbuja domišljijo, umirja,  
• S starši: bralna delavnica.. 

  
5. ZDRAVJE  

• PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI BREZ HRANE, pozornost usmerjena na tistega, ki 
praznuje 

            Na način, ki ga izbere vzgojitelj in ga predstavi staršem KOT DOBRA PRAKSA 
• Bivanje in igre NA PROSTEM v vseh vremenskih pogojih (pelerine, dežniki, obutev, 

senca, tekočina…) 
 
6. DELOVNA VZGOJA  

 pridobivanje delovnih  navad  

 vključiti otroke v delo: zadolžitve, urejanje gredic, pometanje, grabljenje, urejanje 
gredice,    
dežurstva v igralnici, … 

 Delovno-čistilna akcija v vrtcu (igrišče in okolica vrtca) 1 dan/15. - 17. marec 2017 
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PEDAGOŠKO DELO 

-   Sodelovanje pri pripravi LDN in spremljanje realizacije ciljev. 
-   Svetovanje in pomoč vodji enote pri organizaciji dela. 
-   Spremljanje in pomoč pri izvajanju skupnih projektov. 
-  Organiziranje mentorstva pripravnikom v vrtcu, hospitiranje njihovih nastopov in 
sooblikovanje strokovne ocene nastopov 
-   Svetovanje in pomoč pri uvajanju eAsistenta za vrtce 
-   Sodelovanje pri pripravi  publikacije Vrtca Domžale 
-   Oblikovanje predlogov in izvedba postopkov za napredovanje zaposlenih v nazive 
-   Organizacija mentorstva študentom in dijakom. 
-   Organizacija in vodenje strokovnih aktivov vzgojiteljic in pomočnic/kov vzgojiteljic. 
Aktivi so sestavljeni v štiri skupine po starosti otrok v oddelkih. Aktivi se izvajajo trikrat 
letno (november, februar in maj). Vsebine, ki se bodo izvajale se navezujejo na cilje, 
prioritetne naloge in smernice Vrtca Domžale. 
V letošnjem šolskem  letu  bodo to vsebine; čas, komunikacija ter ustvarjalno, inovativno 
urejanje prostorov v vrtcu 
 

 

 

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 



 
 

33 
 

 

 

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. 

 
 

 

SPREMLJANJE DELA V ODDELKIH 

- Spremljanje dela strokovnih delavk in svetovanje pri izboljšanju njihovega 
strokovnega dela (pregled dokumentacije, hospitacije, pogovori, vsakodnevna 
problematika). 

- Organiziranje, spremljanje in hospitiranje praktičnemu pedagoškemu delu dijakinj 
in študentk. 

- Spremljanje nastopov str. delavk, ki opravljajo strokovni izpit. 
- Spremljanje poskusnega dela novo zaposlenih delavk. 

 

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

- Koordiniranje dela med vrtci, starši, zunanjimi sodelavci. 
- Promocija vrtca v javnosti 
- Sodelovanje z organizacijami v Občini Domžale, MŠŠ, ZRSŠ 

 

 

Svoje delo  bom gradila na dobrem sodelovanju, kvalitetnem in strokovnem delu ter prijetni 
klimi in zaupanju. 

Vilma Hrovat 

Pomočnica ravnateljice  
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Letni delovni načrt pomočnice ravnateljice za šolsko leto 

2016/2017 
 

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 2016/2017 so: 

1. IGRA   

A. Narava je naša igralnica- GOZD  

Otroku omogoča: 

• svobodo gibanja, orientacijo in obvladovanje širšega prostora, 

• igro z naravnimi materiali, 

• doživljanje z vsemi čutili in celostni razvoj, 

• biti zunaj v vseh vremenskih razmerah (razen v ekstremnih), primerna oblačila in 

obutev, 

• jutranji pozdrav, praznovanje rojstnega dne, raziskovanje gozda, pravljičnost gozda… 

B. IGRALNICA – inovativno in spodbudno učno okolje 

• funkcionalni igralni kotički: konstrukcijski, kotiček za poezijo, samo z 

nestrukturiranim materialom, zidarski, 

• čez poligon do znanja z matematično nalogo, z orientacijo, zapomnitvijo…. 

C. Igra BREZ STRUKTURIRANEGA MATERIALA 

• …ali igra brez igrač ali igrače na počitnicah….(ljubkovalne pustimo v igralnici, vse 

ostale odstranimo)  

• dan, teden, mesec? (starše obvestiti) 

• krpe, papir, les, odpadne plastenke, zamaški…. 

• razvijamo: kreativnost, sodelovalnost, idejnost, otroke sili k razmišljanju…po načelu: 

„manj materiala, več domišljije“ 
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2. ČAS                                                                                                  

Dolžina dneva je za vse enaka, ima 24 ur, razlikujemo se le po tem, kako si ga razporedimo. 

• Otrok: pozna dnevni red, meri čas (peščena ura, slikovna ura dnevnih dejavnosti…) 

• Odrasli: oceni in nameni dovolj časa za igro, vodene dejavnosti… 

3.  KOMUNIKACIJA  

• Otrok - odrasli, odrasli – otrok, odrasli – odrasli, otrok – otrok,       

• spoštljiva, strpna, uporaba vljudnostnih izrazov, 

• neposredna ali s pripomočki: knjiga, računalnik, igra in igrača… 

4.  DNEVI KNJIGE IN BRALNICE POD KROŠNJAMI 

• Knjižni kotički, v igralnici in na prostem. 

• Otrokom: bogati jezik, vzbuja domišljijo, umirja…  

• S starši: bralna delavnica…  

5.  ZDRAVJE  

• PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI BREZ HRANE, pozornost usmerjena na tistega, 

ki praznuje 

            Na način, ki ga izbere vzgojitelj in ga predstavi staršem KOT DOBRA PRAKSA 

• Bivanje in igre NA PROSTEM v vseh vremenskih pogojih (pelerine, dežniki, obutev, 

senca, tekočina…) 

6.  DELOVNA VZGOJA  

• pridobivanje delovnih  navad,  

• vključiti otroke v delo: zadolžitve, urejanje gredic, pometanje, grabljenje, urejanje 

gredice, dežurstva v igralnici, … 

• Delovno-čistilna akcija v vrtcu (igrišče in okolica vrtca) 1 dan/15. - 17. marec 2017. 

 

PEDAGOŠKO DELO 

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

vzgojiteljicam in spremljanje realizacije ciljev in vsebin, spremljanje poskusnega dela 

novo zaposlenim.  

 Organizacija različnih dejavnosti za enote Vrtca Domžale. 
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 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.  

 Svetovanje in pomoč pri uvajanju eAsistenta za vrtce. 

 Spremljanje in pomoč pri izvajanju skupnih projektov, analiza in evalvacija skupnih 

projektov in obogatitvenih dejavnosti Vrtca Domžale. 

 Organizacija in vodenje aktivov strokovnih delavcev z različnimi vsebinami. 

 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. 

 Sodelovanje pri organizaciji izobraževanj za strokovne delavce.  

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

 Sodelovanje pri organizaciji kulturnih prireditev.  

 Izvajanje kulturnega dopoldneva za otroke po enotah- obisk pisateljice za vse otroke v 

najstarejših skupinah. 

 Organizacija obiska Božička/Dedka Mraza za otroke.  

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

 Vodenje gledališke skupine Vrtca Domžale. 

 Organizacija predstav v decembru za otroke po vseh enotah. 

 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. 

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

nabavo), posredovanje aktualnih strokovnih člankov zaposlenim.  
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DRUGO DELO 

 

 Aktivno sodelovanje pri prenovi 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). 

 

Ves čas bom skrbela tudi za samoizobraževanje na področju mladinske literature in vsebin, ki 

sledijo prioritetnim nalogam Vrtca Domžale, se udeležila izobraževanj, ki jih ponuja Vrtec 

Domžale in drugi ponudniki. Skrbela bom za dobro komunikacijo s strokovnimi in drugimi 

delavci vrtca 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.  

Nina Mav Hrovat 

Domžale, 10. 9. 2016 
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Letni delovni načrt svetovalne delavke za šolsko leto 

2016/2017 
 

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 2016) 

   

 Za šolsko leto 2016/2017 se po končanju  vseh  odprtih postopkov o  usmeritvi, 

predvideva 13 do 16 otrok z odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. V 

mesecu septembru ima odločbo  8 otrok, v oktobru se predvidevata še dva, ostali pa 

do konca leta 2016 oziroma nekateri predvidoma šele do konca šolskega leta.  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 bistveno večji meri kot v preteklih letih bo sodelovanja z zunanjimi inštitucijami 

pri pridobitvi logopeda kot zunanjega izvajalca dodatne strokovne pomoči. V zvezi 

s tem uspešno sodelujem z Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana. Trenutno trije 

logopedi s tega zavoda izvajajo dodatno strokovno pomoč enkrat tedensko petim 

otrokom. Pričakuje pa se tovrstna pomoč še za dva otroka. V letošnjem šolskem letu 

se nakazuje tudi potreba po večjem številu spremljevalcev za otroke z redko 

boleznijo. Dva spremljevalca imamo že zaposlena. Nakazuje se potreba še po 

tretjem. Do izdaje odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, situacijo 

rešujemo z zaposlitvijo delavcev preko programa javnih del.  

 Obiski v vseh 48 oddelkih s predhodno najavo vodjem enot in spodbudo 

vzgojiteljicam, da pripravijo morebitne predloge in vprašanja za svetovalno službo 

(oktober, november december 2016) 

 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 še pred  

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

                  srečujemo s problemi, kako popolniti oddelke oziroma kako jih 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. 16/17), 

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), 

 invenutre (sodelovanje v centralnui inventurni komisiji, 

 zavarovanje otrok (izpolnjevanje prijav nezgod), 

 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. 2016/2017:      -  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 2016/2017 
 

BLANKA COLNERIČ 

  

Izvajalka DSP:  Dr. Blanka Colnerič, specialna pedagoginja in psihologinja  

 

Telefonska številka: 041 297 184 

 

Število obravnavanih otrok (1. 9. 2016): 19 

- DSP in svetovalne storitve izvajam pri 11 otrocih. Odločbo o usmeritvi ima 7 

otrok. Postopek usmerjanja že poteka še za 4 otroke, z vsemi pričnem izvajati DSP 

že v septembru. 

- Svetovalne storitve izvajam poleg teh 11 otrok, še za dva otroka, ki v odločbi sicer 

nimata opredeljene dodatne strokovne pomoči s strani specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga.  

- Za tri otroke trenutno presojamo o pričetku procesa usmerjanja, pripravljamo 

potrebno dokumentacijo, sodelujem s starši, vzgojiteljico in svetovalno službo. 

- Pri treh otrocih sem že pričela s preventivnim svetovalnim delom, tj. 

svetovanjem in obiski otroka v skupini, sodelovanje z vzgojiteljico, svetovalno 

službo in starši. Tekom leta bom tovrstne oblike dela izvajala na pobudo vzgojiteljic, 

staršev in svetovalne službe. 

 

Število pedagoških ur tedensko (1. 9. 2016): 34 (23 ur DSP in 11 ur svetovalne storitve)   
- Za štiri otroke postopek usmerjanja še ni formalno zaključen, predvidevamo 8 ali 6 

ur DSP (v slednjem primeru 2 uri logopeda) ter 4 ure svetovalne storitve. 

- Tekom septembra pri štirih otrocih (od tega pri treh na novo) pričnejo logopedsko 

obravnavo zunanji sodelavci. Pri otrocih, ki letos pričenjajo z logopedsko obravnavo 

v okviru DSP, prevzamejo po eno uro (skupaj tri ure) logopedi. 

- Pričenjamo s postopkom usmerjanja za še vsaj tri otroke. 

 

Lokacije, kjer potekajo ure DSP (število otrok na posamezni lokaciji):  

Delo se izvaja v okviru mobilne službe na lokaciji, kjer je otrok sicer v vrtcu – v njegovi skupini, 

prostorih enote vrtca, zunaj ali obisku zunanjih institucij. 

- Kekec Radomlje:  3 otroci (od tega za enega še poteka postopek usmerjanja) 

- Palček Vir: 3 otroci (od tega za dva še poteka postopek usmerjanja) 

- Racman Dragomelj: 4 otroci (od tega za enega še poteka postopek usmerjanja) 

- Savska: 1 otrok  

- Krtek Ihan: 1 otrok, pri kateremu izvajam svetovalne storitve 

- Gaj Preserje: 1 otrok, pri katerem izvajam svetovalne storitve 

 

Prostori za izvedbo DSP: 

- V enoti Kekec (Radomlje) bodo ure DSP potekale v kotičku v garderobi, kjer je majhna 

mizica in dovolj prostora za gibanje – gibalne spretnosti bomo urili po celotni garderobi. 

Deloma bo delo potekalo tudi v igralnicah otrok in le po potrebi v pisarni strokovnih 

delavk, s tem da bo poskrbljeno za pravilen položaj otrokovega sedenja (trip trap stol 

ali sedenje na tleh). Ob primernih vremenskih razmerah bo delo  potekalo tudi na 

zunanjem igriščem (izvedba različnih gibalnih aktivnosti). 
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- v enoti Palček (Vir) bodo ure DSP potekale v temu namenjeni sobi z majhno mizico, 

omarami za igrače in ogledalom, pa tudi v telovadnici, na prostem ali v igralnicah otrok.  

- V enoti Racman (Dragomelj) bodo ure DSP potekale v namenskem prostoru za DSP. 

Po potrebi bomo uporabili tudi garderobo za podporo razvoja na gibalnem področju 

(plezalna stena, poligoni ...). Delo bo potekalo tudi v igralnicah otrok in na prostem. 

Tekom šolskega leta pa v tej enoti načrtujemo ureditev večnamenskega prostora, ki ga 

bomo lahko uporabili tudi za ure DSP. 

- V enoti Savska bo delo od tega šolskega leta dalje z vidika prostorskih pogojev potekalo 

še bolj optimalno - v prosti igralnici (počivalnici) (prej v pisarni in v igralnci na podlagi 

usklajevanja z vzgojiteljico). 

- V ostalih enotah bomo v primeru usmeritve otrok poskrbeli za ustrezne prostore, ki bodo 

primerni tudi za podporo otrokovega gibalnega razvoja. Svetovalne storitve potekajo v 

otrokovih igralnicah in prostorih namenjenih pedagoškemu kadru. 

 

Sredstva za izvedbo DSP: 

Pri delu bom uporabljala igrače in sredstva, ki jih priskrbi vrtec ali sama: natikanke, senzorne 

slikanice, knjige, delovne liste, vstavljanke, prilagojena pisala, igrače za razvoj drobne motorike 

(npr. Montessori plošče, grafomotorične podloge, kinetična mivka), telovadne in masažne žoge, 

plošče in ostale pripomočke za ravnotežje, senzorno pot, trampolin ipd. Za posameznega otroka 

bom tudi izdelala učne pripomočke glede na specifične potrebe otroka (delovne liste, različne 

družabne igre, socialne zgodbe, tematske kartice, table za žetoniranje ipd). Zaenkrat se nakazuje 

potreba po izdelavi materialov predvsem za podporo časovni orientaciji, prepoznavi barv, 

spodbud govornemu razvoju in pripovedi ter razumevanja in socialno sprejemljivega izražanja 

čustev. Vsi materiali so prilagojeni posameznemu otroku, upoštevajoč njegovo raven 

sposobnosti ter interesov. 

 

Na vsaki izmed lokacij bom na podlagi seznama otrok z DSP načrtovala potrebne pripomočke 

in sredstva. Ta bom glede na specifične potrebe otrok v posamezni enoti prerazporedila med 

enotami. Po potrebi bomo v sodelovanju z vodstvom vrtca na določenih lokacijah manjkajoče 

ali priporočljive materiale oziroma igrače tudi nabavili. Pripomočki, ki so za specifičnega 

otroka še posebej spodbudni, bodo otroku in strokovnim delavkam na razpolago tudi v času, ko 

se DSP ne izvaja (v sobi za DSP ali otrokovi igralnici). Vse materiale bom med enotami 

občasno, in sicer glede na načrt dela, tudi zamenjala.  

 

Načrt za delo v šolskem letu 2016/2017 

 

V šolskem letu 2016/2017 nameravam nadaljevati z delom, ki sem ga pričela v preteklem 

šolskem letu po povratku s porodniškega dopusta. To pomeni:  

- pri otrocih, pri katerih sem izvajala ure DSP že preteklo šolsko leto (7 otrok), bom z 

delom nadaljevala v skladu z na novo postavljenim individualiziranim programom (IP) 

na podlagi evalvacije IP-ja ob zaključku preteklega šolskega leta. Sodelovala bom s 

starši, vzgojiteljicami, zunanjimi izvajalci dodatne strokovne pomoči (logopedi), 

zunanjimi strokovnjaki, ki otroka obravnavajo, svetovalno službo in vodstvom vrtca. 

- Pri otrocih, ki bodo na novo usmerjeni (4 otroci), bom oblikovala in izvajala IP, ki ga 

bom postavila v sodelovanju z drugimi strokovnjaki, predvsem vzgojiteljicami, in starši. 

Sicer bo delo potekalo podobno kot pri otrocih, ki so bili usmerjeni že preteklo šoslko 

leto. 
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- Pri otrocih, za katere o potebi postopka usmerjanja še presojamo (3 otroci) bom zbirala 

opažanja, sodelovala z vzgojiteljicami, svetovalno službo in starši. V primeru 

izpeljanega postopka usmerjanja bom ure in sodelovanje s strokovnjaki in starši izvajala 

v skladu z odločbo in Ipjem. 

- Pri otrocih, za katere izvajam zgolj svetovalne storitve, bom sodelovala pri načrtovanju 

in evalvaciji IP-ja, pripravi dokumentacije za otorka (npr. poročilo o otroku), sodelovala 

z vzgojiteljicami in starši, zbirala opažanja o otroku in spremljala njegov razvoj. 

- Tudi v prihodnje želim izvajati svetovalno delo v oddelkih, kjer sicer ni otrok z odločbo 

o usmeritvi kot otroci s posebnimi potrebami (pri 3 otrocihto že poteka). Odzivala se 

bom na pobude vzgojiteljic, staršev in svetovalne službe vrtca. 

- Še naprej bom veliko pozornosti namenila tako sodelovanju s starši kot ostalimi 

strokovnjaki v vrtcu in zunanjih institucijah, posodabljanju in prilagoditvi pripomočkov, 

s katerimi delam, lastnemu strokovnemu spopolnjevanju in socialni vključenosti otrok 

s posebnimi potrebami.  

Prioritetne naloge v šolskem letu 2016/2017: 

- Izvajanje ur DSP na podlagi odločb 

Ure na podlagi odločb bom realizirala po vnaprej pripravljenem urniku. Pri tem bom v največji 

možni meri sledila načelu, da otroka srečam čim pogosteje ter tekom tedna (ure, ki jih imajo 

otroci dodeljene v odločbi, bom razporedila čez teden, da so spodbude čim bolj enakomerno 

razporejene). Urnik bom za vsakega otroka posebej prilagodila: 

- njegovim potrebam in značilnostim (upoštevajoč, če otrok počiva, v katerem delu dneva 

je najbolj spočit),  

- dinamiki otrokovega oddelka - Dodatna strokovna pomoč je podpora otrokovi 

vključenosti v vrtec, otroci zaradi ur DSP ne smejo zamujati dejavnosti v matični 

skupini (npr. telovadba, igralni dan, praznovanja ipd.), po potrebi jih podpremo pri teh 

dejavnostih ali urnik prilagodimo, 

- urniku zunanjih strokovnjakov, ki izvajajo DSP ter  

- obravnavam, ki jih imajo otroci v zunanjih institucijah (ur DSP, kadar bo le mogoče, ne 

bom načrtovala za dni, ko ima otrok vnaprej dogovorjene obravnave v zunanjih 

institucijah). Načrt dela bom za vsakega otroka opredelila v individualiziranem 

programu zanj. 

Ure načrtujem tudi glede na čas, ki ga potrebujem za prehod med lokacijami, pripravo prostora, 

izmenjavo informacij s strokovnimi delavkami v oddelku in zapis opažanj, izvajanje 

svetovalnih storitev ipd. 

 

- Priprava in evalvacija individualiziranih programov  

Individualizirane programe (IP) za vseh 11 otrok (za 4 sicer postopek usmerjanja še ni 

zaključen) bom pripravila v sodelovanju z vzgojiteljicami in starši. IP-je bomo pripravile skupaj 

z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic na podlagi temeljite razprave, cilji bodo pri obeh 

oblikah dela z otrokom usklajeni. Poskusili jih bomo uskladiti tudi z zunanjimi strokovnjaki, ki 

otroka obravnavajo. Za otroke, ki so bili usmerjeni že v preteklem šolskem letu, bomo IPje 

pripravili na podlagi zaključnih evalvacij preteklega leta.  

Za vse otroke bomo predvidoma v mesecu januarju izvedli tudi vmesne evalvacije, v okviru 

katerih bomo člani strokovne skupine skupaj s starši ocenili otrokov napredek ter se skupaj 

dogovarjali o načrtu dela za preostanek šolskega leta.  

Ob zaključku leta bomo v sodelovanju z vzgojiteljicami za vsakega otroka ponovno evalvirali 

izvedbo individualiziranih programov in oblikovali priporočila za prihodnje delo. 

Evalvacija dela bo potekala tudi sprotno na podlagi redne izmenjave opažanj z vzgojiteljicami 

in starši. 
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- Priprava Poročil o otrocih 

Opažanja o otrocih bomo po potrebi zabeležili na obrazcih Poročilo vrtca o otroku, tj. za otroke, 

pri katereih o potrebi postopka za usmerjanje še presojamo ter za otroke, ki bodo prihodnje 

šolsko leto odšli v šolo in bodo zato starši ob spremembi ravni izpobraževanja spomladi 2017 

ponovno oddali Zahtevo za postopek usmerjanja, ki ji bodo priložili Poročilo vrtca o otroku. 

 

- Sodelovanje z vzgojiteljicami in pomočnicami/pomočniki vzgojiteljic 

Z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic si tudi v prihodnje želim dobro in strokovno 

sodelovati. Skupaj bomo pripravljali otrokov IP in evalvacije, si redno izmenjevali opažanja o 

otrokovem razvoju in usklajevali dejavnosti, katerim bomo pri otroku v določenem obdobju 

posvetili največ pozornosti v namen optimalnih spodbud razvoju. Vzgojiteljicam bom na 

razpolago, če bodo želele izmenjavo idej ali nasvete. Podobno bom sodelovala z 

vzgojiteljicami, ki imajo vključene otroke, pri katerih bomo pričeli s postopkom usmerjanja in 

s tistimi, ki se bodo name obrnile po pomoč oziroma nasvet. 

 

- Vključevanje v dejavnosti, ki potekajo v skupini 

V dogovoru z vzgojiteljico lahko ure DSP namenimo tudi dejavnostim, ki jih otroci v skupini 

niso uspeli izvesti ali so bili pri njih neuspešni. DSP se lahko izvaja tudi v skupini kot podpora 

otroku pri izvedbi dejavnosti, pri katerih potrebuje pomoč. Vse otroke občasno obiščem v 

skupini, ob prihodu in odhodu v skupino (pred in po uri DSP) namenim pozornost tudi ostalim 

otrokom. Posebej za novo umserjene otroke je kjučnega pomena v poznanem okolju graditi 

delovni odnos in zbirati opažanja o otroku. Vključevanje v dejavnosti in izlete skupine bom 

izvajala na podlagi Ipja otroka ter dogovora z vzgojiteljico. 

 

- Sodelovanje s starši 

S starši vseh otrok bom sodelovala pri pripravi in evalvaciji individualiziranih programov, 

njihove predloge in pobude bom v največji možni meri upoštevala. V ta namen se bomo srečali 

vsaj trikrat v šolskem letu (priprava IP, vmesna evalvacija in zaključna evalvacija). S starši se 

bom po potrebi srečala ali slišala po telefonu tudi v vmesnem času npr. na timih ali obravnavah 

v zunanjih institucijah, dogovorjenih pogovornih urah, hospitiranjih na urah DSP. Stik bomo 

vzdrževali tudi po elektronski pošti ali telefonu – informacije o odsotnosti otroka, dogovor za 

srečanja ali izmenjava ključnih opažanj. 

 

- Sodelovanje s svetovalno službo  

S svetovalno delavko načrtujem nadaljevati redno sodelovanje, predvsem v začetnih mesecih 

pri načrtovanju timskih sestankov in pri vpeljavi dela pri novo usmerjenih otrocih. Redno bova 

sodelovali tudi na vseh srečanjih strokovne skupine za pripravo in evalvacijo individualiziranih 

programov, timskih sestankih v zunanjih institucijah ipd. Na številnih področjih dela se 

usklajujeva in dopolnjujeva, npr. z izmenjavo informacij o otrocih s posebnimi potrebami, 

katere spremljava obe, obveščanjem o zakonodajnih spremembah ter pri delu z nekaterimi 

otroci, ki sicer še niso usmerjeni kot otroci s posebnimi potrebami. 

 

- Svetovanje vzgojiteljem, staršem in delo z otroki, ki sicer še niso usmerjeni kot otroci s 

posebnimi potrebami 

Po dogovoru s svetovalno službo ali na podlagi želj vzgojiteljic in staršev bom izvedla tudi 

občasne hospitacije v skupini, zabeleženja opažanj, spremljanje otrok in svetovanje staršem ter 

strokovnim delavcem glede otrok, ki sicer niso opredeljeni kot otroci s posebnimi potrebami, 

pri njih pa starši ali vzgojiteljice opažajo značilnosti, glede katerih so zaskrbljeni. Upam na 
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možnost preventivnega delovanja, na primer obiska skupin ob začetnih znakih težav pri 

otroku, pravočasno nudenje pomoči oziroma usmerjanje v zgodnje obravnave. Za tovrstno delo 

je ob polni obvezi ur DSP manj časa, vseeno pa se bom trudila poiskati možnosti, da nadaljujem 

tudi s podporo otrokom, ki niso usmerjeni kot otroci s posebnimi potrebami, a vzgojiteljice ali 

starši želijo posvet glede lastnih opažanj o otroku. 

 

- Podpora vzgojiteljicam za usposobljenost pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

V ta namen bom vzgojiteljicam svetovala, pomagala pri iskanju informacij in literature, 

razložila otrokove posebne potrebe ter principe dela z njimi (npr. pogovor o senzorni integraciji, 

vodenje skozi postopek usmerjanja ...) Po potrebi bom pripravila tudi formalno predstavitev 

določenih konceptov ali dejavnosti na podlagi dogovora z vodstvom vrtca. 

 

- Sodelovanje z vodstvom vrtca 

Tudi z vodstvom načrtujem nadaljevati z uspešnim sodelovanjem, tj. pri nabavi igrač in 

materialov potrebnih za delo ter dogovorih o strokovnem izpopolnjevanju in dejavnostih, ki bi 

delo mobilne specialne pedagoginje lahko izboljšale (sodelovanje z zunanjimi institucijami 

ipd.). Vodstvo bom s potekom svojega dela (urniki, morebitne odsotnosti) redno seznanjala in 

ga usklajevala v skladu z njihovimi strokovnimi priporočili. 

 

- Skrb za prostorske pogoje za izvedbo DSP  

Tudi v prihodnje si bom v sodelovanju z vodstvom vrtca prizadevala za prostore, kjer je izvedba 

DSP optimalna. V enotah Racman in Palček imam na razpolago lasten prostor za izvedbo 

dejavnosti in hrambo materialov, v Palčku je na voljo tudi telovadnica, v Racmanu bo kmalu 

na voljo večnamenski prostor. Predvsem v enotah Savska in Kekec bo potrebno delo prilagajati 

in koordinirati z ostalimi strokovnimi delavkami, vodstvom in dinamiko skupine, a zaenkrat s 

tem ni težav. 

 

- Skrb za sredstva in materiale za izvedbo DSP 

Sredstva, ki so na razpolago za DSP, bom v sodelovanju z vodstvom in glede na potrebe sprotno 

posodabljala. 

 

- Sledenje prioritetnim nalogam Vrtca Domžale 

Izmed prioritetnih nalog Vrtca Domžale bom v največji meri sledila prioritetnim nalogam na 

področju Igre (predvsem igra z nestrukturiranim materialom, lutkami) in Časa (npr. poznavanje 

časa, merjenje s peščeno uro, slikovni razporedi dejavnosti) ter nalogam, ki se nanašajo na 

Komunikacijo (z odraslimi in otroki, strpna komunikacija, raba vljudnostnih izrazov, s pomočjo 

lutk ter različnih slik, predvsem pri delu v parih ali skupinah). Sledila bom tudi nalogi s področja 

Delovne vzgoje, otroci bodo z uporabljenimi materiali skrbno ravnali, pomagali pri pripravi 

prostora (npr. zjutraj dajo stole z mize, sodelujemo pri čistilni akciji ipd.) in pospravljanju 

uporabljenih materialov. Odpadke bomo posebej pri delu v igralnicah ločevali v zato 

predvidene koše. Sledila bom tudi nalogi na področju Zdravja (npr. gibanje na prostem). Velik 

poudarek pri urah DSP dajemo gibanju, ki je osnova za razvoj na preostalih področjih 

otrokovega delovanja. Veliko dejavnosti bomo izvajali na prostem, ure DSP so bile že od nekdaj 

namenjene tudi temu, da otroci z višjo izraženo potrebo po gibanju le-to lažje zadostijo. 

Pozornost bom namenila tudi nalogi, ki se nanaša na pomen branja - Dnevom knjige (npr. 

prebiranje zgodb z otroki).  

 

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

Tudi v letu 2016/2017 bom nadaljevala s sodelovanjem z zunanjimi institucijami. V največji 

meri in najpogosteje svoje delo usklajujem in sodelujem s Pika Polono Bižal, specialno 
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pedagoginjo v ZD Domžale. V okviru iste ustanove sodelujem tudi s psihologinjo, delovno 

terapevtko ter logopedijo, z drugo logopedinjo pa načrtujemo sodelovanje pričeti letos. 

Sodelovanje bom ohranila tudi z ZD Ljubljana Šiška (fizioterapija in delovna terapija), ZD 

Ljubljana Vič (razvojna ambulanta, psihologinja), Osnovno šolo Roje ... Po potrebi bom v 

namen izmenjave opažanj in optimalne podpore otrokovemu razvoju stopila v stik tudi z 

drugimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroke, katerim bo nudena DSP. 

 

- Dodatno strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z (zakonodajnimi) novostmi na 

področju dela z otroki s posebnimi potrebami. 

 Tudi v prihodnje načrtujem svoje dodatno strokovno spopolnjevanje, ki ga bom načrtovala 

odvisno od ponudbe, zaznanih potreb pri delu z otroki, delovnih obveznosti ter dogovora z 

vodstvom vrtca. Redno in aktivno bom vključena v Aktiv mobilnih specialnih pedagoginj v 

ljubljanskih vrtcih (vsak drugi petek v mesecu) ter se udeleževala Študijskih skupin in 

Republiških aktivov za specialne pedagoge. 

 

- Mentorstvo študentom, ki se usposabljajo za izvedbo DSP 

V mesecu septembru načrtujem mentorstvo študentki inkluzivne pedagogike, ki bo moje delo 

spoznavala v okviru dvotedenske strnjene prakse. Prenos znanja in izkušenj na mlajše kadre je 

ena izmed pomembnih nalog strokovnjakov, ki lahko naše delo obogati, obenem nas študentje 

lahko seznanijo z morebitnimi z novostmi na področju našega dela ipd. 

 

- Poudarek na socialnih spretnostih in vključenosti otrok  s posebnimi potrebami 

Ure DSP načrtujem v največji možni meri izvajati v paru ali manjših skupinah (z otroki s 

posebnimi potrebami ali vrstniki iz redne skupine) ali v skupini, v katero je sicer vključen otrok. 

Tovrstne oblike so se v preteklosti izkazale kot učinkovite. Vrstniške interakcije so pomembne 

in spodbudne, tako za razvoj socialnih spretnosti kot zaradi vpliva na motivacijo za učenje ter 

kakovost zapomnitve poučevanih vsebin ali spretnosti. 

 

- Poudarek na dobrih odnosih med zaposlenimi v Vrtcu Domžale, zunanjimi strokovnjaki 

in starši 

Poudarek bom dajala dobremu sodelovanju z ostalimi zaposlenimi v Vrtcu Domžale. Skupaj z 

vodstvom, svetovalno službo in strokovnimi delavkami si bom prizadevala, da v sodelovanju s 

starši in zunanjimi strokovnjaki nudimo optimalne možnosti za razvoj vsem otrokom. 

 

 

Blanka Colnerič, svetovalna delavka - vzgojiteljica za DSP 
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Letni delovni načrt organizatorke prehrane za šolsko leto 

2016/2017 
 

SIMONA KLARIČ 

 
 

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 kuhinjo v enoti Gaj  

 2 lastni in razdelilni kuhinje v enotah Cicidom in Kekec  

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

 2 lastni kuhinji v enotah Racman in Palček.  

 V centralni kuhinji Vrtca Domžale v enoti Gaj pripravljamo dnevno povprečno 615 

zajtrkov, 150 dopoldanskih malic (za otroke od 1-3let), 640 kosil in 580 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 
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transportirajo v namenskih transportnih posodah v 6 dislociranih enot. V razdelilnih 

kuhinjah se hrana iz centralne kuhinje razdeli otrokom, v lastnih kuhinjah (enota Kekec, 

Cicidom) pa za prvo starostno skupino otrok starosti 1-2 leti pripravijo kosila sami (skupaj 

28 obrokov). V enoti Gaj se pripravlja kosilo še za zunanje odjemalce: Zavod Papilot (10-

15 kosil za odrasle) ter nekaj posameznikov. 

 V lastni kuhinji enote Palček pripravljamo dnevno povprečno 185 zajtrkov, 50 

dopoldanskih malic (za otroke od 1-3 let), 200 kosil in 175 popoldanskih malic ter dva 

kosila za zunanje odjemalce. 

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

vrtca (78 otrok in 11 zaposlenih)  pripravlja obroke tudi za potrebe Osnovne šole Dragomelj 

za šolarje in tam zaposlene (14 zajtrkov, 373 malic, 305-315 kosil in 88 popoldanskih 

malic).  

 

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

 ZAJTRK od 8 ure do 8.30 ure  

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

 KOSILO od 11.20 do 11.30 ure  za 1. starostno skupino in ob 12.00 uri za 2. starostno 

skupino. 

 POPOLDANSKA MALICA  ob 14. 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 2016 se trenutno pripravlja dietno prehrano za 62 otrok, od tega za 52 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.  

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

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; 

 se držimo načela pestrosti in visoke kvalitete živil; 

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

 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); 

 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 bomo vključevali v jedilnik ekološko pridelana živila  iz vseh skupin živil 

in lokalno pridelano hrano.  
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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 15 – 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;   

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

pridelana hrana ob ponedeljkih); 

 nadaljevanje s projektom »Dan slovenske hrane« (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  

zmanjšanje količine 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 2016/17: 

 
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;  
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 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);   

 nabava kuhinjskega inventarja in za kuhinje v vseh enotah (iskanje najugodnejšega 

ponudnika, zbiranje ponudb, nabava); 

 po potrebi 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;  

 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;  

 organizacija in izvedba usmerjenega HACCP usposabljanja vseh delavcev v kuhinjah 

(april-maj 2016). 

 
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 3.10.- 7.10. 2016 bom pripravila jedilnik z najljubšimi jedmi 

otrok 2. starostne skupine iz enote Palček.  

 SLOVENSKI TRADICIONALNI MEDENI ZAJTRK -  18.11.2016 

 SLAVNOSTNO KOSILO - v mesecu decembru 2016. 

 KOSILO NA PROSTEM - izvedba » piknika« pred koncem šolskega leta v juniju 2016. 
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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  

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 kuharsko delavnico »Ribje jedi« 

(predvidoma 28.9.2016) ter kakšen uporaben seminar s področja priprave zdravih obrokov. 

 Po vsej verjetnosti udeležba na 7. mednarodnem posvetu OPZHR, predvidoma 8. in 9.11. 

2016 

 Za vse zaposlene strokovne delavke in študente bom izvedla interno izobraževanje (HACCP 

usposabljanje, zdrava prehrana otrok), predvidoma 10. in 11. 11. 2016. 

 Organizirala bom usmerjeno HACCP usposabljanje s preverjanjem znanjaza vse delavce v 

kuhinjah; zunanji izvajalec, predvidoma april – maj 2017. 

 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. 
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Letni delovni načrt organizatorke zdravstveno-higienskega 

režima za šolsko leto 2016/2017 
 

ŠPELA POLJANŠEK 

 

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. 
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 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. 

 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. 
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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). 

 

 

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: 
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 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). 

 

Pripravila:  

Špela Poljanšek 

Organizatorka zdravstveno-higienskega režima 


