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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA  
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

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

• zastavljenih prioritetnih nalog,  
• strateških, globalnih in operativnih ciljev 

 
realizirana v skladu z načrtom in epidemiološkimi ukrepi za čas od 13. 3. do 31. 5. 2020 
 
RAZVOJNI NAČRT IN STRATEŠKI CILJI VRTCA DOMŽALE  
 
Vizija   

 

Realizacija 
V šolskem letu 2019/20 je vrtec izoblikoval novo vizijo za petletno obdobje od 2019 do 
2023. Za moto nove vizije smo izbrali: VELIK KROG POVEZANIH ROK. 
 
 
 
REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV POSAMEZNIH ENOT 
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Realizacija strateških ciljev v Cicidomu za obdobje 2019 – 2020 

V tem šolskem letu smo si zastavili nove strateške cilje za obdobje 2019 – 2023. Pri 
delu smo se dotaknili vseh, nekaterih smo se lotili že bolj poglobljeno, drugim smo le 
zastavili osnove za nadaljnje delo in nadgradnjo. 

1. Graditi na povezanosti v vrtcu in povezanosti vrtca z okoljem, ter pripadnosti le 
temu. 
 
Postavili in izvajali smo osnovni okvir za druženje med skupinami, ki temelji na 
izkušnjah dela preteklih let. Nismo se omejili le na druženje med skupinami v 
igralnicah in na ostalih naših skupnih prostorih. Načrtovana so bila tudi druženja 
na sprehodih, športnem igrišču in ob srečanju z drugimi otroki sosednjih enot. 
Sodelovali smo z lokalno skupnostjo in imeli dan odprtih vrat za sosede ulic v 
bližini našega vrtca.  

 
2. Otroku dati možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih tako s sovrstniki kot z odraslimi. 
 
Dober dan prijatelj smo poimenovali dejavnosti, ki smo jih organizirali z 
namenom sodelovanja med skupinami otrok različnih starosti. V novembru in 
decembru so bila izvedena različna srečanja z dedki in babicami, pomladni termin 
pa je zaradi izrednih razmer odpadel. S pomočjo PGD Vir smo v pozdrav pomladi 
po Kamniški Bistrici spustili ladjijce. Izvedli smo tudi zaključne izlete ali srečanja 
s starši naših otrok. 

 

3. Spodbujanje aktivnega življenja z zanimivimi, dinamičnimi in zabavnimi izzivi 
na različnih področjih. 
 
Letošnje kurikularno področje, na katerega smo bili še posebaj usmerjeni, je bila 
umernost s poudarkom na glasbi. Na temo glasbe smo pripravili različne igre, 
pravljice in izvajali dejavnosti, ki so potekale v za to pripravljenih kotičkih. 

 

4. Pridobivanje konkretnih izkušenj kako sodelovati pri urejanju prostora in okolice, 
za pridobivanje in vzdrževanje prijetnega bivalnega okolja, ter razvijane 
primernega odnosa do dela. 
 
Delavna vzgoja je vpeta v vsakodnevno življenje in utrip našega vrtca, saj je 
pomembno zavedanje pridobljenih delavnih navad v zgodnjem otroštvu. 
Navajanje otrok na vsakodnevno urejenost naših igralnic smo razširili na skrb za 
urejenost vseh naših prostorov. Tudi mi smo pridruženi v skupni projekt Vrtca 
Domžale, ki je poimenovan Ločujemo skupaj. Izvedli smo delovno akcijo, kjer 
smo poleg urejenosti naših igrišč, poudarili tudi pomen ločevanja odpadkov. 
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Zadovoljni smo z delom, ki smo ga v tem šolskem letu opravili. Ker je bil vrtec nekaj 
časa zaprt, nismo izpeljali vseh načrtovanih zamisli, vendar jih ne bomo zavrgli. V 
prihodnjem letu jih bomo ponovno vključili v naš plan dela, ko ga bomo načrtovali. 

Vodja enote: Fani Kunavar 

 

 
EVALVACIJA STRATEŠKIH CILJEV V ENOTI GAJ 

Šolsko leto: 2019/2020 
 

1. JEZIK: Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 
2. UMETNOST: Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti. 
3. NARAVA: Seznanjanje z zdravim načinom življenja 
 

V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih realizirali obisk pripovedovalke pravljic in 
oblikovanje kotička »bralnice pod krošnjami« na igrišču ter v atrijih pod senčniki. (JEZIK) 

V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih oblikovali glasbene kotičke v igralnicah, atrijih in 
na igrišču. (UMETNOST) 

V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih realizirali čajanko. (NARAVA) 

V mesecu februarju je naša sodelavka kot Muca Copatarica obiskala vse oddelke in 
otrokom pripovedovala izbrane pravljice ali brala starosti primerne slikanice. Otroci so 
se obiska Muce Copatarice zelo razveselili, jo sprejeli medse in ji  z zanimanjem 
prisluhnili ter sledili.  
Bralnice pod krošnjami potekajo v sončnem in suhem vremenu na našem igrišču in v 
atrijih. Naša sodelavka, ki skrbi za knjige in našo knjižnico, skrbno izbere knjige, ki jih 
imajo otroci na voljo, da jih po otroško »berejo«, si jih ogledujejo in se z njimi tudi igrajo. 
V knjižnem kotičku na prostem sodelujejo pri branju in ogledovanju slikanic vse 
strokovne delavke.  
V vseh oddelkih smo v tem šolskem letu oblikovali glasbene kotičke v igralnicah in 
atrijih, kjer so otroci prosto dostopali do različnih instrumentov, ki so jih strokovne 
delavke na zanimiv način predstavile otrokom. Pri tem smo uporabile svojo ustvarjalnost, 
kreativnost ter iznajdljivost. Instrumente smo izdelali iz odpadnih in drugih materialov, 
uporabljali smo glasbila, ki jih imamo v vsaki igralnici ter skupna glasbila, ki so nam na 
voljo v enoti. Načrtovana čajanka na ravni enote v mesecu aprilu ni bila realizirana zaradi 
zaprtja vrtca. Prestavili jo bomo na jesenski čas. 
 
Preserje pri Radomljah, 9. 6. 2020                                                   Miranda Grošelj, 
enota Gaj 
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REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV 
 V ENOTI KEKEC 2019-2020 

Cilji:  

1. otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, 
vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki  

2. spoznavanje pomena sodelovanja in medsebojne pomoči 
3. otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost  
4. otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in 

sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje 
in udobje  

5. doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja 

Vsebina:  

1. -kros (10.10.) 
- abonma (Bernik, v vrtcu Mlinček) 
- druženje ob 20 letnici vrtca Mlinček (7.10.) 
-obiski v enotah  in igra na igrišču/ nerealizirano zaradi izrednih razmer 
- čajanka (12.in 17.12.) 
 

2. - dežurstva,  
- rolanje (16.-20.9. 2019) 
 

3. - Kamniška Bistrica  (šolsko leto- realizirano do marca 2020) 
-  sprehod- spoznavanje kraja (šolsko leto- realizirano do marca 2020) 
-  sodelovanje s TD Radomlje/ nerealizirano zaradi izrednih razmer 
 

4. in 5. Glasbeni dopoldnevi – bivši varovanci vrtca se predstavijo z različnimi 
glasbili 
- 9.10. ljudske pevke, Nika Bolta (klavirska harmonika) in Ema Čuk (violina) 
- 6.12. Jure Zajc – harmonika 
- 12.2. glasbeno dopoldne v Mlinčku A. Jurman in gostje 

 
 Vodja enote Miranda Krištof 
 

 
REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV 

KONKRETNE VSEBINE IN AKTIVNOSTI SMO JIH V ENOTI KRTEK 
REALIZIRALI v šolskem letu 2019/2020 
 
1. VRTEC KOT PRIJETNO OKOLJE 
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- obisk staršev med dopoldanskim časom ( predstavitev poklicev) 
- medgeneracijsko druženje s starimi starši  
-  izobraževanje vzgojiteljic na daljavo v času zaprtja vrtca 
-priprava interne predstave za vse skupine (Lahko pokukam v tvojo pleničko) 
- predavanje za starše 
- športno popoldne 
-decembrska druženja 
-urejanje vrtca za varno in prijetno bivanje po povratku zaradi korona virusa 
2. PRIPADNOST 
- udeležba na izobraževanjih 
- sodelovanje z oddajo članka na strokovnem posvetu ( Supra-dve strokovni delavki) 
- sodelovanje na natečajih ( Festival zvončkov - 3. nagrada v kategoriji vrtcev (3-6 let); 
Zvoki tradicije- Vrtec Zarja, Kamnik, narisali smo lončeni bas; Likovni svet otrok 2020 
- Uporaba barvnih kontrastov na različnih področji likovnega ustavrjanja - OŠ Šoštanj; 
časopisni kontrast z barvanjem) 
-   razstava na temo GLASBA v Knjižnici Ihan (od 15. 5. do 15. 6. 2020) 
3. DELOVNA VZGOJA 
- vsakodnevno pospravljanje igrač, igralnice, garderobe 
- skrb za okolico vrtca 
- pomoč pri deljenju, pospravljanju... 
- spodbujanje otrok k pospravljanju in urejanju igrišča  
- skrb za urejenost garderobnih prostorov, igralnice  
- dežurstva otrok 
4. POSLUŠAMO, SLIŠIMO IN SMO SLIŠANI 
- Prijetna komunikacija z ostalimi otroci in zaposlenimi 
- vsakodnevno spodbujanje slušnega zaznavanja (otroke pri pogovoru spodbujava k 
poslušanju, da ne »skačejo« v besedo tistemu, ki govori, spodbujava otroke k poslušanju)  
- spodbujanje spoštljive komunikacije (vljudnosti izrazi) 
5. MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 
- obisk babic in dedkov, starejših krajanov 
-gostovanje moškega pevskega zbora 
- druženje med skupinami ( z mlajšimi ali starejšimi otroci) 
- obisk starejših občanov na domu (razdelitev novoletnih voščilnic ter prepevanje pesmic) 
6. IZDELAVA INOVATIVNEGA UČNEGA OKOLJA IZVEN IGRALNIC 
- igre v gozdu, poslušanje različnih zvokov ( vsakodnevno) 
- garderobo spremenimo v gibalnico ali igralnico 
-Spodbujanje inovativnega učnega okolja izven igralnic (priprava dekoracije po pravljici 
Živali pri babici zimi, didaktična-gibalna pot pred igralnicami, skupno rajanje: Novoletni 
ples, pustna modna revija s pustnim rajanjem, priprava predstave v prazničnem vzdušju 
(Ali lahko pokukam v tvojo pleničko?)). 
- izvajanje dejavnosti izven vrtca (dejavnosti v gozdu: igra, opazovanje, opazovanje 
sprememb v gozdu, prebiranje pravljic v gozdu,…)  
-  priprava inovativnih učnih kotičkov na prostem (fizikalni ,gibalni, glasbeni, senčni…  
7. SKRB ZA RAZVOJ PORAJAJOČE SE PISMENOSTI 
- Branje različnih knjižnih zvrsti 
- prepoznavanje črk ( plakati, imena) 
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- Pripovedovalka pravljic ,pisateljica na obisku, dnevi glasnega branja 
- mesečni obisk knjižnice Ihan  
-prebiranje različne literature, ki so primerne za otroke  
-spodbujanje staršev k prebiranju pravljic otrokom ter obisku knjižnice  
       Vodja enote Andreja Matkovič 
 
 

 ENOTA MLINČEK 

EVALVACIJA STRATEŠKIH CILJEV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI 

V tem šolskem letu smo strateški cilj pri starejših dveh skupinah realizirali preko 
skupnega projekta Na sončni strani Alp. Nekatere dejavnosti so potekale skupaj z 
najmlajšo skupino, ki je strateški cilj prav tako uresničevala z različnimi dejavnostmi 
tekom celotnega šolskega leta. Temeljni cilji pri projektu so bili spodbujanje kulturne 
dediščine, spoznavanje jedi, oblačil, glasbe, plesov v povezavi s prazniki. S področja 
jezika pa spoznavanje pregovorov in rekov, spoznavanje slovenskega ljudskega izročila, 
spoznavanje in prepoznavanje narečij v povezavi s spoznavanjem različnimi 
geografskimi področji. Projekt je potekal celo šolsko leto, preko dejavnosti pa smo 
realizirali zastavljene cilje. Uresničevanje strateškega cilja, bo potekalo tudi v naslednjem 
šolskem letu. Pri načrtovanju dejavnosti smo vključevali vsa področja kurikuluma. 
Dejavnosti smo vključevali v različne tematske sklope in jih povezovali z letnimi časi ter 
prazniki. Otroci so preko različnih dejavnosti spoznavali kulturno dediščino, jedi, plese, 
oblačila ter šege in navade v povezavi s posameznimi prazniki. V igralnici smo uredili 
kotiček Slovenija, ki smo ga dopolnjevali. Izdelali smo zemljevid Slovenije, nanj dodali 
fotografije slovenskih mest, značilnosti posameznih krajev, izdelali smo različne 
družabne igre na temo Slovenija, izvedli dejavnosti pri katerih so otroci spoznavali 
kulturno dediščino, jedi, plese, oblačila ter šege in navade povezane s posameznimi 
prazniki. Obiskala nas je tudi gospa Mari, ki je otrokom približala zgodovino, srednji vek, 
takratna oblačila, način življenja ter pisavo, ki so jo takrat uporabljali. Na izvedbo 
strateškega cilja v tem šolskem letu je vplivala tudi epidemija, saj je zaradi tega nismo 
mogli realizirati nekaterih načrtovanih dejavnosti, predvsem nismo mogli obiskati gradu 
Zaprice. Prestavljene dejavnosti bomo izvedli naslednje šolsko leto. 
 
Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTCEM KEKEC 

Tako  kot vsako šolsko leto, smo tudi letos v naši enoti aktivno sodelovali z enoto Kekec, 
kar je bil tudi strateški cilj obeh enot. Glede na vse dejavnosti, dogodke in srečanja lahko 
povzamemo, da nam je v celoti uspel in z njim nameravamo nadaljevati tudi v naslednjem 
šolskem letu. 
 V septembru smo tam izvedli dneve rolanja in dneve kolesarjenja ter igro na velikem 
kekčevem igrišču.  V mesecu oktobru, v tednu otroka smo se s prijatelji iz Kekca veliko 
družili in igrali, skupaj smo izvedli jesenski kros ob Kamniški Bistrici, povabili smo jih 
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na obisk razstave fotografij in izdelkov otrok ob praznovanju 20. letnice enote Mlinček. 
V novembru smo se skupaj z najstarejšo skupino odpravili v Ljubljano na ogled 
Minicitiya. Koledarsko leto smo zaključili s čajankami in sicer obiskali smo Kekčeve oni 
pa nas. Najmlajše skupine pa so pri nas imele gledališki abonma. Imeli smo planiranih še 
kar nekaj druženj, pa so nam na žalost pot prekrižale izredne razmere – zaprtje vrtcev 
zaradi epidemije. Prihajajo počitnice in s tem naša poletna selitev v enoto Kekec, česar 
se že zelo veselimo, saj nam poleti njihovo igrišče z velikimi košatimi drevesi nudi 
prijetno in hladno senco za igro na prostem Sodelovanje z enoto Kekec je vedno prijetno, 
naslednjih druženj pa se že zelo veselimo. 
       Vodja enote Damjana Rode 

EVALVACIJA STRATEŠKIH CILJEV ENOTE OSTRŽEK  
za obdobje 2019 – 2020 

 
Cilj: Negovanje in razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa 

 
Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do okolja 
 
Dejavnosti in evalvacija dejavnosti: 
 

- SKUPNO UREJANJE IGRIŠČA IN VRTIČKA  
Vsi otroci so razvojni stopnji primerno sodelovali pri urejanju igrišča in 
vrtička. 

- UREJANJE KOTIČKOV V IGRALNICAH  
Otroci so dnevno in tedensko urejali kotičke skupaj z vzgojiteljicami in 
predlagali nove kotičke. Iskali smo vedno nove ideje tudi za bralne kotičke. 
Porezali smo police pod okni in pridobili več prostora v vseh treh igralnicah. 
Za poslušanje pravljic in igro v manjših skupinah smo izkoristili tudi kotičke 
v vrtcu zunaj igralnic (hodnik, pravljična soba, večnamenski prostor). 

- DOSLEDNO LOČEVANJE ODPADKOV (plastika, papir, biološki odpadki, 
drugi odpadki) 

Otroci vedo, v kateri koš spada določena vrsta odpadkov, če pa so v dvomu, 
vprašajo druge otroke ali vzgojiteljice. Z otroci se pogovarjamo zakaj 
recikliramo, kako ohranjamo čisto naravo, kaj bi še lahko storili. Z  otroci 
prepoznavamo različne materiale iz okolice (plastika, papir, organski 
odpadek..) in možnosti predelave posameznih odpadkov. 

- »dežurstvo« otrok v skupini (priprava pribora, brisanje miz in druge 
zadolžitve primerne razvojni stopnji posameznikov). 

Otroci z veseljem sodelujejo pri pripravi in sprejemajo njim primerne 
zadolžitve. 

Razvijanje naklonjenega, spoštljivega, odgovornega odnosa med ljudmi 
 
Dejavnosti in evalvacija dejavnosti: 
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- strmenje k spoštljivemu, naklonjenemu odnosu med zaposlenimi v enoti, 
med zaposlenimi in starši, v dvosmernem odnosu odrasli – otroci, 

- navajanje na dosledno uporabo vljudnostnih izrazov (uporaba besed »hvala«, 
»prosim«, »želim«), 

- upoštevanje dogovorjenih pravil (hišni red, prihod v vrtec, mirne dejavnosti 
med počitkom...), 

- pomoč starejših otrok mlajšim otrokom (skupni sprehodi, pomoč pri 
pospravljanju igrač, skupna igra…). 

Večina otrok zna uporabljati besedo hvala, v najstarejši skupini tudi besedo prosim. 
Otroci pozdravijo pri vstopu v igralnico in ob odhodu domov, vendar jim nekaj staršev 
ni ravno za vzgled. 
Starejši ali spretnejši otroci radi pomagajo mlajšim, vendar smo morale paziti, da se to 
ni sprevrglo v spodbujanju nesamostojnosti otrok, neaktivnosti posameznih otrok. 
Pri skupnih sprehodih se je zelo dobro odneslo občasno skupno sprehajanje mlajših in 
starejših skupin. 
Med počitkom otroci mlajših skupin večinoma zaspijo, starejši otroci  in strokovni 
kader pa upoštevajo, da se v času počitka izvajajo mirne dejavnosti  z raznovrstno 
vsebino in mirno igro. 
 
Kljub izrednim razmeram smo izvedli zastavljene strateške cilje enote Ostržek. Strmeli 
bomo k temu, da postanejo naša stalnica tudi v bodoče. 

      Vodja enote Tadeja Mišmaš 

ENOTA PALČEK 
EVALVACIJA STRATEŠKIH CILJEV ZA LETO 2019/2020 

 
POVEZANOST  
- enake možnosti za vse otroke – nov razpored sprejemanja in oddajanja 
- zaznavanje empatije – sposobnost zaznavanja čustev ter želja po razumevanju drugega 
brez obsojanj 
 
PRIPADNOST 
- spodbujanja pripravljenosti za sodelovanje in pomoč drugim (urejenost igralnic in 
igrišča) 
- upoštevanje in sprejemanje skupnih smernic enote za lažje sobivanje (osredotočenje na 
stvari, ki nas povezujejo) 
 
PRIJAZNOST 
- spodbujanje uporabe vljudnostnih izrazov (vljudna prošnja in zahvala) 
- poslušati z namenom, da bi govorečega slišali  
 
POUČNOST 
- učenje preko igre na vseh področjih (funkcijski kotički, talne označbe, sodelovanje z 
okoljem) 
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- spodbujanje naklonjenosti do literature in glasbe (pripovedovanje zgodb, obiski 
knjižnic in umetnikov v vrtcu) 
 
PRIJATELJSTVO 
- razvijanje in poglabljanje prijateljstva med enotami in skupinami v vrtcu (skupna 
druženja, igra, sprehodi in dejavnosti, posebni dogodki)  
 
                 Vodja enote Urša Dragar 

 ENOTA RACMAN 
REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV ZA LETO 2019/20 

 
Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM, POGOVORI IN POMOČJO MED 
ZAPOSLENIMI, STARŠI IN OTROKI, DO ŠE KVALITETNEJŠEGA DELA. 
Cilji:  

v 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. 

v S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja premagovati izzive. 
v Z lepimi besedami in prijaznostjo do uspešne rešitve vsakega zapleta. 
v Iskati nove poti in ideje za zadovoljstvo otrok in staršev. 

 
Kazalci merljivosti: 

• Informiranje staršev o realizaciji načrtovanega vzgojno izobraževalnega dela v 
oddelku. 
Na drugem sestanku za starše so bili starši seznanjeni z realizacijo načrtovanih 
dejavnosti. V vseh skupinah smo  pregledali LDN in se pogovorili o dejavnostih, 
ki smo jih že realizirali ter povzeli, kako so potekale, kako so se na dejavnost 
odzvali otroci, kako so sodelovali, kaj so pri tem novega spoznali in se naučili, 
kateri operativni cilji so bili doseženi. 
 

• 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. 
Staršem ponudimo pogovorne ure, po potrebi starše povabimo na pogovorne ure, 
glede na potrebe staršev smo imele nekajkrat tudi izredne pogovorne ure pri 
katerih je sodelovala tudi svetovalna delavka Vrtca Domžale ga. Simona Tonkli 
Gornjak. S starši na podlagi pogovorov usklajujemo vzgojne pristope. Glede na 
razvojno stopnjo otroka in njegove individualne potrebe staršem predlagamo in 
ponudimo strokovno literaturo. Na drugem sestanku za starše sta bili v dveh 
skupinah izvedeni krajši predavanji glede na problematiko v skupini (Grizenje v 
vrtcu, Spanje in počitek v vrtcu). Starše smo povabile na srečanje mesecu 
decembru. V eni skupini smo predstavili vzgojno delo z nastopom otrok in 
druženjem na novoletni čajanki, v drugi skupini so si starši ogledali posnetek 
dogajanja v skupini njihovega otroka, v dveh skupinah pa so otroci s starši 
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ustvarjani in izdelovali  novoletno okrasje. Udeležba na srečanjih je bila zelo 
dobra in starši so bili zadovoljni s ponujenim programom. 
 

• 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. 
Starše seznanjamo s potekom razvoja njihovega otroka, jim svetujemo v kolikor 
nam zaupajo ali pa same opazimo, da potrebujejo nasvet v zvezi z vzgojnimi 
pristopi. Starši enkrat mesečno prejmejo preko eAsistenta fotografije dejavnosti 
in dogodkov v skupini.  Letos smo v eni skupini izvedli dodatno dejavnost, ki je 
bila vezana na bivanje otrok v vrtcu preko noči (Pravljična noč v vrtcu in iskanje 
skritega zaklada). Starši so v tem primeru prejeli fotografije že isti dan/noč. V eni 
skupinah izdelujemo albume s pesmicami in fotografijami. V eni skupini otroci 
sami rišejo v zvezke ob besedilih pesmi, delajo grafomotorične vaje ipd. Ti zvezki 
so na  ogled staršem ob pogovoru na pogovornih urah. Starše redno in sproti 
obveščamo o posameznih dogodkih z obvestili na oglasnih deskah pred 
igralnicami in preko eAsistenta. Na oglasni deski za starše lahko starši preberejo 
zanimive prispevke s področja vzgoje. V eni skupini si starši lahko pred igralnico 
ogledajo mapo s fotografijami izrednih dogodkov v vrtcu. V dveh skupinah pa 
imajo starši pred igralnico mapo z besedili pesmi in deklamacij, ki so jih otroci 
spoznali od septembra dalje. 
 

• Vzpostavljanje pozitivne komunikacije med vrtcem in starši, usklajevanje 
medsebojnih pričakovanj. 
Strokovne delavke vzdržujemo in se trudimo za prijazen in sodelovalen odnos do 
uporabnikov (starši, otroci, stari starši). Vedno smo pripravljene na pogovor, 
znamo prisluhniti staršem izmenjujemo in usklajujemo pričakovanja. Trudimo se 
za asertivno komunikacijo.  

                                                            Vodja enote Anamarija Kermavnar s sodelavkami 
 
 
 
 
REALIZACIJA PRIORITETNIH NALOGE IN PROJEKTOV  
 
Pri načrtovanju vzgojnih vsebin in dejavnosti bodo vzgojiteljice upoštevale uravnoteženo 
zastopanost vseh kurikularnih področij, ter vnašale novosti iz naslednjih prioritetnih 
nalog:  
 
1. VREDNOTE 

Vsebine in dejavnosti: 
• Kodeks etičnega ravnanja 
• Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let 
• strpnost, prijaznost, empatija: MEDNARODNI DAN STRPNOSTI, 16.11.2019  

(projekt)  
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Realizacija:  
Tema 1.strokovnega aktiva je bila strpnost in Kodeks etičnega ravnanja  
Sodelovanje svetovalne službe Vrtca Domžale v projektu Delo s priseljenci v občini 
Domžale 
V projektu mednarodni dan strpnosti je sodelovalo več skupin. Pripravili so RAZSTAVE 
in druge aktivnosti enote: Palček, Gaj, Mlinček in Krtek; vključenih 176 otrok in 18 
strokovnih delavk  
 
2. UMETNOST – GLASBA 

Vsebine in dejavnosti: 
• spoznavanje različnih glasbenih zvrsti 
• glasbene ustvarjalnice 
• glasbeni kotički 

Realizacija: v vzgojnih programih oddelkov so bila področja glasbe dobro zastopana. 
Načrtovani strokovni aktiv za področje glasbe in načrtovano izobraževanje so zaradi 
epidemije odpadli. Načrtovane vsebine bomo prenesli v naslednje šolsko leto. 
 
3. PRIKRITI KURIKULUM 

Vsebine in dejavnosti: 
• kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu 
• IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu 
• krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja 

Realizacija: področje izboljšave igre, igralnih kotičkov, spoštovanja in kreativnega 
igralnega vzdušja je bilo po posameznih oddelkih realizirano z več različnimi vsebinami 

 

NADALJEVALI IN NADGRAJEVALI smo: 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

Vsebine in dejavnosti: 

• igralnica in igrišče kot inovativni in spodbudni učni okolji 

• funkcionalni igralni kotički  

Realizacija: realizirano tako v prostorih vrtca, kot na igrišču. Prav tako je vrtec (vsaka 
enota posebej) za čas poletnega bivanja pripravila načrte postavitve kotičkov na 
prostem. 

 

5. ZDRAVJE 

Vsebine in dejavnosti: 

• aktivnosti na prostem 

• sodelovanje z ZD Domžale 

• pestra in zdrava prehrana 
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Realizacija: načrtovane dejavnosti so bile realizirane. 

V času epidemije je vrtec vzpostavil poseben protokol po priporočilih in navodilih 
NIJZa. 

 

6. DELOVNA VZGOJA 

Vsebine in dejavnosti: 

• skrb za urejeno in varno okolico (igralnica, vrtec in igrišče)  

• delovna akcija (marec 2019) 

Realizacija: zaradi epidemiologije je bila delovna akcija izvedena v začetku junija 

 

7. EKOLOGIJA 

Vsebine in dejavnosti: 

• ločevanje odpadkov,  

• zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov 

Realizacija: v celoti realizirano 

V času epidemije od 13. 3. do 15.5. 2020 je Vrtec Domžale na svoji spletni strani 
postavil E-VRTEC, z namenom sodelovanja s starši in otroki, spodbujanja otrok in 
staršev k različnim gibalnim, miselnim in socialnim aktivnostim. Podrobnosti si lahko 
preberete v nadaljevanju tega dokumenta in na naši spletni strani www.vrtec-
domzale.si 

Področja so: Igrajmo se vrtec, E-vsebine za otroke, Svetovalnica za starše, Galerija 

   

 

 

Igrajmo se vrtec 

 

3.5.2020 

Počitniške vsebine 
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Otroci se radi igrajo igre, saj kot sami pravijo so zabavne. Prav tako pa se ob igrah tudi 

učijo, urijo, potrpežljivost, počakati morajo, da pridejo na vrsto. Poleg tega pa 

spoznavajo različne… 

23.4.2020 

Vrtec doma – v aprilu 

OPAZOVANJE PTIC SKOZI OKNO (pogovor o tem, kako se oglašajo, zakaj se 

oglašajo, posnemanje ptičjega oglašanja, ogled slikanic- zvočnih slikanic, posnemanje 

oglašanja… 

7.4.2020 

Izdelajmo si igralni kotiček 

Otroci so na vsakem koraku obdani z raznovrstnimi igračami, ki jih kupimo v trgovinah. 

Ampak, za spodbujanje otrokove domišljije je včasih dovolj že ena sama kartonska 

škatla, ki v njegovem… 

25.3.2020 

Igrajmo se vrtec 

DNEVNA RUTINA KOT »JEDILNIK« Dnevna rutina je zelo pomemben del življenja, 

ki nam daje občutek varnosti, stalnosti in zaupanja. Kadar nekaj poteka tekoče, 

samoumevno in vedno po enakem… 

Diši po vrtcu 

9.4.2020 

Ideje za zdravo kosilo 

Morda vam je že zmanjkalo idej, kaj pripraviti za kosilo v teh dneh, ko smo že tako 

dolgo doma? Bi radi pripravili še kaj drugega? Pripravili smo vam nekaj predlogov za 

zdrave, okusne in preproste… 

 

8.4.2020 

Otrokom najboljše juhe 
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Pošiljamo vam recepte za okusne zelenjavne juhe, ki jih naši kuharji pripravljajo v vrtcu 

in so pri otrocih najbolj priljubljene. Vaši malčki jih enostavno obožujejo. V juhah je 

skrita… 

2.4.2020 

Zdravi recepti kot v vrtcu 

Z veseljem delimo med vas nekaj receptov zdravih, preprostih in okusnih jedi. Nekatere 

pripravljajo tudi kuharji v našem vrtcu. Mogoče boste dobili kakšno idejo za popestritev 

vašega jedilnika,… 

E-vsebine za otroke 

 

7.5.2020 

Pomlad je čas za živalske mladičke 

Vsako živo bitje se enkrat rodi in takrat potrebuje nekoga, da ga hrani in neguje. 

Običajno je to mama, včasih pa skrb za mladiče prevzame tudi kdo drug. Mladički pa so 

kot dojenčki! Radi je… 

5.5.2020 

Prijateljstvo 

Mnogi antropologi trdijo, da je sposobnost sklepanja prijateljstev in zavezništev ena 

gonilnih sil evolucijskega razvoja. Ljudje smo socialna bitja, ki brez stikov z drugimi 

ljudmi ne moremo. Veliko… 

24.4.2020 

Tekmovanja 
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1. PRESKOKI ČEZ VRVICO Potrebujemo: vrvico POTEK: čez vrvico skačemo levo 

in desno. Zmaga tisti, ki prvi pride do konca vrvice. Tekmo lahko otežimo, tako, da 

skačemo v počepu. 2. VALJANJE… 

21.4.2020 

Noč knjige v Vrtcu Domžale 

Vsako leto, 23. aprila, je Svetovni dan knjige. Takrat poteka ogromno literarnih 

prireditev. Takrat so dolgo v noč odprte knjižnice in knjigarne. To je Noč knjige. Takrat 

je čas, da si tudi doma… 

20.4.2020 

Nepozabne (zimzelene) radijske igre 

Pravljic ni nikoli preveč. Otroci za zdrav razvoj, poleg gibanja in raznolike prehrane, 

potrebujejo veliko zgodb, pravljic, bajk… vsebin, ki jim burijo domišljijo in oblikujejo 

njihov odnos… 

19.4.2020 

Visit Domžale 

TIC Domžale skrbi, da otroci ne pozabijo najpomembnejšega hroščka. Hrošček Simon 

nas opominja, v kako lepem kraju živimo in kaj vse imamo. Naš naslednji kviz je 

namenjen najmlajšim občanom… 

16.4.2020 

16.april – Svetovni dan glasu 

16. aprila obeležujemo Svetovni dan glasu. Cilj Svetovnega dneva glasu je 

izpostavljanje pomembnosti glasu v vsakodnevnem življenju. Glas je orodje… 

15.4.2020 

Pospravljanje 

Imate občutek, da morate vse storiti sami? Da je stanovanje venomer razmetano? Nihče 

ne pospravi za sabo? Dela je ogromno, volje pa vedno manj. Potem je pri vas tako, kot 

pri mnogih družinah. Pa… 

15.4.2020 
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Vrtiček v stanovanju 

Lepi dnevi kar kličejo ven, v naravo in k urejanju vrtičkov, gredic, sajenju cvetlic, 

presajanju itd. A vsi nimamo možnosti za vrtnarjenje, niti za poležavanje na terasi. Z 

nekaj idejami in… 

15.4.2020 

Kviz matematika 

Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju. Doživljanje matematike kot 

prijetne… 

14.4.2020 

Kot v naravi 

Vedno se nam lahko zgodi, da ne moremo ven in smo »ujeti« v stanovanju. Zakaj bi bili 

zato prikrajšani? Morda pa nam je le zmanjkalo idej in si želimo popestritve? Morda 

nam jo je zagodla… 

14.4.2020 

Dež je lahko zabaven 

Kadar dežuje, smo odrasli pogosto bolj čemerni in svoj odnos do t.i. “slabega vremena” 

prenesemo tudi na svoje otroke. Pogovarjajte se z otrokom o tem, da dež ni slab. 

Pomislite na to,… 

9.4.2020 

Radijske igre za otroke 

Na otroškem portalu RIO so nove radijske pravljice http://otroski.rtvslo.si/rio/ Starši pa 

imate na voljo tudi konkretna didaktična gradiva za aktivno poslušanje… 

9.4.2020 

Finomotorika in grafomotorika za otroke 

Kako lahko s spodbujanjem fino motorike krepimo tudi grafomotoriko? Razvoj fino 

motorike (gibe majhnih mišic in mišičnih skupin, kot so roke, zapestje, prsti) naših 

otrok je izjemnega pomena in… 
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7.4.2020 

7. april, svetovni dan zdravja 

7.april- svetovni dan zdravja je letos posvečen medicinskim sestram, zdravstvenim 

tehnikom in babicam. Izhodišča za pogovor z otrokom: Kdo je medicinska sestra in kdo 

zdravstveni tehnik? Kaj… 

7.4.2020 

Nove e-pravljice 

Gospa s klobukom (Maša Ogrizek) Neredko! (Nina Mav Hrovat) Moja prva abeceda 

(Žiga X.Gombač) Palčič (Julia Donaldson) https://fliphtml5.com/fvba/xvjr/basic Dežela 

Velike tovarne besed (Agnès… 

6.4.2020 

Vaje za razvijanje opismenjevanja in pripovedovanja 

Za otrokov govorno jezikovni razvoj je zelo pomembno, da ga spodbujamo pri 

opisovanju in pripovedovanju. Pri mlajših otrocih je dovolj, da že na slikah v knjigah 

prepoznavajo različne predmete,… 

6.4.2020 

Barvni krog (spoznavanje barv po pravljici Maruškina mavrica) 

Vir: https://www.slideserve.com/abie/barvni-krog Navodila za pogovor z otroki: Katere 

barve so menile, da so glavne? (RDEČA, RUMENA, MODRA- to so osnovne barve) 

Poišči predmete v okolici, ki so… 

6.4.2020 

Igre- naredi sam 

Po treh tednih izolacije in pred prazniki nam morda že zmanjkuje idej, igrač in novih 

načinov za popestritev vsakdana. Poiskali smo nekaj idej, kako si na enostaven način in 

iz odpadnih… 

6.4.2020 

Glasba za otroke in izdelava instrumentov 
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Številne raziskave potrjujejo, da otroci, ki odraščajo ob glasbi in z glasbo, dosegajo 

boljše rezultate in se lažje učijo. Pri tem ni pomembno, katero zvrst poslušate, a to ne 

pomeni, da je.. 

2.4.2020 

Recepti za testo brez kvasa 

V času epidemije se nam kaj lahko zgodi, da ugotovimo, da doma nimamo kruha, niti 

kvasa, v trgovino pa po priporočilih odhajamo bolj poredko. Zato smo poiskali nekaj 

receptov, kako se v taki… 

31.3.2020 

2. april, mednarodni dan knjig za otroke 

IBBY je proglasil 2. april, rojstni dan Hansa Christiana Andersena, za Mednarodni dan 

knjig za otroke. Ob 2. aprilu vsako leto druga nacionalna sekcija pripravi plakat in 

poslanico. Takole se v…  

31.3.2020 

Tudi Božiček je ostal doma 

Morda se vam bo zdelo čudno in skrajno nenavadno, da bi v pomladnem obdobju 

govorili o Božičku. Ne, ni se nam zmešalo zaradi pomanjkanja socialnih stikov, pač pa 

iščemo različne načine, kako… 

30.3.2020 

Vaje sproščanja 

Sproščanje je pomembno, saj s tem poskrbimo, da se umirimo, otresemo stresa in 

uredimo svoje misli. Umirimo napetosti, dihanje, bitje srca, miselne procese in mišične 

napetosti. Tako bomo… 

28.3.2020 

Učni listi za matematiko (primerno za predšolske otroke) 

Zanimanje za matematiko v predšolskem obdobju je veliko. Tudi otroci imajo 

matematične naloge v predšolskem obdobju zelo radi, saj jim predstavljajo izziv in 

izvabljajo čudenje, radovednost,… 
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28.3.2020 

Učni listi za grafomotoriko 

Grafomotorika sodi med finomotorične spretnosti, pri katerih je udeleženo veliko 

drobnih mišic rok in prstov, poleg tega pa je pomembna tudi koordinacija med rokami 

in očmi. Risanje različnih… 

28.3.2020 

Zabavni delovni in učni listi za male radovedneže 

V nadaljevanju smo vam pripravili nekaj Zabavnih delovnih in učnih listov, ki jih lahko 

skupaj z otroki rešujete. Tisti, ki imate možnost tiskanja jih lahko natisnete in 

preizkusite s svinčnikom.. 

28.3.2020 

Napotki, razlaga o koronavirusu 

Nekaj napotkov kako lahko otrokom skozi zgodbico predstavimo trenutno stanje in 

informacije o« koronavirusu«….. V današnjih dneh se z otroki verjetno vseeno vsaj 

malo pogovarjate o… 

28.3.2020 

Matematika predlogi aktivnosti 

ENOSTAVNE AKTIVNOSTI ZA URJENJE MATEMATIČNIH VEŠČIN PRI 

OTROCIH OD NAJMANJŠEGA K NAJVEČJEMU: pred otroka položite orodje, 

barvice, čevlje, slamice različnih velikosti. Otrok naj jih…  

27.3.2020 

Kako otroka prepričati, da bi jedel zdravo 

Starši si želimo, da bi otroci jedli zdravo, a kaj ko jih ima večina rajši hrenovke in ocvrt 

krompirček. Ko bi radi, da naš otrok vase spravi vsaj nekaj žlic zelenjave oziroma sadja, 

se… 

27.3.2020 

Prehrana – igre za vsak dan 



 
 

 20 

V teh dneh, ko smo izolirani doma in z otroci preživljamo več časa, vam posredujemo 

nekaj idej za preproste a tudi poučne igre, s katerimi lahko vzpodbujate otroško 

domišljijo in ustvarjalnost…  

26.3.2020 

Vaje za razvijanje oralne motorike 

NEKAJ IDEJ KAKO LAHKO RAZGIBAMO SVOJE JEZIČKE, USTA IN 

LICA………. NO PA POSKUSIMO MOTORIKA JEZIKA: Kdo je močnejši – moja 

roka ali tvoj jeziček? Otrok jezik pritisne ob eno lice, nato še… 

26.3.2020 

Izštevanke in nagajivke 

Izštevanke v vrtcu uporabljamo na različne načine in ob različnih priložnostih. Z njimi 

otroke hitro pritegnemo k poslušanju in izvabimo njihove nasmeške. Izštevanke 

pripomorejo k… 

 

26.3.2020 

Aktivnosti za podporo gibalnemu razvoju 

AKTIVNOSTI ZA PODPORO GIBALNEMU RAZVOJU PREDEN GREM V 

VRTEC: igrico se igramo tako, da postopoma podaljšujemo seznam gibov, ki jih 

zaporedoma opravimo. Npr. preden grem v vrtec naredim 10 počepov… 

25.3.2020 

Hrošček Simon je z vami tudi prek spleta 

V življenju se zgodi vse mogoče in včasih, tako kot zdaj, tudi tisto, za kar menimo, da 

ni mogoče. Nikoli si nismo mislili, da bomo zaradi virusa ostali doma. In to zdravi! Pa 

saj niste… 

24.3.2020 

Safe.si – da ti ne bo dolgčas, ko si doma 

Na Safe.si so pripravili izbor spletnih strani, na katerih se lahko kratkočasimo, izvemo 

kaj zanimivega, zabavamo ali celo morebiti kaj naučimo. Več na:… 
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24.3.2020 

Kuhajmo z malčkom zdravo in zabavno 

KUHAJMO Z MALČKOM ZDRAVO IN ZABAVNO Večina otrok z veseljem 

pomaga v kuhinji. Izkoristimo te dneve in se skupaj z otroki zabavajmo tudi v kuhinji. 

Lahko vključimo tudi živila, ki jih po navadi... 

24.3.2020 

Kamišibaj 

Kamišibaj je posebno namizno gledališče, s katerim lahko iz knjig ali slik ustvarimo 

gledališke predstave. Tak namizni oder lahko z nekaj spretnosti ustvarimo tudi iz 

odpadne kartonske embalaže,.. 

24.3.2020 

COVID19: Praktični nasveti za premagovanje stiske 

Pozdravljeni, v času, ko se soočamo z negotovostjo iz dneva v dan, so pred nami 

povsem novi izzivi, ki jih predstavljajo izolacija in spremenjene dnevne rutine ter 

nenazadnje zaskrbljenost… 

24.3.2020 

Aktivnosti za razvoj pozornosti 

NEKAJ IDEJ AKTIVNOSTI ZA URJENJE POZORNOSTI (slušne/ vidne) 1. HIŠNA 

ABECEDA: poglej okoli sebe po dnevni sobi/kuhinji/ kopalnici/spalnici, poimenuj 

predmete, jim določi prvo črko ter jih… 

24.3.2020 

Enostavne aktivnosti za urjenje finomotorike ter grafomotorike 

ENOSTAVNE AKTIVNOSTI ZA URJENJE FINOMOTORIKE TER 

GRAFOMOTORIKE V današnjih dneh, ko imamo omejen dostop do trgovin nam lahko 

spodnje ideje pomagajo pri razvijanju otrokovih veščin finomotorike ter… 

 

24.3.2020 
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A veš, koliko te imam rad 

Branje in pripovedovanje majhnim otrokom je pravi ustvarjalni proces. Vsako 

prebiranje slikanice je za otroka umetniška predstava. Odrasli, ki sami uživajo v branju, 

mu bodo ustvarili najlepšo… 

23.3.2020 

Družinska pismenost in pravljične poti 

V času koronavirusa se nam zdi, da nikamor ne smemo. A dejstvo je, da ne smemo na 

kraje, kjer je veliko ljudi. Slovenija premore mnogo krajev, kjer ni ljudi ali pa so 

obiskovalci redki. Morda vas… 

23.3.2020 

Igra je otrokova osnovna dejavnost, potreba in na igro je otrok vedno pripravljen. Da 

povežemo igro z učenjem in ustvarjalnostjo, je dobro, če si otrok igro izdela sam in če 

ima igra pravila,… 

23.3.2020 

Radijske igre za otroke- Rio 

Na tej povezavi najdete radijske igre, didaktična priporočila in druge uporabne 

informacije za preživljanje ustvarjalnega časa z otroki:.. 

22.3.2020 

21. marec – Svetovni dan lutk 

Leta 2003 je mednarodno združenje lutkarjev Unima 21. marec razglasilo za svetovni 

dan lutk. Lutke so za otrokov razvoj zelo pomembne. Več na… 

21.3.2020 

21. marec – Mednarodni dan poezije 

O LAČNEM MEDVEDU Medved Damjan je en požeruh, ves dan bi le grizel in vendar 

je suh. Zoblje semenke, baše se s pico, leskove vršičke poje za sladico. Najraje pa se 

napije prijazne besede. Ni… 

21.3.2020 
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Ustvarjajmo skupaj 

NEKAJ ZBRANIH IDEJ KAKO LAHKO USTVARJAMO IN PREŽIVLJAMO 

PRIJETNE TRENUTKE V DRUŽINSKEM KROGU Vedno navdušujoče papirnate 

radosti Ker tekanje po trgovinah v trenutnih razmerah ni priporočljivo,… 

21.3.2020 

Gnetemo, kiparimo 

Gnetemo, kiparimo Dobitna kombinacija, s katero boste svoje najmlajše vselej navdušili 

ter zaposlili za kar nekaj časa, je ustvarjanje z različnimi modelirnimi masami – naj 

bodo to polimerne… 

21.3.2020 

Recept za 5 jedi 

5 jedi, ki jih bodo otroci z veseljem delali in tudi pojedli Sedaj je super priložnost, da 

skupaj pripravite in poskusite ustvarjati tudi v kuhinji. Če nimate vseh sestavin za 

sledeče jedi boste… 

20.3.2020 

Kultura na dom 

Na povezavi: https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/kulturo-prinasamo-v-vase-domove/ 

najdete kakovostne kulturne vsebine za otroke in odrasle. Za otroke priporočamo: 

Kinobalonov program – TV… 

19.3.2020 

Matematika 

Matematika je prisotna povsod okrog nas. Naša naloga je, da jo otroku predstavimo kot 

nekaj zabavnega, kar pomeni, da se učimo matematike preko igre. Odlična pomoč so 

igre s pravili in štetjem,… 

19.3.2020 

Naravoslovje 
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Naravoslovje je otrokom zelo privlačno in zabavno. Na spodnjih povezavah vam 

posredujemo nekaj e-vsebin, s katerimi si lahko zabavne poskuse pripravite doma in se 

z otrokom učite osnov… 

19.3.2020 

Gibanje 

Gibalne igre so najboljši način za vsakodnevne gibalne minutke ali vadbe, ki jih zdravi 

otroci tudi v času samoizolacije nujno potrebujejo za zdrav razvoj. Za izvedbo ne 

potrebujemo telovadnice… 

18.3.2020 

Bralne in pravljične vsebine prek spleta 

BRALNE IN PRAVLJIČNE VSEBINE PREK SPLETA Spoštovani starši! V času 

samoizolacije zaradi koronavirusa vam svetujemo, da z otroki berete knjige, ki jih imate 

doma, pomagate pa si lahko tudi z… 
 

Svetovalnica za starše 

 
Ob vzgojnih težavah in stiskah smo staršem v času epidemije nudili možnost 
telefonskega svetovanja vsak delovni dan med 10. in 12. uro, ki sta ga imeli Nina Mav 
Hrovat, mag.prof.pred.vzgoje pomočnica ravnateljice in Simona Tonkli Gornjak 
univ.dipl.pedagog, svetovalna delavka. 

 

7.5.2020 

Kako pripraviti otroka na ponoven prihod v vrtec po karanteni 
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Otroci po tretjem letu starosti si želijo druženja s prijatelji in igre. V manjših skupinah si 

organizirajo domišljijsko igro ali igro vlog, se pogovarjajo, urijo svoje socialne 

veščine,… 

31.3.2020 

Spanje za zdravje 

Spanje je pomemben fiziološki proces, ki je biološko nujen. Kakovostno in zadostno 

spanje je eden najpomembnejših dejavnikov, ki celostno vpliva na ohranjanje in 

izboljševanje telesnega in… 

31.3.2020 

Otrok in razumevanje njegove jeze 

Eno izmed najpomembnejših sporočil, ki jih lahko damo svojim otrokom o čustvih je, 

da je jeza univerzalno čustvo, ki ga lahko kontroliramo. Kako pa to storiti? Tako, da jo 

prepoznamo in se nanjo… 

31.3.2020 

Kako otroku pomagati prebroditi nenapovedan izbruh besa? 

Ko se nad otrokom nabirajo oblaki in se približuje napad jeze, starši le s težavo 

ohranimo mirno kri. Zavedati pa se moramo, da je ravno to čas, ko nas otrok najbolj 

potrebuje. V nadaljevanju je… 

31.3.2020 

Kaj narediti, ko otrok zavrača pogovor z vami? 

KAJ NAREDITI, KO OTROK ZAVRAČA POGOVOR Z VAMI OZ. NE ŽELI 

GOVORITI Z VAMI (VI PA VESTE, DA GA NEKAJ MORI)? Skoraj vsakdo od 

staršev se je že znašel v situaciji, ko smo videli, da je z našim… 

31.3.2020 

Kaj narediti, da me bo otrok bolj poslušal? 

Večina staršev se pogosto sooča z vprašanjem kaj narediti, da me bo moj otrok bolj 

poslušal in ubogal, kar mu naročim. Avtorica dr. L. Markham v svoji knjigi Peaceful 

parent, happy kids –… 
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31.3.2020 

Napotki za starše 

NEKAJ NAPOTKOV, NASVETOV, KI VAM BODO LAHKO V POMOČ…. Dragi 

starši v tem času se vsi soočamo z novimi izzivi, ki nam predstavljajo več ovir. Da bi jih 

lažje prebrodili in premagali smo vam… 
 

E-galerija 
21/04/2020 

Veseli nas, da je zaživela e-galerija, ki jo ustvarjamo z vašo pomočjo. Z objavo 

spodbujamo otroke k ustvarjanju in povezovanju vrtca z domom, da bo vrnitev čim 

lažja. Odpiramo novi tematiki za ustvarjanje, in sicer: MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA in 

IGRA. 

Spodbujamo vas, da se z otroci pogovarjate, opazujete, modrujete, si poiščete 

informacije na spletu in v knjigah, nato pa naj otroci likovno ustvarjajo. Fotografijo 

izdelkov, skupaj s podatki (ime otroka, enota in izbrana tematika) pošljite na naslov: … 

 



 
 

 27 

 

 

Realizacija: v času zaprtja vrtca je bila poleg spletnih vsebin vzpostavljena tudi 
komunikacija med vzgojitelji – starši – in upravo vrtca: preko e asistenta, preko 
medijev (Zoom, Skype, Cisco Webex) in preko navadne pisemske pošte 
 
 

CELOLETNI NACIONALNI PROJEKTI VRTAC DOMŽALE 

Vrtec Domžale je skozi šolsko leto izvajal sledeče nacionalne projekte: 

 

Nacionalni projekti 
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                         Pravljični palček 

 
01:09 

Letos se z NMSB pridružujemo evropski bralni 
kampanji EUReads (Evropa bere), ki povezuje že obstoječe bralne aktivnosti po vsej 
Evropi z namenom dviga zavesti o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v 
zgodnjem otroštvu. Skupni cilj kampanje je dati vsakemu državljanu možnost postati 
bralec in polno sodelovati v evropski družbi. Podpis zaveze o aktivnem podpiranju 
prizadevanja za boljšo pismenost bo potekal 9. septembra na nacionalnem 
strokovnem posvetu Bralnega društva Slovenije, uradnem začetku NMSB 2019. 
Skladno z enim od ciljev pobude EUReads / Evropa bere pa vas že zdaj pozivamo, da se 
nam pridružite pri 15 minutah branja ali glasnega branja na dan.  

Realizacija: Izvedli smo 24 od predvidenih 26 dogodkov za NMSB19 in NMSB20 
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NEKATERE AKTIVNOSTI SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM 

 V sodelovanju z avtorico Nino Mav Hrovat in založbo Miš je vrtec 
sodeloval pri izdaji knjige En, dva, tri - slon Izvod knjige je prejel vsak otrok ob 
novoletnem obdarovanju 
Realizacija: Za promocijo Vrtca Domžale sem poskrbela s predstavo Igra za slona 
Gledališke skupine Vrtca Domžale, s katero smo gostovali po vseh enotah, na OŠ Roje 
in v KD Moravče, v novembru 2019 z izdajo igroknjige En, dva, tri-slon!, ki je bila 
prevedena v italijanščino (prev Jolka Milić) in je aprila izšla v rimski on-line reviji Fili 
d'aquilone 54 - FIABE & FOLLIA pod naslovom UNO, DUE, TRE - ELEFANTE! 
 

  
 
Realizacija: Noč knjige 2020, 5. februarja pa smo v vseh oddelkih, v vseh enotah izvedli 
Svetovni dan glasnega branja in se tudi sicer pridružili svetovnemu gibanju Europe reads 
(Evropa bere) z namenom izboljšanja bralne pismenosti. 
 
 

  
 
FESTIVAL ZVONČKOV Sodelovali so: 
Katarina Košenina in Saša Verbič Oštir z otroki, enota Krtek 
Aleksandra Andrič in Darja Svetlin Kovič, enota Palček 
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Realizacija: na temo strpnosti v projektu so Sodelovale in pripravile RAZSTAVO v enoti 
Palček, Gaj, Mlinček in Krtek; vključenih 176 otrok in 18 strokovnih delavk  
 

 
Razstava na drsališču, Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Razstava zimskih radosti 
Enota Palček, skupina Zajci 
 

 
 

V sklopu strpnosti sodelovali v projektu Unicefa Punčka iz cunj v enoti Gaj skupini Zajci 
in Medvedi, v enoti Krtek skupina Gosenice. Izdelali so punčke Sky, Julija in Lili 
 

 
Odprtje čarobnega mesta v občini Domžale, Otroci krasijo jelko želja, sodelujejo otroci 
skupine Metulji in zajci iz enote Palček. Okraske so prispevali otroci vseh enot. 
 
Več o posameznih projektih si lahko preberete v poglavju obogatitvenih 
dejavnosti. 
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI, ki povezujejo vse  
• TEDEN OTROKA;  od 7. DO 13. OKT. 2019, Tema: NAŠE PRAVICE, 30 let 

Konvencije o otrokovih pravicah         Realizirano 
• TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, 15. november, 2019 Realizirano  
• »MALI SONČEK«, gibalne dejavnosti se po začrtanem programu izvajajo v 

skupinah otrok od 2. leta dalje                Realizirano: vključenih 746 otrok 
• »IGRE NA SNEGU « v vseh enotah, če bodo za to vremenske danosti - 5 dni 

(ni nujno strnjeno)                           Realizirano: 13.12.(edini dan s snegom) 312 
• ROLANJE – za otroke letnika 2013/2014, v vseh enotah, jeseni ali spomladi, 5 

dni (ni nujno strnjeno)                       Realizirano: Gaj, Kekec, Mlinček; 31 otrok 
• SPRETNOSTI VOŽNJE S KOLESOM, varna vožnja s kolesi v vseh enotah, 

za otroke letnika 2013/2014, jeseni ali spomladi – 5 dni (ni nujno strnjeno) 
                                                  Realizirano: Gaj, Krtek, Mlinček, Palček; 103 otroci 
• DAN S SKIROJEM; za starost 4 leta – 1 dan  

                                                                    Realizirano: Krtek, Mlinček; 69 otrok 
• »BIBA PLEŠE« in »MALA BIBA PLEŠE« - celoletna obogatitvena  

dejavnost  (okt.- april), 1x tedensko                                              Realizirano v 
vseh enotah 

• PRAVLJIČNI PALČEK, prilagojen starosti otrok, v sodelovanju s Knjižnico 
Domžale, vključenih 11 skupin.                 Realizirano: v vseh enotah, 267 otrok 

• OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA, vse enote v KD Franca Bernika 
                                                                           Realizirano: vse enote; 266 otrok 

• MALI GLEDALIŠKI ABONMA – gostovanje predstav v vrtcu   
                                                                                       Realizirano: 12 oddelkov  

• PUSTNO RAJANJE, torek, 25. februar, 2020     Realizirano 
• SKUPAJ V GORE, april, 2020, vodijo: A. Bešter, T. Lavtižar, K. Ropotar, M. 

Vrhovnik                                                                        Ni realizirano- epidemija  
• ŠPORTNO POPOLDNE, - četrtek, 26. 9. 2019, v tednu športa 23.-29. sep. 

2019                                                                 Realizirano: vse enote, vsi oddelki 
• SKRB ZA ZDRAVJE, izvajalec ZD DOMŽALE:  

1. zobna preventiva -vsi oddelki II.st. jeseni in spomladi  
                                                          Realizirano: jeseni; vsi oddelki 2.starosti 

2. Otrok skrbi za svoje zdravje in higieno                    Realizirano: v 13 oddelkih 
• NOVOLETNA PREDSTAVA za otroke; gledališko skupino Vrtca Domžale,  

vodi Nina Mav Hrovat                    Realizirano: IGRA ZA SLONA, v vseh enotah 
• OBISK BOŽIČKA, s programom in obdaritvijo     Realizirano: v vseh oddelkih 
• BRALNICE POD KROŠNJAMI, celo leto (na igrišču bralni kotički v 

različnih letnih časih ali v prostorih vrtca)                   Realizirano: v vseh enotah 
• BRALNICE POD SLAMNIKOM, januar, 2020        Realizirano: 29. 1. 20202 
• PRIPOVEDOVALKA PRAVLJIC – v februarju 2020, K. Košenina,  M. 

Novak                                                                        Realizirano:   V vseh enotah   
• ZAČARAJMO SLIKANICO z ilustratorjem Ivanom Mitrevski in pisateljico 

Nino Mav Hrovat                          Realizirano v vseh oddelkih 5 – 6 letnih otrok 
• VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU - v sodelovanju s Policijsko postajo 

Domžale, maj, 2020                                                  Ni  realizirano - epidemija 
• SODELOVANJE Z GASILCI  v krajevnih skupnostih v mesecu oktobru; 

nujna izvedba EVAKUACIJSKE VAJE v oktobru 2019   
                                                                                      Realizirano v vseh enotah 

• DELOVNA AKCIJA – marec, 2020; urejanje igrišča in urejanje igralnice 
predvideti 1x tedensko skupaj z otroki                            Realizacija: junij 2020 

• HUMANITARNE AKCIJE, sodelujejo zap Realizirano osleni, starši in otroci: 
Anina zvezdica, Zbiranje zamaškov in Podarimo šolske potrebščine  
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Realizirano: zbiranje zamaškov v vseh enotah, Skupina Ptički iz enote Gaj je 
sodelovala v akciji »Srčna pisma za male borce«, Društva Viljem Julijan 

  
Realizacija:  
Vse podrobnosti o realizaciji obogatitvenih dejavnosti in projektov najdete v 
nadaljevanju Analize LDN po posameznih enotah in pod analizo Projekti in 
Obogatitvene dejavnosti 
 
 
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… 
 
Realizacija:  
Vse vsebine so bile realizirana. Več podrobnosti v nadaljevanju Analize LDN po 
posameznih enotah in pod analizo projekti in Obogatitvene dejavnosti. 
 
OBJAVE STROKOVNIH ČLANKOV 

 
 
 
 
 
 

V strokovnem zborniku Supri, 2020 so bili objavljeni članki:  
- Kako smo prišli do galerije, Mira V. Vrankar 
- Predšolski otroci v sodobni potrošniški družbi, Alenka Lovšin 
- Otrok kot »bančni uslužbenec«, Katarina Košenina 
- Povem lahko, kaj mislim, Sonja Orešek 
 
Avtorski članek v strokovni reviji Pedagoška revija za predšolsko vzgojo in prvi triletji, 
september/oktober 2019, letnik XXVIII, št. 3/4 z naslovom: GLASBA V VRTCU (str. 
8-12)., Alenka Lovšin 
Avtorski članek v strokovni reviji Pedagoška revija za predšolsko vzgojo in prvi triletji, 
november/december 2019, letnik XXVIII, št. 5/6 z naslovom: V SVETU PRAVLJIC 
(str. 16-20), Alenka Lovšin 
Avtorski članek v zborniku VRTEC – družbeno okolje enakih možnosti, Supra, 2020, z 
naslovom: PREDŠOLSKI OTROCI V SODOBNI POTROŠNIŠKI DRUŽBI (str. 346-
348). Alenka Lovšin 
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Avtorski članek v strokovni reviji Didakta, marec/april 2020, letnik XXX, št. 207 z 
naslovom: STRPNOST IN PREDŠOLSKI OTROCI (str. 27-29). Alenka 
Lovšin                                   
Avtorski članek v strokovni reviji Vzgojiteljica, marec-april 2020, letnik XXII, št. 2 z 
naslovom: HOJA ZA NAŠ VSAK DAN (str. 19-20) Alenka Lovšin 
 
Slađana Trapić  
Avtorski članek v strokovni reviji Vzgojiteljica, julij- avgust 2019, letnik XXI, št. 4 z 
naslovom: Počitek in spanje v vrtcu (str. 6-9) 
 
Jana Julijana Pirman 
Intervju v strokovni reviji Vzgojiteljica, julij- avgust 2019, letnik XXI, št. 4 z naslovom: 
Pomembna je sposobna in zaupanja vredna vodstvena ekipa ( str. 4-6) 
 
Mira V. Vrankar 
Avtorski članek MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE MED VZGOJITELJI KOT 
IZZIV, REVIJA Vzgojiteljica, izzivi in pasti vzgojiteljskega poklica, letnik XXI, izr. Št. 
Žalec, okt. 2019 
 
Samostojni referat z naslovom SPREMLJANJE OTROKOVEGA RAZVOJA – MAPA 
OPAZOVANJ IN UTRINKOV,  na XIII mednarodni strokovni konferenci (Slovenija, 
Hrvaška, Finska) za vzgojitelje z naslovom Vzgojno izobraževalne potrebe 
predšolskega otroka, 23. 1. 2020, Ljubljana  
 
 
 
DODATNE DEJAVNOSTI V POPOLDANSKEM ČASU  
 
Vrtec je načrtoval popoldanski program Cicibanove urice za otroke, ki niso vključeni v 
vrtec in sicer: 

1. BIBA SE IGRA 1-3 skupaj s starši, v enoti Cicidom: vodi Mojca Firm 
                                                                   Realizirano: obiskovalo 5 otrok 

2. CICIBANOVE URICE, za otroke 3- 6 let, v enoti Palček, vodi Tadeja Lavtižar 
                                                                            Ni bilo realizirano: ni bilo prijav 

 
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. 
Biba se igra  in Cicibanove urice bomo začeli izvajati v oktobru ob tednu otroka in jih 
izvajali do predvidoma konca maja 2020. 
Tudi vse delavnice in tečaji se pričnejo v oktobru 2019 in trajajo do predvidoma konca 
maja 2020. 
 
Realizacija: zaradi epidemije so delavnice in obogatitvene dejavnosti potekale do 13. 
marca 2020 . 
 
ORGANIZACIJA DELA 
 
Šolsko leto pričenjamo na 9 lokacijah, z 8 enotami in Upravo Vrtca Domžale. 
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V enotah skupno deluje 47 oddelkov dnevnega programa, vanje je vključeno 865 otrok, 
in sicer v: 
I. starostna skupina  18 oddelkov                                        252 otrok 
Kombinirana skupina    3 oddelek                                              56 otrok 
II. starostna skupina        26  oddelkov                                   557 otrok 
skupaj    47 oddelkov     865 otrok 
 
Vsi oddelki dnevnega varstva bodo zasedeni po veljavnih normativih, povečan za dva 
otroka (sklep 8. seje Občinskega sveta Občine Domžale dne, 10. 9. 2003, da število otrok 
v oddelkih vrtcev presega zakonsko določeno število za največ dva otroka v oddelku, in 
sicer, da število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne presega 14 otrok, v 
oddelku drugega starostnega obdobja pa 24 otrok). 
 
Odpiralni časi posameznih enot so različni glede na potrebe uporabnikov, in sicer od 5.40 
do 17.00 .  
 
Realizacija: čez leto se ni izkazala potreba po  spremembi obratovalnega časa. 
Zaradi epidemije je bil vrtec od 16.marca do 15. maja zaprt. 
 
DODATNE DEJAVNOSTI – zunanji izvajalci 

1. Otroški gledališki abonma v KD Franca Bernika  
                                                     Realizacija: realizirani dve predstavi, 266 otrok 

2. Otroški gledališki abonmaji za mlajše otroke, gostovanja v vrtcu 
                                                     Realizirano: vključenih 429 otrok 

3. Jesenovanje, oktober, 2019- Letniki 2013/14 bo potekalo na kmetijah Ožbet, 
Davčen in Tavčar in sicer: 
- Termin:   9. – 11. oktober, 2019 Realizirano: 15 otrok in dve spremljevalki  
- Termin: 14. – 16. oktober, 2019 Realizirano: 70 otrok in 12 spremljevalk 
- Termin: 16. – 18. oktober, 2019 Realizirano: 65 otrok in 9 spremljevalk 

4. Plavalni tečaj, marec in april 2020, letniki 2013/14. Zavod za šport Domžale in 
Zavod Planica – MIZŠ krijeta del sredstev za otroke letnika 2013/2014. Za 
mlajše vključene otroke, starši plačajo ceno v celoti. Plavalni tečaj bo izvajal 
Azimut Sport.     Ni bil realiziran zaradi epidemije 

 
 
DNEVNI RED 

• Zajtrk:  
  - vse starosti: med 8. in 8.45 uro 

• Kosilo: 
     - skupine otrok  od 1 do 2. let ob 11.15 uri - najdlje do feb., nato ob 11.30. 
 -  skupine otrok  od 2 do 3. let ob 11.30  
  - skupine otrok  od 3 do 6 let ob 12.uri 

• Malica:  
 - vse starosti: 14.30 uri 
 
Realizacija: dnevni red se med letom ni spreminjal 
 
DEŽURSTVO 

DEŽURSTVO v enoti RACMAN 
• Petek, 27. 12. 2019 
• Petek,   3.   1. 2020 
• Petek, 26.   6. 2020 
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DEŽURSTVO V VSEH ENOTAH (Mlinček v Kekec) 
• Ponedeljek, 28. -  sreda, 30. 10. 2019 
• Ponedeljek, 23. -  torek, 24. 12. 2019 do 15.ure 
• Ponedeljek, 30. -  torek, 31. 12. 2019 do 15.ure 
• Torek, 28. – četrtek, 30. 4. 2020 

 

Realizacija: Dežurstvo je potekalo po predvidenem planu in v naprej zbranimi podatki o 
številu prijavljenih otrok.  

 

POLETNO ZDRUŽEVANJE  

Mlinček v Kekec, Cicidom v Gaj, Ostržek v Palček 
 
V primeru, da bo prijavljenih pet (5) ali manj kot pet otrok v enoti, se organizira dežurstvo 
v enoti RACMAN, Dragomelj. 
Starše vsako leto vljudno prosimo, da prijavljajo prisotnost otrok v predprazničnih in med 
prazničnih dneh, ki vrtcu omogoča racionalno organizacijo dela. 
V času poletnih počitnic, in sicer predvidoma med 13. 7. in 21. 8. 2020 bodo 
združene tudi naslednje enote: Mlinček v Kekcu, Cicidom v Gaju in Ostržek v Palčku. 
V kolikor bi prisotnost otrok presegla dovoljene normative se enote lahko združujejo 
kasneje ali prej razdružujejo. 
 
Zaradi možnosti poletnih rezervacij, ki jih omogoča Občina Domžale, bo tudi 
organizacija dela v poletnih mesecih lahko racionalnejša. 
 
Občinski svet je dne, 23. 5. 2007 sprejel Sklep o uvedbi rezervacije pri stroških plačila 
oskrbe vrtca, ki pravi: 
Starši, ki želijo za svojega otroka, ob najmanj enomesečni skupni neprekinjeni odsotnosti 
v obdobju od 15. junija do 15. septembra, rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma 
oddelku, plačajo za en mesec, ko je otrok odsoten, 50% njim določenega zneska plačila 
cene programa, razen v primerih, da sta v vrtec istočasno vključena dva ali več otrok iste 
družine, se za mlajšega otroka ne more uveljavljati rezervacije. V obeh primerih pa se 
strošek plačila staršev zmanjšanega za ustrezni delež (%) živil. O odsotnosti pisno 
obvestijo vrtec najmanj 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun se izvede v naslednjem 
mesecu po odsotnosti. 
 
Možna je tudi zdravstvena rezervacija, ki traja neprekinjeno najmanj en mesec in 
največ dva meseca. 
 
Letna rezervacija (zdravstvena in poletna) skupaj ne sme presegati dveh mesecev v 
tekočem letu. 
Vloge za koriščenje zdravstvene rezervacije je možna le na podlagi ustreznih zdravniških 
potrdil, o njej odloča pristojni občinski organ. 
 
Realizacija dela v poletnih mesecih bo v Analizi dela v poletnih mesecih. 
 
KADER IN URNIKI DELA 

     
Delovna obveznost strokovnih delavcev neposrednega dela z otroki je v skladu z 
zakonom, in sicer za vzgojiteljice 30 ur tedensko in za pomočnice vzgojiteljic 35 ur 
tedensko. Zaradi omogočanja koriščenja dnevnega odmora delavke ostajajo na delovnem 
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mestu  ½ ure dlje. Del delovne obveznosti izven dela z otroki, lahko strokovne delavke 
opravljajo tudi izven delovnega mesta (načrtovanje, sestanki, delavnice, izleti, 
izobraževanje,…..). Vsi strokovni in drugi delavci opravijo 40 urno tedensko delovno 
obveznost, razen kadar pogodba o delu določa drugače. 
 
Seznam zaposlenih je  sestavni del Letnega delovnega načrta, urniki dela po posameznih 
enotah in oddelkih ter sistemizacija delovnih mest se hranijo na upravi Vrtca Domžale. 
Kader in urnike dela lahko ravnateljica, glede na morebitne novo nastale spremembe in 
glede na potrebe v smislu kvalitetnejšega dela in racionalizacije časa, tudi spremeni oz 
dopolni. 
Vsi zaposleni za nedoločen čas imajo ustrezno strokovno izobrazbo.  
Ravnateljica bo za strokovne delavce pripravila in organizirala posvetovanja, 
individualne razgovore, hospitacije in posvete skozi celo šolsko leto po planu in/ali glede 
na nastale potrebe in želje strokovnih delavcev. 
 
Realizacija: konec septembra so v vseh enotah proučili septembrske urnike dela in jih 
glede na nastalo potrebo tudi spremenili in prilagodili novo nastalim potrebam glede na 
prisotnost števila otrok v oddelkih. 
 
 
REALIZACIJA IZOBRAŽEVANJE 
seznam pripravila Katarina Kos Juhant 
 
INTERNA IZOBRAŽEVANJA ZA STROKOVNE DELAVKE/CE VRTCA 
DOMŽALE 
 
DRUGAČNI OTROCI SO LAHKO TUDI IZZIV 
Izvajalki: Simona Tonkli Gornjak, Maja Vatovec 
Izvedeno:  27. 11. 2019, 22. 1., 26. 1., 26. 2., 11. 3. 2020        Prisotnih: 24 
 
RAZVIJANJE PREDBRALNIH IN PREDOPISMENJEVALNIH ZMOŽNOSTI 
OTROK 
Izvajalki: Simona Tonkli Gornjak, Maja Vatovec 
Izvedeno: 23. 10., 7. in 27. 11. 2019                                         Prisotnih: 15 
 
STROKOVNI AKTIVI 
 

1. STROKOVNI AKTIV 
Tema: Strpnost, Kodeks etičnega ravnanja 
Izvajalke: Anja Bešter, Barbara Kunilo, Karin Ropotar, Katarina Košenina 
Izvedeno: 11., -14. 11. 2019 
Prisotnih: vsi strokovni delavci 
 

2. STROKOVNI AKTIV 
Tema: Prikriti kurikulum 
Izvajalke: Anja Bešter, Barbara Kunilo, Karin Ropotar, Katarina Košenina 
Izvedeno: 10.- 13. 2. 2019 
Prisotnih: vsi strokovni delavci 
 

3.  STROKOVNI AKTIV 
Tema: Glasba v vrtcu 
Izvajalke: Anja Bešter, Barbara Kunilo, Karin Ropotar, Katarina Košenina 
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Izvedeno: Gradivo in PP projekcija pripravljena, izvedeno bo jeseni. 
 
DELAVNICE-INTERNO IZOBRAŽEVANJE 

 
PLESNE IGRE IN SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 
Izvajalka: Mira Vladimira Vrankar, mag. prof. pred. vzg. 
Izvedeno:7., 8. 1. 2020    Prisotnih: 34 
 
ZAČETNI KORAKI ŠIVANJA 
Izvajalka: Petra Kociper 
Izvedeno: 18., 20., 21. 11. 2019 Prisotnih: 3 
 
NADALJEVALNI  KORAKI ŠIVANJA 
Izvajalka: Petra Kociper 
Izvedeno: 13., 15., 16. 1. 2020  Prisotnih: 5 
         
MATEMATIKA KOT IGRA 3 
Izvajalka: Fani Kunavar 
Izvedeno: 10. 10. 2019 Prisotnih: 10 
 
FITNES DOMA 
Izvajalka: Tina Jeras 
Izvedeno: 18., 20., 26. in 28. 11. 2019 Prisotnih: 9 
 
DEJAVNOSTI OBLIKOVANE PO METODI NTC 
Izvajalka: Maja Cerar Jeretina 
Izvedeno: 19. 11. 2019  Prisotnih: 6 
 
DELAVNICA MEDITACIJE, ČUJEČNOSTI IN OSEBNE RASTI 
Izvajalka: Barbara Kunilo 
Ni bilo izvedeno zaradi premalo prijav. 
 
ODKRIVAMO KAMNIŠKE PRAVLJIČNE POTI 
Izvajalka: Tadeja Lavtižar 
Izvedeno: Odpadlo zaradi izrednih razmer 
 
SKUPINSKE GIBALNE IGRE ZA PREDŠOLSKE OTROKE 
Izvajalka: Tadeja Mišmaš 
Izvedeno: 5. 3. 2020  Prisotnih: 20 
 
IZOBRAŽEVANJE ZA STARŠE IN STROKOVNE DELAVCE 

 
Izvajalec: Radovan Radetić, univ.dipl.soc, družinski terapevt in mediator 
Termin:  16. 1. 2020 od 17. – 19. ure 
Prisotnih: 107 strokovnih delavcev 
 
IZOBRAŽEVANJE ZA ZAPOSLENE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI 

 
SDI-ODLIČNO KOMUNICIRANJE V TIMU 
Izvajalec: mag. Mojca Fon Jager 
Izvedeno: 22. 10. 2019  Prisotnih: 11 
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VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM 
Izvajalec: Borštnar & Co. 
Izvedeno: 23. 10., 7. 11. 2019 in 27. 2. 2020  Prisotnih: 56 
   
GDPR-Praktične izkušnje pri zagotavljanju skladnosti organizacije (in ZVOP-2) 
 Izvajalec: Datainfo 
 Termin:  22. 10 2019, Prisotnih: 2 zaposleni 
   
ŠTUDIJSKA SREČANJA Otrokov dan v vrtcu 
Izvajalec: ZRSŠ 
Izvedeno: 26. 8. , 3. 9. 2019 in 24. 10.2019      Prisotnih: 11 
 
UMETNIŠKA GLASBA V VRTCU 
Izvajalec: mag. David Beovič 
Izvedeno: Odpadlo zaradi izrednih razmer, prestavljeno v september. 
 
PRAKTIČNA UPORABNA GLASBENA ZNANJA PRI DELU Z OTROKI 
Izvajalka: Glasbeni center SLED,Barbara Mirkac, prof. glasbe 
Izvedeno: 7. 11. 2019                  Prisotnih: 31 
 
OKO BESEDE Srečanje slovenskih mladinskih pisateljev 
Izvajalec: ARGO, Društvo Bralna značka 
Izvedeno: 19., 20.2019 Prisotna: 1 zaposlena 
 
URESNIČEVANJE CILJEV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI, 5 posvet o trajni 
mobilnosti 
Izvajalec: ZRSŠ 
Izvedeno: 13. 11. 2019 Prisotni: 2 zaposleni 
 
KNJIŽNI SEJEM, Cankarjev dom 
Izvajalec: Bralna značka-simpozij 
Izvedeno: 26., 27. 11.2019  Prisotna: 1 zaposlena 
 
VRTEC DRUŽBENO OKOLJE ENAKIH MOŽNOSTI- 16. STROKOVNI POSVET 
Izvajalec: SUPRA 
Izvedeno: 28.1.2020 Prisotnih: 15 
 
XXII. STROKOVNI POSVET POMOČNIKOV RAVNATELJEV-Z ENERGIJO DO 
DOBRIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV V VIZ 
Izvajalec: Šola za ravnatelje 
Izvedeno: 3. in 4. 3. 2020 Prisotni: 2 strokovni delavki 
 
PRIPOVEDOVANJE ZGODB IN USTVARJANJE PREDSTAVE Z OTROKI ZA 
OTROKE 
Izvajalci: projekt MUNERA 3, Kononenko, Bevc 
Izvedeno: 6., 13., 27. 2., 5., 12. 3., 21., 28. 5. in 4. 6. 2020       Prisotnih: 3   
 
DELO S STARŠI-IZZIV SODOBNEGA ČASA 
Izvajalec: Mladinski dom Jarše 
Izvedeno: 3.-4.5.2020  Prisotnih:1 
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USPEŠNI PRISTOPI K VEDENJSKO ČUSTVENIM TEŽAVNIM OTROKOM IN 
MALDOSTNIKOM 
Izvajalec: Mladinski dom Jarše 
Izvedeno: 29. 11-1. 12. 2019  Prisotnih:1 
 
ZDRAVJE V VRTCU-POČUTIM SE DOBRO 
Izvajalec: NIJZ 
Izvedeno: 26. 11. 2019      Prisotnih: 15 
 
PROGRAM UVODNEGA USPOSABLJANJA PASAVČEK 
Izvajalec: Projekt Pasavček 
Izvedeno:  23. 1. 2020  Prisotnih: 2 
 
ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN 
ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA 
DELOVNIH SPOROV 
Izvajalec: MIZDDS, Projektna enota 
Izvedeno. 6. 2. 2020 Prisotnih: 2 
 
REŠEVANJE KONFLIKTOV IN OSNOVE MEDIACIJE - PO NAČELIH 
NENASILNE KOMUNIKACIJE 
Izvajalec: RS MIZŠ- Dobrobit, celostni razvoj in trajnostno povezovanje Z.O.O. 
Izvedeno: 19.-21.11. 2019   Prisotnih: 1 
 
POMEN VRTCA ZA DRUŽINO 
Izvajalec: ZRSŠ; Študij na daljavo 
Izvedeno: 20. – 23. 4. 2020   4. –   7. 5. 2020 Prisotnih: 5  
 
KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE VZGOJITELJA PRI OTROŠKI IGRI IN PRI 
DELU S STARŠI 
Izvajalec: ZRSŠ; Študij na daljavo 
Izvedeno:4.-7.5. 2020 11.-14.5 2020       Prisotnih: 8 
 
VARNA RABA INTERNETA IN NAPRAV 
Izvajalec: Arnes 
Izvedba: 11. 3. – 1. 4. 2020 Prisotnih: 1  
 
POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV - USTVARJALNI PRISTOPI 
ZGODNJEGA UČENJA - POGOVOR, IGRA, RAZISKOVANJE V NARAVI  
Izvajalec: ZRS za šolstvo, Študij na daljavo 
Izvedba:    4. 5.-7. 5. 2020        Prisotni: 8 
 
POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV - SODELUJOČI VRTEC - "OTROK 
JE, KAKRŠEN JE, JAZ PA MISLIM, DA JE..." 
Izvajalec: Zavod RS za šolstvo  
Izvedba: 20. 4.-23. 4. 2020      Prisotnih: 1 
  
LETNO POROČILO ZA JAVNI SEKTOR 
Izvajalec: ZRFR Slovenije  
Izvedba:13.1.2020 Prisotnih: 1  
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REŠEVANJE KONFLIKTOV IN OSNOVE MEDIACIJE- PO NAČELIH NENASINE 
KOMUNIKACIJE 
Izvajalec: DobroBit,  
Izvedeno: 19-21.11.2019 Prisotnih:1       
 
UČINKOVITA KOMUNIKACIJA 
Izvajalec: Tax-Fin-Lex 
Izvedeno: 11. 2. 2020  Prisotnih: 1 
 
 
MENTORSTVO 
 
MENTORSTVO ŠTUDENTOM 

PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER 

1. Letnik: 
- VIDA LAMPE, enota MLINČEK, mentorica DAMJANA RODE 
                                                                                                        Odpovedano 

2. Letnik:  
- ANITA KERN, enota PALČEK, mentorica LILI JEREB 
- JAKOB JANČAR, enota RACMAN, mentorica URŠKA BALOH 

3. Letnik: 
- VALENTINA LUKAN, enota KRTEK, mentorica SLAVICA PERPAR 

IBRČIČ 
- HANA JAŠOVEC, enota KEKEC, mentorica JANA LJUBI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA MARIBOR 

2. Letnik: 
- JAN JERAJ, enota PALČEK, mentorica LILI JEREB 

PEDAGOŠKA FAKULTETA LJUBLJANA 

1. Letnik: 
- TAJDA KLOPČIČ, enota GAJ, mentorica MIRA V. VRANKAR 
- ILDA ČATOVIČ, enota PALČEK, mentorica ELIZABETA MILUNIĆ 
- SARA BÜKI, enota KRTEK, mentorica ALENKA LOVŠIN 

3. Letnik:  

- URŠKA BRIGELJ, enota KRTEK, mentorica JANJA DRAGAR RIBIČ 
 

MENTORSTVO DIJAKOM 

SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA LJUBLJANA 

1. Letnik:  
- NINA PAVLINIČ, enota CICIDOM, mentorica FRANCKA KUNAVAR 
- KLARA ŠKRLJ, enota PALČEK, mentorica TINA VOZEL 



 
 

 41 

2. Letnik: 
- PIA PAVLIČ, enota GAJ, mentorica JASNA BIZJAK 
- MATIC ŠUŠTAR, enota MLINČEK, mentorica DAMJANA RODE 

Odpovedano 
3. Letnik: 

- NEŽA ZUPAN, enota KRTEK, mentorica ANDREJA MATKOVIČ 
4. Letnik: 

- TAJA PODBEVŠEK, enota PALČEK, mentorica VERA KOLENC 
- NIKA VRENJAK, enota MLINČEK, mentorica MAJA CERAR JERETINA 

 

SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA KAMNIK 

1. Letnik: 
- KATARINA HRIBAR, enota KRTEK, mentorica KATARINA KOŠENINA 
- TJAŠA KOVAČIČ, enota PALČEK, mentorica TINA VOZEL 

2. Letnik: 
- ULA KOS, enota OSTRŽEK, mentorica SAŠA ŠINKOVEC 
- SARA TANASIĆ, enota KRTEK, mentorica SLAĐANA TRAPIĆ 

3. Letnik: 
- JERCA LETNAR, enota OSTRŽEK, mentorica TADEJA MIŠMAŠ 
- MANCA VINCEK, enota PALČEK, mentorica ALEKSANDRA ANDRIĆ 
- VITA KERČ, enota KRTEK, mentorica JANA STROJAN 
- KRISTINA VODE, enota KRTEK, mentorica SLAVICA PERPAR IBRČIČ- 

      Odpovedano 
4. Letnik:  

- SANDRA KIRBIŠ, enota CICIDOM, mentorica MAJA NOVAK 
- GAŠPER MARKIČ, enota OSTRŽEK, mentorica MARJETA OSOLIN             

 
 
MENTORSTVO KANDIDATOM ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA 
IZPITA 

- IRENA ZUPAN, enota CICIDOM, mentorica ANA MARAVIČ 
- KLARA FLERIN, enota PALČEK, mentorica LILI JEREB 

Nerealizirano zaradi korone:  

- SARA OBREZA, enota CICIDOM, mentorica FRANCKA KUNAVAR 
- NEŽA MAJCEN, enota PALČEK, mentorica ALEKSANDRA ANDRIĆ 

 

Pripravili: Vilma Hrovat in Nina Mav Hrovat 

 
HOSPITACIJE 
 
Ravnateljica bo izvajala redne letne hospitacije v vseh oddelkih v času od oktobra 2019 
do junija 2020.  
Po potrebi bo izvedla tudi izredne hospitacije.  
Po opravljeni hospitaciji bo razgovor z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. 
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Pri hospitacijah dijakov, študentov in kandidatom za opravljanje poklicne mature ter 
strokovnega izpita, lahko sodelujeta tudi pomočnici ravnateljice. 
 
Realizacija: zaradi zaprtja vrtca zaradi epidemije so bile hospitacije delno izvedene in so 
potekale do 5.marca 2020. 
 
 
DELO STROKOVNIH ORGANOV 
 
Vzgojiteljski zbor  - Pedagoška konferenca 
 
Najmanj 2-krat letno. Vsebina: 
• letni delovni načrt,  
• smernice za vzgojno delo, 
• analiza letnega dela, 
• analiza stanja in dosežki vrtca, 
• ocena razvojnih možnosti. 
 
Rok: 
• četrtek, 29. avgust, 2019 
• torek. 23. junij, 2020 
• četrtek, 27. avgust, 2020 (za šolsko leto 2020/21)  
 
Nosilec: ravnateljica 
 
Realizacija: zaradi prepovedi združevanja večjega števila ljudi v zaprtih prostorih bo 
vzgojiteljski zbor potekal ločeno po posameznih enotah. Tam si bodo strokovni delavci 
ogledali video posnetek analize dela šolskega leta 2019/20, ki so ga pripravile vodje enot: 
Fani Kunavar, Miranda Grošelj, Miranda Krištof, Andreja Matkovič, Damjana Rode, 
Tadeja Mišmaš, Urša Dragar in Anamarija Kermavnar, ter ravnateljica Jana Julijana 
Pirman, ki je podala tudi smernice, načrtovanje in izvajanje vzgojnega programa v času 
poletnih počitnic.  
 
 
Strokovni aktivi 
1. od 11. do 14. 11. 2019; Tema: 

• Strpnost 

• Kodeks etičnega ravnanja 
2. od 10. do 13. 2. 2020; Tema:  

• Prikriti kurikulum 
3. od 11. do 14. 5. 2020; Tema: 

• Glasba: teorija in primeri dobre prakse 
 
Vodje strokovnih aktivov:  
 
Karin Ropotar za starost 1- 3;  Barbara Kunilo za starost 2- 4;  Katarina Košenina za 
starost 3-5;  Anja Bešter za starost 4- 6.   
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Realizacija: 3. STROKOVNI AKTIV 
Tema: Glasba v vrtcu 
Izvajalke: Anja Bešter, Barbara Kunilo, Karin Ropotar, Katarina Košenina 
Izvedeno: Gradivo in PP projekcija pripravljena, izvedeno bo jeseni. 
 
 
Nosilec: ravnateljica in pomočnici ravnateljice  
 
Vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi so za vse strokovne delavce obvezni. 
 
 
 Aktiv vodij enot 
 
Aktiv vodij enot bo vsak prvi torek v mesecu. Teme aktiva vodij bodo:  

• obravnava organizacije in dela v vrtcu,  
• nujna vzdrževalna dela,  
• predlogi za izboljšavo dela v enoti,  
• organizacija skupnih dogodkov, 
• in razno. 

 
V oktobru, januarju in marcu bodo aktivi potekali z izobraževalnim programom: ogled 
Celja s programom za predšolske otroke, strokovni posveta v Ljubljani in Kulturni bazar 
v Ljubljana. Izobraževalni program je namenjen pridobivanju novih znanj in spoznavanju 
novih programov za delo z otrok, ki ga bodo vodje enot-strokovne delavke prenesle v 
svoje delo in v delo v svoji enoti. 
 
Realizacija: Zaradi epidemije se aktiv vodij enot v aprilu ni izvedel. 
 
 
 
PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 
 

• MESEČNE POGOVORNE URE     Realizirano 
• SESTANEK ZA STARŠE: september, 2019 in januar, 2020,  Realizirano 
• DRUGE OBLIKE SODELOVANJA: DELAVNICE, PRIREDITVE, IZLETI, 

IGRANE ALI LUTKOVNE PREDSTAVE VZGOJITELJIC, DRUŽENJA….. 
            Realizirano delno. Zaradi epidemije se zaključni izleti niso realizirali v celoti 

• ZBIRANJE PLASTIČNIH ZAMAŠKOV IN SODELOVANJE V Realizirano 
 
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. 
 
Realizacija: program sodelovanja s starši je bil realiziran po planu LDNja, razen za čas 
epidemije in kasneje zaradi prepovedi zbiranja večjega števila ljudi.  
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PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM 
 

• sodelovanje z osnovnimi šolami,  
• s krajevnimi skupnostmi in turističnimi zvezami (vključevanje v različne 

prireditve ), 
• s kulturnimi društvi, 
• z mestno knjižnico, 
• zdravstvenim domom,  razvojno ambulanto, 
• centrom za socialno delo pri reševanju socialne problematike družin varovancev, 

ter pri razvrščanju otrok s posebnimi potrebami, 
• gasilsko brigado in društvi -sodelovanje na evakuacijskih vajah v mesecu oktobru, 
• policijsko postajo - obiski policistov, 
• s Kulturnim domom Franca Bernika v Domžalah,  
• sodelovanje s čebelarsko zvezo,  
• idr…. 

 
Realizacija: vrtec se je v skladu s svojo dejavnostjo in programom dela, vključeval v širšo 
okolico in skrbel za svojo promocijo. 
 
 
 
        Ravnateljica 
            Jana Julijana Pirman 
         


