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LETNI DELOVNI NAČRT  

ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

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

prioritetnih nalog, individualnih Letnih delovnih načrtov posameznih oddelkov in 

posameznih enot. 

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

razvojne stopnje otrok, posebnosti posamezne skupine,  prioritetnih nalog vrtca in 

strateških ciljev enote. Predstavljeni, dopolnjeni in usklajeni so na  sestankih za starše v 

septembru.  

Vrtec Domžale izvaja svojo dejavnost in javno službo na podlagi temeljnih ciljev 

predšolske vzgoje, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja, Zakon o vrtcih,  Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda in Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega 

zavoda »Vrtec Domžale« (uradni vestnik št.04/2017) 

 

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

finančnim načrtom Vrtca Domžale.  

 

Publikacija Vrtca Domžale, Letni delovni načrt Vrtca Domžale in Letni delovni načrti 

vseh oddelkov so dostopni na spletni strani http://www.vrtec-domzale.si  

 

Informativno – predstavitvene zgibanke posameznih enot do sestavni del tega 

dokumenta.  

 

 

TEMELJNE NALOGE 
 

Zakon o vrtcih določa temeljne cilje in naloge predšolske vzgoje. Naloga vrtca je 

pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke, skrbeti za izboljšanje kvalitete življenja 

družin in otrok ter ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 

sposobnosti. 

 

 

NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE 
   

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

dejavnosti, oblik, metod in sredstev vzgojnoizobraževalnega dela, pri komunikaciji z 

otroki in odraslimi, pri načrtovanju in evalviranju  dela.  

Vključena so v vse elemente Kurikula. 

 

Načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce: 

 načelo demokratičnosti in pluralizma; 

 načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in 

strokovnih delavcev v vrtcu; 

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

 

 

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; 
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 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.  

 

 

 

RAZVOJNI NAČRT IN STRATEŠKI CILJI VRTCA DOMŽALE  

 

Vizija  

 

 

V šolskem letu 2018/19 bomo pripravili NOVO VIZIJO Vrtca 

Domžale, in sicer za petletno obdobje od 2019 do 2023.  
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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 za obdobje od 2013 do 2018  je izhajal iz vizije in 

poslanstva in bo sledil prioritetnim nalogam posameznega šolskega leta in ga je vrtec v 

celoti izvajal in realiziral, kar je razvidno iz Analiz LDN iz preteklih let.  

 

V šolskem letu 2018/19 bomo na strokovnih srečanjih skupaj z zaposlenimi pripravili 

NOVO:  

 VIZIJO VRTCA DOMŽALE ZA OBDOBJE OD 2019 DO 2023 

 STRATEŠKE CILJE ZAVODA IN POSAMEZNIH ENOT  

 

 

V OKTOBRU 2018 BO VRTEC DOMŽALE ZAKLJUČIL PRAZNOVALNO 

OBDOBJE OB 70 LETNICI PREDŠOLSKE VZGOJE V DOMŽALAH, Z 

ODPRTJEM RAZSTAVE V KNJIŽNICI DOMŽALE, Z NASLOVOM »NEKOČ 

IN DANES«, v sredo, 10. 10. 2018, OB 17. URI. 

 

 

 

PRIORITETNE VZGOJNE NALOGE V VRTCU DOMŽALE 
 

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

vrtce. To je nacionalen  dokument, ki ima svojo osnovo v Beli knjigi o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zakonu o vrtcih, kot tudi v sprejetih načelih in 

ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. Upošteva tradicijo 

slovenskih vrtcev  in z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo  spreminja in 

nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. 

 

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

vsebinah. 

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

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

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

temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter GLOBALNI 

CILJI in iz njih izpeljani CILJI na posameznih področjih, predlagani primeri VSEBIN 

in dejavnosti na posameznih področjih pa ta področja med seboj povežejo in jih 

postavijo v kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu. Moralni razvoj, socialni razvoj, 

skrb za zdravje, varnost, prometna vzgoja, ekologija… pa se kot rdeča nit prepletajo 

skozi  vsa področja in so del načina življenja in dela v vrtcu. Predlagane vsebine -ločene 

za prvo in drugo starostno obdobje - predstavljajo  možne poti in načine uresničevanja 

ciljev, vzgojitelj pa je tisti, ki se po strokovni presoji odloča kaj, kdaj in na kakšen 

način. 

 

Kurikulum omogoča strokovnim delavcem strokovno načrtovanje in kakovostno 

predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri 

tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu, 

vpetost vrtca v ožje in širše okolje … 
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V kurikulu za vrtce so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje; 

spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, se uči v aktivni povezavi s svojim 

socialnim in družbenim okoljem ter v vrtcu razvija svojo družbenost in individualnost. 

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

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

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

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

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

 

 

 

PRIORITETNE NALOGE za šolsko leto 2018/2019 

 
Pri načrtovanju vzgojnih vsebin in dejavnosti bodo vzgojiteljice upoštevale 

uravnoteženo zastopanost vseh kurikularnih področij, ter vnašale novosti iz naslednjih 

prioritetnih nalog:  

 

1. KOMUNIKACIJA 

- komunikacijske veščine med udeleženci:  

• otrok-vzgojitelj-starš 

• poslušati, slišati,  

• čuječnost…. 

2. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

- „Tudi jaz sem bil mlad“ – „Tudi jaz bom enkrat star“ 

-  Etika, morala in vrednote 

3. FIZIKA, v teoriji in praksi v vrtcu 

      - izobraževanje,  

 - izmenjava dobrih praks,  

 - uporaba didaktičnih sredstev in iger   

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 - Igralnica in igrišče kot inovativni in spodbudni učni okolji 

 - Funkcionalni igralni kotički  

5. ZDRAVJE 

- aktivnosti na prostem 

- sodelovanje z ZD Domžale 

- pestra in zdrava prehrana 

6. DELOVNA VZGOJA 

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

 - delovna akcija (marec 2019) 

7. EKOLOGIJA 

 - ločevanje odpadkov,  
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 - zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov 

 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI, ki povezujejo vse 

enote 
 TEDEN OTROKA;  od 1. DO 7. OKT. 2018 

 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, november, 2018 

 »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 - 5 dni 

(ni nujno strnjeno) 

 ROLANJE – za otroke letnika 2012/2013, v vseh enotah, jeseni ali spomladi, 5 

dni (ni nujno strnjeno) 

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

za otroke letnika 2012/2013, jeseni ali spomladi – 5 dni (ni nujno strnjeno) 

• »BIBA PLEŠE« in »MALA BIBA PLEŠE« - celoletna obogatitvena dejavnost 

 (okt.- april)  

• PRAVLJIČNI PALČEK, v sodelovanju s Knjižnico Domžale 

• OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA, vse enote v KD Franca Bernika 

• PUSTNO RAJANJE, torek, 5. marec, 2019 

• SKUPAJ V GORE, 6. ali 13. april, 2019,  

• ŠPORTNO POPOLDNE, april, 2019, Mateja Vrhovnik 

• NOVO: SKRB ZA ZDRAVJE, ZD DOMŽALE,  

• NOVOLETNA PREDSTAVA za otroke (gledališka skupina Vrtca Domžale) 

LEŠNIKI, Nina Mav Hrovat 

• OBISK BOŽIČKA, s programom in obdaritvijo 

• BRALNICE POD KROŠNJAMI, celo leto (na igrišču bralni kotički v 

različnih letnih časih ali v prostorih vrtca) 

• BRALNICE POD SLAMNIKOM, od 30. 1.-13. 2. 2019, tema: „Poezija“ 

• PRAVLJIČNO DOPOLDNE –v februarju 2019  

• VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU - v sodelovanju s Policijsko postajo 

Domžale, maj, 2019 

• SODELOVANJE Z GASILCI  v krajevnih skupnostih v mesecu oktobru; 

nujna izvedba EVAKUACIJSKE VAJE v oktobru 2018 

• DELOVNA AKCIJA – marec 2019, urejanje igrišča in urejanje igralnice 

(predvideti 1x tedensko skupaj z otroki) 

 

 

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 
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 celoletnega sodelovanja s starši 

 in druge oblike druženja… 

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI V POPOLDANSKEM ČASU  

 

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

vključeni v vrtec in sicer: 

 

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

 

Program financira Občina Domžale. 

 

 

VRSTE PROGRAMOV 

 

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

maksimalna dnevna prisotnost otroka v vrtcu je devet ur.  

Program vključuje tudi prehrano. 

 

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

in jih izvajali do predvidoma konca maja 2019. 

 

Tudi vse delavnice in tečaji se pričnejo v oktobru 2018 in trajajo do predvidoma konca 

maja 2019. 

 

 

ORGANIZACIJA DELA 
 

Šolsko leto pričenjamo na 9 lokacijah, z 8 enotami in Upravo Vrtca Domžale. 

V enotah skupno deluje 47 oddelkov dnevnega programa, vanje je vključeno 860 otrok, 

in sicer v: 

I. starostna skupina  19 oddelkov                                        266 otrok 

Kombinirana skupina    2 oddelek                                              38 otrok 

II. starostna skupina        26  oddelkov                                   556 otrok 

skupaj    47 oddelkov     860 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 .  

 

DODATNE DEJAVNOSTI – zunanji izvajalci 

 

1. Otroški gledališki abonma v KD Franca Bernika 

2. Otroški gledališki abonmaji za mlajše otroke, gostovanja v vrtcu 

3. Jesenovanje, oktober, 2018- Letniki 2012/13 bo potekalo na kmetijah Ožbet, 

Davčen in Tavčar in sicer: 
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- Termin:   8. – 10. oktober, 2018 

- Termin: 10. – 12. oktober, 2018 

- Termin: 15. – 17. oktober, 2018 

- Termin: 17. – 19. oktober, 2018 

 

4. Plavalni tečaj, marec in april 2019, letniki 2012/13  

 

 

 

DNEVNI RED 

• Zajtrk:  

  - vse starosti: med 8. in 8.45 uro 

• Kosilo: 

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

 -  skupine otrok  od 2 do 3. let ob 11.30  

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

• Malica:  

 - vse starosti: 14.30 uri 

 

 

 
DEŽURSTVO 

 

DEŽURSTVO v enoti PALČEK: 
• Petek, 2. 11. 2018 

• Ponedeljek, 24. 12. 2018 in ponedeljek, 31. 12. 2018 

• Petek, 3. 5. 2019 

• Petek, 16. 8. 2019 

DEŽURSTVO V VSEH ENOTAH (razen Mlinček v Kekec) 

• Četrtek, 27. in petek, 28. 12. 2018 

• Ponedeljek, 29. in torek, 30. 4. 2019 

• Ponedeljek, 24. 6. 2019  

 

POLETNO ZDRUŽEVANJE:  

Mlinček v Kekec, Cicidom v Gaj, Ostržek v Palček 

 

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

dežurstvo v enoti GAJ, Preserje. 

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

med prazničnih dneh, ki vrtcu omogoča racionalno organizacijo dela. 

V času poletnih počitnic, in sicer predvidoma med 8. 7. in 23. 8. 2019 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. 
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Občinski svet je dne, 23. 5. 2007 sprejel Sklep o uvedbi rezervacije pri stroških 

plačila oskrbe vrtca, ki pravi: 

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

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

oziroma oddelku, plačajo za en mesec, ko je otrok odsoten, 50% njim določenega 

zneska plačila cene programa, razen v primerih, da sta v vrtec istočasno vključena dva 

ali več otrok iste družine, se za mlajšega otroka ne more uveljavljati rezervacije. V obeh 

primerih pa se strošek plačila staršev zmanjšanega za ustrezni delež (%) živil. O 

odsotnosti pisno obvestijo vrtec najmanj 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun se 

izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. 

 

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

največ dva meseca. 

 

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

tekočem letu. 

Vloge za koriščenje zdravstvene rezervacije je možna le na podlagi ustreznih 

zdravniških potrdil, o njej odloča pristojni občinski organ. 

 

 

 

KADER IN URNIKI DELA 
     

Delovna obveznost strokovnih delavcev neposrednega dela z otroki je v skladu z 

zakonom, in sicer za vzgojiteljice 30 ur tedensko in za pomočnice vzgojiteljic 35 ur 

tedensko. Zaradi omogočanja koriščenja dnevnega odmora delavke ostajajo na 

delovnem mestu  ½ ure dlje. Del delovne obveznosti izven dela z otroki, lahko 

strokovne delavke opravljajo tudi izven delovnega mesta (načrtovanje, sestanki, 

delavnice, izleti, izobraževanje,…..). Vsi strokovni in drugi delavci opravijo 40 urno 

tedensko delovno obveznost, razen kadar pogodba o delu določa drugače. 

 

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

posameznih enotah in oddelkih ter sistemizacija delovnih mest se hranijo na upravi 

Vrtca Domžale. 

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. 

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE 
 

1. HACCP 
 

            Izvajalka: Andreja Širca Čampa in Simona Klarič,             

            Termin:  januar, 2019 

 

            Izobraževanje je obvezno za vse strokovne delavce. 
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Po izbiri z zunanjimi izvajalci: 

 

1. TEMATSKA KONFERENCA 
Pomen in značilnosti timskega dela na ravni oddelka in vrtca 

Izvajalec: ZRSŠ 

Termin: April 2019 

- Krepitev odnosov in zaupanja v različnih situacijah 

- Naša pričakovanja v službenih odnosih 

- Konstruktivno reševanje konfliktov 

- Profesionalizem na delovnem mestu 

- Kako skupaj graditi ugled vrtca 

 

2. FIZIKA V VRTCU 

Izvajalka: Ana Gostinčar Blagotinšek, Pef. Ljubljana 

Termin: November 2018 

 Didaktika fizike  

 Začetno naravoslovje – fizika 

 Učenje naravoslovja z raziskovanjem  

 Igra in naravoslovje 

 Zanimiva fizika za mlajše učence   

3. USTREZNA SKRB ZA GLAS  
                        Izvajalka: mag. Nataša Prebil 

                        Termin: april 2019                                                                                    

 

Po izbiri z internimi izvajalci (strokovni delavci) 

 

4. ODKRIVAMO KAMNIŠKE PRAVLJIČNE POTI 

            Izvajalka: Tadeja Lavtižar 

            Termin: jeseni do pomladi 

 
KDAJ: VSAK MESEC(od septembra do junija) SE PODAMO NA IZLET V 

POPOLDANSKEM ČASU 

KJE: * MEDVEDJA ALI MOKRIŠKA JAMA (dolina Korošice -14 km iz Kamnika)           

           * RAVNE SENOŽETI IN KAMNIŠKI VRH (Slevo-8 km iz Kamnika)         –   

           * KOROŠAŠKI SLAPOVI (Klemenčevo-7 km iz Kamnika)  

           * ROKOVNJAŠKE LUKNJE (Dom v Kamniški Bistrici, 13 km iz Kamnika) 

           * SVETI MIKLAVŽ NA GORI (Hruševka) 

          *  VELIKA PLANINA (Kranjski rak-Marjanine njive) 

          *  SAMOTNI MLIN (Olševek-2,5 iz Kamnika) 

          *  KOMENSKA DOBRAVA (Planinski dom Komenda-Podboršt-12 iz Kamnika) 

          *  TUNJICE (športni park v Podgorju-2 km) 

          *  MALI IN STARI GRAD (Kamnik) 

S KAKŠNIM NAMENOM: MEDSEBOJNO SPOZNAVANJE IN DRUŽENJE, SKRB 

ZA ZDRAVJE, SPOZNAVANJE LOKALNIH PRIPOVEDNIH SPOROČIL 
 

5. BIBA PLEŠE 3 

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

Termin: 28. 2. 2019 

Cilji:  

- Spodbujanje radovednosti in veselja do plesnih dejavnosti.  



 

 

 

11 

- 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. 

- Razvijanje plesnosti. 

  

Vsebina: 

- PLESI V RAZLIČNIH FORMACIJAH, ob glasbi, petju, brez in z rekviziti, PLESNE 

IGRE, SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 

 

6. ZAČETNI KORAKI ŠIVANJA 

Izvajalka: Petra Kociper 

Termin: konec oktobra 

Začetni tečaj šivanja se prične konec oktobra.  

Spoznali bomo šivalni stroj.  

Premerili samega sebe, da znaš poiskati svojo konfekcijsko številko v revijah in da znaš 

prerisati krojne liste, ter zašiti predpasnik.  

  
7. NADALJEVALNI  KORAKI ŠIVANJA 

Izvajalka: Petra Kociper 

Termin: konec februarja 

Za nadaljevalni tečaj šivanja, bo potekal konec meseca februarja. Izdelovali bomo 

torbice – toaletna torbica z zadrgo in nahrbtnik, ter izdelava samostojnega krila na 

elastiko. 

 

8. ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

          Izvajalec: Katja Frol Štefan 

          Termin: januar 2019 

1. ZDRAVA PREHRANA 

- vse sestavine so pomembne (B, OH M, piramida...), 

- Kaj jem, "jedilniki", kako si sestavim jedilnik 

- lahko tudi računam ( ITM ) 

- približki kalorij (pest riža, jabolko...) 

- kako naj jem (kolikokrat na dan, kaj) 

- različni modni trendi pri prehrani (LCHF) 

2. GIBANJE 

- koliko gibanja,  

- katero gibanje naj izberem, 

- kaj lahko naredim doma, 

- osnovne vaje, pravilna izvedba (počep, izpadni korak, upogib) 

- kako pravilno dvignem breme (1.starostna), kaj naredim, ko me boli vrat, hrbet... 

           

9. PREDSTAVITEV DELA V IRSKIH VRTCIH 

          Izvajalec: Tinkara Avsec 

          Termin: marec 2019 

Najprej bi povedala osebno izkušnjo o Irski o razlikah in podobnostih irskega in 

slovenskega vrtca. Prezentacija na platnu v Power Pointu s fotografijami. Trajanje 1h.  

 

10. MATEMATIKA KOT IGRA 2 

          Izvajalka: Fani Kunavar 
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          Termin: konec septembra/začetek oktobra 

- Matematične igre namenjene hitremu pomnjenju števil, 

- navodila za potek iger, 

- cilji, ki jih s posamezno igro želimo doseči. 

 

11. KREATIVNOST IN VARNOST PRI IZVEDBI POLIGONOV IN 

PRAKTIČNA DELAVNICA 

         Izvajalka: Tadeja Mišmaš 

         Termin: oktober 2018 

Vsebina delavnice:  

- različne postavitve poligonov (krog, cik cak, osmica..), 

- uporaba različnih pripomočkov pri izvedbi poligona (vrvi, padalo, stoli, klopi, palice,  

   žoge, krpe...); 

- prilagoditve nalog na poligonu glede na razvojno stopnjo otrok, 

- varnost pri izvedbi poligona (predvideti možne nevarnosti za poškodbe, poznavanje  

  otrokovih zmožnosti, vadba naj otroku pomeni izziv), 

- organizacija vadbe na poligonu (priprava na vadbo, kako se izogniti zastojem,  

  vključitev vseh otrok, postavitev in pospravljanje skupaj z otroci...), 

- PRAKTIČNE NALOGE IN POSTAVITEV RAZLIČNIH POLIGONOV (od ideje do    

   izvedbe). 

 

12. KOMUNIKACIJA Z GLINO 

Izvajalka: Saša Šinkovec 

Termin: Januar 2019 

         Na delavnici bomo ponovili osnovne tehnike oblikovanja, barvanja, lepljenja in     

        uporabe gline v vrtcu. 

 

13. USTVARJALNI GIB 

Izvajalka: Kaja Ljubi 

Termin: Marec 2019 

Gibanje je ena izmed osnovnih potreb otroka. Najvišja potreba pa je potreba po 

ustvarjanju. Pri ustvarjalnem gibanju se ti dve potrebi povežeta in se kažeta v človekovi 

sproščenosti, zadovoljstvu, dobrem počutju, odzivanju in poslušanju sebe (Kroflič, 

1992). Ustvarjalni gib je aktiven pristop učenja s pomočjo telesa, kjer je gib sredstvo 

motiviranje, udejanjenje in razlago (Geršak, 2015). 

 

Načrt: 

 Opredelitev ustvarjalni gib 

 Pomen ustvarjalnega giba za otrok celostni razvoj 

 Vpliv ustvarjalnega giba na otroka v vrtcu 

 Opredelitev v Kurikulumu za vrtce 

 Elementi plesa in plesne spodbude 

 Primeri dobre prakse 

 Kratka delavnica 

 

Izvedli bomo izobraževanja, kjer bo prijavljenih zadostno število oseb. 
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MENTORSTVO 

 
Vrtec Domžale bo nudil mentorstvo za opravljanje strokovnega izpita naslednjim 

kandidatkam: Tjaša Cerar, Špela Kalan in Ana Štrajhar. 

 

Mentorstvo dijakom:  

• SVŠ Ljubljana: 6 dijakov 

• SVŠ Kamnik: 9 dijakov 

• mentorstvo študentom predšolske vzgoje, do 3 kandidat 

• možno bo tudi mentorstvo kandidatom za svetovalno delo, do 3 kandidati. 

 

HOSPITACIJE 
 

Ravnateljica bo izvajala redne letne hospitacije v vseh oddelkih v času od oktobra 2018 

do junija 2019.  

Po potrebi bo izvedla tudi izredne hospitacije.  

Po opravljeni hospitaciji bo razgovor z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. 

Pri hospitacijah dijakov, študentov in kandidatom za opravljanje poklicne mature ter 

strokovnega izpita, lahko sodelujeta tudi pomočnici ravnateljice. 

 

 

 

DELO STROKOVNIH ORGANOV 
 

 

Vzgojiteljski zbor  - Pedagoška konferenca 

 

Najmanj 2-krat letno. Vsebina: 

 letni delovni načrt,  

 smernice za vzgojno delo, 

 analiza letnega dela, 

 analiza stanja in dosežki vrtca, 

 ocena razvojnih možnosti. 

 

Rok: 

 četrtek, 30. avgust 2018 

 četrtek, 20. junij 2019 

 četrtek, 29. avgust 2019 (za šolsko leto 2019/20)  

 

Nosilec: ravnateljica 

 

Strokovni aktivi 

1. od 12. do 15. 11. 2018; Tema: 

 - Vizija in strateški cilji,  

 - Čuječnost, etika in morala,  

2. od 18. do 21. 2. 2019; Tema:  

 - Vizija in strateški cilji,  

 - Pomen spanja in počitka, ter primeri dobre prakse v vrtcu,  
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3.  od 13. do 16. 5. 2019; Tema: 

 - Vizija in strateški cilji,  

 - Fizika, teorija in primeri dobre prakse 
 

Strokovni prispevki strokovnih delavcev: 

1. str. aktiv: Karin Ropotar 

2. str. aktiv: Mateja Vrhovnik 

 

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. Teme aktiva vodij so:  

 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 Ljubljani. 

 

 

 

PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 

 
• MESEČNE POGOVORNE URE 

• SESTANEK ZA STARŠE: september, 2018 in januar, 2019 

• DRUGE OBLIKE SODELOVANJA: DELAVNICE, PRIREDITVE, IZLETI, 

IGRANE ALI LUTKOVNE PREDSTAVE VZGOJITELJIC, DRUŽENJA….. 

• ZBIRANJE PLASTIČNIH ZAMAŠKOV IN SODELOVANJE V 

HUMANITARNI AKCIJI »ANINA ZVEZDICA« 

• NOVO: STARŠEVSKA IZMENJEVALNICA, četrtek, 29. 11. 2018, 

večnamenski prostor v vrtcu,  (izmenjava      igrač, oblačil in drugo za 

predšolske otroke) 

• NOVO: Pilotni projekt: IZPOSOJEVALNICA IGER, Enota Krtek, Karin 

Ropotar   

• ODPRTJE RAZSTAVE V KNJIŽNICI DOMŽALE, 10. 10. 2018. Razstava 

bo na ogled do 27. oktobra 2018. 

 

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, 
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 seznanjanje z novostmi in posebnostmi enote in vrtca, 

 obravnava vprašanj in pobud. 

 

Ravnateljica skliče prvi svet staršev Vrtca Domžale, ki bo v četrtek, 20. 9. 2018, 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 evakuacijskih vajah v mesecu 

oktobru, 

 policijsko postajo - obiski policistov, 

 s Kulturnim domom Franca Bernika v Domžalah,  

 sodelovanje s čebelarsko zvezo,  

 idr…. 

 

 

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

dokumenta. 

 

Dokument bo od oktobra 2018 dalje, v celoti objavljen tudi na spletni strani Vrtca 

Domžale, http://www.vrtec-domzale.si .  

 

 

 

 

Ravnateljica Vrtca Domžale 

                                                                                           Jana Julijana Pirman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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