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LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA DOMŽALE ZA 

ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 
 

LETNI DELOVNI NAČRT  

ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

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

vrtce, 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 vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Domžale« (uradni vestnik 

št.04/2017) 

 

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

načrtom in kadrovskim planom 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 so 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: 

1. načelo demokratičnosti in pluralizma; 

http://www.vrtec-domzale.si/
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2. načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev v vrtcu; 

3. načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma; 

4. načelo omogočanja izbire in drugačnosti; 

5. načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti; 

6. načelo uravnoteženosti; 

7. načelo strokovne utemeljenosti kurikula; 

8. načelo za uvedbo novega kurikula; 

9. načelo horizontalne povezave; 

10. načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete; 

11. načelo sodelovanja s starši; 

12. načelo sodelovanja z okoljem; 

13. načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 

spopolnjevanja; 

14. načelo kritičnega vrednotenja ( evalvacija); 

15. načelo razvojno - procesnega pristopa; 

16. 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; 



 

7 
 

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

 oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost 

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

duševno konstitucijo); 

 večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok; 

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

 rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu; 

 rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu; 

 večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev; 

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

in dela v vrtcu; 

 izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.  

 

 

 

RAZVOJNI NAČRT IN STRATEŠKI CILJI VRTCA DOMŽALE  

 

Vizija za 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 osnova za 

nadaljnje življenje. 

Razvojni načrt Vrtca Domžale za obdobje od 2019 do 2023  bo načrtovan iz izhodišč vizije in 

poslanstva in bo sledil prioritetnim nalogam posameznega šolskega leta in ga bo vrtec izvajal 

in realiziral. 

 

 

STRATEŠKI CILJI 

 

 

STRATEŠKI CILJI ENOTE CICIDOM za OBDOBJE 2019 – 2023 

Skrb za povezanost in pripadnost je pomembna za dobro klimo in prijetno bivanje v vrtcu tako 

za zaposlene, kot za otroke in njihove bližnje, ki jih spremljajo v tem njihovem obdobju 

odraščanja. Zato smo se v enoti Cicidom odločili za veliko skupnih aktivnosti, ki povezujejo 

skupine med seboj, življenje v vrtcu in starše, pa tudi za aktivnosti, ki nas povezujejo z bližnjim 

in širšim okoljem. Uvedli bomo dan odprtih vrat za bližnje sosede, ki bodo imeli tako možnost, 

da bolje spoznajo delovanje vrtca. Obdržali in nadgradili pa bomo tudi že utečena sodelovanja 

z gasilci, čebelarjem, policijsko postajo, zdravstvenim domom, osnovno šolo, knjižnico, z 

različnimi športniki, s predstavniki različnih poklicev ipd., saj je poučevanje otrok skozi 

doživetja, njim lepa in prijetna izkušnja. Še naprej se bomo povezovali in gradili prijateljstvo s 

sosednjimi vrtci, se obiskovali in skupaj izvedli različne dejavnost ali pripravili skupno 

delavnico. Zavedamo se privilegija, da živimo v bližini Kamniške Bistrice, ki nam lahko daje 

neizmerni vir znanja, saj nam kot odprta knjiga, nudi pridobivanje znanja o naravi in življenja 

v njej. Tu imamo možnost za sprostitev, veliko različnih gibalnih dejavnosti na prostem in v 

športnih parkih ob njej. Za prijetno bivanje v vrtcu pa je pomembno tudi zdravo in urejeno 

okolje. V ta namen bo zajeta tudi delovna vzgoja, kjer bomo otroke spodbujali pri pridobivanju 

delovnih navad in skrbi za čisto okolje in osebno higieno. 

1. Graditi na povezanosti v vrtcu in povezanosti vrtca z okoljem, ter pripadnosti le temu. 

- Aktivno druženje med skupinami, 

- sodelovanje s sosednjimi vrtci, 

- sodelovanje z lokalno skupnostjo, 

- dan odprtih vrat za bližnje sosede.  

 

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, 

- izleti s starši, 

- pozdrav pomladi, 

- delavnice z dedki in babicami. 
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3. Spodbujanje aktivnega življenja z zanimivimi, dinamičnimi in zabavnimi izzivi na 

različnih področjih. 

Vsako leto bomo izvajali dejavnosti na drugem kurikularnem področju (letos glasba): 

- Igre na temo, 

- pravljica na temo, 

- izdelava skupnega kotička, 

- skupne delavnice. 

 

4. Pridobivanje konkretnih izkušenj kako sodelovati pri urejanju prostora in okolice, za 

pridobivanje in vzdrževanje prijetnega bivalnega okolja, ter razvijane primernega 

odnosa do dela. 

- Delovne akcije, 

- urejanje okolja, 

- urejanje igralnice, 

- ločujemo skupaj (projekt). 

 

STRATEŠKI CILJI ZA ŠOLSKO LETO 2020/ 2021 

Cilji; 

 Otroku dati možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih. 

 Spodbujanje aktivnega življenja z zanimivimi, dinamičnimi in zabavnimi izzivi na 

področju glasbe. 

 Razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih, plesnem, 

likovnem in glasbenem. 

 

Vsebina; 

Projekt Cicidomčkov radovedni radio bo deloval kot mobilni kotiček, katerega glavni junak bo 

radio, ki zna marsikaj povedati in zapeti. Tema »pogovora« se bo menjala vsaka 2 meseca. 

Vzgojiteljice iz skupin bomo določile pravljico, glasbeno pravljico, pesem ali zvoke, ki jih 

bomo predvajale v posameznih skupinah oz. na mestih po vrtcu. Glede na izbor zvokovnega 

materiala se bodo razvijale likovne, plesne in glasbene delavnice, ki bodo postavljene na ogled 

oz. razstavo. Vse bo sprotno prilagojeno na  starostno skupino, ki bo uporabljala kotiček. 

Kazalci merljivosti; 

 Zadovoljstvo otrok ob načrtovanju in izvedbi dejavnosti. 

 Pestrost tem. 

 Kvalitetna izvedba načrtovanih dejavnosti. 

 Zanimanje otrok za delavnice. 

 Razstavljenje izdelkov. 

 Zanimanje otrok za kotiček v času proste igre. 

 

 

 

Vse aktivnosti, ki jih bomo v vrtcu vodili, bomo konec šolskega leta ocenili in pripravili 

nadgradnjo za prihodnje leto. Cilj, kateremu se dejavnosti letno spreminjajo glede na 

kurikularno področje, nam bo pokazal na katerem področju smo najmočnejši in kje lahko svari 

nadgradimo. 
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Veselimo se dela, ki je pred nami in z zanimanjem pričakujemo rezultate dela, ki nam bodo dali 

nov zagon za nadaljnje delo. 

 

 

STRATEŠKI CILJI ENOTE GAJ  
 

1. JEZIK: Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

2. UMETNOST: Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti. 

3. NARAVA: Seznanjanje z zdravim načinom življenja. 

1. 2019/2020: 

- 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) 

 

2. 2020/2021: 

- V letu 2020/2021 bomo v vseh oddelkih oblikovali slikanice ob 10. letnici vrtca 

Gaj. (JEZIK) 

- V letu 2020/2021 bomo ustvarili tematsko poslikavo oken ob 10. letnici vrtca in 

oblikovanje razstave na ograji vrtca. (UMETNOST) 

- V letu 2020/2021 bomo ob 10. letnici vrtca Gaj imeli dan odprtih vrat, na katerem 

bomo postregli zdrave sadne prigrizke. (NARAVA) 

 

3. 2021/2022: 

- V letu 2021/2022 bomo v vseh oddelkih realizirali obogatitveno dejavnost »knjižni 

nahrbtnik«. (JEZIK) 

- V letu 2021/2022 bomo izvedli pevski nastop vzgojiteljic in vzgojitelja za otroke v 

mesecu kulture. (UMETNOST) 

- V letu 2021/2022 se bomo v vseh oddelkih učili pravilnega umivanja rok ob 

pesmici »Traktor se pelje ob cesti«; toaletne prostore bomo opremili s slikovnim 

gradivom. (NARAVA) 

 

4. 2022/2023: 

- V letu 2022/2023 bomo v vseh oddelkih izvajali igre z glasovi za krepitev 

govornega aparata. (JEZIK) 
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- V letu 2022/2023 bomo v vseh oddelkih posebno pozornost namenili filmski 

umetnosti; 1x  mesečno si bomo na ravni enote ogledali kakovostni animirani film 

ali risanko. (UMETNOST) 

- V letu 2022/2023 si bomo v vseh oddelkih enote večkrat ogledali lutkovni 

izobraževalni film Ostal bom zdrav. (NARAVA) 

 

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, za šolsko leto 2020/2021 

 
- V letu 2020/2021 bomo v vseh oddelkih oblikovali slikanice ob 10. letnici vrtca 

Gaj. (JEZIK) 

-  

- V letu 2020/2021 bomo ustvarili tematsko poslikavo oken ob 10. letnici vrtca in 

oblikovanje razstave na ograji vrtca. (UMETNOST) 

-  

- V letu 2020/2021 bomo ponovno v vseh oddelkih oblikovali glasbene kotičke v 

igralnicah, atrijih in na igrišču. (UMETNOST) 

-  

- V letu 2021/2022 se bomo v vseh oddelkih učili pravilnega umivanja rok ob 

pesmici »Traktor se pelje ob cesti«; toaletne prostore bomo opremili s slikovnim 

gradivom. (NARAVA) 

 

 

 

STRATEŠKI CILJI V ENOTI KEKEC 2019-2023 

 
PRIJATELJSTVO, POVEZANOST -  vrtci Kekec, Mlinček in Gaj 

Cilji:  

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

in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje 

problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja 

in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.). 

- povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih, skupni projekti 

- spoznavanje pomena sodelovanja in medsebojne pomoči 

- otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih. 

Vsebine:  

- mesečno obiskovanje 

- igranje na Kekčevem igrišču, 

- igranje na snegu - pozimi na Kekčevem hribu 

- rolanje pri Kekcu 

- jesenski in spomladanski kros 
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- Mlinčkovi gostujejo pri Kekčevih v času praznikov in počitnic 

- novoletne čajanke 

- skupni izleti, skupna druženja ob obiskih zunanjih izvajalcev 

- skupni abonma 

- povabilo na razstavo ob 20. letnici enote Mlinček. 

 

POUČNOST  

Cilji:  

- Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost  

- Otrok se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja  

- Otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih. 

- Spoznavanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

- Otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij 

Vsebine: 

- Reka Kamniška Bistrica 

- Mlinščica 

- Mlin 

- Mokrišča 

- KD Radomlje 

- Športni park 

PRIPADNOST,  PRIJAZNOST, POVEZANOST 

Cilji:  

- otrok spoznava, da vsi odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni 

- doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v 

dejavnosti in vsakdanje življenje en glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, 

nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn. 

- Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da 

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

- spoznavanje pomena sodelovanja in medsebojne pomoči 

- doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja 

Vsebine: 

- sodelovanje s OŠ 

- sodelovanje z društvi, ki delujejo v Radomljah (lokalno) 

- sodelovanje z upokojenci 

- sodelovanje z bivšimi varovanci vrtca 

 
STRATEŠKI CILJI za šolsko leto 2020-2021 

 

PRIJATELJSTVO, POVEZANOST -  vrtca Kekec in Mlinček  

Cilji:  

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

in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

- povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih 

Vsebine:  

- mesečno dopisovanje (pošiljanje risbic, posnetkov...) 
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POUČNOST  

Cilji:  

- Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost  

- Otrok se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja  

- Otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih. 

- Spoznavanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

- Otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij 

Vsebine: 

- Reka Kamniška Bistrica 

- Mlinščica 

- Mlin 

- Mokrišča 

- KD Radomlje 

- Športni park 

 

 
 

STRATEŠKI CILJI ENOTA KRTEK(2019-2023) 
 

1. 2019/2020 VRTEC KOT PRIJETNO OKOLJE 

- spomladanska zunanja razstava (glede na prioritete vrtca  - glasba ( izdelava instrumentov) 

(kaširanje, premaz z lakom, purpen, plastika- obstojnost)  

-OGRAJA (note- himna vrtca) 

- Povezanost  družin in vrtca; športno popoldne, kraja in vrtca; humanitarna akcija, 

sodelovanje z različnimi društvi; 

- skupaj s starši izdelati igrače iz odpadnega materiala in jih izmenjati med skupinami 

(primerna starosti otrok) (2020/2021) 

-skupni zaključek vrtčevskega leta (2020/2021) 

 

2.(2019-2023): PRIPADNOST vrtcu kot instituciji: prepoznavnost preko predstavitev našega 

dela v strokovnih člankih, udeležba na izobraževanjih in posvetih, tečajih, natečajih, razstavah 

 

3.(2019/2023) DELOVNA VZGOJA 

- spodbujanje otrok k vsakdanjim opravilom in sezonskim delom (pospravljanje listov,  

  pometanje,...) 

- dnevne zadolžitve po skupinah (urejenost čevljev v garderobi, brisanje miz, urejenost 

  igralnice,...) 

- dežurstvo otrok 

- poiskati ravnotežje med otrokovimi pravicami in dolžnostmi. 

 

4. (2019-2023) POSLUŠAMO, SLIŠIMO IN SMO SLIŠANI   

- spodbujanje zdravega slušnega zaznavanja (znati poslušati in ne samo govoriti) 

- medsebojna spoštljiva in spodbudna komunikacija med otroci in odraslimi 
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- iz vsake situacije najti nekaj pozitivnega 

- prepoznavati in spodbujati sodelovalno učenje med zaposlenimi s poudarkom na pozitivni 

komunikaciji, kolegialnosti, boljše medsebojno sodelovanje in pomoč 

-PRIJATELJSTVO izmenjava ali pobratenje z drugimi vrtci pri nas in v tujini (skupni izleti, 

obiski, skype) 

 

5.(2019/2023) Medgeneracijsko druženje 

- sodelovanje s skupino Šola zdravja (jutranja telovadba: Oranžne majice) 

- sodelovanje s starejšimi občani (obisk, pustna delavnica in pustno rajanje, skupni izleti...; 

gibalne igre v naravi....) 

-medgeneracijsko sodelovanje in sodelovanje s krajem (skupni dopoldanski izleti, obisk 

starejših občanov na domu,pošiljanje novoletnih voščilnic,prijaznost do soljudi,predstavnikov 

različnih skupin, delavnice za starejše v vrtcu...) 

 - druženje med skupinami 

 

6.(2019/2020) IZDELAVA INOVATIVNEGA UČNEGA OKOLJA IZVEN IGRALNIC -

Obogatitev hodnikov, večnamenskega prostora, igrišč z didaktičnimi materiali z namenom 

doseganja hitrejšega razvoja na vseh področjih otrokovega razvoja in spodbujanja spontanega 

učenja preko igre. 

- Učenje na prostem za trajnostni razvoj: Model roke 

- Izvajanje dejavnosti izven igralnice (branje pravljic, ustvarjanje, igre, gibalne dejavnosti, 

druženja…) 

 

 7.(2019/2023) SKRB ZA RAZVOJ PORAJAJOČE SE PISMENOSTI  

-Skrb za večjo povezavo ter interes za knjižnico Ihan. Vključevanje knjižnega gradiva v 

vsakodnevne dejavnosti znotraj naših skupin. Povezovanje med skupinami v sklopu knjižnih 

dopoldnevov (tudi pri mlajših skupinah),Bralnice pod krošnjami, spodbujanje staršev za 

dejavnosti v knjižnici, razstave v Knjižnici Ihan 

 

STRATEŠKI CILJI ENOTA KRTEK 2020//21 

 

1. PRIPADNOST vrtcu kot instituciji:  

- pisanje strokovnih člankov v Strokovnih revijah za predšolsko vzgojo (Vzgojiteljica, itn.), 

udeležba na strokovnem posvetu Supra v letu 2021, udeležba na izobraževanjih(ZRSŠ;S 

lomškov simpozij, NIJZ, Študijske skupine 

- sodelovanje v projektih Zdravje v vrtcu, NMSB, Moj kraj, Trajna mobilnost, Pasavček, Moj 

kraj 

-z otroki bomo priložnostno sodelovali na natečajih  

-razstave izdelkov v Knjižnici Ihan. 

-izobraževanje po lastni izbiri 

 

2. DELOVNA VZGOJA 

 - spodbujanje otrok k vsakdanjim opravilom in sezonskim delom (pospravljanje listja,  

pometanje,...) 

- tedenske delovne akcije 

-tedensko čiščenje igralnice (mize, stoli), 

-vsakodnevno pospravljanje hodnika (čevlji, oblačila) 

-skrb za urejenost igrač in kotičkov. 

-čistilna akcija,  
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3. POSLUŠAMO, SLIŠIMO IN SMO SLIŠANI 

- medsebojna spoštljiva in spodbudna komunikacija med otroci in odraslimi ter tudi odraslimi 

(vsakodnevna komunikacija, spoštljivi, prijazni medsebojni odnosi);  

- Branje pravljic, ustvarjanje spodbudnega okolja, kjer smo slišani in pomembni vsi v skupini 

(otroci in odrasli); 

 igre slušne pozornosti (tiho/glasno; igre Pozorko – prirejene za najmlajše). 

- prepoznavati in spodbujati sodelovalno učenje med zaposlenimi s poudarkom na pozitivni 

komunikaciji, kolegialnosti, boljše medsebojno sodelovanje in pomoč- POZITIVNA 

KOMUNIKACIJA V ENOTI 

-navajanje otrok na to, da ko nekdo govori, drugi posluša, 

-reševanje nesporazumov s pogovorom, 

-krepitev prijateljskih odnosov.  

- iz vsake situacije najti nekaj pozitivnega 

-spodbujanje zdravega slušnega zaznavanja (znati poslušati in ne samo govoriti). 

-verbalna in neverbalna komunikacija(usvajanje pravil primernega vedenja - s svojim 

zgledom dokazati staršem, kako  pomemben je pozdrav, prošnja, zahvala)  

-pripovedovanje pravljic o  drugačnosti in različnosti ter sprejemanju  

 

4.  MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 

-medgeneracijsko sodelovanje in sodelovanje s krajem: prijaznost do soljudi, izdelovanje 

voščilnic, prijazen klepet z vaščani na sprehodu 

- Športno popoldne, druženje s skupinami, ko bo dovoljeno. 

-izdelovanje daril ob dnevu žena in dan mučenikov 

5. SKRB ZA RAZVOJ PORAJAJOČE SE PISMENOSTI 

- branje knjig, vsakodnevna komunikacija, skrb za razvijanje slušne pozornosti,  

  verbalna/neverbalna komunikacija 

- sodelovanje v NMSB. 

-bralnice pod krošnjami 

-vsakodnevno branje pravljic.  

-bralnice pod krošnjami z lutko in bibarijo 

-spodbujanje staršev k pogostejšemu obiskovanju knjižnice z otroki 

-izvajanje dejavnosti, kjer bodo vključena knjižna gradiva, poslušanje branih pravljic pred  

  počitkom  in spodbujanje otrok k uporabi knjižnega gradiva s pomočjo knjižnega kotička in  

  Križ kraž vsebin. 

-razstave v knjižnici v Ihanu, Zdravstvenem domu Domžale 
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STRATEŠKI CILJI v enoti MLINČEK za obdobje 2019 – 2023  

 

2019 – 2020 

Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI 

CILJI 

 Spoznavanje kulturne dediščine. 

 Spoznavanje jedi, oblačil, glasbe, plesov v povezavi s prazniki. 

 Spoznavanje pregovorov in rekov. 

 Spoznavanje slovenskega ljudskega izročila. 

 Seznanjanje z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji. Spoznavanje slovenskega 

jezika. 

VSEBINE 

 Spoznavanje himne, grba in zastave.  

 Spoznavanje Slovenije, kako so ljudje tod živeli in delovali v prejšnjih časih preko 

različnih dejavnosti in preko različnih medijev. 

 Družabne igre za spoznavanje Slovenije. 

 Spoznavanje znamenitosti slovenskih krajev. 

 Spoznavanje in izvajanje slovenskih ljudskih plesov in otroških rajalnih iger. 

 Prepevanje slovenskih ljudskih pesmi (prepevanje, ogled posnetkov, spoznavanje 

inštrumentov). 

 Pripovedovanje slovenskih ljudskih pravljic in pesmi ter spoznavanje slovenskih 

avtorjev (pisateljev in pesnikov).  

 Spoznavanje in pripovedovanje pregovorov in rekov. 

 Spoznavanje slovenskih šeg in navad. 

 Spoznavanje in uživanje tradicionalne hrane. 

 Sodelovanje z lokalno skupnostjo (tradicionalna obrt, slovenska narodno-zabavna 

glasba). 

 Urejanje kotička. 

 

Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC 

 

CILJI 

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

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje 

problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in 

občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.). 

 Povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih, skupni projekti. 

 Otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih. 

 Otrok ima možnosti razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje in uživanje v 

prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 
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VSEBINE 

 Mesečno obiskovanje. 

 Igranje na Kekčevem igrišču. 

 Igranje pozimi na Kekčevem hribu. 

 Rolanje pri Kekcu 

 Jesenski in spomladanski kros. 

 Mlinčkovi gostujemo pri Kekčevih v času praznikov in počitnic. 

 Novoletne čajanke. 

 Skupni izleti, skupna druženja ob obiskih zunanjih izvajalcev. 

 Skupni abonma. 

 Povabilo na razstavo ob 20.letnici enote Mlinček. 

 

2019 – 2020 

Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI 

 

Nadaljevanje…Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC 

 

Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED ZAPOSLENIMI 

 

CILJ 

 Razumeti sodelavce, biti razumljen, pridobiti občutek sprejetosti, sprejemati ideje in 

drugačnost. 

 Poslušati in biti slišan. 

 Pozitivno reševanje problemov. 

 Biti strpen, spoštljiv in iskren. 

 Spoštovati mnenja drugih. 

 Medsebojna pomoč. 

 VSEBINE  

 Začnimo komunicirati. 

 Neformalna srečanja (,,gremo vsi,,) 

 V šolskem letu par pripravi neformalno srečanje (izlet, pohod, ogled predstave…). 

 V pisarno namestiti tablo: TABLA ZA LEPŠI DAN. 

 

2020 – 2021 

Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI 

 

Nadaljevanje… Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC 

 

Nadaljevanje…Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED 

ZAPOSLENIMI 

 

Strateški cilj: POVEZOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO 

CILJ   

 Otrok spoznava, kako je zgrajena družba, in se seznanja z različnimi funkcijami 

bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji itn., spoznava 

razne in različne praznike in običaje. 

VSEBINE  
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 Jutranja telovadba z upokojenci Radomlje. 

 Priložnostna sodelovanja z lokalno skupnostjo. 

 Sodelovanje s pevskim upokojenskim zborom Radomlje. 

 Obiski razstav v kulturnem domu v Radomljah. 

 

2021 – 2022 

Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI 

 

Nadaljevanje… Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC 

 

Nadaljevanje…Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED 

ZAPOSLENIMI 

Strateški cilj: EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE 

 

CILJ 

 Večji poudarek na ekologiji 

 Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko 

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 

 Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih predelave. 

VSEBINE 

 Sodeluje pri ločenem zbiranju odpadkov ali ponovni uporabi (uporaba embalaže) ali 

predelavi (izdelava papirja) – recikliranje, in sodeluje v pogovoru o posledicah  

kopičenja odpadkov za okolje in zdravje. 

 Dosledno ločevanje odpadkov 

 Izdelovanje igrač. 

 Izdelava čutne poti z eko materiali. 

 

2022 – 2023 

Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI 

Nadaljevanje… Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC 

Nadaljevanje…Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED  

ZAPOSLENIMI 

Nadaljevanje…Strateški cilj: EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE 

 

Strateški cilj: PREDSTAVITEV VRTCA STARŠEM IN SODELOVANJE Z NJIMI 

CILJ 

 Seznanitev staršev z delom v vrtcu. 

VSEBINE 

 Sprotno seznanjanje staršev z vsebinami oddelku  

 Seznanjanje staršev s pomembnimi dogodki v oddelkih, kotički za starše. 

 Ažurna menjava fotografij in video posnetkov (izletov, projektov, dogodkov, srečanj, 

predstav…) na televiziji v garderobi. 

 
STRATEŠKI CILJI v naši enoti za 2020 - 2021  

 

Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI 

Nadaljevanje…Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC 

 

VSEBINE 
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 Mesečna izmenjava pošte med skupinami 

 Izmenjava videoposnetkov 

 Komunikacija preko Skypa 

 

Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED ZAPOSLENIMI 

 

CILJ 

 Razumeti sodelavce, biti razumljen, pridobiti občutek sprejetosti, sprejemati ideje in 

drugačnost. 

 Poslušati in biti slišan. 

 Pozitivno reševanje problemov. 

 Biti strpen, spoštljiv in iskren. 

 Spoštovati mnenja drugih. 

 Medsebojna pomoč. 

 

 VSEBINE  

 Začnimo komunicirati (bolj strpno, upoštevanje drug drugega 

 Neformalna srečanja (,,gremo vsi,,) 

 V šolskem letu par pripravi neformalno srečanje (vsak par organizira eno srečanje za 

zaposlene) 

 V pisarno namestiti tablo: TABLA ZA LEPŠI DAN (izmenjava misli drug drugemu, 

želje, vabila, sporočila…) 

 
 

 

STRATEŠKI CILJI ENOTE OSTRŽEK za obdobje 2019 - 2023 
 

2019/ 2020 

Cilj: Negovanje in razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa 

 

Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do okolja 

 

Dejavnosti: 

 

- SKUPNO UREJANJE IGRIŠČA IN VRTIČKA – vsak ponedeljek ob primernem vremenu;  

- UREJANJE KOTIČKOV V IGRALNICAH in drugih igri namenjenih prostorih (Pravljična 

soba, hodniki, večnamenski prostor)– vsak četrtek, 

- dosledno ločevanje odpadkov (plastika, papir, biološki odpadki, drugi odpadki), 

- »dežurstvo« otrok v skupini (priprava pribora, brisanje miz in druge zadolžitve primerne 

razvojni stopnji posameznikov). 

 

Spremljanje napredka: 
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- urejenost vrtca, 

- dosledno ločeni odpadki, 

- poznavanje in  zanimanje otrok za okoljsko problematiko 

 

Razvijanje naklonjenega, spoštljivega, odgovornega odnosa med ljudmi 

 

Dejavnosti: 

 

- 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…). 

Spremljanje napredka: 

 

- spremljanje uporabe vljudnostnih izrazov, 

- prijetna klima v vrtcu, 

- spremljanje upoštevanja hišnega reda, 

- odnos staršev in otrok do vrtca (otroci radi hodijo v vrtec, starši zaupajo strokovnim 

delavkam…). 

 

2020/ 2021 

Cilj: Povezanost 

Povezanost otrok znotraj igralne skupine 

Dejavnosti: 

 

- prosta igra, 

- skupinske naloge (skupni izdelki, kuhanje po navodilih, izvedba eksperimentnih nalog, 

iskanje skritega zaklada, reševanje gibalnih nalog…), 

- dejavnosti v dvojicah, 

- pomoč med otroci, 

- skupne naloge (urejanje igralnice, igrišča…), 

- skupne dejavnosti (poslušanje pravljic, ustvarjanje, pogovor, jutranji krog, prepevanje, 

socialne igre, gibalne dejavnosti s pravili…). 

 

Spremljanje napredka: 

 

- otrok k igri povabi različne otroke, oziroma ne odklanja določenih otrok, 

- otroci spodbujajo drug drugega, 

- otroci usvojijo reševanje problemov s pogovorom in ne z nasiljem, 

- otroci znajo poiskati pomoč, če ne znajo sami rešiti težave, 

- med otroci je spoštljiv odnos. 

 
Povezanost otrok in zaposlenih znotraj enote 

Dejavnosti: 

 

Skupno načrtovanje, usklajevanje, izvedba in evalvacija skupnih dejavnosti enote:  

 Ostržkovo pravljično dopoldne,  
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 Ostržkove ustvarjalne delavnice, 

 Ostržkovo glasbeno dopoldne,  

 Teden otroka,  

 Praznični december,  

 Ostržkov kros, 

 Igrarije,  

 Biba pleše,  

 Ostržkova galerija… 

Spremljanje napredka: 

 

- kvalitetna izvedba načrtovanih dejavnosti, 

- zadovoljstvo ob izzivih pri načrtovanj, uskladitvi, izvedbi in evalvaciji skupnih dejavnostih. 

 
Povezanost s starši  

Dejavnosti: 

 

- prepoznavanje pričakovanj staršev (komunikacija s starši), 

- omogočiti staršem, da izrazijo svoje želje in pričakovanja, 

- srečanja in delavnice s starši /starši in otroci/ stari starši, 

- kakovostno pripravljeni sestanki in pogovorne ure za starše, 

- ažurno obveščanje staršev in vzgojiteljic (ustno, oglasna deska, e-asistent) – obojestranska 

komunikacija, 

- delovati skupaj s starši vedno v dobro otroka. 

 

Spremljanje napredka: 

 

- Starši zaupajo v strokovnost  in korekten odnos vzgojiteljic do otrok. 

- Starši in strokovni delavci se držijo dogovorov. 

 

2021/ 2022 

Cilj: Razvijanje naklonjenega, spoštljivega, odgovornega odnosa do knjige 

 

Dejavnosti: 

 

- navajanje na rokovanje s  knjigo (kako držim knjigo, kam jo pospravim, smer branja), 

- izposoja knjig (pokažemo zaupanje do otroka, da bo za knjigo skrbel, da jo bo pravočasno 

vrnil), 

- urejanje knjižnih kotičkov znotraj (Pravljična soba, kotički v igralnicah in na hodnikih vrtca)  

in zunaj vrtca (Bralnice pod krošnjami), 

- obisk Knjižnice Domžale, 

- sodelovanje v projektu Pravljični palček in Bralnice pod slamnikom, 

- vsakodnevno branje in pripovedovanje pravljic, poezije v vrtcu, 

- iskanje podatkov v poljudnoznanstveni literaturi, 

- Ostržkovo pravljično dopoldne, 

- otrokom je ponujena kvalitetna literatura, 

- pritegniti starše k branju otrokom (skupno branje), 

- otroci sestavljajo in pripovedujejo lastne zgodbe. 
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Spremljanje napredka: 

 

- urejenost knjižnih kotičkov, 

- poseganje otrok po knjigah v času proste igre, 

- zanimanje otrok za poslušanje pravljic, 

- branje knjig postane vsakodnevna navada v vrtcu in doma. 

 

2022/ 2023 

Cilj: Pripadnost in povezanost z okoljem 

 

Dejavnosti: 

 

- sodelovanje z enotami Vrtca Domžale,  predvsem z bližnjo enoto Palček (poletje v Palčku, 

skupne športne in kulturne dejavnosti, obiski med enotami, skupni izlet…),  

- sodelovanje z okoliškimi društvi (gasilci PGD Jarše, PP Domžale, ZD Domžale, kulturna 

društva,…), 

- sodelovanje z OŠ Rodica in OŠ Roje (obisk prvošolcev, ogled predstav in razstav, …), 

- predstavitev dela vrtca v lokalnem okolju (Češminov park, glasilo Slamnik,…), 

- spoznavanje okolice (Moj kraj), 

- spoznavanje simbolov slovenske države, 

- spoznavanje in usvajanje slovenskega ljudskega izročila (pripovedke, pesmi, plesi). 

 

Spremljanje napredka: 

- izvedba načrtovanih dejavnosti, 

 

- občutek pripadnosti, 

- prepoznava Vrtca Domžale in enote Ostržek  kot »mojega vrtca«, 

- prepoznava Slovenije kot »moje domovine«, 

- spoštljiv odnos do drugih kultur in tradicij, 

- spoštljiv, sprejemljiv in razumevajoč odnos do drugačnosti. 

 

STRATEŠKI CILJI ENOTE OSTRŽEK ZA ŠOLSKO LETO 2020/ 2021 

 

Cilj: Povezanost 

 

Povezanost otrok znotraj igralne skupine 

 

Dejavnosti: 

- prosta igra, 

- skupinske naloge (skupni izdelki, kuhanje po navodilih, izvedba eksperimentalnih nalog, 

iskanje skritega zaklada, reševanje gibalnih nalog…), 

- dejavnosti v dvojicah, 

- pomoč med otroci, 

- skupne naloge (urejanje igralnice, igrišča…), 

- skupne dejavnosti (poslušanje pravljic, ustvarjanje, pogovor, jutranji krog, prepevanje, 

socialne igre, gibalne dejavnosti s pravili…). 

 

Spremljanje napredka: 

- otrok k igri povabi različne otroke, oziroma ne odklanja določenih otrok, 

- otroci spodbujajo drug drugega, 
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- otroci usvojijo reševanje problemov s pogovorom in ne z nasiljem, 

- otroci znajo poiskati pomoč, če ne znajo sami rešiti težave, 

- med otroci je spoštljiv odnos. 

 

Povezanost zaposlenih znotraj enote 

Dejavnosti: 

Skupno načrtovanje, usklajevanje, izvedba in evalvacija skupnih dejavnosti enote:  

 Ostržkova galerija Tednu otroka (oktober) in v mesecu kulture (februar) 

 Praznična novoletna dekoracija vrtca (december) 

 Poletna dekoracija vrtca (junij) 

 Medsebojna pomoč 

Spremljanje napredka: 

 

- kvalitetna izvedba načrtovanih dejavnosti, 

- zadovoljstvo ob izzivih pri načrtovanj, uskladitvi, izvedbi in evalvaciji skupnih dejavnostih. 

 

Povezanost s starši  

Dejavnosti: 

 

- prepoznavanje pričakovanj staršev (komunikacija s starši), 

- omogočiti staršem, da izrazijo svoje želje in pričakovanja, 

- srečanja in delavnice s starši /starši in otroci, 

- kakovostno pripravljeni sestanki in pogovorne ure za starše, 

- ažurno obveščanje staršev in vzgojiteljic (ustno, oglasna deska, e-asistent) – obojestranska 

komunikacija, 

- delovati skupaj s starši vedno v dobro otroka. 

 

Spremljanje napredka: 

 

- Starši zaupajo v strokovnost  in korekten odnos vzgojiteljic do otrok. 

- Starši in strokovni delavci se držijo dogovorov. 

 

 

 

ENOTAPALČEK 

STRATEŠKI CILJI ZA OBDOBJE OD 2019 DO 2023 
 

POVEZANOST 

CILJ: Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja drugih. 
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- enake možnosti za vse otroke (nov režim sprejemanja in oddajanja) 

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

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

strpnosti do drugačnosti) 

 

PRIPADNOST 

CILJ: Spodbujanje večje pripadnosti vrtcu (zaposleni-starši-otroci)  

- več formalnih in neformalnih srečanj 

- večja participacija otrok pri načrtovanju dejavnosti 

- spodbujanje pripravljenosti za sodelovanje in pomoč drugemu (odnosi med za zaposlenimi, 

skrb za urejenost vrtca) 

 

PRIJAZNOST 

CILJ: Razvijanje prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja. 

- uporaba vljudnostnih izrazov (vljudna prošnja in zahvala) 

- razvijanje potrpežljivosti (pri otrocih in odraslih) 

- poslušati z namenom, da bi drugega slišali 

 

POUČNOST 

CILJ: Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja. 

- učenje preko igre na vseh področjih (nove talne oznake na igrišču in notranjih prostorih, 

funkcijski kotički, sodelovanje z okoljem) 

- skrb za zdravje (ozaveščanje o zdravju, negi telesa in zob) 

- večji poudarek na ločevanju odpadkov 

PRIJATELJSTVO 

CILJ: Sposobnost razvijanja pozitivnega odnosa do drugih. 

- pomoč drugim pri vsakodnevnem življenju v vrtcu 

- spodbujanje prijateljske komunikacije 

- poglabljanje prijateljstva med enotami, skupinami v vrtcu (skupna druženja in igra, skupne 

dejavnosti, sprehodi in posebni dogodki) 
 

STRATEŠKI CILJI ZA LETO 2020/2021 

 

POVEZANOST  

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

strpnosti do drugačnosti) 

 

PRIPADNOST 

- večja participacija otrok pri načrtovanju dejavnosti 

- spodbujanje pripravljenosti za sodelovanje in pomoč drugemu (odnosi med za zaposlenimi, 

skrb za urejenost vrtca, igrišča) 

 

PRIJAZNOST 

- razvijanje potrpežljivosti (pri otrocih in odraslih) 

- poslušati z namenom, da bi drugega slišali 

 

POUČNOST 

- skrb za zdravje (ozaveščanje o zdravju, negi telesa in zob) 

- večji poudarek na ločevanju odpadkov 
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PRIJATELJSTVO 

- pomoč drugim pri vsakodnevnem življenju v vrtcu 

- spodbujanje prijateljske komunikacije 
 

 

 
STRATEŠKI CILJI ENOTE RACMAN ZA OBDOBJE 2019 – 2023 
 

1. RAZVIJANJE IN SPODBUJANJE ODGOVORNOSTI SKOZI IGRO ZA VZGOJO 

OTROK V ODGOVORNO OSEBO. 

Cilji:  

 Ustvariti pogoje za razvoj otrokove zdrave samostojnosti, sproščenega izražanja 

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

drugimi ljudmi. 

 Razvijati zdrave prijateljske odnose in čut za pripadnost skupini in vrtcu.  

 Povezovanje, sodelovanje in izmenjava pedagoške prakse za boljše delo z otroki. 

Kazalci merljivosti: 

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

 Otrokom pripraviti dejavnosti za razvijanja spretnosti poslušanja, sodelovanja, 

medsebojnega sprejemanja. 

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

dejavnosti- možnost nastopanja pred skupino. 

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

odraslimi (druženje med skupinami, igralni dnevi). 

 Navajanje otrok na čim bolj samostojni skrbi za svoje potrebe. 

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

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

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

 Socialne igre (medsebojna pomoč, krepitev samopodobe, sprejemanje 

drugačnosti… 

 

2. Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM, POGOVORI IN POMOČJO MED 

ZAPOSLENIMI, STARŠI IN OTROKI, DO ŠE KVALITETNEJŠEGA DELA.  

Cilji:  

 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. 

 S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja premagovati izzive. 

 Z lepimi besedami in prijaznostjo do uspešne rešitve vsakega zapleta. 

 Iskati nove poti in ideje za zadovoljstvo otrok in staršev. 

Kazalci merljivosti: 

 Informiranje staršev o realizaciji načrtovanega vzgojno izobraževalnega dela v oddelku. 
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 Pomoč staršem pri vzgoji otrok preko vsebinskih predavanj, pogovornih ur, skupnih 

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

novoletna čajanke, dopoldanskih obiskov staršev-predstavitev poklicev… 

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

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

pisno, elektronsko, na formalnih in neformalnih  srečanjih. 

 Vzpostavljanje pozitivne komunikacije mes vrtcem in starši, usklajevanje medsebojnih    

pričakovanj. 

3. VZGOJA ZA ODGOVORNOST DO OKOLJA  

  Cilji:  

 Spodbujanje otrokove občutljivosti za okolje, razvijanje čustvenega odnosa do 

okolja. 

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

                  odpadkov. 

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

ohranjanje naravnega okolja. 

Kazalci merljivosti: 

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

poskusi in igre z vodo). 

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

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

odpadkov, zbiranje plastičnih pokrovčkov). 

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

 Akcija zbiranja starega papirja. 

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

 

4. POVEZANOST, PRIPADNOST, PRIJAZNOST, PRIJATELJSTVO IN POUČNOST 

NAM PRIPOMOREJO K BOLJŠIM ODNOSOM IN TRDNEJŠIM 

SODELOVANJEM MED ZAPOSLENIMI, OTROKI, STARŠI IN STARIMI 

STARŠI 

     Cilji: 

 Spodbujane spoštljivih odnosov med otroki, starši in strokovnimi delavci. 

 Spodbujanje staršev k večji participaciji. 

 Strokovne delavke poznajo imena vseh otrok. 

 Pozdravljanje ob prihodu in odhodu. 

   Kazalci merljivosti: 

 Različne oblike srečanj s starši in starimi starši. 

 Udeležba staršev in starih staršev na srečanjih. 

 Vključevanje staršev in starih staršev v delo (predstavitev poklicev, znanj, veščin). 

 

Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM, POGOVORI IN POMOČJO MED ZAPOSLENIMI, 

STARŠI IN OTROKI, DO ŠE KVALITETNEJŠEGA DELA.  

Cilji:  
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 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. 

 S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja premagovati izzive. 

 Z lepimi besedami in prijaznostjo do uspešne rešitve vsakega zapleta. 

 Iskati nove poti in ideje za zadovoljstvo otrok in staršev. 

Kazalci merljivosti: 

 Informiranje staršev o realizaciji načrtovanega vzgojno izobraževalnega dela v oddelku. 

 Pomoč staršem pri vzgoji otrok preko vsebinskih predavanj, pogovornih ur, skupnih 

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

novoletna čajanke, dopoldanskih obiskov staršev-predstavitev poklicev… 

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

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

pisno, elektronsko, na formalnih in neformalnih  srečanjih. 

 Vzpostavljanje pozitivne komunikacije mes vrtcem in starši, usklajevanje medsebojnih    

 

Enote bodo prioritetne naloge izvajale v skladu z Letnim delovnim načrtom enote in Vrtca 

Domžale in v skladu z Kurikularnimi novostmi, potencialno novimi izhodišči in dogajanji v 

ožji in širši okolici posameznega vrtca. 

 

 
STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v šolskem letu 

2020/21: 

 

RAZVIJANJE IN SPODBUJANJE ODGOVORNOSTI SKOZI IGRO ZA VZGOJO OTROK 

V ODGOVORNO OSEBO. 

Cilji:  

 Ustvariti pogoje za razvoj otrokove zdrave samostojnosti, sproščenega izražanja 

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

drugimi ljudmi. 

 Razvijati zdrave prijateljske odnose in čut za pripadnost skupini in vrtcu.  

 Povezovanje, sodelovanje in izmenjava pedagoške prakse za boljše delo z otroki. 

 

Kazalci merljivosti: 

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

 Otrokom pripraviti dejavnosti za razvijanja spretnosti poslušanja, sodelovanja, 

medsebojnega sprejemanja. 

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

dejavnosti- možnost nastopanja pred skupino. 

 Spodbujanje otrok k navezovanju stikov z drugimi otroki znotraj skupine. 

 Navajanje otrok na čim bolj samostojni skrbi za svoje potrebe. 

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

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

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

 Socialne igre (medsebojna pomoč, krepitev samopodobe, sprejemanje 

drugačnosti… 
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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.  

Najpomembnejša je IGRA, ki je otrokova osnovna dejavnost in tudi potreba, ki otroku 

omogoča pogoj za njegov normalen psihični in fizični razvija. Po eni strani so torej izbira in 

način otrokovega igranja odvisni od njegove trenutne razvojne stopnje (gibalnih in kognitivnih 

sposobnosti, emocionalne in socialne zrelosti), po drugi strani pa igra vpliva na to, da OTROK 

V RAZVOJU NAPREDUJE.  

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

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

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

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

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

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

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

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

kaj, kdaj in na kakšen način. 

Kurikulum omogoča strokovnim delavcem strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko 

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

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

širše okolje … 

 

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

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

okoljem ter v vrtcu razvija svojo družbenost in individualnost. 

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

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

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

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

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

 

 

Zavod za šolstvo RS že pripravlja prenove dokumenta Kurikuluma za vrtce pri katerem 

sodelujemo tudi vrtci. Predvidena prenova še ni zaključena. 

 

 

PRIORITETNE NALOGE za šolsko leto 2020/2021 
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Pri načrtovanju vzgojnih vsebin in dejavnosti bodo vzgojiteljice upoštevale uravnoteženo 

zastopanost vseh kurikularnih področij, ter vnašale novosti iz naslednjih prioritetnih nalog:  

1. UMETNOST – GLASBA 
• spoznavanje različnih glasbenih zvrsti, 

• glasbene ustvarjalnice, 

• glasbeni kotički. 

•  

2. KOMUNIKACIJA  
• s srcem, duhom in razumom; 

• poslušam, slišim. 

• Pomen neverbalne komunikacije, biti strpen, biti srčen. 

•  

 3. POMEN ZDRAVJA 
• gibanje, prehrana, čistoča. 

• empatija, prijateljstvo, odnosi. 

• okolje, urejenost, možnost. 

• skrb za lastno zdravje in zdravje vseh nas 

 

Nadaljevali, bogatili in nadgrajevali bomo tudi: 

 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 
• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje 

• Funkcionalni igralni kotički.  

•  

5. DELOVNA VZGOJA 
• estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja. 

• dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije). 

 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI, ki povezujejo vse enote  

 

Izvajalke obogatitvenega programa so strokovne delavke Vrtca Domžale, ki so za to strokovno 

usposobljene in so pripravljene izvajati obogatitveni program pri svojem rednem delu.  

Izvajanje obogatitvenega programa: ROLANJE, KOLESARJENJE, VOŽNJA S SKIROJEM, 

BIBA PLEŠE in MALA BIBA PLEŠE, vrtec izvaja v sklopu programa, za dobro otrok in v 

pomoč staršem. Vse dejavnosti skrbno načrtujemo, strokovne delavce dodatno izobražujmo in 

izvajamo po v naprej dogovorjenem protokolu. 

 
• »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 2014/2015, v vseh enotah, jeseni ali spomladi, 5 dni 

(ni nujno strnjeno) – lastna zaščitna oprema, rolarje lahko posodi vrtec 
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•  SPRETNOSTI VOŽNJE S KOLESOM, varna vožnja s kolesi v vseh enotah, za 

otroke letnika 2014/2016, jeseni ali spomladi – 5 dni (ni nujno strnjeno),-  lastna 

oprema  

• DAN S SKIROJEM: za 4 letnike - 1 dan- lastna oprema   

• TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, 20.11. 2020 

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

dejavnost  (okt.- april), vsak oddelek posebej 

• PRAVLJIČNI PALČEK, prilagojena starosti otrok, v sodelovanju s Knjižnico 

Domžale, oblike knjižnega nahrbtnika ipd.-letos ta oblika ni dovoljena 

• PUSTNO RAJANJE, torek, 16. 2. 2021-vsak oddelek posebej 

• ŠPORTNO POPOLDNE – v tednu športa 23.- 29. september, 2020 - vsak oddelek 

posebej 
• SKRB ZA ZDRAVJE, izvajalec ZD DOMŽALE, v januarju 

  - zobna preventiva vsi oddelki II. st. obdobja spomladi) 

  - otrok skrbi za svoje zdravje in higieno  

• NOVOLETNA PREDSTAVA za otroke, vsaka enota pripravi svojo predstavo 

(igrano ali lutkovno) 1 za I. st. in 1 za II. starost. Za vsako skupino se izvede samostojno 

predstavo 

• BRALNICE POD KROŠNJAMI, celoletna postavitve bralnih kotičkov v igralnici, 

poudarek - odrasli bere otrokom. V  kotičkih na igrišču ali večnamenskem prostoru, v 

njej so hkrati lahko le otroci 1 skupine. 

• PRIPOVEDOVALKA PRAVLJIC – v februarju, 2021, vsaka enota izbere eno ali dve 

pripovedovalki, 

• KONCERT, glasbeno ustvarjanje ipd  

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

Domžale, maj, 2020,  

• EVAKUACIJSKE VAJE v SODELOVANJU Z GASILCI, bomo izvedli v 

epidemiološko ugodnem času 

• DELOVNA AKCIJA – marec 2021, urejanje igrišča in urejanje igralnice (predvideti 1x 

tedensko skupaj z otroki) 

• TEDEN OTROKA;  od 5. DO 11. OKT. 2020, VSAK ODDELEK POSEBEJ 

• HUMANITARNE AKCIJE: Vesele nogice-zbiranje zamaškov, Šola za vse- zbiranje 

šolskih potrebščin, Darujem kilometre- redno gibanje za urejen krvni sladkor, idr 

 

PROJEKT in druge aktivnosti, ki nas povezujejo in bogatijo 

 
• Zdravje v vrtcu, nadaljevanje; Tema: POČUTIM SE DOBRO 2, NIJZ,  

• VARNA MOBILNOST, 10 prijavljenih,  

• PASOVEC ZA SKUPINE 5 – 6 let, vzg.  

• Raziskujmo okolico vrtca, MOJ KRAJ 

• UNICEF 

• NMSB 20, nacionalni projekt skupnega branja  

 

Hkrati si enote izberejo 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 
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 glasbenega in plesnega ustvarjanja 

 pravljic in besede 

 iz kurikularnih področij 

 sodelovanja z okoljem 

 celoletnega sodelovanja s starši 

 in druge oblike druženja… 

 

VSI NAČRTOVANI PROGRAMI SE IZVAJAJO OB IZPOLNJEVANJU 

POGOJEV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA LJUDI TER 

UPOŠTEVANJU PRIPOROČIL NIJZ, MIZŠ IN ODREDB DRŽAVE.  

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI V POPOLDANSKEM ČASU  
 

Vrtec izvaja popoldanski program Cicibanove urice za otroke, ki niso vključeni v vrtec in sicer: 

1. BIBA SE IGRA 1-3 skupaj s starši, v enoti  Ostržek, vodi Sara Obreza 

 

Program se bo izvajal, če bo prijavljenih 5 ali več otrok 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. 

 

Izvajanje Biba se igra  bomo začeli izvajati v oktobru ob tednu otroka in do predvidoma konca 

maja 2021. 

 

 

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 865 otrok, in sicer 

v: 

I. starostna skupina  17 oddelkov                                        238 otrok 

Kombinirana skupina    8 oddelek                                            151 otrok 

II. starostna skupina        22  oddelkov                                   480 otrok 

skupaj    47 oddelkov     869 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). 
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Odpiralni časi posameznih enot so različni glede na potrebe uporabnikov, in sicer od 5.40 do 

17.00 .  

Od odprtja vrtca do cca 7.30 ure in od cca 15.30 ure do zaprtja enote, se v enotah organizirata 

jutranje in popoldansko združevanje oddelkov. 

 

DODATNE DEJAVNOSTI  

 

DODATNIH DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI VRTEC NE BO 

IZVAJAL, DOKLER NE BODO UKREPI ZA VARNOST LJUDI V POVEZAVI Z 

OKUŽBO COVID-19 V DRŽAVI UKINJENI IN BODO TE OBLIKE VARNE ZA 

OTROKE IN ZAPOSLENE. 

 

 

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 GAJ 
• ponedeljek, 26. 4. 2021 

DEŽURSTVO V VSEH ENOTAH 
• ponedeljek, 28. 12. - četrtek, 31. 12. 2020  

• sreda, 28. – petek, 30. 4. 2021  

• 24. 12. in 31.12. 2020 bodo enote obratovale do 15.ure  

POLETNO ZDRUŽEVANJE:  

    Mlinček v Kekec, Cicidom v Gaj, Ostržek v Palček 

Poletno združevanje se bo organiziralo v primeru odprave prepovedi združevanja in z 

upoštevanjem varnosti. 

 

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 12. 7. in 20. 8. 2021 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. 
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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. 

 

 

 

ORGANIZIRANOST VRTCA 
     

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. 

 

 

SEDEŽ VRTCA IN OBRATOVALNI ČAS: 

 

Sedež vrtca: Ljubljanska cesta 70, 1230 Domžale 

Uradne ure:  ponedeljek in torek od 8. do 12.ure in od 13. do 15.ure 

  sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 17.ure 

  petek od 8. do 13. ure 

 

Enota Cicidom, Vir, Šubičeva 12,  

  Obratovalni čas od 6.15 do 16.20  

 

Enota Gaj, Roje 3, Preserje pri Radomljah, 

  Obratovalni čas od 6.00 do 17.00  
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Enota Kekec, Radomlje, Dermastijeva ulica 2A 

  Obratovalni čas od 6.00 do 16.00 
 

Enota Krtek, Ihan,  Šolska ulica 3 

  Obratovalni čas od 5.40 do 16.45 ure 

 

Enota Mlinček, Radomlje, Cesta borcev 3 

  Obratovalni čas 6.30 do 16.15 

 

Enota Ostržek, Rodica, Kettejeva ulica 12 A 

  Obratovalni čas od 6.15 do 16.45 ure 

Enota Palček, Vir, Dvoržakova 15 

  Obratovalni čas od 6.15 do 16.45 ure 

 

Enota Racman, Dragomelj 180 A 

  Obratovalni čas od 6.20 do 16.45 

 

 

RAZPORED KADRA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021  
     

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. 

 
UPRAVA IN RAČUNOVODSTVO 

1. RAVNATELJICA                       JANA JULIJANA PIRMAN  

2. POMOČNICI RAVNATELJICE  NINA MAV HROVAT  NDČ    

  KATARINA KOS JUHANT             NDČ   

3.   SVETOVALNI DELAVKI             SIMONA TONKLI GORNIK           NDČ 

      MIJA JERMAN 0.5                           NDČ 

      DO PRIHODA   ČEBAŠEK               

4.   SVETOVALNO DELO - DSP                BLANKA ČEBAŠEK       0,5           NDČ 

                           MAJA VATOVEC         0,5 DDČ 

      LOGOPEDINJA    URŠKA ŠMID         0,5           DDČ 

5.   RAČUNOVODKINJA     ANITA KRT               NDČ 

6.   TAJNIK VIZ IV                                      MIJA URANKAR   NDČ 

7.   KNJIGOVODKINJA   BOJANA POLJANŠEK  NDČ 

8.   ADMINISTRATORKA    NINA DIVJAK                               NDČ                                              

9.   VODJA PREHRANE, ZHR  SIMONA KLARIČ                          NDČ 

10   VODJA ZHR     LUCIJA LAPANJA   DDČ 

 
ENOTA CICIDOM 
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4 oddelki 
 

 

IME IN PRIIMEK     

1. FANI KUNAVAR NDČ vzgojitelj vodja enote  

2. ANA MARAVIČ NDČ vzgojitelj   

3. MAJA NOVAK NDČ vzgojitelj   

4. POLONA KUNJSTELJ Pd 

TJAŠA CERAR 

NDČ 

DDČ 

vzgojitelj 

vzgojitelj 

  

5. LEONIDA HABJAN NDČ vzg- pom.vzg.   

6.  DARJA IRŠIČ NDČ vzg- pom.vzg.   

7. DANIJELA NOGRAŠEK NDČ vzg- pom.vzg.   

8. MOJCA FIRM NDČ vzg- pom.vzg.   

9. MONIKA KRVINA DDČ vzg- pom.vzg. sočasnost, oddajanje  

10.  NINA BITENC DDČ pom. kuharja 

perica 

  

11. MOJCA ŠTRAJHAR NDČ čiščenje   

ENOTA GAJ 

8 oddelkov 

 

 IME IN PRIIMEK 

 

    

1. MIRANDA GROŠELJ NDČ vzgojitelj vodja enote  

2. BARBARA MODIC  NDČ vzgojitelj   

3. MIRA VLADIMIRA 

VRANKAR 

NDČ vzgojitelj   

4. TINKARA AVSEC NDČ vzgojitelj   

5. JASNA BIZJAK NDČ vzgojitelj   

6. SONJA OREŠEK NDČ vzgojitelj   

7. KATJA CERAR NDČ vzgojitelj   

8. MAJA SVETLIN LJUBIĆ NDČ vzgojitelj   

9. LJILJANA PANIĆ Pd 

ANA ŠTRAJHAR 

NDČ 

DDČ 

vzg- pom.vzg. 

vzg- pom.vzg. 

  

10. BRIGITA ŽEBALJEC  NDČ vzg- pom.vzg.   

11. PETRA KOCIPER NDČ vzg- pom.vzg.   

12. SAŠA POGAČAR DO 19.9.20 

URŠKA MIKLAVČIČ 

NDČ 

NDČ 

vzg- pom.vzg. 

vzg- pom.vzg. 

  

13. PETER TOMAŽIN NDČ vzg- pom.vzg.   

14. ANAMARIJA REPANŠEK  NDČ vzg- pom.vzg.   

15. TAMARA ĆOSIĆ   NDČ vzg- pom.vzg.   

16. ANDREJA VUK  NDČ vzg- pom.vzg.   

17. KATARINA VRAČAR 

GAVRILOVIĆ 

DDČ vzg- pom.vzg. sočasnost,   

18. SARA OBREZA DDČ vzg- pom.vzg. sočasnost oddajanje  

ENOTA KEKEC 

4 oddelki 

 

 IME IN PRIIMEK     

1. MIRANDA KRIŠTOF NDČ vzgojitelj vodja enote  

2. ANDREJA BIGEC NDČ vzgojitelj   

3. JANJA LJUBI  NDČ vzgojitelj   
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4. MARTINA PAVLIČ  NDČ vzgojitelj   

5. MARTA ŠTRAJHAR do19.9. 

SAŠA POGAČAR 

NDČ 

NDČ 

vzg- pom.vzg. 

vzg- pom.vzg. 

  

6. MARTINA SVETLIN NDČ vzg- pom.vzg.   

7. IVANKA OREHEK NDČ vzg- pom.vzg.   

8. MOJCA NOVAK NDČ vzg- pom.vzg.   

9. SANDRA KREGAR 0.75 DDČ vzg- pom.vzg. sočasnost, oddajanje  

10. TADEJA ŠIBERL DDČ pom. kuharja 

perica 

do prihoda Bezlaj  

11. SONJA VODLAN NDČ čiščenje   

ENOTA KRTEK 

11 oddelki 
 IME IN PRIIMEK     

1. ANDREJA MATKOVIČ  NDČ vzgojitelj vodja enote  

2. JANA STROJAN   NDČ vzgojitelj   

3. KARIN ROPOTAR Pd  

VALENTINA LUKAN 

NDČ 

DDČ 

vzgojitelj 

vzgojitelj 

  

4. SLAVICA PERPAR IBRČIČ  NDČ vzgojitelj   

5. SLAĐANA TRAPIĆ  NDČ vzgojitelj   

6.  JANJA DRAGAR RIBIČ NDČ vzgojitelj   

7. ALENKA LOVŠIN NDČ vzgojitelj   

8. KATJA FROL ŠTEFAN NDČ vzgojitelj   

9. ANJA BEŠTER Pd 

NINA TRDIN 

NDČ 

DDČ 

vzgojitelj 

vzgojitelj 

  

10. KATARINA KOŠENINA NDČ vzgojitelj   

11. ŠPELA ZEMLJIČ KOCIPER                                 NDČ vzgojitelj   

12. TINA JORDAN NDČ vzg- pom.vzg.   

13 SIMONA KUNAVAR NDČ vzg- pom.vzg.   

14. MATEJA KRŽIČ 0.5 

DRAGANA RISTIĆ 0.5 

NDČ 

DDČ 

vzg- pom.vzg. 

vzg- pom.vzg. 

  

15. MELITA ŠUMIĆ  DDČ vzg- pom.vzg. do prihoda Valentine Lukan  

16. JASMINA  TREBUŠAK                                     NDČ vzg- pom.vzg.   

17. TJAŠA ROŽIČ NDČ vzg- pom.vzg.   

18. EVA JERMAN NDČ vzg- pom.vzg.   

19. MATEJA VRHOVNIK NDČ vzg- pom.vzg.   

20. MAJA NOVAK  NDČ vzg- pom.vzg.   

21. BARBARA GORIČ  NDČ vzg- pom.vzg.   

22. SAŠA OŠTIR VERBIČ NDČ vzg- pom.vzg.   

23 IRENA ZUPAN DDČ vzg- pom.vzg. sočasnost, oddajanje  

24. DRAGANA RISTIČ 0.5 DDČ vzg- pom.vzg. sočasnost  

24. ALOJZIJA TAKAČ  NDČ pom. kuharja 

perica 

  

25. SIMON GOROPEČNIK  NDČ pom. kuharja   

26. MARTINA UČAKAR  NDČ čiščenje   

27.  STOJA DRLJAČA NDČ čiščenje   

28. DAMJANA KEDER     NDČ čiščenje   

 ENOTA MLINČEK 

3 oddelki 
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 IME IN PRIIMEK  

 

   

1. DAMJANA RODE NDČ vzgojitelj vodja enote  

2. DRAGICA REPANŠEK NDČ vzgojitelj   

3. MAJA CERAR JERETINA NDČ vzgojitelj   

4.  GAŠPER CESTNIK NDČ vzg- pom.vzg.   

5. PETRA MIKLAVC NDČ vzg- pom.vzg.   

6. SAŠA STARIČ NDČ vzg- pom.vzg.   

8.  SANDRA KREGAR 0.125 DDČ vzg- pom.vzg. sočasnost, oddajanje  

9. MOJCA TOMC NDČ pom. kuharja 

čiščenje 

  

 ENOTA OSTRŽEK 

3 oddelki 
 IME IN PRIIMEK   

 

  

1. TADEJA MIŠMAŠ NDČ vzgojitelj vodja enote  

2. MARJETA OSOLIN NDČ vzgojitelj   

3. SAŠA ŠINKOVEC NDČ vzgojitelj   

4. LIDIJA PETERKA  NDČ vzg- pom.vzg.   

5. NATAŠA OKORN NDČ vzg- pom.vzg.   

6. NENA OREHOV NDČ vzg- pom.vzg.   

7. SARA OBREZA DDČ vzg- pom.vzg sočasnost, oddajanje  

8.  MATEJA PEZAMOVSKI DDČ spremljevalka   

9 TAMARA BENČINA DDČ spremljevalka   

10. KARMEN STARE   NDČ pom. kuharja   

11.  DDČ čiščenje   

 ENOTA PALČEK 

10 oddelkov 
 

 

IME IN PRIIMEK     

1. URŠKA DRAGAR  NDČ vzgojitelj vodja enote  

2. ANA ČEBULJ NDČ vzgojitelj   

3. LILI JEREB NDČ vzgojitelj   

4. DARJA MOČNIK B 

KATJA LAH 

NDČ 

DDČ 

vzgojitelj 

vzgojitelj 

 

 

 

5. BARBARA KUNILO 

TADEJA LAVTIŽAR 

NDČ 

NDČ 

vzgojitelj 

vzgojitelj 

0.5 

0.5 

 

7 VERA KOLENC NDČ vzgojitelj   

8 TINA VOZEL NDČ vzgojitelj   

9 ELIZABETA MILUNIĆ NDČ vzgojitelj   

10 ALEKSANDRA ANDRIĆ NDČ vzgojitelj   

11 ŽIVA SPREITZER  NDČ vzgojitelj   

12 SANJA MIKIĆ NDČ vzg- pom.vzg.   

13 ANITA KERN  NDČ vzg- pom.vzg.   

14 KATARINA NOVAK NDČ vzg- pom.vzg.   

15 VESNA PESTOTNIK NDČ vzg- pom.vzg.   

16 PETRA KERŽAN  NDČ vzg- pom.vzg.   

17 MELITA VOLF NDČ vzg- pom.vzg.   



 

38 
 

18 PETRA MOLK NDČ vzg- pom.vzg.   

19 BARBARA PERŠA NDČ vzg- pom.vzg.   

20 ANJA MUSEK NDČ vzg- pom.vzg.   

21 DARJA SVETLIN KOVIČ NDČ vzg- pom.vzg.   

22 PETRA JERKIČ   NDČ vzg- pom.vzg. sočasnost  

23 LUCIJA ŠKRJANC                                DDČ vzg- pom.vzg. sočasnost, oddajanje  

24 KLARA FLERIN DDČ spremljevalka   

25 URŠA VAJDE NDČ kuhar, vodja   

26 MARIJA GERBIC 

MARIJA MIHELČIČ 

NDČ 

DDČ 

kuhar  

Do prihoda Gerbic 

 

27 ALENKA ŠTEFAN Pd 

MAŠA ANŽIČ 

NDČ 

DDČ 

pom. kuharja Pk 0.625, perica 0.375  

28 BARBKA BEZLAJ DDČ pom. kuharja do prihoda Stare  

29 ANICA CERAR NDČ čiščenje   

30 BAHTA RASTODER  NDČ čiščenje   

32 MOJCA ŠTRAJHAR DDČ čiščenje   

 ENOTA RACMAN 

4 oddelki 
 IME IN PRIIMEK     

1. ANAMARIJA KERMAVNAR NDČ vzgojitelj vodja enote  

2. URŠKA BALOH NDČ vzgojitelj   

3. MATEJA VUK NDČ vzgojitelj   

4. MAJA KEREP  NDČ vzgojitelj   

6. NATALIJA LUKMAN  NDČ vzg- pom.vzg.   

7. ŠPELA ŠTREKAR NDČ vzg- pom.vzg.   

8. JANA KOTNIK NDČ vzg- pom.vzg.   

9. MAJA SLANA Pd NDČ vzg- pom.vzg. Katja Mihelči, do prihoda 

Slana 

 

10 ŠPELA KUHAR DDČ vzg- pom.vzg. sočasnosrt, oddajanje  

11. BRANKA BEZOVŠEK DDČ spremljevalka   

12 MARIJA ZAJEC NDČ čiščenje   

  

KUHINJA RACMAN - OŠ DRAGOMELJ 

1 MARINKA STRMŠEK NDČ kuhar   

2.  MARIJA TRIFUNOVIČ 0.5 NDČ pom. kuharja   
 

ENOTE GAJ: 

KUHINJA, PRALNICA, ČIŠČENJE, HIŠNIK 
 IME IN PRIIMEK    

1 MIHA URŠIČ NDČ Kuhar, vodjas  

2 SNEŽANA CERAR NDČ kuhar  

4 BERTA KUHELJ NDČ kuhar 0,5 

5 ERIKA PRAŠNIKAR NDČ kuhar  

6. NATAŠA NIKOLIČ NDČ kuhar  

7 BERNARDA CERAR NDČ pom. kuharja  

8 RENATA PIRMAN NDČ pom. kuharja  

9 FAKIZA ZAHIROVIĆ NDČ pom. kuharja  
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10 OLGA GABERŠEK NDČ Pk, pranje, 

šivanje 

 

     

 ČIŠČENJE    

1 LIDIJA CIMERMAN NDČ   

2 NEVENKA HORVAT NDČ   

     

 PRALNICA in ŠIVALNICA    

1. NEVENKA HORVAT NDČ   

2. OLGA GABERŠEK NDČ   

     

 HIŠNIK    

1 MARKO LESJAK NDČ   

2 TONI VOMŠ NDČ   

3 MATJAŽ BEZLAJ DDČ   

Razpored kadra na dan 1. 9. 2020. 

      

       

STRUKTURA ODDELKOV IN ŠTEVILO OTROK  
 

Struktura oddelkov in število otrok so sestavni del Letnega delovnega načrta v nadaljevanju 

tega dokumenta. 

 

 

IZOBRAŽEVANJE 
 

1. VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM 

             Izvajalec: Borštnar & Co. 

             Termin:  Naknadno po razporedu.                                                                                                      

             Obvezno za vse strokovne delavce. 

 

2. GDPR 

             Izvajalec: Datainfo 

             Termin:  Naknadno po razporedu.                                                                                                      

             Obvezno za vse strokovne delavce. 

  

3. ŠTUDIJSKA SREČANJA  
Izvajalec: ZRSŠ 

Termin: Srečanja že potekajo, prijave zaprte 

V okviru naslova letošnjih srečanj Priložnosti in izzivi učenja v sodobnem času z vidika otrok 

in odraslih bomo osvetlili vlogo odraslih in pomen odnosne kompetence v vrtcu, pomen 

raznolikosti učenja, učenja z raziskovanjem, učenja skozi zgodbe, idr. ter igre, ki na najbolj 

naraven način spodbuja otrokovo učenje. 

 

4. PREDOPISMENJEVALNE DEJAVNOSTI IN SPREMLJANJE OTROK 

PRED VSTOPOM V ŠOLO – namenjeno vzgojiteljicam starejših skupin 

Izvajalki: Simona Tonkli Gornjak, Maja Vatovec, Urška Schmidt 

Termin: september in oktober 2020 
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5. SPREJEM NOVINCEV-namenjeno vzgojiteljicam, ki sprejmejo novince v š. l. 

2021/22 

Izvajalki: Simona Tonkli Gornjak 

Termin: maj 2021 

 

6. UMETNIŠKA GLASBA V VRTCU 

Izvajalec: mag. David Beovič 

Termin: september 2020, prijavljene 2019/20 

Vsebina seminarja je primerna za vse, ki želijo osvežiti znanje o umetniški( resni, klasični) 

glasbi in spoznati drugačen, bolj svež pogled na to umetnost. Otroci so zelo odprti za nova 

spoznanja, zato je velika odgovornost vzgojiteljev in učiteljev, da jih tudi na področju glasbe 

usmerijo na pravo pot. Na tej poti bodo kasneje spoznali, kaj je kvalitetna glasba in kaj ne, kaj 

jih duhovno dviga in intelektualno bogati in kaj ne. Cilj seminarja ni le iskanje metodologije in 

načinov, s katerimi bi umetniško glasbo približali otroku, pač pa tudi spodbuda vzgojiteljev k 

samostojnemu raziskovanju resne glasbe in iskanju možnosti njene rabe v vzgojno-

izobraževalnemu delu. 

 

7. DELAVNICA Z LASTNIMI INŠTRUMENTI 

Izvajalec: Jaka Strajnar, prof. tolkal 

Termin: oktober 2020 

Body Percussion je mednarodno uporabljen izraz za lastne inštrumente oz. telesna tolkala. Z 

uporabo svojega telesa lahko tvorimo različno zveneče udarce.  

Cilj delavnice je:  

- Predstavitev in obvladovanje osnovne tehnike igranja. 

- Uporaba telesnih tolkal pri delu z otroki. 

- Uporaba različnih ritmičnih iger za otroke. 

- Prenos tehnike igranja na cajon in zvočne cevi. 

 

8. KAKO OTROKOM POVEDATI PRAVLJICO ALI PESEM 

Izvajalec: Anja Štefan, prof 

Termin: oktober 2020 

Predavateljica mag. Anja Štefan, pesnica, pisateljica in pripovedovalka, bo v svojem 

predavanju  osvetlila, na kaj biti pozorni pri govornem nastopanju. Predavanje bo zasnovala z 

mislijo na vzgojiteljice in na njihove poslušalce – otroke, izpostavila bo več izhodišč, ki bodo 

vzgojiteljicam pri nadaljnjem delu lahko v pomoč. 

Vsebino, o kateri bo tekla beseda, bo predavateljica sproti predstavila tudi s primeri 

 (privoščile si bomo pravljico, pesmi in uganke, tako da bo predavanje delno tudi prijeten 

literarni nastop). 

 

9. PRIPOVEDUJ …………… 

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

Termin: oktober 2020 

 

Na internem izobraževanju boste spoznali različne možnosti pripovedovanja (tudi preko 

lastne aktivnosti): 

- PRIPOVEDOVANJE S KAMNI 

- PRIPOVEDOVANJE S TULCI 
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- PRIPOVEDOVANJE S KRONICAMI 

- PRIPOVEDOVANJE V PRVI OSEBI 

- PRIPOVEDOVANJE S PALIČICAMI 

- PRIPOVEDUJ IN RAZŠIRI PESMICO 

- KAMIŠIBAJ 

- DRAMATIZACIJA Z MLAJŠIMI OTROKI 

- REDUKCIJA BESEDILA 

 

10. DOBRA OTROŠKA KNJIGA 

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

Termin: januar 2021 

Predavateljica, otroška in mladinska pisateljica Nina Mav Hrovat, mag. prof. 

pred. vzg., bo v predavanju za strokovne delavke/delavce poudarila pomen 

izbire dobrih knjig za otroke različnih žanrov. 

 

11. KAKO VZDRŽEVATI RAVNOVESJE MED PROFESIONALNOSTJO IN 

TOPLINO 

Izvajalka: mag. Brigita Tomas 

Termin: januar 2021 

Pomen vrednot pri ohranjanju avtentičnosti, energije in obvladovanju stresa. Učinkovita 

komunikacija za reševanje konfliktov in ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov. 

 

12. ODLIČNO KOMUNICIRANJE 

Izvajalka: mag. Mojca Fon-Jager 

Termin: november 2020 

SDI je od vseh sistemov, ki ste jih kdaj uporabljali, najbolj prilagodljiv in preprost. Kadar vse 

poteka gladko in ste zadovoljni s sabo, kadar gre kaj narobe in ste v konfliktu z drugimi. 

SDI- je odličen pripomoček za učenje, saj se odgovori ne delijo na pravilne in napačne. Na 

edinstvenem barvnem trikotniku sta zgolj dve točki, ki prikazujeta, kateri motivi vodijo vaše 

običajno ravnanje in, kako se to spreminja v težavnejših ali konfliktnih situacijah. 

 

13. ZAČETNI KORAKI ŠIVANJA 

Izvajalka: Petra Kociper 

Termin: konec oktobra 2020 
Spoznali bomo šivalni stroj. 

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

prerisati krojne liste, ter zašiti predpasnik. 

Potrebuješ blago, obrobni trak, sukanec in gumbe ter šivalni stroj. 

 

14. NADALJEVALNI  KORAKI ŠIVANJA 

Izvajalka: Petra Kociper 

Termin: januar ali februar 2021 
Izdelali bomo obešanko z žepi ( PREDALČKI), torbice,nahrbtnik,peresnice, ki ki vključuje šivanje 

zadrge. 

 

15.  PRAVLJIČNI ŠUMBERK  
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Izvajalec: TIC Domžale 

Termin: oktober 2020                

Pot po Pravljičnem Šumberku je zasnovana tako, da otroci na poti spoznavajo pestro zgodovino 

kraja, od prazgodovinskih najdb, bogate mlinarske dediščine in seveda slamnikarstva na 

Domžalskem. Na poti se spoznajo s prebivalci gozda, spoznajo drevesne vrste in se naučijo tudi 

nekaj malega o varovanju narave. 

Da prehodimo celotno tematsko po, se je potrebno tudi malce potruditi, saj je krožna pot, ki se 

dvigne nad mesto, dolga 3 kilometre. Kot taka je idealna vsebina za športno-naravoslovni dan. 

Na pot se obiskovalci lahko podajo sami, ali pa v spremstvu izkušenega vodnika. 

 

 

Udeležujemo se različnih izobraževanj, ki jih tekom leta razpišejo: 

- ŠR ( posveti za ravnatelje, posveti za pomočnike ravnateljev) 

- Skupnost vrtcev Slovenije 

- ZRSŠ (srečanja za vodstvene delavce, študijske skupine, tematske konference) 

- MIZŠ 

 

Glede na novosti s področja računovodstva, administracije in kadrovanja, se administrativni 

kader naknadno lahko pošlje na izobraževanje, v skladu s potrebami dela vrtca. 

 

 

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU  

 

Iz 6. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; temeljna načela) izhaja, da mora 

delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Iz 32. člena ZVZD-1 

(obveznosti delodajalca) pa izhaja, da mora delodajalec promocijo zdravja na delovnem mestu 

načrtovati in zanjo zagotoviti potrebna sredstva pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.  
 

Financiranje izvajanja tega področja je zelo omejeno. Kljub temu Vrtec Domžale vseskozi 

skrbi za organizacijo dobrih pogojev dela, organizira različne dejavnosti in izobraževanja za 

zaposlene in obvešča zaposlene o pomenu psihofizičnega zdravja. 

  

- Vse delavce spodbuditi, da v delovnem času namenijo nekaj minut za zdravje.  

- Izvajanje aktivnosti za zmanjševanje hrupa v igralnicah.  

- Prepoved kajenja na delovnem mestu.  

- Spodbujanje zdravega prehranjevanja.  

- Osveščanje delavcev o zdravem življenjskem slogu preko e-zbornice in člankov.  

- Delavci bodo opravili tečaj iz varstva pri delu in požarne varnosti (poudarek na      

  ergonomiji).  

- Upoštevajo se priporočila medicine dela glede omejitev.  

- Organiziranje delavnic in izobraževanj…. 

-Upoštevanje ukrepov zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID -19  

-Omejevanje stikov, nošenje mask, razkuževanje rok, kljuk, igrač in opreme, zračenje 

  prostora 
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MENTORSTVO 

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

Sara Obreza, Mateji Pezimovski in Špeli Kuhar 

Mentorstvo dijakom:  

• SVŠ Ljubljana 

• SVŠ Kamnik 

• mentorstvo študentom predšolske vzgoje,  

• možno bo tudi mentorstvo kandidatom za svetovalno delo. 

 

Zaradi ukrepov za varnost pred Covid okužbo vrtec do konca decembra ne bo izvajal 

mentorstev. V primeru ugodne epidemiološke slik, bo mentorstvo možno od januarja 2021 

dalje. 

 

 

HOSPITACIJE 
 

Ravnateljica bo izvajala redne letne hospitacije in 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, 31. avgust, 2020 

 torek. 22. junij, 2021 

 torek, 31. avgust, 2021 (za šolsko leto 2021/22)  

 

Nosilec: ravnateljica 

 

V času prepovedi zbiranja več ljudi in zaradi varovanja zdravja ljudi se aktivi 

vodij in vzgojiteljski zbor lahko izvajajo na daljavo. 

 

Nosilec: ravnateljica in pomočnici ravnateljice  
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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 bo aktiv potekal 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. 

 

 

PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 

 
• MESEČNE POGOVORNE URE; varna razdalja in uporaba maske, prezrači prostor, 

razkuži roke 

• SESTANEK ZA STARŠE; prisoten le 1 starš, razkuži roke, razdalja, vsi maske, 

vzgojiteljica se odmakne in lahko brez maske 

1. september, 2020: razvojne značilnosti otrok, predstavitev LDNja,  projekti, obogatitvene 

dejavnosti, pestre vsebine, sodelovanje z okoljem… 

2. januar/februar, 2020, realizacija dosedanjega dela, kako naprej, posebnosti oddelka… 

• DRUGE OBLIKE SODELOVANJA: DELAVNICE bomo izvedli  z upoštevanjem 

priporočil NIJZ (manjše število udeležencev, z maskami, morda v dveh skupinah…) 

• HUMANITARNE AKCIJE: Zbiranje zamaškov, Šola za vse, idr 

 

 
Sodelovanje staršev pri dejavnostih vrtca: 

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

predstavnika,  ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 

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

 

Vsebina dela: 

 obravnava letnega delovnega načrta enote in zavoda, 

 seznanjanje z novostmi in posebnostmi enote in vrtca, 

 obravnava vprašanj in pobud. 

 

Ravnateljica skliče prvi svet staršev Vrtca Domžale, ki bo v torek, 22. 9. 2020, v enoti Gaj.  

 

 

EKONOMSKI POGOJI POSLOVANJA  
 

Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtec ustanavlja in 

financira občina.  
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Predšolsko vzgojo urejata dva temeljna zakona; Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja ter Zakon o vrtcih.  

 

Vrtec se financira v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi, in sicer iz virov: - plačila 

staršev,  

- proračuna MIZŠ; 30 % plačani drugi in brezplačni vsi nadaljnji otroci,  

- proračuna Občine Domžale in drugih občin v RS, kjer imajo otroci in vlagatelji za  

  znižano plačilo vrtca stalno prebivališče,  

- drugih prihodkov. 

 

 

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, in 

sicer: 

V nadaljevanju tega dokumenta so tudi Letni delovni načrti po posameznih področjih 

strokovnega dela in dela enot, in sicer: 

 Letni delovni načrti pomočnic ravnateljice Nine Mav Hrovat in Katarine Kos Juhant  

 Letni delovni načrti svetovalne službe in DSP: Simone Tonkli Gornjak, Maje Vatovec 

in Urške Šmid 

 Letni delovni načrt vodje prehrane Simone Klarič 

 Letni delovni načrt vodje zdravstveno higienskega režima Lucije Lapanja 

 Letni delovni načrti enot: Cicidom, Gaj, Kekec, Krtek, Mlinček, Ostržek, Palček in 

Racman 

 

Dokument Letni delovni načrt bo od oktobra 2020 dalje, v celoti objavljen tudi na spletni strani 

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

 

Vabimo k ogledu spletne strani, kjer si poleg Letnega delovnega načrta lahko preberete veliko 

koristnih informacij in izberete med pestro ponudbo e-vsebina, primernih za predšolske otroke. 

 

 

 

 

Ravnateljica Vrtca Domžale 

                                                                                           Jana Julijana Pirman 

http://www.vrtec-domzale.si/
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LETNI DELOVNI NAČRT POMOČNICE RAVANTELJICE 

ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 
NINA MAV HROVAT 

 

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

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

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

individualnimi letnimi delovnimi načrti posameznih enot.  

PRIORITETNE NALOGE: 

1. UMETNOST – GLASBA 

• Spoznavanje različnih glasbenih zvrsti, 

• glasbene ustvarjalnice, 

• glasbeni kotički. 

2. KOMUNIKACIJA  

• S srcem, duhom in razumom; 

• poslušam, slišim. 

• Pomen neverbalne komunikacije, biti strpen, biti srčen. 

3. POMEN ZDRAVJA 

• Gibanje, prehrana, čistoča. 

• Empatija, prijateljstvo, odnosi. 

• Okolje, urejenost, možnost. 

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje. 

• Funkcionalni igralni kotički.  

5. DELOVNA VZGOJA 

• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja. 

• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije). 

6. EKOLOGIJA 
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PEDAGOŠKO IN SVETOVALNO DELO 

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

vzgojiteljicam in spremljanje realizacije ciljev in vsebin, spremljanje poskusnega dela 

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

 Priprava načrtov in evalvacij skupnih obogatitvenih dejavnosti. Spremljanje in pomoč pri 

izvajanju skupnih projektov. 

 Oblikovanje predlogov in izvedba postopkov za napredovanje zaposlenih v nazive. 

 Hospitiranje in organizacija praktičnega usposabljanja za dijake in študente. 

 Organizacija različnih dejavnosti za enote Vrtca Domžale. 

 Urejanje interne strokovne knjižnice Vrtca Domžale, priprava gradiv za strokovne 

delavke. 

 Svetovanje in spremljanje dela strokovnih delavk pri izboljšanju njihove strokovnosti in 

kakovosti  pri načrtovanju, izvajanju dejavnosti, sodelovanju s starši in okoljem. 

 Svetovanje in pomoč vodjam enot pri organizaciji dela. 

 Priprava, urejanje spletne strani Vrtca Domžale z namenom informiranja staršev ter 

promocijo vrtca v javnosti, obveščanje o aktualnih dogodkih. 

 Organizacija in vodenje aktivov strokovnih delavcev z različnimi vsebinami: 

november 2020, februar 2021, maj 2021. Vsebine, ki se bodo izvajale, se navezujejo 

na cilje, prioritetne naloge in smernice Vrtca Domžale. 

 Organizacija izobraževanj za strokovne delavce. Skrb za interno izobraževanje strokovnih 

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

 Spremljanje in načrtovanje dela za vzdrževalce, spremljanje in nadzor nad izvedbo del. 

 Izvedba predavanja za strokovne delavce Izbira dobre knjige, januar 2021. 

 Izvedba sestanka strokovnih delavk na delovnem mestu sočasnosti in oddajanja, 

september 2020. 

 Organizacija obiska Božička za otroke v decembru 2020. 

 Sodelovanje pri Bralnicah pod slamnikom, koordinacija med organizatorji in Vrtcem 

Domžale. Vodenje, koordiniranje in organizacija aktivnosti v zvezi s spodbujanjem bralne 

kulture, koordinacija Pravljičnega palčka v sodelovanju s Knjižnico Domžale. 

 Zbiranje in prebiranje strokovne literature, izbira in nabava ustrezne otroške literature, 

posredovanje aktualnih strokovnih člankov zaposlenim.  

 Koordiniranje dela med vrtci, starši, zunanjimi sodelavci ter institucijami. 

 Skrb za stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje. 
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DRUGO DELO 

 

 

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

internetno stran Vrtca Domžale. 

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

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

strokovnega in tehničnega osebja.  

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

posredovanje informacij, sodelovanje z drugimi institucijami. 

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

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

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

vzdrževanje objektov in igrišč. 

 Sodelovanje z inšpekcijskimi službami. 

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

(sestanki in podobno). 

 

V šolskem letu 2020/2021 bom po potrebi izvedbo del in nalog sproti prilagajala glede na 

razmere s covid-19 in smernice NIJZ. 

 

 

 

 

Nina Mav Hrovat 

Domžale, 8. 9. 2020 
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LETNI DELOVNI NAČRT POMOČNICE RAVANTELJICE 

ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 
KATARINA KOS JUHANT 

 

Pomočnik ravnatelja pomaga ravnatelju pri opravljanju pedagoških nalog. Opravlja 

naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, ter ga nadomešča, kadar je odstoten. 

Delovno mesto pomočnica ravnateljice opravljam polni delovni čas. Pedagoško in 

organizacijsko delo pomočnice ravnateljice poteka v skladu z LDN Vrtca Domžale, 

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

posameznih enot. Kot pomočnica ravnateljice sem soodgovorna za dobro sodelovanje z 

ostalima pomočnicama in posledično izpolnjevanjem naloženih del in nalog. Trudila 

sem bom so uresničevati cilje strokovnih delavk vrtca in vodstva; zadovoljstvo in dobro 

počutje otrok, zaposlenih in staršev. Sodelovati pri ustvarjanju okolja v katerega bomo 
vsi radi prihajali in pomagati zagotoviti pogoje, v katerih bo vsak otrok dosegel tisto, 
kar želi in zmore. 

 

 

 

PRIORITETNE NALOGE: 

1. UMETNOST – GLASBA 

• Spoznavanje različnih glasbenih zvrsti, 

• glasbene ustvarjalnice, 

• glasbeni kotički. 

2. KOMUNIKACIJA  

• S srcem, duhom in razumom; 

• poslušam, slišim. 

• Pomen neverbalne komunikacije, biti strpen, biti srčen. 

3. POMEN ZDRAVJA 

• Gibanje, prehrana, čistoča. 

• Empatija, prijateljstvo, odnosi. 

• Okolje, urejenost, možnost. 

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje. 

• Funkcionalni igralni kotički.  
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5. DELOVNA VZGOJA 

• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja. 

• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije). 

6. EKOLOGIJA 

IZOBRAŽEVANJA 

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

informiranja, obveščanja, organiziranja in koordinacije, 

 sodelovanje na internih izobraževanjih Vrtca Domžale, 

 koordinacija projektov, 

 stalno strokovno izpopoljnjevanje. 

PEDAGOŠKO DELO 

 Sodelovanje pri pripravi LDN in spremljanje realizacije ciljev, 

 svetovanje in pomoč vodji enote pri organizaciji del, 

 spremljanje poskusnega dela novo zaposlenih delavcev, delavk, 

 spremljanje in pomoč pri izvajanju skupnih projektov, 

 svetovanje in pomoč pri eAsistentu za vrtce, 

 vnašanje novih podatkov v eAsistenta, 

 pregledovanje dnevnikov ob koncu šolskega leta, 

 sodelovanje pri pripravi  publikacije Vrtca Domžale, 

 sodelovanje v gledališki skupini vrtca, 

  sodelovanje pri organizaciji in vodenju strokovnih aktivov vzgojiteljic in 

pomočnic/kov vzgojiteljic. Aktivi so sestavljeni v štiri skupine po starosti otrok v 

oddelkih. Aktivi se izvajajo trikrat letno (november, februar in maj). Vsebine, ki se 

bodo izvajale se navezujejo na cilje, prioritetne naloge in smernice Vrtca Domžale. 

 

ADMINISTRATIVNA OPRAVILA 

 Priprava in tiskanje LDN,  

 Priprava in tiskanje Analize LDN,  

 zbiranje priprav za obogatitvene dejavnosti in projekte, 

 priprava poročil, statističnih podatkov, 

 vodenje evidence izobraževanj, 

 vodenje protikorupcijske komisije, 

 organizacija in vodenje Civilne zaščite. 

 vodenje evidence DELA, 

 vodenje evidence usposabljanja VARSTVA PRED POŽAROM, 



 

51 
 

 vodenje dokumentacije Požarnega reda v sodelovanju s pooblaščeno službo, 

 urejanje, zbiranje podatkov, prispevkov za spletno stran vrtca, 

 organizacija in vodenje kadra za čiščenje (ob odsotnosti ZHR). 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 Koordiniranje dela med vrtci, starši, zunanjimi sodelavci(Zdravstveni dom 

Domžale). 

 Promocija vrtca v javnosti. 

 Sodelovanje z organizacijami v Občini Domžale.  

 

KOORDINACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 

 Igre na snegu ,  

 Biba pleše, Mala Biba pleše 

 Čebelar 

 Skupaj v gore, 

 Mali sonček (kolesarjenje, rolanje, vožnja skirojem ) 

ORGANIZACIJA DODATNIH DEJAVNOSTI 

 Organizacija jesenovanja na kmetiji (2020 odpade),  

 organizacija pet dnevnega plavalnega tečaja, 

 organizacija in koordinacija popoldanskih dejavnosti  

(Cicibanove urice, Biba se igra) 

 

GOSPODARSKO- FINANČNA OPRAVILA 

 Nakup in izbor vzgojnih sredstev in pripomočkov, 

 nakup igrač, 

 nakup potrošnega materiala, 

 nakup drobnega inventarja. 

 

OSTALE ZADOLŽITVE 

 Sodelovanje z vodjo ZHR, 

 sodelovanje pri izobraževanjih za tehnični kader-čistila, 

 nabava sredstev in materiala za tehnični kader, 

 sodelovanje z zunanjimi izvajalci (čiščenje, pralnica). 

 

Dela in naloge bodo v šolskem letu 2020/2021 potekale v skladu z navodili, priporočili in 

omejitvami zarado covid-19. 

Pomočnica ravnateljice 

Katarina Kos Juhant 
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LETNI DELOVNI NAČRT SVETOVALNE DELAVKE ZA 

ŠOLSKO LETO 2020/2021 
SIMONA TONKLI GORNJAK 

 

1. Svetovalno delo s strokovnimi delavci 

 

Svetovalno delo s strokovnimi delavci je pomemben povezovalni del dela, ki ga opravlja svetovalna 

služba. Zelo pomembno je timsko sodelovanje vseh strokovnih delavcev pri delu in pomoči otrokom 

in tako sledenje smernicam, ciljem in kurikulumu v vrtcih. 

Področje dela 

 

Vsebina delovanja Časovni okvir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetovalno delo s 

strokovnimi delavci 

-  Oblikovanje oddelkov, sodelovanje pri 

izbiri poslovnega časa, spremljanju 

otrokovega razvoja, spremljanju 

integracije otrok s posebnimi potrebami, 

vključevanju novo sprejetih otrok v 

skupino, sodelovanju pri prehodu otrok 

iz vrtca v šolo, iz oddelka v oddelek, iz 

vrtca v vrtec… 

 

- Vključevanje v dejavnosti v skupinah 

ter opazovanje socialne dinamike v 

skupini. 

 

- Posvetovanje s strokovnimi delavci o 

otrocih, za katere strokovni delavci 

menijo, da se nakazujejo težave. 

 

- Opazovanje funkcioniranja otrok v 

skupini po predhodnem dogovoru s 

strokovnimi delavci in soglasjem staršev. 

 

-Svetovanje ob težavah s posameznimi 

otroki ali celo skupino. 

 

- Pomoč pri oblikovanju prilagoditev, 

kjer se nakazujejo težave pri vodenju 

otrok v skupini, v težavnem prilagajanju 

otroka v skupino, pomoč pri oblikovanju 

pozitivne socialne klime v skupini. 

 

- Koordinacija vzgojno-izobraževalnega 

dela za oddelke, kjer so vključeni OPP. 

 

- Opravljanje svetovalne storitve za 

strokovne delavce v oddelkih v skladu z 

Zakonom o celostni zgodnji obravnavi 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami 

(ZOPOPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skozi celo leto in 

po dogovoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po potrebi.  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

53 
 

 
 

 

2.  Svetovalno delo s starši 

 

Svetovalno in posvetovalno delo s starši poteka na individualni in osebni ravni. Pri tem se bom držala 

načela prostovoljnega sodelovanja, zavezanosti k zaupnosti podatkov in skupnega dogovora.   

 

Načini svetovalnega dela s 

starši 

Vsebine delovanja Časovni okvir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetovalno delo s starši, ki 

imajo OPP in s starši otrok, ki 

nakazujejo potrebo po 

dodatni strokovni pomoči 

- Informiranju staršev o možnostih 

pridobitve pomoči ob zaznanih 

razvojnih in ali čustveno  vedenjskih 

težavah otrok. 

 

- Predstavitev postopka o usmerjanju 

za pridobitev dodatne strokovne 

pomoči. Za primere, ki nakazujejo 

potrebno strokovno pomoč v skladu z 

novo zakonodajo – Zakon o celostni 

zgodnji obravnavi predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami (ZOPOPP) ter 

sodelovanju s Centrom za zgodnjo 

obravnavo otrok 

 

-Pridobivanje soglasij za opazovanje 

otroka v skupini in nudenje pomoči. 

 

- Napotitev na ustrezne zunanje 

institucije, društva. 

 

- Svetovanje, usmerjanje in pomoč 

staršem tudi preko posredovanja 

ustrezne strokovne literature. 

  

- Seznanitev z delom mobilne specialne 

pedagoginje in logopedinje. 

 

- Organizacija srečanj strokovnih 

skupin in staršev za pripravo, 

spremljavo in evalvacijo IP-ja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skozi celo leto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivno svetovalno 

delo s strokovnimi 

delavkami 

- Priprava srečanj strokovnih skupin za 

OPP. 

 

- Priprava Individualnih programov v 

sodelovanju z vzgojiteljicami, 

pomočnicami vzgojiteljic za otroke z 

OPP in tiste, ki imajo spremljevalce. 

 

- Sodelovanje na strokovnih skupinah in 

timskih sestankih s strokovnimi 

delavkami, izvajalko DSP, logopedinjo 

 

 

 

 

 

 

Skozi celo  leto (po 

potrebi). 
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- Vodenje in spremljanje 

dokumentacije že usmerjenih otrok, 

priprava poročil o otroku oz, priprava 

obrazca – Obvestilo vrtca otrokovemu 

osebnemu zdravniki in tako napotitev v 

Center za zgodnjo obravnavo otrok. 

Priprava druge potrebne 

dokumentacije  v sodelovanju z 

zunanjimi institucijami – ZD Domžale. 

 

- Nudenje svetovalne storitve in 

podporo staršem OPP v skladu z 

Zakonom o celostni zgodnji obravnavi 

predšolskih otrok s posebnimi 

potrebami (ZOPOPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetovalno delo s starši ob 

vstopu otroka v vrtec 

 

 

 

 

 

- Svetovanje in informiranje staršev o 

postopku sprejema otroka v vrtec, 

(osebno, telefonsko ali preko elektronske 

pošte). 

 

-Pomoč in svetovanje staršem pri 

odločitvi o izboru oblike varstva, 

seznanjanje staršev s kriteriji in 

načinom sprejemanja otrok v vrtec, 

predstavitev kurikuluma, seznanjanje 

staršev s specifiko uvajalnega obdobja, 

informacije o ceni programa, 

uveljavljanju znižanega plačila vrtca, 

informiranje staršev o zakonskih 

novostih v zvezi z uveljavljanjem 

znižanega plačila vrtca v sodelovanju s 

Centrom za socialno delo. 

  

-Predstavitev programske usmerjenosti 

posameznih enot, svetovanje staršem ob 

izpisih otrok, preverjanje nadaljnjega 

varstva ter svetovanje za vključitev v 

druge programe vrtca. 

 

-Informiranje in svetovanje staršem v 

zvezi z uvajanjem otrok v vrtec na 

uvodnih roditeljskih sestankih za starše 

novincev posameznih enot ter po 

potrebi osebno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V času javnega 

vpisa – od 

februarja 2021 do 

maja 2021 

 

 

Skozi celo leto. 

 

 

 

 

 

Svetovalno in posvetovalno 

delo s starši 

 

- Ob različnih vzgojnih izzivih, s 

katerimi se srečujejo (neposredno  ali 

posredno). 

 

- Ob življenjskih prelomnicah (rojstvo 

novega člana, smrt v družini, ločitev,…).  

 

 

 

 

 

 

Skozi celo leto.  
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- Svetovanje ob vstopu otroka v šolo 

(predvsem svetovanje o odloženem 

šolanju in morebitni pomoči pri 

nadaljnjem šolanju). 

 

 

 

 

 

3.  Svetovalno delo za otroke 

 

Vsebina dela 

 

Časovni okvir 

Pripravljalni postopek za sprejem otrok v vrtec. 

 

Januar - maj 2021. 

 

Skozi celo leto. 

 

 

Delo za družine, ki imajo težave izvirajoče iz 

socialnega okolja – materialna problematika 

družine, zanemarjenje, zlorabe, psihosomatske 

motnje in druge težave s katerimi se soočajo 

posamezne družine. 

 

 

 

Po potrebi.  

Preventivno delo – vodenje pripravljalnega 

postopka za sprejem otrok in v sklopu tega 

evalviranje in svetovanje ter povezovanje z 

institucijami po potrebi. 

 

Spremljanje otrok v vrtcu po vključitvi. Pregled 

in evalviranje poteka uvajanja, aktivnosti v 

skupini, sodelovanje s strokovnimi 

delavkami/ci, starši in zunanjimi institucijami.  

 

 

 

 

 

 

 

Po potrebi celo šolsko leto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiski vseh enot in oddelkov s predhodno 

najavo in dogovori z vodjem enot in spodbudo 

vzgojiteljicam, da pripravijo morebitne 

predloge in vprašanja namenjene svetovalni 

službi. 

 

 

Oktober , november 2020 

 

4. Svetovalno delo z mobilno specialno pedagoginjo in logopedinjo 

 

Vsebina dela 

 

Časovni okvir 

Usmerjanje in koordinacija OPP – skupno 

opazovanje otroka po potrebi in sodelovanje s 

specialno pedagoginjo in logopedinjo. 

Skozi celo leto. 
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Interna srečanja svetovalne delavke in mobilne 

specialne pedagoginje, logopedinje in 

svetovalne delavke v vrtcu (izmenjava 

informacij ipd.). 

 

 

Tedensko in po potrebi.  

Sodelovanje na srečanjih strokovne skupine in 

staršev. 

 

 

Dvakrat letno za posameznega otroka oz. po 

potrebi. 

 

 

 

 

Za šolsko leto 2020/2021 se po končanju  vseh  odprtih postopkov o  usmeritvi in v sodelovanju s 

Centrom za zgodnjo obravnavo otrok – ZD Domžale, predvideva 19 otrok, ki bodo imeli dodatno 

strokovno pomoč v vrtcu. V mesecu septembru bo imelo dodatno strokovno pomoč  16 otrok. Do konca 

leta 2020 oz. v letu 2021 pa se  predvideva še 9 otrok, ki bodo s strani Centra za zgodnjo obravnavo 

usmerjeni v dodatno strokovno pomoč v vrtcu. V tem šolskem letu bomo zopet v sodelovanju s 

strokovnim kadrom in svetovalno službo opazovali in predlagali otroke, ki po našem mnenju potrebujejo 

usmerjanje in vodenje v Razvojni ambulanti s CZO. Za otroke z dodatno strokovno pomočjo bom 

koordinirala delo strokovnih skupin, vodila predpisano dokumentacijo v okviru osebnih map, sodelovala 

pri organizaciji in poteku timskim strokovnih sestankov v okviru vrtca ter pri organizaciji in sodelovanju 

v razširjenih timskih sestankih  z zunanjimi institucijami – Centrom za zgodnjo obravnavo otrok – ZD 

Domžale in ostalih institucij. V vedno več primerih dodatno strokovno pomoč določa kombinacijo 

izvajalcev dodatne strokovne pomoči in sicer specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in logopeda. 

Predvidevamo, da bomo glede na usmerjanje potrebovali specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za 

22 otrok in logopeda za 14 otrok. Od tega je 5 otrokom določen spremljevalec za primere otrok z redkimi 

dolgotrajnimi boleznimi, od tega v 3 primerih le spremljevalca, v dveh pa spremljevalca ter specialnega 

in rehabilitacijskega pedagoga in logopeda. 
 

 

5. Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

 
 

Vsebina dela 

 

Namen sodelovanje Časovni okvir 

 

 

 

Sodelovanje z Centrom za 

zgodnjo obravnavo otrok s 

posebnimi potrebami  

- timsko sodelovanje z razširjenim 

timom pediatrov, specialnih 

pedagogov, logopedov in psihologov v 

ZD Domžale, izmenjava informacij, 

priprava Zapisnikov timskega 

sestanka za otroke, ki bi v vrtcu 

potrebovali dodatno strokovno 

pomoč, koordinacija dodatne 

strokovna pomoči v vrtcu, 

izobraževanja na področju Zgodnje 

obravnave otrok s posebnimi 

potrebami v predšolskem obdobju.  

 

 

 

Po potrebi. 
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Sodelovanje z ZD Domžale, 

ZGNL Ljubljana, OŠ Roje – 

specialno mobilna služba, 

Center IRIS za slabovidne 

otroke….. 

Timsko sodelovanje, izmenjava 

informacij, koordinacija usmerjanja 

OPP. 

 

Po potrebi.  

Sodelovanje s CSD Domžale Timsko sodelovanje, izmenjava 

informacij. 

 

Po potrebi. 

Sodelovanje v 

obljubljanskem aktivu 

svetovalnih delavcev v vrtcu 

Aktiv obljubljanskih svetovalnih 

delavk – seznanjanje z novostmi, 

izmenjava strokovnih dilem, nasvetov, 

strokovno izpopolnjevanje. 

 

Dvakrat  mesečno.  

Sodelovanje z Republiškim 

aktivom svetovalnih delavcev 

Seznanjanje z novostmi, izmenjava 

strokovnih dilem, nasvetov, strokovno 

izpopolnjevanje. 

 

Dvakrat letno.  

Sodelovanje s svetovalnimi 

delavci OŠ 

Odložena šolanja. 

 

 

 

 

Februar-junij (po 

potrebi) 

 

 

 

 

Sodelovanje z Ministrstvom 

za izobraževanje , znanost in 

šport 

Urejanje in ažuriranje podatkov v 

CEUVIZ in  Prosta mesta 

Konec meseca – 

pregled v portalu 

 

Po potrebi 

 

Sodelovanje s krajevnimi 

skupnostmi in ustanoviteljem 

 

Preventivno delo 

 

Po potrebi 

6.  Dodatno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje ter strokovna 

podpora 

 

 

Področje dela 

 

Vsebina delovanja Časovni okvir 

  

Področje dela z otroki s 

posebnimi potrebami OPP 

- Spremljanje novosti na 

področju OPP in morebitne  

zakonodajne spremembe, 

Pravilnik o normativih oz. za 

oblikovanje pogojev, 

standardov in normativov za 

izvajanje kakovostne zgodnje 

obravnave v vrtcih 

  

 

 

Skozi celo leto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Področje svetovalnega dela v 

vrtcu 

- Pregled različne strokovne 

literature, dokumentacije in 

zakonodaje povezane z delom 

svetovalne službe v vrtcih 

 

- Sodelovanje s svetovalno 

delavko v vrtcu o zadevah 

povezanih z vpisi otrok, 

 

 

 

 

 

Skozi celo leto. 
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svetovanje staršem, urejanje 

pomembne dokumentacije 

povezane s svetovalnim delom 

v vrtcu, urejanje, 

dopolnjevanje spletne strani 

vrtca z vsebinami povezanimi 

z uvajanjem, dodatno 

strokovno pomočjo, 

svetovanjem, vzgojo otrok… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVETOVALNI – podporni 

skupini, sodelovanje 

svetovalne službe in 

strokovnega kadra – 

vzgojiteljic predšolskih otrok

  

 

 

 

- ODLOŽEN VPIS   

 

-Predopismenjevalne 

dejavnosti in spremljanje 

otrok pred vstopom v šolo 

 

 

- SPREJEM NOVINCEV 

 

- Zaključna evalvacija 1. 

srečanja delovne skupine 

vzgojiteljic, ki so v šolskem 

letu 2020/21 uvajale novince, 

pregled, izkušnje, nova 

spoznanja, zaključki, nove 

ideje… 

 

- Kako na ustrezen in 

primeren način uvajati otroke 

v vrtec, kako jim čimbolj 

olajšati prehod in kako 

sodelovati in pristopati do 

staršev….. 

- Pregled dosedanje prakse, 

predlogi, ideje in cilji za 

prihodnje generacije 

- Analiza in pregled uvajanja 

– Priprava nove zgibanke o 

uvajanje za lažji prehod in 

vstop v vrtec 

 

 

 

september, oktober 2020 in po 

potrebi marec 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober, november 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April, maj 2021 

 

Drugo 

Druge zadolžitve, glede na 

potrebe, ki se bodo tekom leta 

pokazale. 

 

Skozi celo leto 

 

 

 

 

 

 

Datum: 11. 9. 2020                                              Svetovalna delavka: Simona Tonkli Gornjak 
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LETNI DELOVNI NAČRT IZVAJALKE DODATNE 

STROKOVNE POMOČI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

MAJA VATOVEC 

 

1. Splošni cilji dela:  

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

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

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

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

- Inkluzija otrok s posebnimi potrebami.  

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

pomočnicami vzgojiteljic ter otrokovimi starši. 

Na individualnih urah bo poglavitna metoda dela igra in gibalne aktivnosti. Otroci bodo preko 

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

cilje iz individualiziranega programa, ki bodo temeljili predvsem na otrokovih primanjkljajih 

ter njegovih močnih področjih. Težnja pa je, da bodo zajemali vseh šest področij iz Kurikuluma 

za vrtce: gibanje, jezik, matematika, narava, družba in umetnost. Velik poudarek bomo dali 

gibalnem razvoju in podpori senzorne integracije kot dvema ključnima področjema, ki tvorita 

osnovo za ves nadaljnji otorkov razvoj. Ker je temeljna naloga vrtca socializacija otrok, bomo 

velik del časa namenili tudi psihosocialnem razvoju otrok in vključevanju v vrstniško skupino, 

kar bomo omogočali z rednim vključevanjem v skupino in izvedbo dodatne strokovne pomoči 

v kombinaciji z vrstniki otroka.  

2. Število obravnavanih otrok: 

- 14 otrok z odločbo za DSP 

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

tekom šolskega leta 

- Po potrebi se otrokom, ki odstopajo v razvoju, glede na opažanja vzgojiteljev 

omogoči več opazovanj in spremljanja napredka    

 

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

Enota Palček: 2 otroka  

Enota Kekec: / 

Enota Mlinček: 1 otrok 

Enota Gaj: 1 otrok 

Enota Racman: 5 otrok  

Enota Krtek: 4 otroci 

Enota Ostržek:  1 otrok 

Enota Cicidom: 1 otrok 

 

4. Prostori za izvedbo DSP in podpore: 

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

Enota Kekec: kabinet in garderoba – telovadni prostor 

Enota Mlinček: del igralnice, garderoba 

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

Enota Racman: kabinet DSP in večnamenski prostor 

Enota Krtek: kabinet, pedagoška soba, večnamenski prostor/telovadnica 
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Enota Ostržek: pedagoška soba, večnamenski prostor  

Enota Cicidom: pedagoška soba, igralnice, telovadnica/večnamenski prostor 

 

5. Sredstva za izvedbo DSP 

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

pripravila sama.  

Pri svojem delu bom uporabljala pripomočke kot so: natikanke, knjige, delovne liste, 

vstavljanke, sestavljanke, prilagojena pisala, senzorne slikanice, plezalne lestve, igrače za razvoj 

motorike, različne drobne material, grafomotorične predloge, kinetično mivko, plastelin, 

telovadne in masažne žoge, taktilne diske, kolebnice, obroče, deske in ostale pripomočke za 

ravnotežje, trampolin, različne tematske kartice in predloge, socialne zgodbe, škarje, loparje, 

balone itd…  

Za posameznega otroka bom izdelala prilagojene učne pripomočke glede na specifične potrebe 

otroka (delovne liste, različne družabne igre, socialne zgodbe, tematske kartice ipd). Učne 

pripomočke bom med različnimi enotami menjevala, da omogočim večji nabor pripomočkov 

vsem otrokom, ki se jim nudi pomoč. 

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

spodbujale njihov razvoj. V kolikor se bo izkazalo, da je določen pripomoček ključen za 

napredek, bo dosegljiv tudi ostalim strokovnim delavcem tudi v času, ko se DSP ne bo izvajal. 

Shranjen bo po dogovoru v enoti otroka, ki jo potrebuje.  

 

6. Načrt za delo v šolskem letu 2020/2021: 

Delo bom nadaljevala, kot je bilo že predhodno nastavljeno na podlagi smernic dr. Blanke 

Čebašek. Na podlagi individualiziranih programov (IP) in evalvacij bom nadaljevala delo z 

otroki z odločbami ter nudila strokovno podporo tudi otrokom, ki na odločbo še čakajo in jo 

bodo pridobili tekom leta. Pri otrocih, ki bodo tekom leta prejeli odločbo, bom skupaj z 

vzgojiteljicami, pomočnicami, zunanjimi strokovnjaki, svetovalno delavko ter starši oblikovala 

individualiziran program ter spremljala otroke, ki po opažanjih vzgojiteljev odstopajo od 

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

posameznega otroka. V naslednjem letu bom v sodelovanju s svetovalno delavko v mesecu 

septembru ter oktobru izvedla za strokovne delavke vrtca Domžale tudi sklop izobraževalnih 

predavanj o predopismenjevalnih zmožnostih otrok in o pomenu le teh pred vstopom v šolo.  

 

Prioritetne naloge v letu 2020/2021: 

 

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

dogovorjenega urnika s sodelovanjem vzgojiteljice in v dogovoru s starši.   

 

- Priprava, izvajanje in spremljanje individualiziranega programa za posameznega 

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

polletju (po potrebi in predvsem pri otrocih, ki gredo v šolo) ter na koncu šolskega 

leta s pomočjo strokovnih skupin. Posamezne napredke bomo ovrednotili in si sproti 

zastavljali nove cilje za dodatni napredek otroka. 

 

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

s posameznimi primanjkljaji bom pozorna na njihove socialne spretnosti, 
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vključenost v skupino in način pristopanja k skupinski igri. Zato bom na ure DSP  

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

ter s tem širili socialne spretnosti, sprejemanje in spoznavanje drugačnosti 

posameznih otrok in lajšali pristop k skupinski igri.  

 

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

pisala poročila o otrocih, ki bodo čim bolj izčrpna s podatki, ki so potrebni za 

učinkovito obravnavo.  

 

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

Domžale.  

Opazovanja otrok, na katere opozorijo vzgojiteljice, oziroma starši sami: 

opazovanja se izvajajo znotraj skupine tekom dnevne rutine. Po opazovanju otroka 

v skupini se izvajalka DSP pogovori z vzgojiteljico in svetovalno delavko o 

opažanjih in nadaljnjih korakih pri delu z otrokom. Delo svetovalne delavke in 

izvajalke za DSP se prepleta tako pri otrocih, ki že imajo odločbo kot tudi pred 

pridobitvijo odločbe o usmerjanju.  
 

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

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

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

posameznih skupinskih dejavnostih, pri katerih potrebuje pomoč.  

 

- Sodelovanje s starši: S starši bom sodelovala pri pripravi IP, vmesnih ter končnih 

evalvacijah in pogovornih urah (po potrebi). Z njimi bom vzdrževala kontakte po 

telefonu ali e-pošti, saj jih bom prosila, da morebitne izostanke otroka z DSP 

sporočajo direktno meni na mobilni telefon zaradi lažje organizacije in načrtovanja 

dela.  

 
  

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

pomočniki/cami bom redno sodelovala pri izmenjavi opažanj, pri pripravi IP, 

evalvacij in na srečanjih strokovnih skupin. Skupaj bomo načrtovali dejavnosti 

oziroma prilagoditve pri določenih dejavnostih za posameznega otroka z DSP. 

Trudila se bom, da bom vzgojiteljicam redno, po obravnavi otroka poročala o 

otrokovem funkcioniranju na uri DSP z namenom še bolj kakovostnega sodelovanja 

z njimi.  

 

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

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

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

dopolnjevali, predvsem z izmenjavo informacij o otrocih z DSP, ki jih spremljava 

obe. Tedensko si bova izmenjevali podatke o otrocih, ki so ključni za nadaljnje delo 

z otroki,  usmeritvah in zakonodajnih novostih na področju dela z otroki s PP.  
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- Sodelovanje z vodstvom vrtca: Z vodstvom vrtca bom sodelovala predvsem pri 

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

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

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

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

strokovna priporočila.  

 

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

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

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

 

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

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

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

le ti še niso usmerjeni in nimajo odločbe za DSP.  

 

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

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

kurikulum za vrtce ter aktivno sodelovala pri  različnih projektih vrtca. 

 

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

institucijah: z različnimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroke s posebnimi 

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

multidisciplinarnih timskih sestankih (npr. z ZD Domžale).  

 

- Dodatno strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z novostmi (tudi 

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

izpopolnjevanja ter različne seminarje za strokovno napredovanje. Prav tako bom 

znanje po potrebi dodatno poglabljala tudi preko individualnega prebiranja različne 

strokovne literature.  
 

 

              Domžale, 14.9.2020           Izvajalka DSP: Maja Vatovec, mag. spec.in rehab.ped. 
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LETNI DELOVNI NAČRT IZVAJALKE DODATNE 

STROKOVNE POMOČI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 
URŠKA ŠMID 

 

Splošni cilji dela:  

- Uresničiti model zgodnje obravnave v praksi, katere glavni cilj je nudenje opore otroku, načrtno 

delo na njegovih šibkih področjih, spodbujanje močnih področij, pomoč družini in ostalim osebam, 

ki so vključene v otrokov vzgojno izobraževalni proces 

- Inkluzija otrok s posebnimi potrebami 

- Izvajati preventivno dejavnost in zgodnjo detekcijo otrok s posebnimi potrebami 

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

pomočnicami vzgojiteljic  

- Na podlagi individualiziranih programov (IP) in evalvacij nadaljevati delo z otroki z odločbami, 

zapisnikom multidisciplinarnega dela ali individualnim načrtom pomoči družini ter nuditi 

strokovno podporo otrokom, ki na to dokumentacijo še čakajo 

 

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) otroke s 

posebnimi potrebami opredeljuje kot otroke z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma 

motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter 

dolgotrajnimi boleznimi. Za otroke, ki potrebujejo pomoč, se le-to natančneje opredeli v individualnem 

načrtu pomoči družini. Na podlagi tega ali zapisnika multidisciplinarnega tima se načrtuje delo z 

otrokom. Vrtec oblikuje strokovno skupino za zgodnjo obravnavo otroka.  Naši otroci imajo določeni 

po eno ali dve uri DSP, ki jih izvajata specialni pedagog in/ali logoped ter do dve uri svetovalnih storitev 

na teden.  

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

didaktičnih materialov prejemali nove izkušnje in znanja. Pri delu bodo upoštevani cilji iz 

individualiziranega programa, ki bodo temeljili predvsem na otrokovih primanjkljajih. Težnja je, da 

bodo zajemali vseh šest področij iz Kurikuluma za vrtce: gibanje, jezik, matematika, narava, družba in 

umetnost ter bodo usklajeni s temami, ki se obravnavajo v rednih skupinah v vrtcu. Pri oblikovanju 

dejavnosti bom izhajala iz otrokovih interesov.  

 

Število obravnavanih otrok: 

- 10 otrok z individualnim načrtom pomoči družini ali zapisnikom za DSP logoped 

- 2 otroka, ki čakata na dokumentacijo o usmerjanju ter dodatni strokovni pomoči, ki bodo 

prišle tekom šolskega leta 

 

Lokacije, kjer potekajo ure DSP in podpora otrokom, ki čakajo na dokumentacijo za DSP 

(število otrok na posamezni lokaciji): 

Enota Palček: 1 otrok 

Enota Gaj: 1 otrok 

Enota Racman: 5 otrok 

Enota Krtek: 2 otroka 

Enota Ostržek: 1 otrok 

Enota Cicidom: 1 otrok 

Enota Mlinček: 1 otrok 
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Prostori za izvedbo DSP in podpore: 

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

Enota Gaj: kabinet DSP, telovadnica 

Enota Racman: kabinet DSP in večnamenski prostor 

Enota Krtek: kabinet, pedagoška soba 

Enota Ostržek: kabinet DSP 

Enota Cicidom: kabinet DSP 

Enota Mlinček: prostor ob igralnici 

 

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

igralnici – glede na možnosti in razpolago prostorov v enotah.  

 

Sredstva za izvedbo DSP 

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

sama.  

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

sestavljanke, družabne igre, konkretne predmete in figurice, pripomočke za razvijanje motorike 

govoril (mehurčki, slamice…), prilagojena pisala, (senzorne) slikanice, grafomotorične 

podloge, kinetično mivko, obroče, žoge ipd. Občasno in po presoji bom uporabljala tudi 

didaktične igre na računalniku. 

Za posameznega otroka bom izdelala učne pripomočke glede na specifične potrebe otroka 

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

tipanke ipd).  

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

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

dosegljiva tudi ostalim strokovnim delavcem v času, ko se DSP ne bo izvajal. Shranjena bo po 

dogovoru v enoti otroka, ki jo potrebuje.  

 

Načrt za delo v šolskem letu 2020/2021: 

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

zapisnikom ali individualnim načrtom pomoči družini (INPD) ter nudila strokovno podporo 

otrokom, ki na navedeno dokumentacijo še čakajo. Pri otrocih, ki bodo le-to tekom leta prejeli, 

bom skupaj z izvajalko DSP, vzgojiteljicami, pomočnicami, zunanjimi strokovnjaki, svetovalno 

delavko ter starši oblikovala individualiziran program. Veliko časa bom namenila sodelovanju 

z vsemi, ki so vključeni v razvoj posameznega otroka.  

   

Prioritetne naloge v letu 2020/2021: 

- Izvajanje dodatne strokovne pomoči:  

Ure na podlagi INPD ali zapisnika bom realizirala na podlagi vnaprej dogovorjenega urnika in s 

sodelovanjem izvajalke DSP, vzgojiteljice in v dogovoru s starši.  Ure dodatne strokovne pomoči 

se glede na potrebe otroka izvajajo individualno ali skupinsko, v oddelku ali izven oddelka. 

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja tudi v skupini kot podpora otroku pri posameznih 

skupinskih dejavnostih, pri katerih potrebuje pomoč. Spremljala bom otrokov napredek na urah 

dodatne strokovne pomoči in prilagajala cilje otrokovemu razvoju skozi leto. 



 

65 
 

- Poudarek na socialnih spretnostih in vključenosti (inkluziji) OPP: 

Pri delu z otroki s posameznimi primanjkljaji bom pozorna na njihove socialne spretnosti, 

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

ostale otroke, kjer bomo vaje izvajali v paru ali manjši skupini ter s tem širili socialne spretnosti, 

sprejemanje in spoznavanje drugačnosti posameznih otrok in lajšali pristop k skupinski igri. 

Vključevanje ostalih otrok bom prilagajala trenutni epidemiološki sliki in nasvetom s strani NIJZ. 

- Priprava, izvajanje in spremljanje individualiziranega programa za posameznega otroka: Načrt in 

cilji dela bodo organizirano zapisani v individualiziranem programu. Napredek otroka bo evalviran 

ob koncu šolskega leta ali po potrebi polletno v okviru strokovnih skupin. Posamezne napredke 

bomo ovrednotili že sproti in si zastavljali nove cilje za dodatni napredek otroka. Otrokov napredek 

bom spremljala tako individualno kot v skupini. 

- Sodelovanje s starši:  

S starši bom sodelovala pri pripravi individualiziranega programa in evalvacijah. Z njimi bom 

vzdrževala kontakte po telefonu ali e-pošti. Izmenjevali si bomo informacije o otrokovem 

napredku, delu  z otrokom, doseganju ciljev ter o morebitnih izostankih otroka in njihovem 

nadomeščanju. Na voljo jim bom za vprašanja in razlago o otrokovem primanjkljaju in jim 

priporočila ustrezno literaturo in pripomočke za lažje delo doma. Po potrebi jih bom usmerila k 

drugim strokovnjakom.  

- Sodelovanje z vzgojitelji/cami in pomočniki/cami:  

Z vzgojitelji/cami in pomočniki/cami bomo sodelovali predvsem na izmenjavi opažanj, pri pripravi 

individualiziranega programa, evalvacij in na srečanjih strokovnih skupin. Skupaj bomo načrtovali 

dejavnosti oziroma prilagoditve pri določenih dejavnostih za posameznega otroka.  

- Timsko sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci vrtca:  

Z izvajalko DSP bom tesno sodelovala pri pripravi in evalvaciji individualiziranih programov in 

načrtovanju urnikov. Tekom leta si bova na timskih sestankih in preko neformalnih posvetovalnih 

pogovorov izmenjevali informacije, mnenja in predloge o obravnavanih otrocih in na ta način 

zagotavljali celostno obravnavo. Izmenjavali si bova tudi informacije o novostih pri zakonodaji, 

novih smernicah za delo z otroki s posebnimi potrebami ter pri uvajanju in oblikovanju novih 

pripomočkov. S svetovalno službo bom tesno sodelovala predvsem v začetnih mesecih ter pri 

pripravi ter izvedbi strokovnih skupin, timskih sestankov ter pripravi in evalvaciji IP. Sodelovali 

bomo v postopkih usmerjanja. Izmenjevali si bomo podatke, usmeritve in zakonodajne novosti na 

tem področju. Drugim strokovnim delavcem bom posredovala ustrezno literaturo s svojega 

strokovnega področja.  

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

Z različnimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroke s posebnimi potrebami, bom v stiku preko 

telefona, e-pošte ali pa se bomo srečevali na timskih sestankih ali multidisciplinarnih timih (Zavod 
za slepo in slabovidno mladino, ZD Domžale, CSD Domžale, ZGNL, Center za zgodnjo obravnavo, 

logopedi, tiflopedagogi, klinični psihologi, specialnimi pedagogi, …). 

- Sodelovanje z vodstvom vrtca:  

Z vodstvom vrtca bom sodelovala predvsem pri dogovorih za nabavo didaktičnih igrač ter 

materialov, ki so potrebni za strokovno in kvalitetno delo pri izvajanju dodatne strokovne pomoči. 

Z njimi se bom dogovarjala tudi o dodatnem strokovnem usposabljanju ali hospitacijah na drugih 

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

strokovna priporočila.  

- Sodelovanje na strokovnih skupinah in timskih sestankih:  

Skupaj s člani strokovnih skupin bomo pripravili IP, evalvacije in si zastavljali nove cilje za otrokov 

napredek. Srečali se bomo vsaj dvakrat letno (priprava in predstavitev IP in zaključna evalvacija). 

Po potrebi se bomo skupaj z vzgojiteljicami, pomočnicami in starši otroka srečevali na timskih 
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sestankih in skupaj vrednotili ter načrtovali cilje za otroke, pri katerih bomo opazili določene 

primanjkljaje, vendar le ti še niso usmerjeni in nimajo zapisnika ali INPD za DSP.  

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

Svoje delo bom usklajevala z LDN Vrtca Domžale, prilagajala način dela glede na Kurikulum za 

vrtce ter sodelovala pri projektih vrtca, povezanih s področjem govora, jezika in komunikacije.  

- Preventivna dejavnost:  

Spremljala bom otroke, za katere bodo vzgojiteljice, starši ali svetovalni delavki ugotovili, da imajo 

težave na govorno-jezikovnem področju. Občasno bom v oddelkih izvedla skupinsko dejavnost z 

namenom spodbujanja razvoja govora, jezika in komunikacije.  

- Priprava dokumentacije o otrocih:  

Po potrebi in v sodelovanju z zunanjimi institucijami bom pisala poročila o otrocih, ki jih imam v 

obravnavi in o tistih, za katere se ugotavlja, da bi le-to potrebovali. Za otroke, s katerimi izvajam 

DSP, bom pripravila individualiziran program. Vodila bom dokumentacijo o opravljenih urah, 

opazovanjih v skupini in izmenjavi opažanj . 

- Dodatno strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z novostmi na področju dela z OPP:  

Skrbela bom za osebno in strokovno rast, tako da bom spremljala vabila na strokovna 

izpopolnjevanja ter različne seminarje ter se jih udeleževala. Spremljala bom tudi novosti in razvoj 

na področju logopedije in zakonodajnih sprememb ter se individualno seznanjala z različno 

strokovno literaturo v obliki samoizobraževanja.  

 

  

    Izvajalka DSP - logopedinja: Urška Šmid,        univ. dipl. logo. in surdop. 
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LETNI DELOVNI NAČRT ORGANIZATORKE 

PREHRANE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

ENOTA GAJ, Preserje, Roje 3, Radomlje 

ENOTA OSTRŽEK, Rodica, Kettejeva 12, Domžale 

ENOTA KEKEC, Dermastijeva 2A, Radomlje 

ENOTA MLINČEK, Cesta borcev 3-5, Radomlje  

ENOTA CICIDOM, Količevo, Šubičeva 12, Domžale 

ENOTA PALČEK, Vir, Dvoržakova 15, Domžale 

ENOTA KRTEK, Ihan, Šolska ulica 3, Domžale 

RACMAN. Dragomelj 180, Domžale 

 

1. PREHRANA PREDŠOLSKIH OTROK – SPLOŠNO 

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

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

prehranske navade.  Pomembno je, da se v tem obdobju oblikujejo ustrezne prehranske navade, da otroci 

osvojijo čim več prehranskega znanja in ustvarijo pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja, 

kar je dobra popotnica za kasnejša življenjska obdobja. 

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

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

pripravljamo prehranjevalni program za posamezno starostno obdobje. Z uravnoteženo prehrano, ki 

ustreza potrebam otrok, pripomoremo k pravilni rasti in razvoju ter psihofizični kondiciji otrok. 

Pri načrtovanju prehrane dosledno upoštevamo prehranske normative  in priporočila za zdravo 

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

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

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

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

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

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

posodo iz porcelana in uvajamo samopostrežne obroke. 

 

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

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

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

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

in teka. 
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1.1. ŠTEVILO IN RAZPOREDITEV DNEVNIH OBROKOV 

 

V Vrtcu Domžale imamo:   

 eno centralno (in lastno) kuhinjo v enoti Gaj  

 1 lastno kuhinjo v enoti Palček 

 5 razdelilnih kuhinj v enotah Cicidom, Mlinček, Ostržek, Kekec in Krtek. 

 V centralni kuhinji Vrtca Domžale v enoti Gaj pripravljamo dnevno povprečno 500-520 zajtrkov, 

140 dopoldanskih malic (za otroke starosti od 1-3let), 500-520  kosil in 500- 520 popoldanskih 

malic. Od tega se pripravlja 150 obrokov za lastne potrebe za prehrano otrok in zaposlenih v enoti 

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

namenskih transportnih posodah v 5 dislociranih enot. V enoti Gaj se pripravlja kosilo še za nekaj 

posameznih zunanjih odjemalcev. 

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

(za otroke starosti od 1-3 let), 180 kosil in 165 popoldanskih malic ter tri kosila za zunanje 

odjemalce. 

 Za enoto Racman pripravlja vse  obroke za povprečno 70 otrok in posamezne zaposlene Osnovna 

šola Dragomelj. 

 

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

 

 ZAJTRK:  med 8.00 in 8.45 uro  

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

 KOSILO: 11.15 za skupine otrok starosti 1-2 let 
                       11.40 za skupine otrok starosti 2-3 let 

                       12.00 za skupine otrok starosti 3-6 let. 

 POPOLDANSKA MALICA  ob 14. 30 uri. 
 

1.2. PREHRANA V VRTCU ZA NAJMLAJŠO STAROSTNO SKUPINO OTROK  

 

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

prilagojena njihovi starosti in sposobnosti prehranjevanja. Pri sestavi jedilnikov upoštevamo za 

najmlajše Smernice zdravega prehranjevanja za dojenčke, 2010.  Prve mesece (predvidoma do 

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

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

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

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

1-2 leti prilagojeno popoldansko malico (sadne kaše ipd.) – v dogovoru z vzgojiteljicami.  
V dogovoru z vzgojiteljicami se prične postopoma uvajat v prehrano najmlajših vse jedi, tako da se 

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

 
1.3. DIETNI OBROKI 

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

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

igralnici, kjer pripravljajo dietno prehrano. V Vrtcu Domžale pripravljamo dietno prehrano za 
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vse otroke v skladu s priporočili za medicinsko indicirane diete, za katere starši prinesejo 

zdravniško potrdilo o medicinsko indicirani dieti. Po podatkih v septembru 2020 se trenutno 

pripravlja dietno prehrano za 28 otrok. Na tem področju izvajam nabavo dietnih živil, 

pripravljam prilagojene dietne jedilnike, glede dietne prehrane svetujem zaposlenim v kuhinji 

in strokovnim delavkam ter sodelujem s starši.  

2. NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA PREHRANE 

 

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

 

 zadošča 70-75 % dnevnih energijskih in bioloških potreb otrok, od tega pretežno zajtrk z dop. malico 

pokriva 20-30 %, kosilo 30-40 % in pop. malica 10-15% energijskih potreb;   

 količinski normativi za prehrano najmlajše skupine 1-3 let so 80% glede na otroke stare 4-6 let;   

 je v vsakodnevnih jedilnikih v skladu s strokovno zdravstvenimi priporočili zastopan  50-55 % delež 

ogljikovih hidratov, 20-30 % maščob, 10-15 % beljakovin  in dovolj vlaknin, vitaminov in 

mineralov; 

 se držimo načela pestrosti in visoke kvalitete živil; 

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

 izbiramo živila,  ki so  primerna letnemu času; 

 nabavljamo živila sproti in sveža; 

 se izogibamo prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem; 

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

 vsaj enkrat tedensko pripravimo brezmesni obrok; 

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

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

meso;  

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

kalciju; 

 sladice in sladoled vključujemo v jedilnik občasno 

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

 vsak dan imajo otroci lahko na razpolago jabolka;  

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

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

naravne začimbe; 

 peciva pretežno pripravljamo v domači kuhinji; 

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

konvekcijski peči namesto cvrtja);  

 omejujemo porabo sladkorja, soli in nezdravih maščob;   

 kot sestavni del obrokov občasno ponudimo izključno sokove s 100 % sadnim deležem brez 

dodanega sladkorja;   

 uživanje belega kruha nadomeščamo z ajdovim, rženim, črnim, ovsenim, pirinim, kamutovim, 

ječmenovim…;   

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

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

limone;  

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

 v večjem obsegu vključujemo v jedilnik lokalno pridelano hrano in  ekološko pridelana živila  iz 

vseh skupin živil.  
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2.2. PRIORITETA  PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU ZDRAVE PREHRANE 

 

Tudi v  letošnjem letu je prioritetni cilj :  

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

poudarkom na slovenskem poreklu, če je le možno;   

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

zelenjave ter drugih živil iz okoliških kmetij;   

 minimalna uporaba belega sladkorja in soli, uporaba kvalitetnih maščob;  

 nadomeščanje bele moke in izdelkov iz bele moke s polnozrnato, pirino moko ter drugi 

polnovrednimi izdelki;   

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

pridelana hrana ob ponedeljkih); 

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

(tradicionalne slovenske jedi in uporaba živil slovenskega porekla); 

 spodbujanje k pitju vode;  

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

hrane, zmanjševanja količine zavržene hrane ipd.) 

 zmanjševanje količine plastične embalaže in drugih odpadkov, ki se jih ne da 

reciklirati ( nabava živil v večji pakirni ali vračljivi embalaži,  spodbujanje vseh zaposlenih 

in otrok k zmanjšani uporabi plastičnih vrečk, lončkov ter pravilnemu ločevanju odpadkov). 

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

količin sladkorja in soli v otroški prehrani. S pravilnim načrtovanjem jedilnika,  izbiro izdelkov 

z nizko vsebnostjo sladkorja in soli ter s skrbno pripravo obrokov bomo nadzirali, da otroci ne 

zaužijejo preveč sladkorja in soli. Otroke bomo še bolj spodbujali k pitju vode in nesladkanih 

čajev.  

3. OSNOVNE NALOGE ORGANIZATORJA PREHRANE V LETU 2020/21: 

 

3.1. NAČRTOVANJE PREHRANE ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

 

 priprava letnega delovnega načrta za  izvajanje prehrane v našem vrtcu in skrb za izvajanje le-tega;   

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

leto v mesecu juniju;  

 upoštevanje standardov in smernic zdravega prehranjevanja;   

 izdelava  mesečnih jedilnikov;  

 izdelava jedilnikov za prehrano otrok, ki potrebujejo dietno prehrano ;  

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

vodji kuhinj v enotah Gaj in Palček;   

 sodelovanje z vodjo prehrane v OŠ Dragomelj, ki pripravlja obroke za enoto Racman;  

 načrtovanje materialnega poslovanja obeh kuhinj;  

 aktivno sodelovanje pri izvedbi javnih naročil za živila;  

 vsako četrtletje oddaja podatkov o nabavi živil  preko JN na Portal javnih naročil;  

 redna kontrola nad cenami dobavljenih živil;   

 raziskava slovenskega tržišča glede ponudbe lokalno pridelanih živil in morebitno sklepanje novih 

pogodb z lokalnimi pridelovalci živil (uveljavitev načela kratkih verig);  

 sodelovanje z dobavitelji, reklamacije;  
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 spremljanje organizacije priprave, razdeljevanja in uživanja obrokov, dopolnjevanje in 

spreminjanje;  

 uvajanje novih receptov jedi;  

 sodelovanje pri organizaciji prireditev v zavodu;  

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

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

otrok z medicinsko predpisanimi dietami (sodelovanje s starši, vzgojiteljicami, kuharicami, ki 

pripravljajo dietne obroke, nabava dietnih živil);   

 dopolnitev in nabava drobnega kuhinjskega inventarja v vseh kuhinjah;  

 nabava osnovnih sredstev v kuhinjah (pomivalni stroj v enoti Krtek, zamrzovalna omara v kuhinji 

Gaj);  

 svetovanje in pomoč vsem zaposlenim v kuhinjah;   

 izračunavanje kadrovskih normativov za zaposlene v kuhinjah;  

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

  priprava letnih poročil o porabi živil, količini odpadkov za statistične potrebe;  

 sodelovanje z Uradom RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Zdravstveno 

inšpekcijo RS, Inštitutom za varovanje zdravja,  NIJZ; 

 aktivno sodelovanje v aktivu OPZHR ob-ljubljanskih vrtcev. 

Kot odgovorna oseba za izvajanje notranjega nadzora nad izvajanjem HACCP sistema bom 

opravljala  naslednje naloge:  

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

Smernice);  

 sprotno seznanjanje in podajanje navodil zaposlenim v kuhinjah v zvezi s preventivnimi higienskimi 

ukrepi za preprečevanje okužb s Covid-9 ter ureditev vseh potrebnih aktivnosti v skladu z navodili 

NIJZ;  

 kontrola nad izvajanjem aktivnosti zaposlenih v zvezi s preprečevanjem okužb s Covid-9;  

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

zvezi z varnostjo živil;   

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

 občasna kontrola HACCP evidenc in ukrepanje ob nepravilnostih;  

 letna verifikacija delovanja HACCP sistema v vseh kuhinjah;  

 občasna kontrola nad zdravstveno higienskim režimom v igralnicah in kuhinjah;  

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

deratizacijo…in vseh aktivnosti v zvezi z varnostjo hrane;  

 izvedba usmerjenega HACCP usposabljanja vseh delavcev v kuhinjah (17. 9. 2020). 

 priprava internega gradiva »HACCP za strokovne delavke«  

 

3.2. IZVEDBA IN SODELOVANJE PRI PROJEKTIH, VEZANIH NA PREHRANO OTROK 

 

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

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

lokalni in ekološko pridelani hrani. 

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

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

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

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

čistega, zdravega okolja in ohranjanje slovenskega podeželja. 

 V TEDNU OTROKA od 5.10.- 9.10. 2020 bom pripravila jedilnik z najljubšimi jedmi, ki 

jih bodo izbrali otroci 2. starostne skupine iz enot Kekec in Cicidom.  

 SLOVENSKI TRADICIONALNI MEDENI ZAJTRK  (predvidoma 20.11.2020) 
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 SLAVNOSTNO KOSILO - v mesecu decembru 2020. 

 KOSILO NA PROSTEM - izvedba » piknika« pred koncem šolskega leta v juniju 2021 se 

bo izvedla le v primeru, de bo takratna situacija v zvezi z morebitno okužbo s Covid-9 

izvedbo dopuščala in ne bo to predstavljalo tnega tveganja v zvezi z morebitno okužbo s 

Covid-9.  

 To šolsko leto bomo imeli tudi pri jedilnikih večji poudarek na zdravi prehrani, čistemu 

okolju, čisti vodi, zdravem načinu življenja ipd. naslednje dni:  

Svetovni dan hrane, 16.10. 2020 

Svetovni dan voda, 22.3. 2021 

Svetovni dan zdravja, 7. 4. 2021 

Svetovni dan zemlje, 22. 4. 2021 

Svetovni dan čebel, 20.5. 2021 

Svetovni dan okolja, 5. 6. 2021 

 
 3.3. SODELOVANJE  V VRTCU 

 

 z vodji vseh kuhinj – sprotno, dnevno, 1x letno skupni sestanek. 
CILJ: uvajanje novosti (zdrave jedi), dietna prehrana, tekoča problematika s področja prehrane; 

poraba živil, poenotenje standardov in normativov, upoštevanje smernic zdravega prehranjevanja, 

ločevanje  in zmanjševanje količine odpadkov…..    

 z vsem  kuharskim osebjem v vseh enotah– enkrat letno oziroma po potrebi. 
CILJ: pogovorimo se novostih na področju zdrave prehrane, o organizaciji dela v kuhinji, o 

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

higienskega režima in morebitnih spremembah v zakonodaji, o aktualnih vsebinah v zvezi s 

prehrano in tekočo problematiko, zmanjševanju količine odpadkov…. 

 z ravnateljico, pomočnico ravnateljice, računovodstvom –po potrebi  

CILJ: pogovor glede izvedbe javnih naročil, porabe materiala, ažurnosti, organizacije del v 

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

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

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

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

tekoča problematika in iskanje rešitev. 

 
3.4. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

 

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

 Zdravstveni inšpekcija RS 

 Inštitut za varovanje zdravja RS 

 Klinični center Ljubljana, SPS pediatrična klinika, dietna posvetovalnica 

 NIJZ 

 ZD Domžale, ZD Kamnik  
  

3.5.  IZOBRAŽEVANJE 

 

 Izvedla bom usmerjeno HACCP izobraževanje za vse delavce v kuhinjah (17. 9. 2020). 

 Poskusila se bom udeležiti kakšnega kvalitetnega seminarja z aktualnimi vsebinami, 

primernimi za organizatorje prehrane 
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 Za zaposlene v kuhinjah  bom poskusila organizirati kvalitetno izobraževanje ali kuhinjsko 

delavnico s področja zdrave prehrane.  

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

preko interneta, strokovne literature in ostalih medijev. 

 Aktivno sodelovanje v aktivu OPZHR ob-ljubljanskih vrtcev.  

 

 
                                                                                                                   

Organizatorka prehrane: Simona Klarič, univ.dipl.živ.teh. 
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LETNI DELOVNI NAČRT ORGANIZATORKE 

ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA ZA ŠOLSKO 

LETO 2020/2021 
 

ENOTA CICIDOM, Količevo, Šubičeva 12, Domžale 

ENOTA GAJ, Preserje, Plechova 35 c, Radomlje 

ENOTA KEKEC, Dermastijeva 1, Radomlje 

ENOTA KRTEK, Ihan, Šolska ulica 3, Domžale 

ENOTA MLINČEK, Cesta borcev 3-5, Radomlje 

ENOTA OSTRŽEK, Rodica, Kettejeva 12, Domžale 

ENOTA PALČEK, Vir, Dvoržakova 15, Domžale 

ENOTA RACMAN, Dragomelj 180 a, Domžale 

 

1. CILJ ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA 

 

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

predpisov s področja preventivnega zdravstvenega varstva ter na podlagi navodil in priporočil 

strokovnih inštitucij, zlasti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Cilj zdravstveno higienskega režima zajema: 

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

otroka. 

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

zahtev v vrtcu. 

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

higienskih pogojev v vrtcu. 

 Spremljanje zdravstvenega stanja otrok in izvajanje preventivnih ukrepov za 

preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. 

 Skrb za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih. 

 

2. OSNOVNE NALOGE ORGANIZATORJA ZHR 
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 Priprava letnega delovnega načrta za izvajanje zdravstveno – higienskega režima v vrtcu 

in skrb za izvajanje le-tega. 

 Spremljanje in nadzor nad izpolnjevanjem zdravstveno – higienskih zahtev in navodil 

v vrtcu. 

 Upoštevanje veljavnih zakonskih predpisov, navodil in priporočil strokovnih institucij 

ter priprava internih navodil in načrtov, dogovorov in sklepov. 

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

zaposlenih. 

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

otrok, zaposlenih in staršev do zdravja. 

 Sodelovanje, svetovanje in obveščanje o nastanku pojava nalezljivih boleznih, kako 

ravnati ob nalezljivih boleznih in ukrepih ob izjemnih situacijah (obveščanje staršev, 

obveščanje vzgojiteljic, čistilk). 

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

igrač in drugega materiala za delo. 

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

higienskih pogojev v vrtcu. 

 Izvaja druge naloge po navodilih ravnateljice in pomočnic ravnateljice. 

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

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

dejavnike. 

 

3. OPIS DEL IN NALOG ORGANIZATORJA ZHR 

 

   Organizator zdravstveno-higienskega režima opravlja naslednja dela in naloge: 

 

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

higienskega režima. 

 Spremljanje in nadzor nad izpopolnjevanjem zdravstveno-higienskih zahtev in navodil 

v vrtcu. 

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

otrok, zaposlenih in staršev do zdravja. 

 Skrb za preprečevanje in obvladovanje nastanka otroških nalezljivih bolezni. 
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 Vodi evidence o odsotnosti otrok zaradi bolezni. 

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

higienskih pogojev v vrtcu. 

 Izvaja ukrepe v skladu z odločbami inšpekcijskih organov. 

 Priprava letnega delovnega načrta za izvajanj zdravstveno higienskega režima v Vrtcu 

Domžale in skrb za izvajanje le-tega. 

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

tekoče šolsko leto v mesecu juniju.  

 Upoštevanje veljavnih zakonskih prepisov, navodil in priporočil strokovnih inštitucij 

ter priprava internih navodil in načrtov, dogovorov in sklepov. 

 Aktivno sodelovanje na aktivih ZHR ob-ljubljanskih vrtcev. 

 Izvaja druge naloge po navodilih ravnateljice. 

 

4. VARNOST IN ZDRAVJE OTROK V VRTCU 

 

Za zdravje otrok je zelo pomembno okolje v katerem živijo. V vrtcu se trudimo v skladu z 

veljavno zakonodajo zagotoviti otrokom čisto, zdravo in varno okolje. Dobro usposobljeno in 

izobraženo vzgojno osebje lahko veliko prispeva k osvajanju načel zdravega življenja in 

promociji le tega nasploh. Zato je pomembno tudi osebno stališče in zavzetost zaposlenih do 

dejavnikov, ki imajo pozitiven in negativen vpliv na zdravje. 

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

zaposlenih je, da zmanjšamo možnost za nezgode in ob nezgodah pravilno ukrepamo.  

 

4.1  Na področju zagotavljanja varnosti in zdravja otrok in zaposlenih bom 

opravljala naslednje naloge: 

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

(Lekarna, Tosama…). 

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

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

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

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

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

obvestila in izvajala preventivne zdravstvene ukrepe po navodilih ministrstva za zdravje 

ali Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

 Svetovanje in nadzor nad izvajanjem zdravstveno – higienskih ukrepov ob pojavu 

nalezljivih bolezni v vrtcu in preventivno ukrepanje v sodelovanju z strokovnim kadrom 

in Zdravstvenim domom Domžale. 

 Priprava raznih zgibank za zdravje v vrtcu. 

 Sodelovanje z Zdravstvenim domom Domžale. 

 Sodelovanje z Zdravstveno inšpekcijo Republike Slovenije (ZIRS). 

 Sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). 

5. ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V VRTCU 

 

5.1 Sistem čiščenja 

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

     bom izvajala naslednje naloge: 

 

 Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, rezervnih delov, sanitetnega in sanitarnega 

materiala za vse enote po predhodnih naročilih (zbirniki po enotah za trimesečno 

obdobje).  

 Svetovanje in nadzor nad zdravstveno – higienskim režimom v igralnicah, umivalnicah, 

sanitarnih prostorih in ostalih prostorih vrtca. 

 Izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo čistilnih sredstev, čistilnih pripomočkov, 

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

in okoljske dejavnike. 

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

ki se bodo v skladu s prioriteto tudi realizirale. 

 

        5.2 Sodelovanje z vodstvom, strokovnimi in tehničnimi delavci  

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

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

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

morebitnimi novimi načini čiščenja). 

 Sodelovanje z dobavitelji čistil in čistilnimi pripomočki. 
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 Sodelovanje s pericami ter spremljanje problematike v pralnicah (urejenost pralnic, 

pravilno ravnanje s perilom ter uporaba pralnih sredstev, skrb za ločevanje posod 

umazanega perila in čistega opranega perila. 

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

spremembah  na zakonodajnem področju, poročila zdravstvenih inšpekcijskih 

pregledov), pomočnicama ravnateljice, vodje enot (v primeru nalezljivih bolezni, 

epidemije oz. večje obolevnosti otrok, povišani ravni trdih delcev v ozračju, 

koncentraciji ozona in reševanje aktualne problematike). 

 Seznanjanje ravnateljice s problematiko ZHR, z naročanjem potrebnih sredstev ter 

iskanje rešitev in odgovarjanje za reševanje nastalih situacij. 

     5.3 Spodbujanje in ozaveščanje k ohranitve čistega okolja 

 Ozaveščanje o zmanjševanju uporabe plastičnih produktov in izdelkov.  

 Postopoma navadne plastične vrečke nadomestiti z eko oz. bio vrečkami, ki so bolj 

prijazne okolju. 

 Ekološko osveščanje pri odlaganju in razvrščanju odpadkov. 

 

5.4 Sodelovanje z vodstvom, strokovnimi in tehničnimi delavci 

 

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

higiene v vrtcih. 

 Samoizobraževanje na delovnem mestu (strokovna literatura, internet, ostali mediji, 

aktiv za organizatorje PZHR Obljubljanske regije). 

 Priprava, pregled in osvežitev spletne strani na zdravstveno – higienskem področju (več 

informacij o zdravju, najpogostejših boleznih, povezave z NIJZ…..) 

 

 

 

 

14. 9. 2020                                                                  Lucija Lapanja 

                                                                 Organizatorka zdravstveno-higienskega režima 
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PREDLOG STRUKTURE  ODDELKOV VRTCA DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

Oddelki 

Palček 

Vir 

Št. 

otr. 

Cicidom 

Vir 

Št. 

otr. 

Kekec Ra 

domlje 

Št. 

otr. 

Mlinček 

Rad. 

Št. 

otr. 

Ostržek 

Rodica 

Št. 

otr. 

Racman 

Dragom 

Št. 

otr. 

Krtek 

Ihan 

Št. 

otr. 

Gaj 

Pre- 

serje 

Št. 

otr. 

Skupaj 

oddel. 

Skupaj 

otrok 

1-2 let 

homog. 

I. starost. 

1 14 - - - - - - - - - - 2 28 1 14 4 56 

2-3 let 

homog. 

I. starost. 

2 28 1 14 - - - - - - - - 2 28 2 28 7 98 

1-3 let 

heterog. 

I.starost. 

1  14 1  14 1  14 - - 1  14 1  14 - - 1  14 6 84 

2-4 let 

kombi- 

nirani 

1 18 - - 1 19 1 19 - - 1 19 3 57 1 19 8 151 

3-4 let 

homog. 

II. starost. 

1 19 - - - - - - - - - - - - - - 1 19 

4-5 let 

homog. 

II. starost. 

2 46 

 

- - - - - - - - - - - - - - 2 46 

5-6 let 

homog. 

II. starost. 

2 48 - - - - - - - - - - - - 1 24 3 72 

3-5 let 

heterog. 

II. starost. 

- - 1 20 1 21 1 21 1 

 

19 

 

1 

 

23 1 21 1 

 

24 

 

7 149 

4-6 let 

heterog. 

II. starost. 

- - 1 20 1 21 1 20 1 21 1 

 

24 

     

3 

 

65 

 

1 

 

23 

 

9 194 

Skupaj 10 187 4 68 4 75 3 60 3 54 4 80 11 199 8 146 47 869 
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU DOMŽALE 

ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI POVEZUJEJO VSE 

ENOTE VRTCA DOMŽALE 
 

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

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

času. 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

 Spoznavanje umetniške zvrsti. 

 Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo. 

 

CILJI: 

 Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja, 

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

umetnosti, komunikacij o sebi in drugih, 

 negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanje z usmerjanjem povečane 

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

virov iz okolja, 

 uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi- plesom in njegovim izraznimi lastnostmi, 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v  plesni umetnosti, 

 razvijanje izražanje skozi plesno umetnost, 

 spodbujanje ustvarjalnosti, 

 otrok izvaja različne plesne formacije.  
 

VSEBINE: 

 Rajalne in gibalne igre, 

 izštevanke, šaljivke, 

 ljudske pesmi in glasba različnih narodov, 

 izmišljanje gibov, gibalnih zaporedij in telesnih položajev, 

 izražanje, komuniciranje in ustvarjanje s plesom in gibanjem, 

 ples v različnem tempu in ritmu, 

 bibarije, 

 ples s soplesalcem v paru in skupini in skupinski plesi. 

 otroški in družabni plesi, 

 bansi, 

 improvizacije; ples z rekviziti, 

 sproščanje ob glasbi, masaže, 

 izmišljanje gibov, 

 elementi folklore. 
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MALA BIBA PLEŠE 
 

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

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

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

starosti in razvojni stopnji otrok. 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 Omogočanje in spodbujanje plesne dejavnosti najmlajših otrok. 

 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju. 

 

CILJI: 

 Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger. 

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

in nog), ravnotežje. 

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

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

lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi. 

 Pridobivanje in spoznavanje osnov plesa. 

 Razgibavanje, sprostitev, uživanje v plesu. 

 Spoznavanje in poslušanje glasbe. 

 Povezovanja gibanja z elementi časa, ritma in prostora. 

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

 

VSEBINE: 

 Rajalne in gibalne igre, 

 izmišljanje gibov, gibalnih zaporedij in telesnih položajev, 

 ples v različnem tempu in ritmu, 

 bibarije, 

 bansi,                                                        

 improvizacije; ples z rekviziti, 

 sproščanje ob glasbi, masaže, 

 izmišljanje gibov, 

 različne oblike plesa (skupno, individualno),  

 organizacijo skupin (krog, kolona …), 

 hitrost (hitro – počasi).  
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MALI SONČEK 
 

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

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

stopenj: 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne in improvizirane športne 

pripomočke. 

 Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa. 

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

vremenske razmere. 

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

starostnih obdobjih. 

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

sistematičnemu delu in celostnemu pristopu pri podajanju gibalnih/športnih vsebin 

predšolskim otrokom. 

 Postopoma do celostnega spoznavanja različnih športnih zvrsti. 

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

in ravnotežje. 

 Seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi. 
 

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

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

 igre na prostem, 

 sprehodi, izleti, orientacijski pohod, 

 igre z žogo, 

 športno popoldne s starši, 

 kros, 

 igre brez meja, 

 ustvarjanje z gibom in ritmom, 

 vožnja s skirojem/kolesom, 

 igre na snegu, 

 rolanje, 

 drsanje, 

 igre z vodo. 
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IGRE NA SNEGU 
 

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

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

potekala v dopoldanskem času, izvajale pa jo bodo strokovne delavke. 

 

OPERATIVNI CILJI: 
 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti v vseh letnih časih. 

 Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti. 

 

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

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja. 

 Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih. 

 Bivanje na prostem v vseh vremenskih pogojih. 

 

VSEBINE: 
 Igre na snegu, ogrevanje, oblikovanje snežnih skulptur. 

 Seznanjanje z zimskimi športi. 

 Sankanje, spuščanje po hribu z lopatami, kotaljenje, skrivalnice, ….. 
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DNEVI KOLESARJENJA 
 

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

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

jo izposodijo v vrtcu. 

 

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

- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

  

CILJI: 

- Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja. 

- Razvijanje ravnotežja. 

- Spoznavanje s kolesom in kolesarsko opremo. 

- Pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom. 

- Navajanje na varno vključevanje v promet. 

- Premagovanje strahu pred vožnjo s kolesom. 

 

VSEBINE: 
- Igra, raziskovanje, opazovanje kolesa, 

- seznanitev s kolesarsko opremo, 

- vaje ravnotežja, 

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

prepoznavanje, nevarnih situacij, upoštevanje pravil), 

- varno ustavljanje, 

- vožnja navkreber in spusti, 

- izvajanje različnih nalog med vožnjo, 

- voziti slalom med ovirami. 
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SPRETNOSTNA VOŽNJA S SKIROJEM 
 

Dan spretnostne vožnje s skirojem izvajajo strokovne delavke vrtca. Zaščitno opremo in skiro 

otroci prinesejo od doma. Skiroje otrokom, ki jih nimajo, izposojo omogoči vrtec. 

 

 

GLOBALNI CILJI: 
- Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti. 

- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

  

CILJI: 

- Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja. 

- Razvijanje ravnotežja. 

- Pridobivanje spretnosti vožnje s skirojem. 

- Navajanje na varno vključevanje v promet, v okolici vrtca, pred vrtcem. 

 

VSEBINE: 
- Vaje ravnotežja, 

- prometna varnost  

- varno ustavljanje, 

- vožnja navkreber in spusti, 

- izvajanje različnih nalog med vožnjo, 

- voziti slalom med ovirami. 
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DNEVI ROLANJA 
 

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

rolati in so rojeni leta 2014 in 2015. Predznanje rolanja ni potrebno, saj jih strokovne delavke 

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

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

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

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

 

GLOBALNI CILJI: 

 Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti. 

 Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin rolanja. 

 

CILJI: 

 Razvijanje ravnotežja in koordinacije gibanja. 

 Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalne 

dejavnosti. 

 Skrb za lastno varnost in varnost drugih. 

 Razvijanje moči, natančnosti, gibljivosti in vztrajnosti. 

 

VSEBINE: 

 Spoznavanje  opreme za rolanje, 

 vaje za ravnotežje, osnovni koraki rolanja,  

 padci in pravilno vstajanje, 

 varno zaviranje,  

 vaje v gibanju,                               

 ustavljanje z zavoro, 

 slalom, 

 vožnja po eni nogi, 

 poligon, vožnja z ovirami. 
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SKRB ZA ZDRAVJE 
 

Medicinska sestra Marjana Hostnik bo obiskala vse predšolske oddelke v našem vrtcu in na 

otrokom primeren način predstavila pomen uživanja zdrave hrane, kaj in katera hrana je zdrava, 

kako skrbimo za svoje zdravje in zakaj se ni potrebno bati zdravnika. 

Zdravstvene delavke iz oddelka zobne preventive bodo večkrat letno obiskale otroke v drugih 

starostnih skupinah. Skrbele bodo za ozaveščanje najmlajših o pomembnosti zobne higiene, 

prikazale bodo pravilno čiščenje zob in pomagale pri premagovanju strahu pred 

zobozdravnikom. 

Za sodelovanje z zdravstvenim osebjem smo dogovorjeni po novem letu. 

 

KULTURNO DOPOLDNE V VRTCU DOMŽALE 

  

Pravljičarka pripoveduje  

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

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

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

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

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

domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta ter sposobnosti miselnega in 

čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.  

Posebnost letos je, da vsaka enota sama organizira kulturno dopoldne s svojo vzgojiteljico. 

Zaradi ukrepov po enotah ne bo hodila ena pripovedovalka pravljic, kot je bilo v praksi do 

sedaj. 

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

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

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

 

NOVOLETNA PREDSTAVA ZA OTROKE 
 

Novoletno predstavo za otroke bodo pripravile vzgojiteljice v vseh enotah. Pripravile bodo 

eno predstavo za otroke prvega starostnega obdobja in eno predstavo za otroke drugega 

starostnega obdobja. 

 

OBISK BOŽIČKA 
 

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

mož- Božiček. Letos bo vrtec organiziral obisk Božička tako, da bo ustrezal priporočilom 

NIJZ-ja oz. situaciji, ki bo v naši državi decembra. Vsekakor se Božičkovemu obisku ne 

bomo odpovedali. 
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN OBISK ČEBELARJA  
 

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

slovenski zajtrk: črn kruh, maslo, med, mleko in jabolka, vse iz domače pridelave, je zelo 

dobra in zdrava popotnica pri ohranjanju zdravja, hkrati pa je tradicionalni slovenski zajtrk 

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

oddelkih Vrtca Domžale..  

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

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

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

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

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

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

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

uničevanja.  

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

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

Zaradi trenutnih razmer obiska čebelarja v novembru ne bomo načrtovali, vse ostale vsebine 

ostanejo. 

 

SODELOVANJE Z GASILCI IN IZVEDBA EVAKUACIJSKE 

VAJE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

gasilska vozila in opremo.  

Skupne evakuacijske vaje, predvsem zaradi vključenosti reševanja namišljenih ponesrečencev 

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

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

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

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

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

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

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

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

čimer utrjujejo pridobljeno znanje in preko različnih sredstev zbirajo dodatne informacije 

(knjige, internet, TV…) 

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

Evakuacijska vaja je uspešno izvedena, če se na zbirnem mestu v čim krajšem času zberejo 
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vsi uporabniki, torej vsi otroci in osebje vrtca. Vzgojiteljice na tak način tudi pridobijo 

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

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

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

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

dobijo.  

 

DELOVNA AKCIJA 
 

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

delovne-čistilne akcije.  

 

VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

doma.  

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

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

nesreče. 

 V tem šolskem letu se bomo priključili v projekt TRAJNOSTNA MOBILNOST, Ministerstva 

za infrastrukturo. 
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI POTEKAJO V 

POSAMEZNIH ENOTAH VRTCA DOMŽALE 
 

 

 

ENOTA CICIDOM 
 

 

   

LUTKOVNA PREDSTAVA 

Skupina: vse 

Vzgojiteljice: vse 

CILJ: 

- Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja. 

VSEBINA: 

Vzgojiteljice bomo izvedle dve lutkovni predstavi. Prva se bo odvila v decembru in druga v 

februarju. Naslova predstav bosta: O kralju, ki ni maral pospravljati in Trije metulji. Obe 

predstavi bosta prilagojeni ogledu otrok obeh starostnih skupin. 

 

BRALNICE POD KROŠNJAMI 

Skupina: vse 

Vzgojiteljice: vse 

CILJ: 

- Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in zabavo, ter pridobiva pozitiven odnos do 

literature. 

VSEBINA: 

Skozi celotno šolsko leto se bodo v vrtcu izvajale bralnice pod krošnjami. Bralci pravljic se 

bodo izmenjevali pri starejših skupinah izmenjevali (otroci in odrasli). Med drugimi bomo 

imele poudarek na pravilnem rokovanju s knjigo. 

 

PRIPOVEDOVALKA PRAVLJIC 

Skupina: vse 

Vzgojiteljice: vse 
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CILJ: 

- Otrok posluša pravljice in ob tem doživlja ugodje, veselje in zabavo, ter pridobiva 

pozitiven odnos do literature.  

VSEBINA: 

V mesecu februarju bo vse skupine obiskala pripovedovalka pravljic, ki bo otrokom na 

zanimiv in ustvarjalen način predstavila pravljico. 

Skupina: ZAJCI                                                                

Vzgojiteljice: Fani Kunavar, Mojca Firm 

 

ZAJČKOVE PRAVLJICE 

 

CILJ: 

- Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta 

(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora). 

 

VSEBINA: 

Po prebrani pravljici, pripovedovanje zgodb ob knjigi v več dnevnem obdobju in s 

spodbujanjem domišljije otrok ob njihovi predstavi zgodbe. Poglobljeno prepoznavanje 

pravljičnega časa, prostora, kraja in pravljičnih likov. 

 

 

BIBARIJE ZA ZAJCE 

CILJA: 

- Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta 

(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora). 

- Otrok  prepoznava,  uživa  in  se  zabava  v  nesmiselnih  zgodbah,  rimah,  različnih  

glasovnih  in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem. 

 

VSEBINA: 

Spoznavanje bibarij otrokom omogoča slišano izraziti z gibom in spodbuja govorno 

napredovanje. Bibarije spodbujajo in bogatijo besedno izražanje, otroke sprošča in jim 

omogoča miselno povezovanje.   
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VESELO TELOVADIM 

CILJ: 

- Razvijanje koordinacije, oziroma skladnosti gibanja celega telesa, moči, natančnosti, 

vztrajnosti, hitrosti in gibljivosti, z namenom pridobivanja na motoričnih 

sposobnostih. 

 

VSEBINA: 

Izvajanje vseh oblik naravnega gibanja, vključevanje dejavnosti, kjer se igra oziroma upravlja 

z različnimi predmeti, vzpostavlja oziroma vzdržuje ravnotežje na mestu in v gibanju. 

Pridobivanje sposobnosti pri izvajanju nalog in odločanju o načinu izvedbe in s tem 

pridobivanju na samostojnosti.  

 

KONCERT 

CILJI: 

- Doživljanje in spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti. 

- Spoznavanje različnih inštrumentov. 

-  

VSEBINA: 

Otrok posluša izvedbe in posnetke izbranih del glasbene literature, sodeluje pri pripravi 

koncerta in se seznani s slišanimi inštrumenti.  

 

 

Skupina: MIŠKE  

Vzgojiteljica: Maja Novak, Darja Iršič 

CILJ: Spodbujati otrokovo potrebo po gibanju, spoznavanje otrokovega lastnega telesa, 

ozavestiti otroke o pomenu sproščenosti za telesno in duševno stanje. 

VSEBINA: V skupini Miške  bomo 1 – 2x tedensko izvajali vadbeno uro v telovadnici. V tej 

uri se bomo igrali gibalne igre, si naredili različne poligone in pozornost namenili različnim 

sprostitvenim dejavnostim, kjer bomo uporabljali domišljijo, zvoke, barve, telesni stik in svet 

čutil. 
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Skupina: MUCKI                                                               

Vzgojiteljici: Polona Kunstelj, Tjaša Cerar 

MUCEK TELOVADI 

CILJ: 

- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

VSEBINA: 

Otrok se skozi gibanje izraža. Potrebno mu je omogočiti čim več gibalnih izzivov, da razvije 

kompleksnejše vzorce gibanja. V skupini miške bomo najmanj enkrat tedensko izvajali 

različne vadbene ure v telovadnici ali zunaj. Vadbena ura bo vsebovala elemente plesa, 

gibalnih iger, poligonov, ipd … 

 

ZDRAV MUCEK V ZDRAVEM TELESU 

CILJ: 

- Otrok oblikuje dobre, a ne toge prehranjevalne navade ter razvija družabnost, 

povezano s prehranjevanjem, 

- pridobiva veščine povezane s telesno aktivnostjo in nego. 

VSEBINA: 

Skupaj z otroki se bomo posvetili dobrim prehranjevalnim navadam. Poudarili bomo pomen 

telesne aktivnosti pri zagotavljanju zdravja otrok in odraslih. 

 

 

PO DOMAČE MAL´ DRUGAČE 

CILJ: 

 Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti 

VSEBINE: 

 Spoznavanje slovenskih ljudskih pesmi, 

 Spoznavanje inštrumentov, 

 Samostojno ustvarjanje z inštrumenti, 

 Ritmično gibanje, 

 Spodbujanje boljše povezanosti med vrstniki. 

 

MUCKI IN BONTONČEK 
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CILJ: 

- Otrok se seznani z bontonom in njegovimi gesli. Gesla bontona tudi aktivno uporablja. 

VSEBINA: 

Otroci bodo spoznavali vljudnostne izraze (dober dan, nasvidenje, hvala, prosim …) in jih ob 

koncu leta tudi aktivno uporabljali. Učili se bomo poslušati in pogovarjati. Vsak mesec bomo 

izbrali novo geslo iz bontona. 
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ENOTA GAJ 
 

 

VRTEC DOMŽALE, ENOTA GAJ  

ŠOLSKO LETO: 2020/2021 

 

ODDELEK: 1-3  LETA 

SKUPINA: MEDVEDKI 

 

VZGOJITELJICA: Barbara Modic 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Urška Miklavčič 

 

 

 

 

                                    

NAČRT OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI SKUPINE MEDVEDKI 

 
 

OBOGATITVEN

A DEJAVNOST 

ČAS 

TRAJANJA 

CILJ VSEBINE 

PRAVLJICE PRI 

MEDVEDKIH 

Oktober - 

junij 

Otrok ob knjigi 

doživlja ugodje, 

veselje, zabavo, 

povezuje estetsko in 

fizično ugodje ter 

pridobiva pozitivni 

odnos do literature. 

Hkrati pa razvija 

sposobost 

domišljijskega 

doživljanja 

literatrnega sveta. 

Ustvarjanje na temo pravljic –likovno, 

lutkovno. 
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VRTEC DOMŽALE, ENOTA GAJ  

ŠOLSKO LETO: 2020/2021 

 

ODDELEK: 2 – 3  LETA 

SKUPINA: ZAJČKI 

 

VZGOJITELJICA: Katja Cerar                                                      

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Brigita Žebaljec 

 

 

OBOGATITVEN

A DEJAVNOST 

 

ČAS 

TRAJANJA 

CILJ VSEBINE 

ZAJČKI 

TELOVADIMO 

oktober–maj Razvijanje moči, 

natančnosti, hitrosti in 

gibljivosti, 

vztrajnosti.  

 

Iskanje lastne poti pri 

reševanju gibalnih 

problemov. 

Vsako sredo bomo v telovadnici spoznavali 

različne telovadbe pripomočke, gibalne igre … 

MALA BIBA 

PLEŠE 

oktober–maj Razvijanje 

ustvarjalnosti in 

komuniciranje z 

umetnostjo. 

 

Vsak torek bomo v večnamenskem prostoru ali 

igralnici spoznavali nove plese in uporabljali 

različne plesne pripomočke. 
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VRTEC DOMŽALE, ENOTA GAJ  

ŠOLSKO LETO: 2020/2021 

 

ODDELEK: 2 – 3  LETA 

SKUPINA: JEŽKI 

 

VZGOJITELJICA: Sonja Orešek                                                      

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Andreja Vuk 

 

 

 

NAČRT OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI SKUPINE JEŽKI 

 

OBOGATITVEN

A DEJAVNOST 

ČAS 

TRAJANJA 

CILJ VSEBINE 

UTRINKI 

SKUPINE JEŽKI 

september –  

junij 

Staršem približati 

otrokovo življenje v 

vrtcu. 

Razveseliti starše in 

otroke. 

- zbiranje izdelkov in fotografij 

posameznega otroka; dodajanje različnih 

utrinkov v zvezek vsakega otroka 

- priprava video utrinkov skupine; ogled 

v mesecu januarju  

 

PUNČKA IZ 

CUNJ (UNICEF) 

 

oktober –  

april 

Preko punčke iz cunj 

vzpostaviti povezavo 

med vrtcem in 

domom; sodelovanje 

z UNICEF-om. 

- izdelava punčke iz cunj v sodelovanju 

s starši 

- razstava dnevnika in punčke na 

razstavi Unicefa 

 

MALA BIBA 

PLEŠE 

oktober –  

maj 

Otrokom na prijeten 

način približati ples. 

-vsak torek bomo v večnamenskem 

prostoru ob petju, glasbi spoznavali 

nove plese, 

- otroci bodo plesali v krogu, parih, 

prosto po prostoru. 
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VRTEC DOMŽALE, ENOTA GAJ  

ŠOLSKO LETO: 2020/2021 

 

ODDELEK: 2–4  LETA 

SKUPINA: LISIČKE 

 

VZGOJITELJICA: Mira Vladimira Vrankar 

POMOČNIK VZGOJITELJICE: Peter Tomažin 

 

 

 

 

                                    

NAČRT OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI SKUPINE LISIČKE 
 

OBOGATITVEN

A DEJAVNOST 

ČAS 

TRAJANJA 

CILJ VSEBINE 

UTRINKI 

SKUPINE  

LISIČKE 

september –  

junij 

Staršem približati 

otrokovo življenje v 

vrtcu. 

Razveseliti starše in 

otroke. 

- pošiljanje fotografij (preko eAsistenta) 

vezanih na tematski sklop, dogajanje v vrtcu … 

- oblikovanje mape različnih utrinkov za 

vsakega otroka (fotografije, pesmi, deklamacije, 

izjave otrok) 

- priprava video utrinkov skupine; ogled na 

velikem platnu v mesecu januarju oz. februarju  

- spodbujanje aktivnega sodelovanja s starši 

npr. vključitev v dejavnost – GREMO NA 

SPREHOD  

 

PUNČKA IZ 

CUNJ (UNICEF) 

 

oktober –  

april 

Preko punčke iz cunj 

vzpostaviti povezavo 

med vrtcem in 

domom; sodelovanje 

z UNICEF-om. 

- izdelava punčke oz. fantka iz cunj oz. večih 

punčk v sodelovanju s starši 

- razstava punčk oz. fantkov v vrtcu  

- razstava punčk na razstavi Unicefa 

 

DAN MALO 

DRUGAČE 

 

september –  

junij 

Otrok ob uporabi 

različnega 

nestrukturiranega 

materiala spoznava 

- igra z različnim nestrukturiranim materialom 

(iskanje igralnih možnosti) 
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lastnosti različnih 

materialov in išče 

različne igralne 

možnosti. 

 

- spoznavanje različnih materialov npr. les, 

kamen, mivka, pesek, odpadna embalaža ...  

- ustvarjanje iz odpadne embalaže 

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

reke) 

- igra z eko igrami 

- modeliranje gline, das mase, plastelina 

 

JURČKU BOMO 

POMAGALI … 

oktober –  

junij 

Seznanjanje in 

uvajanje elementov 

delovne vzgoje v 

življenje otrok v 

vrtcu. 

- dnevno sodelovanje otrok pri pospravljanju 

igrač 

- aktivno sodelovanje otrok pri mesečnem 

urejanju igralnice 

- sodelovanje otrok pri pometanju igrišča 

- sodelovanje otrok pri delovno-čistilni akciji 

- dnevne zadolžitve otrok (v kolikor bo 

dovoljeno s strani priporočil glede Covid-a 19) 

 

VZGOJITELJIC

A 

PRIPOVEDUJE 

september –  

junij 

Spodbujanje veselja 

do pripovedovanja. 

 

- pripovedovanje s kamni 

- pripovedovanje s tulci 

- pripovedovanje s kronicami 

- pripovedovanje v prvi osebi 

- pripovedovanje s paličicami 

- pripoveduj in razširi pesmico 

- kamišibaj 

- dramatizacija 
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VRTEC DOMŽALE, ENOTA GAJ  

ŠOLSKO LETO: 2020/2021 

 

ODDELEK: 4–5  LET 

SKUPINA: MIŠKE 

 

VZGOJITELJICA: Tinkara Avsec 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Ana Štrajhar 

 

            NAČRT OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI SKUPINE 

MIŠKE 

 

OBOGATITVEN

A DEJAVNOST 

ČAS 

TRAJANJA 

CILJ VSEBINE 

IGRAJMO SE V 

ANGLEŠČINI 

september –  

junij 

Otrok spoznava tuj 

jezik – angleščino 

preko igre, pesmi in 

plesa.  

- Angleške pesmi, gibalne in rajalne 

igre 

- Pravljice v angleškem jeziku 

- »Angleški dan« 

- Nastop za starše 

ČRKE IN 

GLASOVI 

 

oktober –  

junij 

Otrok razvija 

prebralne in 

predpisalne 

sposobnosti in 

spretnosti. Otrok 

razvija jezik na vseh 

jezikovnih ravneh. 

- Logopedske zvočne pravljice 

- Pravljice z vajami motorike govoril 

- Igre s črkami (lesene, vstavljanke, 

štampiljke, magneti, itd.) 

- Naredi svoje ime (iz različnih 

materialov) 

- Besedne igre, rime, igre glasov 

VESELA 

MATEMATIKA 

 

september –  

junij 

Doživljanje 

matematike kot 

prijetne izkušnje. 

Razvijanje 

matematičnih 

spretnosti. 

- Delovni listi (priročnik Cicibanova 

matematika) 

- Razvrščanje  

- Zaporedje 

- Manj-več, večje-manjše 

- Simetrija 

- Nasprotja 

- Vzorci 

PRAVLJIČNI 

PALČEK 

 

oktober –  

februar 

Otrok ob knjigi 

doživlja ugodje, 

veselje, zabavo; 

povezuje estetsko in 

fizično ugodje ter 

pridobiva pozitivni 

odnos do literature. 

- Obisk knjižnice s starši 

- Branje s starši doma 

- Pripovedovanje pravljice ali 

pesmice v vrtcu  

- Skupinski izdelek za razstavo 

- Podelitev priznanj 

- Ogled zaključne razstave v knjižnici 
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VRTEC DOMŽALE, ENOTA GAJ  

ŠOLSKO LETO: 2020/2021 

ODDELEK: 4-6 LET 

SKUPINA: PTIČKI 

Vzgojiteljica: Miranda Grošelj  

Pomočnica vzgojiteljice: Anja Repanšek 

                                     

 

NAČRT OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI SKUPINE PTIČKI 

 

 

UTRINKI 

SKUPINE  

PTIČKI 

oktober- 

maj 

Različni načini 

dokumentiranja otrokovega 

razvoja in napredka.  

Staršem približati življenje 

otrok v vrtcu. 

 

Utrinki dejavnosti, ki izhajajo iz tematskega 

sklopa. 

 

Sledenje pomembnih otrokovih prelomnic 

(mejniki otrokovega razvoja). 

 

Reševanje delovnih listov, ki se nanašajo na 

tematski sklop. 

 

Fotografije, komentarji otrok, vzgojiteljice. 

  

Mesečno pošiljanje fotografij staršem po e-

pošti. 

 

Oblikovanje mape utrinkov. 

DAN S 

SKIROJEM 

 

september Pridobivanje spretnosti vožnje 

s skirojem. 

Spoznavanje osnovnih 

varnostnih ukrepov, ki so 

potrebni pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti ter ozaveščanje 

skrbi za lastno varnost in 

varnost drugih. 

Vožnja s skirojem. 

 

Spretnost vožnje s skirojem na poligonu. 

 

Skrb za lastno varnost in varnost drugih. 
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PRAVLJIČNI 

PALČEK 

oktober-

februar 

Otrok ob knjigi doživlja 

ugodje, veselje, zabavo, 

povezuje estetsko in fizično 

ugodje ter pridobiva pozitiven 

odnos do literature. 

Otrok se uči samostojno 

pripovedovati. 

Otrok posluša svoji starosti primerne pravljice, 

zgodbice, pesmi, deklamacije. 

 

Samostojno pripoveduje zgodbice, jih obnavlja. 

 

Pregledovanje, prebiranje slikanic v knjižnem 

kotičku. 

RIŠEM, PIŠEM 

(grafomotorične 

vaje) 

september

-maj 

Razvijanje prstne spretnosti 

oziroma t. i. fine motorike. 

Otrok v svojem zvezku odkriva in razvija 

prstne spretnosti ter reševanje problemov. 

 

 

Vrtec Domžale, enota Gaj 

SKUPINA SOVE 

Starost otrok: 5 – 6  let 

Vzgojiteljica: Jasna Bizjak 

Pomočnica vzgojiteljice: Tamara Ćosić 

Šolsko leto 2020/2021 

 

NAČRT ZA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI SKUPINE SOVE 

 

 Trajanje Glavni cilj projekta Načrtovane vsebine 

PRAVLJIČNA 

JOGA 

oktober – maj    Sprostitev z namenom 

spodbujati potrpežljivost, 

spoštovanje in samozavest 

Domišljijsko popotovanje. 

Seznanitev s pravilno držo. 

Vaje za ravnotežje in gibčnost. 

Izvajanje joge v naravi. 

 

PRAVLJIČNI 

PALČEK 

oktober- 

februar 

 

Otrok ob knjigi doživlja 

ugodje, veselje, zabavo 

ter pridobiva pozitivni 

odnos do literature. 

Spodbujanje 

družinskega branja. 

Otrok spoznava primerne 

slikanice. 
Otrok nastopa pred sovrstniki. 

Uporaba AV sredstev. 

Uporaba slikanice kot 

elementa porajajoče se 

pismenosti. 

 

RASTEMO S 

SOVO 

oktober – maj Utrinki skupine skozi 

celo leto. 

Zbiranje  fotografij skupine in 

posameznika. 

Zbiranje in dokumentiranje 

otroških slik in izdelkov. 

Zbiranje delovnih listov. 
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ENOTA KEKEC 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST V ENOTI KEKEC 

 » KEKEC TELOVADI » 

VZGOJITELJICE: ANDREJA BIGEC, MARTINA PAVLIČ, JANA LJUBI 

POM. VZG.: SAŠA POGAČAR, MOJCA NOVAK, JANA OREHEK 

SKUPINE: 2- 4,3-5, 5-6 LET 

Projekt bo potekal vsak petek v garderobi vrtca. 

Sodelovale bodo tri skupine. Vsaka posebej. Vmes bomo orodja in sredstva razkužili in 

prezračili prostor. 

Garderobo bomo spremenili v telovadnico. Pripravili bomo več postaj, uporabili različna 

sredstva, pripomočke in orodja. 

CILJI PROJEKTA: 

- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 

- Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 

- Omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti 

- Razvijanje gibalnih sposobnosti 

- Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov 

- Spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti 

- Razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja ( koordinacija gibanja celega 

telesa, rok in nog ), ravnotežje 

- Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja 

- Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora ( kje in kako se telo giba 

)spoznavanje različnih položajev in odnosom med deli lastnega telesa, med predmeti 

in ljudmi 

- Iskanje lastnih poti pri reševanju gibalnih problemov 

- Otrok spoznava, da mu telesne vaje pomagajo ohranjati zdravje 
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ENOTA KRTEK 

 

 

 

ENOTA KRTEK  

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI  2020/2021 

  

SKUPINA: SONČKI, 2 - 3 LET  

Trajanje: Skozi celo šolsko leto 

1. ZNAM, ZMOREM, HOČEM! 

Cilj: razvijanje ustvarjalnosti, domišljije ter samostojnosti na vseh področjih. 

 

Vsebine:  

Usmerjalo nas bo vodilo: Pomagaj mi, da naredim sam! Bistvo samostojnosti je, da otrok dela 

sam, vendar pa ni prepuščen samemu sebi, vzgojitelji in starši  mu pri tem pomagamo. Naša 

naloga je, da otroke naučimo, kako shajati brez nas. Preko rutine in dejavnosti na vseh 

področjih bomo spodbujali otrokovo motivacijo za samostojnost. Poudarek bo na postopnem 

razvoju samostojnosti in osamosvajanju skozi igro in z lastnimi poskusi. Samostojnost otrok 

bomo razvijali s pomočjo zgleda odraslih  in vrstnikov ter s spodbudo, predlogi, pohvalo, 

potrpežljivostjo in z zaupanjem. 

 

2. GLASBENE IZŠTEVANKE  

Cilj: ritmično izreko ter petje spremlja z različnimi glasbili ali z gibanjem. 

 

Vsebine:  

Izštevanke vsebujejo v svojem ritmu izgovarjanja določeno kvaliteto, ki spodbuja ritme v 

otrokovem telesu ali pa je v skladu z otrokovimi naravnimi ritmi (dihanje, bitje srca). Zaradi 

tega neposredno vplivajo na razvijanje sposobnosti pomnjenja. Glasbene izštevanke si bomo 

tudi pripevali in jih spremljali z različnimi glasbili. Uporabljali jih bomo tudi kot ritmične 

igre, ki jih bomo izvajali  s celim telesom ali s posameznimi deli telesa. 

 

Slavica Perpar Ibrčič, vzgojiteljica 
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SKUPINA: ŽABICE 4-6 let 

3. ŽABJI ZVEZEK  

Trajanje : od oktobra do maja 

Globalni cilj:  

- spodbujati otrokovo grafomotoriko ter predbralne sposobnosti 

Operativni cilji:  

- otroke spodbujati k razvoju predbralnih sposobnosti 

- omogočiti, da spoznajo simbole za zapisovanje 

- pridobivanje orientacije na listu, veselje do reševanja nalog in navajanje na skrb za 

svoje stvari 

- razvijanje prstne spretnosti oz. t.i. fine motorike 

Vsebine: 

- seznanitev z abecedo, risanje črk  in števil na različnih površinah ( mivka, tabla,..), 

pisanje črk 

- reševanje učnih listov 

- spremljanje napredka pri vajah za fino motoriko 

- oblikovanje črk iz modelirnih mas, nestrukturiranega materiala,… 

 

 

4. ŽABJA GLASBENA DELAVNICA   

Globalni cilj:  

     -doživljanje, spoznavanje, uživanje in izražanje skozi glasbene dejavnosti 

Operativni cilji:  

- razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja 

- doživljanje umetnosti glasbe kot družbenega in kulturnega življenja  

 

Vsebine: 

- rokovanje z instrumenti 

- spoznavanje instrumentov  

- izdelovanje malih instrumentov 

- petje pesmi v obsegu svojega glasa 

- spremljanje petja z glasbili 

- poslušanje glasbenih pravljic,… 
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5. ŽABJA TELOVADBA  

Globalni cilj:  

- razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja ( koordinacija gibanja celega telesa, 

rok nog), ravnotežje 

Operativni cilji:  

- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja ( hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, 

plazenje, plezanje,…) 

- doživljanje umetnosti glasbe kot družbenega in kulturnega življenja  

- spoznavanje različnih elementarnih iger 

- iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov 

 

Vsebine: 

- gibalne minutke 

- sprostitvene igre 

- igre na igrišču, večnamenskem prostoru 

- daljši sprehodi, gibanje na prostem v naravi 

- igre z žogo 

- uporaba različnih športnih rekvizitov 

 

Slađana Trapić, vzgojiteljica 

 

SKUPINA: KRESNIČKE, 3-5 LET 

 

6. KRESNIČKE SPOZNAVAJO RAZLIČNE ZVRSTI GLASBE 

 

Cilji:  

-otroci spoznavajo različne zvrsti glasbe (klasično glasbo, ljudske pesmi, rock/pop, jazz, 

ambientalna glasba), 

-približati otrokom glasbo, da v glasbi uživa in se sprosti, 

-spoznavanje inštrumentov in prepoznavanje le teh, 

-ustvarjanje glasbe. 
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Dejavnosti:  

Skozi celo leto bomo poslušali različne zvrsti glasbe, se pogovarjali o zvrsteh, spoznavali 

bomo inštrumente, jih prepoznavali si jih čim več ogledali v živo. Z otroki bomo ustvarjali 

glasbo, (na različne načine: z rokami, s kamni, s topotanjem z nogami, z glasom, z različnimi 

predmeti) in inštrumente. Ogledali si bomo koncert, orkester... 

 

7.KRESNIČKE SE GIBAJO 

 

Gibanje je zelo pomembno za otroke, zato se bomo, tako kot vsako leto, veliko gibali. 

Vsakodnevno bomo imeli gibalne minutke, poleg gibalnih minutk pa bomo imeli enkrat 

tedensko športni dan. Imeli bomo različne dejavnosti, od poligonov, različnih postaj, do joge 

za otroke, različne gibalne urice s pripomočki. Cilj je, da se otroku gibanje približa, da je 

otrokom gibanje všeč, da jim gibanje ne predstavlja nekaj negativnega, napornega, pač pa 

nekaj prijetnega, zdravega in zabavnega. 

 

 Katja Frol Štefan, vzgojiteljica 

 

 

 

SKUPINA PIKAPOLONICE, 1-2 LET 

8. MALA BIBA RAJA 

 

Cilji:  

 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

 Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora, 

 

V skupini Pikapolonice bomo izvajali tudi Mala bibo raja, ki bodo sestavljene predvsem iz 

gibalno-rajalnih iger primernih za otroke stare 1-2 leti.  

 

 

 

 

9. GIBALČEK  

 

Cilji:  

 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

 Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora, 
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 Razvijanje koordinacije, skladnosti gibanja (koordinacija rok, nog, celega telesa), 

ravnotežje, 

 

Dodatno dejavnost bomo izvajali od novembra ali celo oktobra 2020 do aprila 2021 in bo 

zajemala vsakodnevne gibalne minutke, izvajanje joge za otroke – otroci se bodo na otrokom 

primeren način (preko zgodb, s pomočjo živali, slik) seznanjali z jogijskimi položaji, se 

sproščali itn. Imeli bomo tudi gibalne urice (v igralnici, skupnem prostoru, atriju ter v garderobi, 

kjer bodo otroci plezali, se plazili, skakali, tekli, uporabljali telovadne pripomočke (blazine, 

žoge, tuneli, obroči, palice, stožci itn.) in hodili po čutni poti. Otrokom bomo skušali dajati njim 

primerne gibalne izzive. 

 

 

10. GLASBENE URICE  
 

Cilji:  

 Otrok posluša in po svoji zmožnosti poje otroške, ljudske in umetne pesmi v obsegu 

svojega glasu ter ob spremljavi glasbenega inštrumenta  

 Otrok posluša zvok glasbenih inštrumentov (Orffov inštrumentarij in klasična kitara) 

 Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo 

 

Otroci bodo imeli možnost poslušati in po svojih zmožnostih peti veliko pesmi primernih 

njihovi starosti ob spremljavi glasbenega inštrumenta (kitara, flavta, klaviature), se preizkusiti 

v igranju na Orffov inštrumentarij oz. bodo pesmi spremljali s ploskanjem, topotanjem, 

udarjanjem itn. Peli bomo otroške  pesmi, ljudske pesmi itn.  

 

Alenka Lovšin, vzgojiteljica 

 

Skupina: Miške, 2-4 let 

11. PRAZNUJEM S KNJIGO 

 

Cilj: otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter 

pridobiva pozitivni odnos do literature. 

Vsebine: Letošnja praznovanja rojstnih dni bomo obogatili s knjigo. S starši smo se 

dogovorili, da na dan praznovanja prinesejo z otrokom knjigo, ki jo bomo tisti dan prebrali in 

bo osrednja nit praznovanj. Knjiga bo po končanem praznovanju podpisana in bo imela mesto 

v knjižnem kotičku, kjer jo bodo lahko otroci po želji listali do konca šolskega leta. Namen 

obogatitvene dejavnosti je spodbujati otroke k uporabi knjižnega gradiva, ter mu tako 

privzgojiti veselje in ugodje do literature. Spodbujali bomo vključevanje knjižnega gradiva v 

vrtcu, kot v povezavi z družino. 

Valentina Lukan, vzgojiteljica 
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Skupina: Polži, 2-4let 

12.MALČEK SKAKALČEK 

 

 

Globalni cilji: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 

- razvijanje gibalnih sposobnosti 

- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti 

 

Cilji:  

- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja 

- iskanje lasten poti pri reševanju gibalnih problemov 

- uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila 

- spoznavanje različnih športnih orodij, pripomočkov, njihovo poimenovanje in uporaba 

 

Dejavnost bo potekala večkrat mesečno v večnamenskem prostoru vrtca oziroma v primeru 

lepega vremena zunaj (igrišče, parkirišče, gozd, travnik….). Mislim, da otroke ne bo potrebno 

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

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

različnih poligonih ter na igranju gibalnih iger. Za umirjanje in zniževanje srčnega utripa ob 

koncu vadbenih ur bom uporabila različne elemente masaž , sprostitvenih iger in joge. 

 

13. POLŽEV KROG 

 

Globalni cilji: 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 

- spoznavanje samega sebe 

- seznanjanje z zdravim, umirjenim načinom življenja 

 

Cilji: 

- otrok spoznava kaj potrebuje za krepitev duševnega zdravja 
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- otrok spoznava, da mu telesne vaje in sprostitev pomagajo ohranjati zdravje 

- negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa 

 

Dejavnost bo potekala skozi vse leto, glede na potrebe otrok,  

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

nameravam vključiti osnovne elemente masaže, joge, sprostitvenih iger, različnih tehnik 

dihanja, umirjanje ob zvočnih skledah in gongu.  

 

14. PO LUŽAH 

 

 
Globalni cilji: 

-Osvajanje osnovnih gibalnih konceptov (hoja z dežnikom, v gumijastih škornjih, skakanje po lužah…) 

 

Cilji: 

-otrok se navaja na hojo z dežnikom 

- spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri gibanju oziroma hoji v 

dežju  

Dejavnost bo potekala priložnostno, glede na vreme. Z otroki bomo hodili na sprehode v 

dežju. Otroci se bodo navajali na hojo z dežniki, v gumijastih škornjih ter v dežnih plaščih. 

Poudarek bo tudi na varnosti, saj bodo morali skrbeti tudi za varnost ostalih in seveda tudi na 

to, da sami držijo dežnik nad glavo. Del časa pa bomo namenili tudi brezskrbnemu skakanju 

po lužah, pri čemer ne dvomim, da bodo vsi uživali. 

 

 

 

15. V GOZDU 
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Globalni cilji: 
-spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

-pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti 

 

Cilji: 

-Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in 

nog), ravnotežje 

-otrok raziskuje v gozdu 

-otrokom približati gozd kot prostor, kjer se lahko umirijo, sprostijo 

 

 

Z otroki bomo priložnostno obiskovali bližnji gozd, kjer bomo izvajali različne dejavnosti. V 

gozdu bomo raziskovali, se gibali, poslušali zgodbe, se igrali različne igrice…  K sodelovanju 

bomo povabili tudi starše in del naših skupnih druženj tudi izvedli v gozdu.  

Otroci bodo imeli na voljo tudi veliko časa, da bodo gozd samostojno raziskovali, midve pa 

jih bova po potrebi usmerjali in seveda skrbeli za varnost.  

 

Jana Strojan, vzgojiteljica 

 

Skupina Metulji, 1-2 let 

 

16. GIBALNA IGRALNICA 

 
Cilji: 

 

- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja 

- iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov 

- spoznavanje različnih športnih orodij, pripomočkov, njihovo poimenovanje in uporaba 

 

 

 

Dejavnost bo potekala enkrat tedensko v večnamenskem prostoru vrtca oziroma v primeru 

lepega vremena zunaj. Izvajali bomo različne dejavnosti, da se bodo otroci res dodobra 

razgibali. Poudarek bo na premagovanju ovir na poligonih. Za umirjanje ob koncu vadbenih 

ur bom uporabila različne elemente masaž, sprostitvenih iger in joge. 

 

 

 

17. BRALNICE PO KROŠNJAMI Z LUTKO IN BIBARIJO 

 

 

Cilji: 

 

- otrok razvija zmožnost domišljijske rabe jezika 

- otrok se uči pravilnega rokovanja z lutko 

- otrok ob knjigi doživlja ugodje, pridobiva pozitiven odnos do literature 
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Dejavnost bo potekala dvakrat mesečno zunaj pod krošnjo v lepem vremenu oziroma v 

primeru slabega vremena bom izvajala to dejavnost  v večnamenskem prostoru.  

 

 

Namen dejavnosti: 

 

Otroke bom seznanila z bibarijami, deklamacijami, prstnimi igrami, ljudskimi, 

klasičnimi in avtorskimi pravljicami kvalitetne otroške literature. 

 

Janja Dragar Ribič, vzgojiteljica 

 

 

 

Skupina Gosenice, 2-3 let 

 

18.MALA BIBA PLEŠE 

Mala Biba pleše je dejavnost pri kateri, se bodo otroci spoznali z različnimi plesno-gibalnimi 

dejavnostmi. Izvajali jo bomo enkrat na mesec v dopoldanskem času. 

Cilji: 

-doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja, 

-razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav, 

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

sredstvi 

-doživljanje, spoznavanje in uživanje v plesni umetnosti, 

-razvijanje in izražanje skozi plesno umetnost, 

-spodbujanje ustvarjalnosti, 

-otrok izvaja različne plesne formacije 

 

Vsebine: 

-RAJALNE IN GIBALNE IGRE - Poplava, potres, letalo; Sprehod gosenice, Ptički v gnezda, 

Oponašanje živali, Moji mali prstki 

-LJUDSKE PESMI IN PLESI - Abraham ma sedem sinov, Katarina barbara, ljudska 

pravljica/pesem 

-BIBARIJE - Panj, Deset prstkov, Gosenica je lezla, Mi pa hiško zidamo, Moji mali prstki 

-IMPROVIZACIJA; PLES Z REKVIZITI - Snežinke plešejo in spijo 

-SPROŠČANJE OB GLASBI, MASAŽE - Masaža gosenice, Čebelji dih, Domine 

 

Tjaša Rožič, pomočnica vzgojiteljice 
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Skupina  ČRMLJI, 4-6 let 

 

19. MOJ ZVEZEK 

Cilji: 

-Otrok se navaja na skrb za svojo last 

-Otrok se orientira na papirju 

-Otrok rešuje grafomotorične vaje 

-Otrok samostojno riše po pravljici ali navodilih 

 

 

V letošnjem letu se bomo posvetili predvsem orientaciji na papirju ( zgoraj, spodaj, levo, 

desno), saj sva opazili da nekateri še nimajo razvitih teh sposobosti. Ker se bo drugo leto 

pričela šola, bova le vse te dejavnosti izvajali v zvezku. V zvezek bomo lepili, risali po 

pravljicah ali določenih navodilih ( ob tem bomo uporabili manj papirja. Zvezek pa bo ob 

koncu leta otrok ostal lep spomin na vrtec. 

 

 

20. PO HRIBČKIH Z MARTINO 

Cilji: 

-Raziskovanje nepoznanih hribčkov. 

-Opazovanje spreminjajoče se narave 

-Povezava s projektom »Moj kraj«. 

 

Z otroci radi bivamo v naravi. Zato sva se odločili, da naš kraj pobližje spoznamo. Skupaj z 

Martino Učakar bomo pobližje spoznali hribčke v okolici našega vrtca. Sami smo se že 

povpeli na hrib Križentaver oz. Velik vrh, druge pa bomo spoznali skupaj z našo vodnico. Ob 

vsakem vzponu bomo opazovali naravo, poslušali zvoke, se gibali, predvsem pa bomo 

poskrbeli za zdravje vseh nas. 

 

 

                                                                  Katarina Košenina, vzgojiteljica 
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ENOTA MLINČEK 
 

LDN OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 2020 – 2021 

 
- Obogatitveno dejavnost Biba pleše bo v skupini Ribice vodila Maja Cerar Jeretina ob 

petkih od 9.00 – 9.45 

- Obogatitveno dejavnost Biba pleše bo v skupini Ptičkov vodila Saša Starič ob petkih 

od 9.00 – 9.45 

- Obogatitveno dejavnost mala Biba pleše v skupini Miške bo vodila Damjana Rode ob 

petkih od 9.00 – 9.45. 

 

 

1. DELOVNA VZGOJA 

PODROČJE: DRUŽBA 

GLAVNI CILJ PROJEKTA:  

 Seznanjanje in uvajanje elementov delovne vzgoje v vsakdanje življenje otrok v vrtcu.  

 Otroke navajati na delovne navade. 

 

IZVAJA:  strokovni delavci v svojih skupinah 

VSEBINE:  

 Dežurstva v skupini. 

 Urejanje kotičkov 

 Pometanje v igralnici in na igrišču. 

 Brisanje stolov, miz, polic… 

 Pospravljanje igrač 

 Urejanje kopalnice, garderobe, igralnice. 

 Urejanje igrišča. 

 Pobiranje smeti. 

 Pometanje mivke okrog peskovnika. 

 Grabljenje listja na igrišču. 

Obogatitvena dejavnost bo potekala vsak ponedeljek dopoldne po skupinah in na igrišču. 
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2. BRALNICE POD KROŠNJAMI 

PODROČJE: JEZIK 

IZVAJA:  strokovni delavci v svojih skupinah 

CILJ: 

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

pridobiva pozitivni odnos do literature. 

VSEBINE:  

 Prebiranje knjig in slikanic na prostem. 

 Pripovedovanje vsebine zgodb otrok ob slikanicah (Bralni palček). 

 Poslušanje pravljic, ugank, zgodb. 

 Spoznavanje različnih literarnih del. 

 Izmišljanje in pripovedovanje. 

 Poslušanje in doživljanje glasnega branja. 

 Razvijanje bralne kulture. 

Branje vzgojiteljic in vzgojitelja otrokom. 

Obogatitvena dejavnost bo potekala celo šolsko leto in bo otrokom na voljo ves čas. 

 

Radomlje, 12. 9. 2020                                                                                           Mlinčkovi 

 

 

3. GLASBENA DELAVNICA: MURNČKI 

IZVAJA:  

- vzgojiteljica Dragica Repanšek v skupini Ptički 

NAMEN:  

- Otrokom omogočam različne izkušnje in doživljanja v glasbeni umetnosti.  Otrok je 

ustvarjalec, poslušalec, gledalec in izvajalec glasbenih dejavnosti. 

KDAJ:  

- vsak drugi petek od 9 - 9.45 v igralnici Ptičkov 

GLAVNI CILJ:  

- Doživljanje, spoznavanje, uživanje in izražanje skozi glasbene dejavnosti. 

CILJI:  

- doživljanje umetnosti glasbe kot družabnega in kulturnega življenja 

- odkrivanje in negovanje specifičnih sposobnosti, nadarjenosti 

- razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja 

- uporaba in razvijanje spretnosti (glas, instrument, igra, govor). 

NAČELA:      

- Kritičnega vrednotenja 
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- Sodelovanja z okoljem 

- Enakih možnosti 

- Multikulture 

- Omogočanje izbire in drugačnosti 

- Uravnoteženosti 

- Vertikalne povezanosti 

 

VSEBINE: 

- S petjem, igranjem in zamišljanjem glasbo doživlja, poustvarja, komunicira z njo,  

- Ritmično izreka enostavne izštevanke in šaljivke 

- Petje ritmično spremlja z glasbili in gibanjem 

- Posluša, posnema, razlikuje zvoke 

- Posluša izvedbe posameznih del 

- Poje v obsegu svojega glasu 

- Doživlja in opazuje igranje odraslega 

- Posluša glasbeno pravljico in v njej sodeluje 

- Spoznava instrumente in na nje igra 

- Izdela enostaven instrument 

- Sodeluje v GDI. 

 

 

 

 

Radomlje, 12. 9. 2020                                                               Vzgojiteljica: Dragica Repanšek 
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ENOTA OSTRŽEK 
 

 

 
IZVAJALI BOMO SKUPNE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI  ZA VSE ENOTE 

VRTCA DOMŽALE:  

 
 PRAVLJIČNI PALČEK (skupina Pikapolonice) – v sodelovanju s Knjižnico 

Domžale 

 

 BIBA PLEŠE (skupini Metulji in Pikapolonice) 

 

 MALA BIBA PLEŠE (skupina Medvedki) 

OSTRŽKOVA GALERIJA 

obogatitvena dejavnost enote  

Ob Tednu otroka (oktobra) in v mesecu kulture (februar) bomo v enoti razstavili izdelke otrok 

naše enote. 

 

GIBANJE OB PETJU    

obogatitvena dejavnost skupine MEDVEDKI 

V najmlajši skupini bomo vsaj en krat tedensko, združevali gibalno dejavnost z 

glasbeno dejavnostjo. Otroci se pesmi igraje učijo, hkrati pa nam pesmice dajejo možnost za 

še več gibanja. Otroci so že po naravi na obeh področjih odzivni, zato želimo to naravnanost 

še spodbujati. 

Cilji:  

- razvijati čut za ritem 

- navajati otroke na usmerjanje pozornosti k vsebini 

- otroci se navajajo hkrati prepevati in gibati 

- razvijati veselje in zanimanje za gibanje in petje, povezovati tudi z drugimi 

področji 

Marjeta Osolin 
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MOJI DNEVI V VRTCU 

obogatitvena dejavnost skupine METULJI 

 

 

S tem projektom želiva staršem in otrokom približati  življenje v vrtcu, hkrati pa jim ustvarjava lepe 

spomine na skupino in delo v njej za celo življenje. Oblikovali bova zvezek vsakega otroka, v katerem 

bova celo leto zbirali risbe, fotografije, pesmi, deklamacije, anekdote in dogodivščine vseh otrok v 

skupini, otroci pa bodo sami vanj tudi ustvarjali. Otroke bova skozi celo leto, ob različnih priložnostih 

tudi fotografirale in slike hranile v njihovem zvezku. 

 

GLOBALNI CILJ: doživljanje vrtca kot okolja v katerem so enake možnosti za vse. 

 

CILJI: 

 

 Zbiranje in dokumentiranje otrokovih izdelkov. 

 Seznanjanje s širšo družbo in kulturo. 

 Staršem približati dneve otrok v vrtcu. 

 

VSEBINE: 

 

 Zbiranje fotografij otrok. 

 Zbiranje otrokovih izdelkov. 

 Beleženje pomembnih dogodkov v otrokovem razvoju. 

 Anekdote, zapiski, utrinki….. 

 

 

Saša Šinkovec 
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ABC GIBANJA 

 

obogatitvena dejavnost skupine PIKAPOLONICE 

 

Z izvedbo obogatitvene dejavnosti ABC GIBANJA želim doseči sledeče cilje: 

 Otrokom omogočiti gibalne dejavnosti, ki jim bodo predstavljale ustrezne izzive. 

 Ustvariti stimulativno okolje in spodbude, da otroci iščejo lastne poti pri reševanju 

gibalnih problemov - poudarek  je na samostojnem reševanju problemov in spodbujanju  

ustvarjalnosti. 

 Igra kot motiv za delo.  Otrokov cilj naj bo uspeh v igri, cilj vzgojitelja pa, da otrok pri 

tem izvaja gibalne naloge, ki mu jih zastavi. 

 Predstavitev osnovnih elementov različnih športov preko igre, z uporabo ustreznih  

športnih pripomočkov, ki so prilagojeni otrokovi razvojni stopnji.  

 Gibanje naj  daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, ponosa in zaupanja v svoje 

sposobnosti. 

 Razvoj otrokovih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. 

 Otrok  postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti. 

 Omogočanje različnih senzoričnih zaznav. 

 Spoznavanje delovanja lastnega telesa (kako hitro bije srce, kako se počutim…). 

 Spodbujanje sodelovanja in upoštevanje dogovorjenih pravil. 

 Spodbujanje zdravega življenjskega sloga. 

 

  
 

Cilje bomo dosegli z različnimi dejavnosti in metodami dela: 

 izvedbe nalog na različnih poligonih, 

 vadba po postajah, 

 elementarne igre z naravnimi oblikami gibanja in uporabo športnih rekvizitov 

(osnovne prvine športnih iger), 

 osnovne prvine gimnastike in atletike (prevali, opore, vese, skoki, meti), 

 čutne poti, 

 vaje sproščanja, 
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 navzkrižna gibanja. 

 izleti, sprehodi v okolici vrtca z dodatnimi gibalnimi nalogami 

 

 

Vadba bo potekala v večnamenskem prostoru vrtca in/ali na igrišču vrtca ali v naravi 

dopoldanskem času. Vadba bo bila prilagojena razvojni stopnji otrok in njihovim interesom.  

 

             Tadeja Mišmaš 

 

 

 

PRAVLJIČNE USTVARJALNICE 

 

obogatitvena dejavnost skupine PIKAPOLONICE 

 

 

Z obogatitveno dejavnostjo Pravljične ustvarjalnice želiva doseči sledeče cilje: 

 

o ob poslušanju in pripovedovanju pravljic in drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; s književno osebo se identificira ter doživlja književno 

dogajanje, 

o otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta 

(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora), 

o doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, 

o otrok  ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje 

in pridobiva pozitiven odnos do literature, 

o otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu, 

o spodbujanje empatije, vrednot, spoštovanja. 

o otrok se uči izraziti doživljanje ob poslušanju pravljice preko različnih izraznih 

sredstev: risanje, barvanje, gibanje, mimika… 
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Otroci bodo poslušali pravljico ali pesem, nato pa bodo ustvarjali v povezavi z zgodbo, temo 

pravljice ali opazovano ilustracijo. 

Tematika pravljic bo vezana na letne čase, trenutne tematske sklope skupin, dogajanjem v 

vrtcu in s poudarkom na razvijanju vrednot (prijateljstvo, sočutje, vljudnost, spoštovanje). 

 

Otroci bodo nekatere izdelke (risbe) spravljali v mapo. Ob zaključku Pravljičnih ustvarjalnic 

bo vsak otrok izdelal Pravljično o mapo. 

 

Dejavnost je predvidena vsak ponedeljek. 

 

Občasno bova povezovali bova dejavnosti Pravljčnih ustvarjalnic in Glasbeno- plesnih 

dopoldnevov. 

 

 

                                                                         Nataša Okorn in Tadeja Mišmaš 

 

 

 

GLASBENO-PLESNO DOPOLDNE 

 

obogatitvena dejavnost skupine PIKAPOLONICE 

 

Z obogatitveno dejavnostjo Glasbeno- plesno dopoldne doseči sledeče cilje: 

 

- spodbujanje radovednosti in veselja do glasbe in plesa 

- doživljanje glasbe in plesa kot del družabnega in kulturnega življenja 

- razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem 

- negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja, 

zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju glasbe in plesa 

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

o umetnosti, komunikaciji, sebi in drugih 

- negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

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

virov iz okolja 

- oživljanje in spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti 

- razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih, 

plesnem, dramskem, likovnem, glasbenem, filmskem idr. 

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

umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami 

in tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi 
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Dejavnosti Plesno- gla  sbeno dopoldnevov: 

- Otrok nterpretira znake, simbole, dogodke, dela, stvari itn. iz življenja in umetnosti 

z glasom ali/in gibom 

- Nastopa pred publiko in kamer 

- Sreča se z umetnostjo različnih in drugačnih kultur 

- Pri mnogih in različnih bitjih, naravnih, ustvarjenih in umetniških predmetih, 

objektih, delih, dogodkih, procesih opazuje vizualne značilnosti: oblike, barve, 

svetlosti, smeri, prostorske in velikostne odnose 

- Glasbo izvaja, ustvarja, posluša, zamišlja in se z njo izraža ter komunicira 

- Posluša izvedbe in posnetke izbranih del glasbene literature 

- Poje otroške, ljudske in umetne pesmi v obsegu svojega glasu 

- Izvaja ritmične, melodične in ritmično-melodične vzorce s ploskanjem, topotanjem 

in igranjem na mala ritmična in melodična glasbila 

- Posluša, izvaja in pomni ritmično-melodične celote 

- Preizkuša zvočne značilnosti glasu in glasbil 

- Išče in izdeluje enostavna zvočila in glasbila ter igra nanje 

- Se igra, posluša, izvaja, si izmišlja zvoke in glasbo ter odkriva in spoznava 

značilnosti zvoka: jakost, trajanje, barvo in tonsko višino 

- Sodeluje pri glasbenih didaktičnih igrah 

- Si izmišlja, improvizira krajše ali daljše glasbene motive, melodije, pesmi 

- Se z gibanjem in plesom izraža, komunicira in ustvarja 

- Uri in občuti dele in celoto telesa v različnih načinih gibanja in mirovanja 

- Igra se in vadi koordinacijo in ravnotežje 

- Opazuje, izvaja, pleše in razlikuje oblikovne prvine različnih mirovanj in gibanj na 

mestu in v različnih talnih in prostorskih vzorcih, v različnem tempu, ritmu in 

stopnjah napetosti ter sestavlja prvine v manjše in večje, bolj ali manj samostojne 

plesne celote 

- Pri plesu opazuje in razlikuje odnose med deli telesa, med telesom in podlago ter 

predmetom, odnos s soplesalcem v paru in skupini 
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- Se igra, vživlja in posnema živali, osebe, odnose med njimi z uporabo glasu, 

telesa, prostora, lutke, predmeta, kostima, maske 

 

Občasno bova povezovali bova dejavnosti Pravljičnih ustvarjalnic in Glasbeno- plesnih 

dopoldnevov. 

 

Dejavnost je predvidena vsak četrtek. 

 

Nataša Okorn in Tadeja Mišmaš 
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ENOTA PALČEK 
 

 

 

 

 

 

SKUPINA SOVICE 1-2 leti 

Vzgojiteljica: Urška DRAGAR 

Pom. vzg.: Petra KERŽAN 

 

SLIKANICA, MOJA PRIJATELJICA 

 

CILJ: Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in zabavo, ter pridobiva pozitiven odnos do 

literature. 

 

VSEBINA: - Branje in pripovedovanje pravljic 

                   - Povezovanje dejavnosti z vsebinami iz slikanic  

                   - Uporaba lutke kot motivacije 

                   - Stalni knjižni kotiček 

                   - Navajanje na pravilno ravnanje s knjigo 

 

V SVETU GLASBE 

 

CILJ: Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo. 

          Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje s telesom, glasom,       

          materiali, predmeti in instrumenti. 

          Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja. 

 

VSEBINA: -S petjem, igranjem in poslušanjem otrok doživlja glasbo.  

                   - Otroci igrajo na inštrumente in izvajajo ritmične vzorce ob glasbi, gibanju in    

                      petju. 

                   - Otroci doživljajo in opazujejo igranje na inštrumente in petje odraslega. 

                   - Izdelava malega inštrumenta. 

 

PUSTNO RAJANJE 

 

CILJ: Otrok se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega in kulturnega okolja in 

spoznava praznike in običaje 

VSEBINA: - rajanje ob glasbi 

                   - pogovor o pustnih maskah 

                   - oblečemo se v pustne kostume 
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SKUPINA ČEBELICE 1,5-2,5 leti 

VZG.: Živa Spreitzer 

POM. VZG: Melita Volf 

 

1. GIBANJE V TELOVADNICI 

GLOBALNI CILJ: 

 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju. 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, 

rok in nog), ravnotežje; 

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

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

telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi; 

 Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo; 

 Spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih  gibalnih iger; 

 Omogočanje in spodbujanje plesne dejavnosti otrok; 

 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

 Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger; 

 Razgibavanje, sprostitev in uživanje v plesu; 

 Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora; 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja; 

 Omogočanje in spodbujanje otrok pri ustvarjalnem gibu, plesu.  

 Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih. 

VSEBINE: 

 Vključevanje v dejavnosti, s katerimi razvijamo ravnotežje na mestu in v gibanju (stoja 

na eni nogi; hoja po črti, vrvi, po klopi različnih višin in širin;); 

 Izvajanje različnih iger, ki vsebujejo osnovne načine gibanj z žogo in baloni 

(poigravanje, nošenje, kotaljenje, vodenje, metanje, odbijanje, podajanje) z različnimi 

deli telesa, na mestu in v gibanju; 

 Vožnja z otroškimi vozili –poganjalci, 

 Sprehodi v naravi (bližnja okolica in bližnji vrtci),  

 Sprostitvene dejavnosti; 

 Gimnastične vaje; 

 Rajalne in gibalne igre; 

 Izmišljanje gibov,  

 Bansi; 

 Improvizacije – ples z rekviziti; 

 Sproščanje ob glasbi; 

Igra in gibanje na snegu in s snegom. 
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SKUPINA PIKAPOLONICE 2-3 leta 

Vzgojiteljica: Ana ČEBULJ 

Pom. vzg.: Anita KERN 

 

BRALNICE POD KROŠNJAMI 

CILJI: 

 Otrok se uči jezika in bogati besedišče. 

 Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic otrok razvija domišljijo, s književno osebo se 

identificira in doživlja književno dogajanje. 

 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in ter pridobiva pozitiven odnos do literature  

in se uči pravilnega ravnanja s knjigo. 

 

VSEBINE: 

 Knjižni kotiček (mesečno menjavanje knjig) v igralnici; 

 Knjižni kotiček v atriju; 

 Bralnice pod krošnjami (branje in pripovedovanje pravljic, krajših zgodb, izštevanke, 

uganke različnih domačih in tujih avtorjev, pogovor ob knjigi); 

 Ogled lutkovne predstave  na prostem; 

 Igra z lutkami (lutkovno gledališče na prostem). 
 

PUST 

CILJI: 

 Otrok spoznava različne praznike in običaje. 

 Veselo in sproščeno druženje in doživljanje pusta. 

 

VSEBINA: 

 Pustna šema se predstavi (ogled mask in kostumov); 

 Ogled pustnega karnevala na Viru po IKT 

 Pustno rajanje v igralnici; 

 

 

 

TEDEN OTROKA 

 

CILJI: 

 

 Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni. 

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

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje 
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problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in 

občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.). 

 

 

VSEBINA: 

 

 ponedeljek- igralni dan z različnimi kotički 

 torek-športno dopoldne 

 sreda- pravljični dan 

 četrtek- sadni dan 

 petek- ustvarjalna delavnica( naravni materiali) 

 

 

SKUPINA ŽABICE 2-3 leta 

Vzgojiteljica Tina VOZEL 

P. vzg.: Sanja Mikić 

 
 

ŽABICE POJEJO IN PLEŠEJO 

CILJ: Otrok uživa v umetnosti. Spoznava različne zvrsti plesa in nove pesmi. 

ŽABJA TELOVADBA 

CILJ: Otrok uživa v gibanju.  Spoznavanje in izvajanje različnih iger, upoštevanje pravil, 

spoznavanje pomena sodelovanja. 

POLŽABJI VRT 

CILJ: Otrok uživa v naravi. Otrok spoznava različne vrtnine. Spoznava procese, ki so potrebni za rast 

rastlin in vrtnin.  

 

 

SKUPINA POLŽI 2-4 leta 

Vzgojiteljica: Lili JEREB 

Pom. vzg. Vesna PESTOTNIK 

 

1. ZVOČNI LOV 

CILJI:  

 Razvijati sposobnost pozornega  poslušanja in slušno zaznavanje zvočnega sveta. 

 Razvijati sposobnost doživljanja, spoznavanja in uživanja v umetnosti. 

 Spodbujati veselje in ugodno počutje ob poslušanju glasbe, zvokov… 

VSEBINA: 
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 LOV NA ZVOK NA PROSTEM – KATERE ZVOKE LAHKO SLIŠIMO ZUNAJ? KATERI 

ZVOK SLIŠIŠ?  KAJ NAREDI TA ZVOK?  - OPONAŠAMO NARAVNE ZVOKE 

(ONOMATOPOIJA) 

 »LOVIMO« ZVOKE RAZNIH IMPROVIZIRANIH, LASTNIH IN PRAVIH 

INSTRUMENTOV, IZ KATERIH BO OTROK TUDI SAM POSKUŠAL IZVABLJATI 

ZANIMIVE ZVOKE IN TONE. 

 POSLUŠANJE INSTRUMENTALNIH IZVEDB PESMI, SKLADB… -KATERO PESEM 

SLIŠIŠ? KAJ SI PREDSTAVLJAŠ, KO SLIŠIŠ SKLADBO?  v povezavi z gibanjem, 

plesom, ustvarjanjem…. 

 

 

 

 

2. MIGAJ POLŽEK 

CILJI:  

 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

 Omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti. 

 Razvijanje gibalnih sposobnosti. 

 Sprostiti čustveno in telesno napetost. 

 

VSEBINA: 

 VSAKODNEVNE GIBALNE MINUTKE z različnimi rekviziti, ob izmišljeni vsebini…. 
 JOGA ZA OTROKE –posnemamo živali… 

 RAZLIČNI POLIGONI V TELOVADNICI –plazenje, plezanje, vaje za ravnotežje…. 

 SPREHODI, TEK…. 

 SPROSTITVENE IGRE  

 

 

3. POLŽABJI VRT 

CILJI:  

 Pridobivanje temeljnih naravoslovnih znanj in spoznavanje zakonitosti življenja. 

 Eksperimentiranje, opazovanje sprememb in učenje spretnosti. 

 Delovna vzgoja 

VSEBINA: 

 POGOVOR –KAJ JE VRT? 

 IGRA Z ZEMLJO 

 IGRA S SEMENI 

 ZAČETKI VRTNARJENJA 

 SKRB ZA VRT 

 RASTLINE POSLUŠAJO NAŠE PREPEVANJE  

 NAŠ PRIDELEK – OKUŠAMO, VONJAMO… 
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SKUPINA RAČKE 3-4 leta 

Vzgojiteljica: Vera KOLENC 

Pom. vzg. Katja NOVAK 

 

1. ZMOREM SAM 

CILJ: navajanje na samostojnost 

 

VSEBINE:  

 Osvajanje dnevne rutine, ter pravil v vrtcu; 

 Orientacija v novem prostoru; 

 Navajanje na samostojnost pri osebni negi: umivanje rok, brisanje noskov, opravljanju 

toalete 

 Sodelovanje pri pospravljanju igrač in razvijanje delovnih navad; 

 Navajanje na samostojno preobuvanje in preoblačenje, ter pospravljanje osebnih 

predmetov; 

 Navajanje otrok na sodelovanje pri  skupinskih dejavnostih; 

 Navajanje na varno hojo brez »bibe«; 

 Navajanje otrok na poslušanje, razumevanje in upoštevanje  skupnih navodil; 

 Navajanje na uporabo različnega pribora pri hranjenju; 

 Uvajanje dežurstva 

 

 

 

2. BRALNICE POD KROŠNJAMI 

CILJ: otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in zabavo, ter pridobiva pozitiven odnos do 

literature. 

 

VSEBINE: 

 Pripovedovanje in branje starosti primernih pravljic, zgodbic, pesmic in ugank. 

 pravljica meseca 

 kamišibaj 

 pravljičar na obisku 

 

3. MALA EKO ŠOLA 

CILJ: otrok pridobiva izkušnje kako lahko  dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju okolja 

 

VSEBINE: 

 Delovni ponedeljki: urejanje igralnice, atrija in igrišč skupaj z otroki (brisanje prahu, 

razvrščanje igrač, pometanje oz.grabljenje listja in trave na igrišču…) 

 Navajanje na ločevanje odpadkov; 

 Navajanje na primeren odnos do igralnih sredstev; 

 Uporaba rabljenih vreč za umazano perilo (starši prinesejo od doma); 

 Sodelovanje pri zbiranju zamaškov; 

 April:  čistilna akcija v vrtcu; 

 Ustvarjanje iz odpadne embalaže. 
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4. ZDRAVJE V VRTCU 

CILJ: Otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek 

pomagajo ohranjati zdravje; 

Otrok pridobiva navade nege telesa. 

 

VSEBINE: 

 zeleni ponedeljek; 

 tradicionalni slovenski zajtrk ; 

 vsakodnevne gibalne minute; 

 ponedeljkove vadbene ure; 

 vsakodnevno bivanje na prostem; 

 navajanje na skrb za osebno higieno in zdravje; 

 zobna preventiva (pomlad, sodelovanje z ZD Domžale); 

 ko si bolan, ostani doma 

 

5. PUSTNO RAJANJE 

CILJ:  razveseljevanje otrok, spoznavanje starih šeg in navad 

 

VSEBINE: 

 pustna dekoracija; 

 pustno rajanje; 

 pustne šeme in običaji na slovenskem. 

 

 

6. TEDEN OTROKA 

CILJ: razveseljevanje otrok 

VSEBINE: 

 Športni dan (kros, igra na igralih); 

 Pravljični dan in ustvarjalnice; 

 Glasbeni dan: izdelovanje instumentov -brenkice, igranje , petje, rajanje; 

 Dan za igro in kino; 

 Skriti zaklad (darilo za stare starše). 

 

 

 

7. ČASOVNA KAPSULA 

CILJ: povezovanje dom-vrtec, poglabljanje in utrjevanje vsebin 

 

VSEBINE: 

 zvezek z besedili pesmic; 

 fotografije posebnih dogodkov v vrtcu; 

 objava fotografij v easistentu enkrat mesečno. 
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SKUPINA PTIČKI, 4-5 let 

VZGOJITELJICI: BARBARA KUNILO, TADEJA LAVTIŽAR 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: BARBARA PERŠA 

VOŽNJA S SKIROJI 

CILJ: usvajanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih dejavnosti, 

ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih 

MEDENI ZAJTRK 

CILJ: otrok spoznava kako je zgrajena družba in se  seznanja z različnimi funkcijami 

bližnjega družbenega okolja, spoznava različne praznike in običaje 

TELOVADBA 

CILJ: usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina 

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

med predmeti in ljudmi, med ljudmi 

MALI SONČEK 

CILJ: otrok usvaja daljše in zahtevnejše sprehode v naravo, spoznava različne gibalne igre, 

preteče krajšo razdaljo s ciljem, se uči igre z žogo (podajanje, ujemanje, odbijanje, 

brcanje…), doživlja zimski čas-sneg preko igre, spoznava izrazni ples, gibalno-rajalne igre, 

posluša glasbo-besedilo in ga poveže z gibanjem, razvija gibanje na naravnem poligonu 

TEDEN OTROKA 

CILJ: otrok spoznava otroke iz različnih držav in njihovo kulturo bivanja 

PUSTNO RAJANJE 

CILJ: otrok spoznava naš slovenski običaj, se našemi, raja s prijatelji in ob tem uživa 

BRALNICE POD KROŠNJAMI 

CILJ: otrok spoznava različne pravljice v prijetnem naravnem okolju v vseh letnih časih 

DELOVNA AKCIJA 

CILJ: otrok preko konkretne izkušnje ozavešča pomen čistega okolja, ki vpliva na naše 

zdravje 

ZBIRANJE ZAMAŠKOV 

CILJ: spodbujanje družin k sodelovanju v dobrodelni akciji 
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SKUPINA MEDVEDI 5-6 let 

VZG.: Elizabeta Milunić 

POM.VZG.: Petra Molk 

1. Pravljični palček 

Cilj: Otrok posluša zgodbe, pravljice, pesmi. Jih pripoveduje, obnavlja. 

 

Dejavnosti: Otroci bodo letos obnovili doma prebrano ljudsko zgodbo, avtorsko 

pravljico in se naučili eno pesem. Odšli bomo tudi v knjižnico Domžale. Letos 

nam bo Vesna Pestotnik v mesecu februarju prebrala zgodbo,kot pripovedovalka 

pravljic. Bomo pa vsakodnevno brali, tako v igralnici kot pod krošnjami dreves na 

sprehodu ali na igrišču. 

 

2. Medved telovadi 

Cilj: otrok ima možnost gibanja v telovadnici in sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja. 

Dejavnosti: Vsak petek ob 9h uri bomo imeli vadbeno uro po vnaprej določeni 

temi, aktivnosti. 

 

SKUPINA METULJI  4-5 let 

VZG.: Katja Lah 

POM. VZG.: Anja Musek 

 

1. Z GLASBO IN PLESOM PO SVETU 

 

Obogatitvena dejavnost je namenjena otrokom drugega starostnega obdobja. Tekom celotnega 

šolskega leta se bomo srečevali z glasbeno in plesno umetnostjo, ter kulturo posameznih držav. 

Dejavnost, ki je brezplačna, bo potekala v času praznovanja rojstnih dni otrok tekom 

dopoldneva, saj se navezuje na otrokov znak (zastavo države) v garderobi. 

 

GLOBALNI CILJ: 

 Spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja, ter spoznavanje 

medkulturnih in drugih razlik; 

 Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

OPERATVNI CILJI: 

 Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti (glede na nacionalno in 

kulturno poreklo, telesno in duševno konstitucijo); 

 Otrok ima možnost spoznavanja in dojemanja telesnih podobnosti in razlik med ljudmi 

in enakovrednost vseh; 

 Otrok spoznava različne oblike družine in družinskih skupnosti; 

 Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja; 

 Otrok se seznanja z glasbeno, plesno in kulturno umetnostjo posameznih držav; 
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 Otrok soustvarja dejavnosti vezane na praznovanje rojstnih dni.  

 

VSEBINE: 

 Spoznavanje plesne  in glasbene umetnosti posameznih držav, vezanih na otrokov znak 

v garderobi (ogled in poslušanje posnetkov); 

 Tematsko praznovanje rojstnih dni vezanih na otrokov znak v garderobi (zastava 

države); 

 AV ogled kulturno usmerjenih plesov posameznih držav; 

 Rajanje ob glasbi vezani na posamezno državo; 

 Seznanjanje otrok s kulturo posamezne države (pogovor o njenih značilnostih, kulturi, 

jeziku, tradicionalni prehrani, družinske skupnosti, značilni glasbi in plesu); 

 

 

 

2. 1,2,3 TELOVADCI SMO MI 

Obogatitvena športna dejavnost je namenjena otrokom drugega starostnega obdobja. Otroci se 

bodo tekom celega leta srečevali z različnimi športnimi dejavnostmi in pripomočki v 

telovadnici in na prostem. Dejavnost je brezplačna in se bo izvajala enkrat tedensko v 

dopoldanskem času v trajanju 60 minut. Prilagojena bo starosti in razvojni stopnji otrok. 

 

GLOBALNI CILJ: 

 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju; 

 Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti. 

OPERATIVNI CILJI: 

 Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanaj celega telesa, 

rok in nog), ravnotežje; 

 Razvijanje moči, natančnosti, hitrosti, gibljivosti in vztrajnosti; 

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

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

telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi; 

 Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo; 

 Spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih  gibalnih iger; 

 Iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov; 

 Uvajanje otrok v igre kjer je potrebno upoštevati pravila; 

 Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih. 

VSEBINE: 

 Vključevanje v dejavnosti, s katerimi razvijamo ravnotežje na mestu in v gibanju (stoja 

na eni nogi; hoja po črti, vrvi, po klopi različnih višin in širin; vzpostavljanje ravnotežja 

na različnih orodjih – ravnotežna deska, krožnik, hodulje; plezanje po plezalih; guganje, 

zibanje, vrtenje); 
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 Različne elementarne in druge igre: brez in z rekviziti – lovljenje, skupinski teki, 

štafetne igre, igre ravnotežja, natančnosti, hitre odzivnosti; 

 Izvajanje različnih iger, ki vsebujejo osnovne načine gibanj z žogo in baloni 

(poigravanje, nošenje, kotaljenje, vodenje, metanje, odbijanje, podajanje) z različnimi 

deli telesa, na mestu in v gibanju; 

 Vožnja z različnimi otroškimi vozili – skiro, tricikli, poganjalci, kolesa, 

 Sprehodi v naravi (bližnja in daljna okolica, izleti), gibalne ovire in poligoni v naravi; 

 Vodena vizualizacija; 

 Pravljična joga za otroke; 

 Sprostitvene dejavnosti; 

 Atletska abeceda in gimnastične vaje; 

 Igre zaupanja in sodelovanja; 

 Igra in gibanje na snegu in s snegom z rekviziti in brez (z omogočenimi snežnimi 

pogoji). 

 

 

SKUPINA ZAJCI  5-6 let 

VZG.: Aleksandra Andrić 

POM. VZG.: Darja Svetlin Kovič 

 

 

1. SPROSTITVENE DELAVNICE Z JOGO IN MASAŽAMI 

Dejavnost se bo izvajala med oktobrom in majem. Vodja dejavnosti je vzgojiteljica Darja 

Svetlin Kovič, izvajalki sva obe strokovni delavki.  

Globalni cilji: 

 Otrok uri koncentracijo, koordinacijo in ravnotežje, povečuje moč in gibljivost. 

 otrok zboljšuje zavedanje in razumevanje delovanja telesa, 

 otrok se uči pravilne telesne drže, 

 povečuje ozaveščanje dihanja, 

 razvija samodisciplino in samonadzor, 

 spodbuja ustvarjalnost, 

 se uči tehnik sproščanja in načinov obvladovanja stresa. 

 

 

Vsebine: 

 

 Izvajanje asan ter različnih načinov dihanja ter sproščanja, 

 pravljična joga, 

 masaže v paru, v skupini, masažne zgodbe... 

 zvočna masaža s tibetansko skledo. 
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2. IGRIVA IGRALNICA – 500 KRATKOČASNIH 

Dejavnost se bo izvajala večkrat tedensko, med septembrom in majem. Vodja dejavnosti je 

vzgojiteljica Aleksandra Andrić, izvajalki sva obe strokovni delavki. 

Globalni cilji: 

 Sodelovanje otrok v igrah, 

 zadovoljstvo in sprostitev otrok, 

 razumevanje navodil, pravil iger, 

 učenje ob igri. 

   

Vsebine: 

 Igranje gibalnih iger,  

 igranje iger, ki spodbujajo matematično mišljenje, 

 igranje iger, ki spodbujajo sodelovanje v skupini, 

 igranje iger pri katerih je potrebno upoštevati pravila igre, 

 igranje iger, ki spodbujajo jezikovni in govorni razvoj otrok... 
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ENOTA RACMAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

LUTKE PRI POLŽKIH 

Skupina: POLŽKI (1,5 - 2,5 LETI): 

Trajanje: celo leto, enkrat mesečno 

 

Cilj: 

- Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti. 

 

Vsebina:  

 Otrokom enkrat mesečno pripravim lutkovno predstavo z glasbeno-pevsko spremljavo in z 

različno tematiko, glede na letne čase, vreme, praznike, itd.  

 

 

Maja Kerep 
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RAČKE IN NJIHOVE 

DOGODIVŠČINE 

2020/2021 

 

 

 

 
 

 

Projekt bo potekal od septembra do junija. 

 

Cilji: 

 

Staršem približati otrokovo življenje v vrtcu. 

 

Spremljanje otrokovega napredka in razvoja v oddelku. 

 

spremljanje in dokumentiranje razvoja posameznika. 

 

 

 

 

 

 

 

Vsebine: 

 

Fotografiranje otrok pri igri in delu. 

Komentarji otrok. 

Anekdotski zapis otrok. 

Beleženje otrokove telesne višine in teže. 

Likovni izdelki otrok. 

Urejanje in izdelava knjige ob zaključku šolskega leta, 

 ki jo otrok dobi za spomin na skupno leto. 

 

 

 

 

 

                                           Natalija Lukman 
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IGRA Z NESTRUKTURIRANIM MATERIALOM 

 

Skupina: Žabice, 3 – 5 let 

Kdaj: oktober - maj 

Glavni cilj: 

Otrok ob uporabi različnega nestrukturiranega materiala spoznava lastnosti različnih 

materialov, išče različne igralne možnosti in spoznava možnosti predelave odpadnega 

materiala. 

Dejavnosti: 

- Igra z različnim nestrukturiranim materialom 

- Spoznavanje različnih materialov: les, kamen, odpadna embalaža,… 

- Ustvarjanje iz odpadne embalaže 

- Igra v naravi (gozd, travnik,…) 

- Elementi Montessori pedagogike 

 

Urška Baloh 
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MIGAJMO Z JEZIČKI 

 

 

Skupina: Žabice, 3 – 5 let 

Kdaj: oktober - maj 

Glavni cilj: 

Spodbujanje pravilnega govora v predšolskem obdobju. 

Dejavnosti: 

- Razgibajmo govorni aparat skozi pravljico 

- Igrice in vaje za izpihovanje 

- Razgibavanje jezika ob raznih glasovnih igrah 

 

 

DAN EKSPERIMENTOV 

 

 

Skupina: Žabice, 3 – 5 let 

Kdaj: oktober - maj 

Glavni cilj: 

 

 

 Otrok spoznava potek naravoslovnih postopkov in temeljne pojme naravoslovnega 

raziskovanja. 

 

Dejavnosti: 

- Izvajanje eksperimentov ( mešanje snovi, barvanje, topljenje,…) 

- Poskusi na temo: Svetloba, zvok, magnetizem, zrak, voda,… 

- Raziskovalne igre s snovmi (moka, kamnine, mivka, les, sladkor,…) 

 

Urška Baloh 
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PREŽIVIMO NOČ V VRTCU  

IN ISKANJE SKRITEGA ZAKLADA 

 
Skupina: Želve, 4-6 let 

Trajanje: 19. 11. 2020 – 20. 11. 2020 

 

 
 

Cilji: 

 Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega 

okolja, 

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

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki, 

 iskanje lastnih poti pri reševanju  problemov, 

 otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese 

z odraslimi in otroki, 

 odkriva in spoznava lastnosti svetlobe: širjenje, odbijanje, sence. 

 

 

Vsebina: 

Otroci bodo proti večeru prišli nazaj v vrtec. Otrokom bova pripravili pohod s svetilkami po 

našem igrišču. Otroci bodo iskali sporočila na katerih bodo napisane različne naloge. Ko bodo 

nalogo opravili, bodo nadaljevali pot. Iskali bomo torej sporočila z nalogami, ki nas bodo 

vodila do skritega zaklada. Ko bodo otroci našli zaklad, ga bomo nesli v igralnico in si 

ogledali njegovo vsebino.  

Nato se bodo otroci uredili za spanje. Ko bodo na ležalnikih bomo priredili ples svetlobe ob 

klasični glasbi-z ročnimi svetilkami bodo otroci izvedli ples svetlobnih snopov na stropu 

igralnice.  

Otroci bodo imeli možnost spoznavati in odkrivati lastnosti svetlobe. Otrokom bom nato 

prebrala pravljico za lahko noč in ob poslušanju uspavank bodo zaspali. 
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  ANGLEŠKE MINUTKE 

  

 

Skupina:  Želve, 4-6 let 

Trajanje: oktober 2020 – maj 2021 

 

 

Globalni cilji:  

 Spoznavanje ožjega in širšega družbenega okolja ter spoznavanje jezikovnih razlik. 

 Možnost seznanjanje z angleško kulturo in tradicijo. 

 Zavedanje obstoja lastnega in tujih jezikov ter lastne in tuje kulture. 

 

 Cilji:   

 Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo 

 Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta 

 Doživljanje in spoznavanje, da otroci v drugi državi govorijo drugače. 

 Poslušanje in spoznavanje angleškega jezika skozi igro. 

 Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa.   

 

 

Vsebine: 

 

 Poslušanje in postopno ponavljanje pesmi in deklamacij v angleškem jeziku 

 Uporaba vljudnostnih izrazov, posameznih besed in besednih zvez v vsakdanjem 

življenju v vrtcu 

 Ogled knjig in pogovor o deželah, kjer govorijo angleško (uradni jezik) 

 Izštevanke v angleškem jeziku 

 Didaktične igre v angleškem jeziku 

 Spoznavanje imen za števila, barve, pojme, predmete,… v angleškem jeziku preko 

iger, petja pesmi in plesa 

 

 

                                          

 

 Anamarija Kermavnar 
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI 
 

JESENOVANJE 
                             

 

Zaradi omejitev in neugodnih razmer v povezavi s covid-19, v tem šolskem letu ne bomo 

organizirali jesenovanja. 

 

OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA 

Zaradi omejitev in neugodnih razmer v povezavi s covid-19, v tem šolskem letu ne bomo 

organizirali otroškega abonmaja izven vrtca. Gostovanje gledaliških skupin bomo omogočili, 

če bodo to dopuščale razmere. 

 

PLAVALNI TEČAJ 

Plavalni tečaj bomo organizirali, če bodo to dopuščale razmere v povezavi s covid-19. 
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POPOLDANSKE DEJAVNOSTI V VRTCU DOMŽALE 
 

       

BIBA SE IGRA 

 

 

Dejavnost Biba se igra je namenjena  otrokom starim 1-3 let, ki ne obiskujejo vrtca skupaj s 

starši. 

Bibe se bodo igrale in ustvarjale enkrat tedensko od 17.00 do 18.00  ure.  

Na začetku se bodo otroci dobro spoznali, se navadili na prostor v katerem bodo potekala  

druženja. 

 

 

CILJI: 
 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

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

 Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

 Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa, 

 Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

 Spoznavanje samega sebe in drugih ljudi. 

 

 

VSEBINE: 
 Bibarije, 

 Gibalne igre, 

 Rajalne igre,  

 Likovno ustvarjanje, 

 Glasbeno ustvarjanje, 

 Pripovedovanje pravljic, 

 Igra v kotičkih, 

 Igra na igrišču. 
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* * * * * * 
 

 

Popoldanske igralne urice: 

»BIBA SE IGRA« 

        
Za otroke 1-3 let skupaj s starši: 

v enoti Ostržek, Kettejeva 12a, Rodica 

vsak ponedeljek, od 17. do 18. ure  

Prijave na tel. št.:  070/556-225 (Sara)  

 
Dejavnosti bodo potekale od oktobra 2020 do vključno maja 2021. 
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PROJEKTI V VRTCU DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 

2020/2021 
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PROJEKTI V ENOTI CICIDOM 
 

 

 

 

 

CICIDOMČKOV RADOVEDNI RADIO 

Skupina: vse 

Vzgojiteljice: vse 

CILJI: 

- Spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti. 

- Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja. 

- Razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih, plesnem, 

likovnem in glasbenem. 

VSEBINA: 

Cicidomčkov radovedni radio je mobilni kotiček, kateri glavni junak je radio, ki zna marsikaj 

povedati in zapeti. Tema »pogovora« se bo menjala vsaka 2 meseca. Vzgojiteljice iz skupin 

bomo določile pravljico, glasbeno pravljico, pesem ali zvoke, ki jih bomo predvajale v 

posameznih skupinah oz. na mestih po vrtcu. Glede na izbor zvokovnega materiala se bodo 

razvijale likovne, plesne in glasbene delavnice, ki bodo postavljene na ogled oz. razstavo. 
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PROJEKTI V ENOTI GAJ 
 

VRTEC DOMŽALE, ENOTA GAJ  

ŠOLSKO LETO: 2020/2021 
 

ODDELEK: 4–5  LET 

SKUPINA: MIŠKE 

 

VZGOJITELJICA: Tinkara Avsec 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Ana Štrajhar 
 

 
 

                                     

NAČRT PROJEKTOV SKUPINE MIŠKE 

 
 

PROJEKT ČAS 

TRAJANJA 

CILJ VSEBINE 

ZDRAVJE V 

VRTCU – 

POČUTIM SE 

DOBRO 

oktober –  

junij 

Skrb za zdravje in dobro počutje. - Zdrava prehrana 

- Vsakodnevno gibanje 

- »Korona« pravila 

- Počutim se dobro 

- Prijateljstvo, empatija, pogovor 

- Komunikacija (poslušam, slišim, strpnost) 

- Skrb za osebno higieno in čistočo okolja 

 

MOJ KRAJ 

 

oktober –  

junij 

Otrok razvija zadovoljstvo ob 

odkrivanju bližnje okolice vrtca 

in domačega kraja ter spoznava 

značilnosti okolja, ki so 

pomembne za lokalno skupnost. 

- Sprehodi po bližnji okolici vrtca 

- Hrošček Simon 

- Plakat Moj kraj 

- Sprehodi v sodelovanju s starši 

- Homški hrib 

- Naravne in kulturne značilnosti kraja 

- Kje sem doma, kje je moj vrtec? 

- Iskanje zaklada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 
 

VRTEC DOMŽALE, ENOTA GAJ  

ŠOLSKO LETO: 2020/2021 

ODDELEK: 4 - 6 LET 

SKUPINA: PTIČKI 

Vzgojiteljica: Miranda Grošelj 

Pomočnica vzgojiteljice: Anja Repanšek 

 

NAČRT PROJEKTOV SKUPINE PTIČKI 

PROJEKT ČAS 

TRAJANJA 

CILJ VSEBINE 

 

ZDRAVJE V 

VRTCU 

TEMA: 

POČUTIM SE 

DOBRO 2 

oktober-maj Skrb za zdravje in dobro 

počutje.  

 

 

Kaj lahko naredim sam (raziskovanje, 

spoznavanje sposobnosti in rasti otroka): 

ustvarjalno, zabavno, poučno, koristno….Znam 

, uspelo mi je, opazili so… 

Sodelovanje in timsko delo dogovarjanje, 

poslušanje, komunikacija, sprejemanje.Pravila 

in postavljanje pravil v skupini. 

Kakovosten počitek v skupini. 

Izvajanje gibalnih aktivnosti v povezavi z 

gibanjem v naravi. 

VARNA 

MOBILNOST 

oktober-maj Krepitev znanja in 

veščin za varno 

mobilnost. 

  

Varno vedenje v 

prometu v vlogi pešca. 

 

Spodbujanje in krepitev veščin za varno 

vedenje v prometu. 

Aktivno sodelovanje in spodbujanje staršev pri 

sodelovanju v projektu (prihajanje v vrtec peš, s 

kolesom). 

 

Vloga pešca v prometu. 

 MOJ KRAJ 

 

oktober-maj Otrok razvija 

zadovoljstvo ob 

odkrivanju bližnje 

okolice vrtca in 

domačega kraja. 

 

Spoznavanje bližnje okolice vrtca. 

 

 



 

151 
 

     

Vrtec Domžale 

Enota Gaj 

Skupina Sove 

Starost otrok: 5 – 6  let 

Vzgojiteljica: Jasna Bizjak 

Pomočnica vzgojiteljice: Tamara Ćosić 

Šolsko leto 2020/2021   

PROJEKTI V SKUPINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslov projekta Trajanje Glavni cilj projekta Načrtovane vsebine 

NARAVA NA 

DLANI 

oktober – maj   Otrok odkriva spoznava živo 

in neživo naravo 
 Raziskovalni potepi ob reki in bližnji 

okolici. 

 Otroci iščejo primerjajo, raziskujejo in 

spoznavajo naravo in okolje v katerem 

živijo. 

 Domišljijsko raziskovanje (skriti zaklad). 

 Spoznavamo okolico (znamenitosti v 

bližini…). 

 Uganke o naravi. 

 

ZMOREM SAM, 

SAM 

oktober – maj   Otrok išče, zaznava in 

samostojno uporablja različne 

možnosti rešitve problema. 

 

 

 Otrok samostojno izvaja in rešuje naloge. 

 Otrok spoznava delovno vzgojo. 

 Otrok pridobiva spretnosti in orientacijo na 

ravni podlagi (grafomotorične vaje). 

 Otrok se uri v natančnosti, vztrajnosti in 

pridobiva pozitivno samopodobo. 

 

ZDRAVJE V 

VRTCU 

TEMA: 

POČUTIM SE 

DOBRO 2 

oktobra– maj   Skrb za zdravje in dobro 

počutje 
 Gibalne minutke 

 Daljši sprehodi, skupni izleti s starši 

 Dobri odnosi znotraj skupine s pomočjo 

izbranih tem kot so, Čustva, Moje 

telo…socialne igre.. 

VARNA 

MOBILNOST 

oktober – maj Krepitev znanja in veščin za 

varno mobilnost. 
 Izbrane vsebina na temo promet, prometni 

znaki, varno prečkanje. 

 Dnevi kolesarjenja v vrtcu. 

 Seznanjanje z začetnimi koraki rolanja v 

vrtcu. 

 Igre in pravljice skozi katere ustvarjamo 

pozitivno podobo trajnosti potovalnih 

navad. 

 Aktivno sodelovanje in spodbujanje 

staršev pri sodelovanju v projektu 

(prihajanje v vrtec peš, s kolesom) 
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ENOTA KEKEC 
 

 

PROJEKT »KLASIČNE PRAVLJICE« 

 

Enota: KEKEC RADOMLJE 

SKUPINA: 5-6 LET 

VZGOJITELJICA: JANA LJUBI 

POM. VZGOJITELJICE: JANA OREHEK 

 

CILJI PROJEKTA SO: 

- Spoznavanje klasične pravljice (pravljična števila, bitja, predmeti; dobro zmaga nad 

zlim, pravica nad krivico, resnica nad lažjo) 

- Ob pomoči pravljice spoznati svetle in temne plati življenja 

- Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke 

- Otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic  razvija zmožnost domišljijske rabe 

jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se identificira ter 

doživlja književno dogajanje 

- Razvijati pozitiven odnos do knjige 

VSEBINE PROJEKTA: 

Rdeča kapica, Trnjulčica, Pepelka, Sneguljčica, Volk in sedem kozličkov, Grdi raček 
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ENOTA KRTEK 

 

 

 

PROJEKTI 2020/2021 ENOTA KRTEK 

 

Skupina: SONČKI, 2- 3 let 

 

TRAJNA MOBILNOST V VRTCIH IN ŠOLAH 

Trajanje : Skozi celo šolsko leto 

Cilj:  

Spodbujanje gibanja otrok in odraslih in s tem h krepitvi njihovega zdravja ter na ta način 

prispevati tudi k zmanjšanju okoljskih obremenitev. 

Vsebine:  

Z vključitvijo v ta projekt si želimo  spremeniti potovalne navade otrok, njihovih bližnjih pa 

tudi nas, strokovnih delavk. S tem bomo prispevali tudi k zmanjševanju motornega prometa v 

okolici osnovne šole Ihan in enote Krtek. Sodelovali bomo v igri Beli zajček, katere namen je 

otroke  njihove starše pa tudi zaposlene spodbuditi, da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten 

način: peš, s kolesom, s skirojem, z rolerji, s poganjalčkom ali z avtobusom. Vključevali se 

bomo v različne dejavnosti s področja trajnostne mobilnosti in sodelovali pri urejanju 

vrtčevskega okoliša za večjo varnost otrok. Velik poudarek bomo namenili gibanju po 

naravnih in neravnih površinah ter razvijali svojo vztrajnost in vzdržljivost  na pohodih v 

naravo ter s tem prispevali tudi k svoji odpornosti in h krepitvi našega zdravja.  

 

Slavica Perpar Ibrčič, vzgojiteljica 

 

Skupina Miške, 2-4 let 

 

IZDELAJ SI INŠTRUMENT 

Trajanje : oktober-maj 

 

Cilj: Otroci z inštrumenti razvijajo izražanje in komuniciranje z umetnostjo. 

Vsebine:  
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Namen projekta je otroku prikazati, da si inštrument lahko izdela sam, ter ga tudi uporabi. S 

tem se krepi otrokova fina motorika in otrok se pri oblikovanju svojega inštrumenta izraža, 

spodbuja domišljijo. Otroku tako omogočimo, da je ustvarjalen in prikažemo, da ima vsak 

predmet svoj namen. S tem, ko si izdela svoj inštrument tako vstopi v svet glasbe in se z 

inštrumentom izraža. Tako bomo preko glasbe spoznavali umske in telesne sposobnosti. 

Spoznavali ritem, glasnost, ter tempo.  

 

Valentina Lukan, vzgojiteljica 

 

Skupina Pikapolonice , 1-2  let 

 

MOJ KRAJ 
 

Cilji:  

 Seznanjanje z okoljem v katerem živimo (igralnica, prostori vrtca, simboli otrok, 

skupine, vrtca itn.). 
 

V skupini Pikapolonice se bomo seznanjali s simboli vrta, enote, skupine in otrok skupine. 

Spoznavali bomo notranje in zunanje prostore vrtca ter najbližjo okolico. 

 

Alenka Lovšin, vzgojiteljica 

Skupina: Čebelice, 4-6 let  

MOJ ZVEZEK 

Cilji:  

 Pridobivanje orientacije na listu, veselje do reševanja nalog in navajanje na skrb za  

svoje stvari.  

 Različni načini dokumentiranja otrokovega razvoja in napredka. 

 Staršem približati življenje otrok v vrtcu. 

Vsebine: 

 Risanje svojih vtisov ob posamezni dejavnosti (rojstni dan, po pravljici, izlet, ogled 

predstave;). 

 Reševanje preprostih nalog oz. delovnih listov, ki se nanašajo na tematski sklop… 

 Ogled zvezkov pri pogovornih urah. 

 

Vsak otrok bo imel svoj zvezek , vanj bomo lepili njegove izdelke, preproste naloge, otroci 

bodo vanj beležili svoja doživetja / vtise. Otroci se bodo navajali na odgovorno ravnanje s 

svojimi predmeti (barvice, zvezek) in skrbjo zanje. Krepili bodo fino motoriko, natančnost, 

koncentracijo in vztrajnost. Z barvanjem, risanjem, striženjem, lepljenjem, razvrščanjem, 

povezovanjem, itn. se bodo otroci pripravljali na vstop v šolo.  

Nina Trdin, vzgojiteljica 
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PROJEKTI V ENOTI MLINČEK 
 

 

 

1. MALI SONČEK 

PODROČJE: GIBANJE 

CILJI: 

 Razvijanje veselja do športa; seznanitev z različnimi športnimi aktivnostmi. 

 Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja, ravnotežje. 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje, 

plazenje). 

 Spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger. 

 Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo. 

 Sproščeno gibanje v vodi in usvajanje osnovnih elementov plavanja. 

 Pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom, spretnosti rolanja ipd. 

 Spoznavanje zimskih dejavnosti. 

 Uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila. 

VSEBINE:  

 Izvedba izletov. 

 Jesenski kros. 

 Igre na snegu. 

 Kolesarjenje. 

 Rolanje. 

 Dan s skirojem. 

 Plavalni tečaj. 

 Igre z žogo. 

 Ustvarjanje z gibom in ritmom. 

 Gimnastična abeceda. 

 Športno popoldne. 

 Dejavnosti za razvoj ravnotežja na mestu in v gibanju (stoja na eni nogi; hoja po črti, 

vrvi, hoja po klopi različnih višin in širin; vzpostavljanje ravnotežja na različnih orodjih 

- ravnotežna deska, krožnik, hodulje ...; plezanje po plezalih; guganje, zibanje, vrtenje 

...). 

 Izvajanje različnih kompleksnih gimnastičnih vaj (brez in z rekviziti, individualno, v 

parih; ob glasbeni spremljavi, ob štetju ...). 

 Sodelovanje v različnih elementarnih in drugih igrah (brez in z rekviziti; lovljenja, 

skrivanja, skupinski teki, štafetne igre, igre ravnotežja, natančnosti, hitre odzivnosti...). 
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 Izvajanje različnih dejavnosti v ritmu z rokami, nogami; z različnimi rekviziti; ob 

glasbeni spremljavi ..... 

 Izvajanje različnih iger, ki vsebujejo osnovne načine gibanj z žogo in baloni 

(poigravanje, nošenje, kotaljenje, vodenje, metanje, odbijanje, podajanje in lovljenje 

balonov in žog, različnih po velikosti, obliki, teži, materialu, barvi); z različnimi deli 

telesa; na mestu in v gibanju; s pomočjo različnih rekvizitov  .... 

 Vožnja z različnimi otroškimi vozili: triciklom, skirojem in dvokolesom (v olajšanih in 

oteženih pogojih). 

 Igra in gibanje na snegu (z in brez rekvizitov). 

 Hoja v naravi (sprehodi v bližnjo in daljno okolico, orientacijski izleti, izleti - napor pri 

hoji presega vsakodnevno obremenitev. 

 

 

2. KEKČEVI IN MLINČKOVI SMO PRIJATELJI 

PODROČJE: DRUŽBA 

GLAVNI CILJ PROJEKTA:  

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

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje 

problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in 

občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.). 

 Povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih, skupni projekti. 

 Otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih. 

 Otrok ima možnosti razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje in uživanje v 

prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 

VSEBINE:  

 Ohranjanje stikov preko e pošte, Skypa, interne pošte. 

 Igranje pozimi na Kekčevem hribu. 

 Mlinčkovi gostujemo pri Kekčevih v času praznikov in počitnic. 

 Novoletna voščila po pošti. 
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3. SPOZNAVAM MOJ KRAJ 

PODROČJE: DRUŽBA, JEZIK, NARAVA, UMETNOST, GIBANJE 

GLAVNI CILJ PROJEKTA: 

- Spodbujanje narodne zavesti in spoznavanje kulturne dediščine. Ozaveščanje in 

spodbujanje kulturne komunikacije. Otrok spoznava kulturno dediščino, Radomlje 

nekoč in danes, značilnosti, ogledne točke, znamenitosti, simbole Radomelj… 

CILJI 

 Spoznavanje zgodovine kraja; 

 Spoznavanje kako so ljudje včasih živeli; 

 Spoznavanje vsakdanjega življenja ljudi na našem področju 

 Spoznavanje ljudskih običajev, plesov in iger 

 Razvija interes ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega okolja; 

 Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določni družbi pomagati in sodelovati, da bi ta 

lahko delovala ter omogočila preživetje in udobje; 

 Otrok se seznanja z zgradbo družbe in različnimi poklici; 

 Otrok podaja svoje zamisli in predstave o pojmu; 

 Otrok sam poskuša iskati informacije; 

 Otrok razvija prostorske predstave; 

 Otrok spoznava, kako je zgrajena družba, se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega 

družbenega okolja, s poklici, delovnimi in kulturnimi okolji, spoznava praznike in 

običaje, 

 Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo, 

 Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost. 

 

VSEBINE 

 Pregledujemo stare fotografije in nove našega kraja.  

 S pomočjo izletov spoznavamo pomembne dele lokalne skupnosti, družbene funkcije 

ter poklice. 

 Se seznanjamo  z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji; - Blata in Mlake. 

 Obiščemo pomembne zgradbe in objekte. 

 Spoznavamo znane ljudi našega kraja. 

 Ogledamo si videoposnetke različnih delujočih društev v Radomljah. 

 

 

 

Radomlje, 12. 9. 2020                                                                                      Mlinčkovi 
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LDN PROJEKTOV SKUPINE RIBICE 

 

STAROST OTROK: 4 – 6  

NOSILEC IZVEDBE: Maja Cerar Jeretina, Petra Miklavc 

 

1. PO SLOVENIJI 

 

Projekt je nadaljevanje ter nadgradnja projekta, ki se je izvajal v šolsekm letu 2019/20. Obenem 

pa je projekt vsebinsko povezan z enim izmed strateških ciljev v enoti. 

 

PODROČJE: DRUŽBA, JEZIK, NARAVA, UMETNOST, GIBANJE 

 

CILJI 

 Postopno seznanjanje s širšo družbo in kulturo. 

 Spoznavanje kulturne dediščine. 

 Spoznavanje jedi, oblačil, glasbe, plesov v povezavi s prazniki. 

 Spoznavanje pregovorov in rekov. 

 Spoznavanje slovenskega ljudskega izročila.  

 Seznanjanje z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji. 

VSEBINE 

 Urejanje kotička »Slovenija« (zemljevid, fotografije, knjige...). 

 Družabne igre za spoznavanje Slovenije (izdelovanje družabnih iger na temo Slovenija). 

 Izdelovanje zemljevida Slovenije ter spoznavanje temeljnih značilnosti krajev – 

spoznavanje preko asociacij.  

 Spoznavanje in izvajanje slovenskih ljudskih plesov in rajalnih iger. 

 Prepevanje slovenskih ljudskih pesmi. 

 Spoznavanje inštrumentov v povezavi s slovensko ljudsko glasbo (ogled in poslušanje 

različnih video in avdio posnetkov).  

 Pripovedovanje slovenskih ljudskih pravljic in pesmi. 

 Spoznavanje in pripovedovanje pregovorov in rekov. 

 Spoznavanje slovenskih šeg in navad na različne načine (knjige, posnetki). 

 Spoznavanje in izvajanje iger, ki so se jih igrali v preteklosti (otroci predstavijo igro, ki 

so se jo igrali njihovi stari starši).  
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2. V SKRIVNOSTNEM SVETU GLASBE 

 

PODROČJE: UMETNOST, JEZIK, MATEMATIKA, GIBANJE 

 

CILJI 

 Pridobivanje veselja do glasbenih dejavnosti.  

 Doživljanje, spoznavanje in uživanje v glasbenih dejavnostih.  

 Razvijanje izražanja in komuniciranja z glasbo. 

 Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti na področju glasbe. 

 

VSEBINE 

 Izvajanje, ustvarjanje, poslušanje, zamišljanje in komuniciranje z glasbo. 

 Petje otroških, ljudskih in umetnih pesmi v obsegu otrokovega glasu. 

 Spoznavanje in prepevanje, izvajanje slovenske ljudske glasbe (v narečju različnih 

delov Slovenije). 

 Ritmična izreka, petje ter spremljava z različnimi glasbili ali gibanjem. 

 Poslušanje posnetkov izbranih del glasbene literature. 

 Izdelovanje inštrumentov. 

 Izvajanje glasbe z lastnimi ter malimi inštrumenti. 

 Prepevanje ljudskih pesmi (v povezavi s projektom Po Sloveniji). 

 Ureditev glasbenega kotička v igralnici. 

 Izvajanje glasbeno-didaktičnih iger. 

 

 

3. ČRKARIJE 

 

PODROČJE: JEZIK, UMETNOST, GIBANJE, NARAVA 

 

CILJI 

 Prepoznavanje in uživanje v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in 

besednih igrah, šalah ter doživljanje zvočnosti in ritma. 

 Spoznavanje simbolov pisnega jezika. 

 Spoznavanje in prepoznavanje črk, spoznavanje, da je mogoče izgovorjene besede 

zapisati in jih nato znova prebrati. 

 Pridobivanje interesa in veselja za literaturo ob prebiranju različnih knjig. 

 

VSEBINE 

 Spoznavanje abecede  - črk (velike tiskane črke). 

 Vaje za razvijanje grafomotorike. 

 Pisanje črk. 

 Spoznavanje črk preko gibalnih nalog. 

 Prepoznavanje črk v različnih besedilih, pisanje in prepoznavanje črk v imenu otrok. 
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 Oblikovanje črk iz različnih modelirnih mas ter drugih materialov – nestrukturiran 

material. 

 Ustvarjanje črk z različnimi likovnimi tehnikami. 

 Delovni listi (utrjevanje črk,  prstne spretnosti – prijem pisal...). 

 Igra z glasovi (na kateri glas se začne izbrana beseda). 

 

 

4. ŽELIM SI 

 

PODROČJE: DRUŽBA, JEZIK, UMETNOST, GIBANJE, NARAVA, MATEMATIKA 

 

CILJI 

 Omogočanje in spodbujanje večje participacije otrok pri izbiri dejavnosti. 

 Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v 

dejavnosti in vsakdanje življenje. 

 Spoznavanje, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni. 

 Spoznavanje, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi 

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

 

VSEBINE 

 Pogovori, zbiranje idej, dogovarjanje o delni ali celotni vsebini (novih) tematskih 

sklopov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radomlje, 12. 9. 2020                                                              vzgojiteljica Maja Cerar Jeretina 
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LDN PROJEKTOV SKUPINE PTIČKI 

 

STAROST OTROK: 3 – 4  

NOSILEC IZVEDBE: Dragica Repanšek, Saša Starič 

 

1. PALČEK BRALČEK 

PODROČJE: JEZIK 

CILJI 

 Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic razvija zmožnost domišljijske rabe jezika,  

 spoznava moralno etične dimenzije, 

 s književno osebo se identificira , 

 doživlja književno dogajanje, 

 razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu, 

 spoznava različne literarne zvrsti. 

 

VSEBINE 

 Poslušanje pravljic ob različnih priložnostih, 

 izbiranje različnih literarnih del, 

 spodbujanje otrok in staršev , da predlagajo svojo pravljico,  

 spodbujanje otrok, da povejo krajšo pravljico, v obsegu svojih zmožnosti, 

 likovno ustvarjanje po pravljici, 

 razstava izdelkov nastalih v okviru projekta. 

 

 

2. POVEJ MI PRALJICO – MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

PODROČJE: JEZIK 

GLAVNI CILJ PROJEKTA:  

 Spoznavanje različne literature in lutk. 

 Povezovanje generacij, vzgoja v spoštovanju do starejših, medsebojna pomoč.                                            

CILJI 

 Nove oblike komunikacije – internet, 

 ob poslušanju in pripovedovanju pravljic razvija zmožnost domišljijske rabe jezika,  

 spoznava moralno etične dimenzije, 

 s književno osebo se identificira , 

 doživlja književno dogajanje, 
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 razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu 

 spoznava različne literarne zvrsti. 

 

 VSEBINE 

 Socialne igre za razvijanje empatije. 

 Seznanjanje z osebami s posebnimi potrebami – kakšne prilagoditve potrebujejo, 

izdelovanje didaktičnih sredstev. 

 Spoznavanje pisave slepih, izdelovanje tipne slikanice, didaktičnih iger, »poligon 

slepih«,... 

 Spoznavanje znakovnega jezika (preprosta pesemv znakovnem jeziku, pozdravi, črke). 

 Sodelovanje z okoljem.  

 

3. PREDSTAVI DRUŽINO 

PODROČJE: DRUŽBA 

GLAVNI CILJ PROJEKTA: Sodelovanje med domom in vrtcem 

CILJI 

 Otrok prepoznava osnovne informacije o svoji družini, 

 Otrok se uči samostojno pripovedovati, 

 Otrok pridobiva ustrezno odgovornost, 

 Spoznavanje različnih oblik družinskih skupnosti. 

 

VSEBINE 

 Ob rojstnem dnevu otrok predstavi družinske člane 

 Preko video povezave ali internetne pošte si ogledamo fotografije, ki jih pošlje družina 

 Oblikujemo predstavitveni album v skupini. 

 

 

 

 

 

 

 

Radomlje, 12. 9. 2020                                                               vzgojiteljica Dragica Repanšek 
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LDN PROJEKTOV SKUPINE MIŠKE 

 

1. MIŠKIN GLASBENI SVET 

PODROČJE: UMETNOST 

CILJI 

 Vzbujanje otrokovega veselja do glasbe. 

 Spodbujanje doživljanja glasbe. 

 Razvijanje glasbene sposobnosti in spretnosti. 

 

VSEBINE 

 

 Izdelava malih ritmičnih inštrumentov in igranje na njih 

 Uporaba lastnih inštrumentov (roke, noge, prstki, jezik…) 

 Petje pesmic 

 Poslušanje  raznolikih zvrsti glasbe 

 Izvajanje glasbe na Orffovih instrumentih 

 Glasbeno izvajanje z gibom 

 Učenje elementov ljudskih plesov 

 Sproščanje ob glasbi 

 Izvajanje glasbeno didaktičnnih iger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radomlje, 12. 9. 2020                                                             vzgojiteljica Damjana Rode  
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ENOTA OSTRŽEK  
 

 

 

 

PROJEKTI ENOTE OSTRŽEK, VRTEC DOMŽALE 
 

IZVAJALI BOMO SKUPNE PROJEKTE  ZA VSE ENOTE VRTCA DOMŽALE:  

 

 MALI SONČEK (vse tri skupine enote);  v sodelovanju Zavoda za šport 

 

 MOJ KRAJ (skupini Metulji in Pikapolonice) – projekt vrtca Domžale 

 

 ZDRAVJE V VRTCU (skupina Metulji) 

 

 

MAJHEN VRT, VELIKO VESELJE 

 

projekt skupine MEDVEDKI 

 

Z vsebinami projekta »Majhen vrt, veliko veselje« bomo v najmlajši skupini začeli 

kmalu po uvajalnem obdobju.  

Seznanili se bomo z gredico, kamor smo z otroki poleti že nasadili vrtnine: rdeče 

zelje in brstični ohrovt. Otroci bodo sprva opazovali rast in dodajali za okras na robu 

gredice kamne, ki jih bomo barvali z vodenimi barvicami. 

 

- Ob knjigah z vsebinami o vrtu bomo iskali zanimivosti v slikah in besedi. 

- Jeseni bomo gredico razširili, na en del bomo posadili tulipanove čebulice. 

- Enkrat mesečno bomo fotografirali spremembe in shranjevali fotografije. 

- Na sprehodih v spomladanskem času bomo opazovali vrtove v okolici in izrabili 

situacijo za pogovor. 

 

Čeprav so otroci še zelo mladi, bomo na malem vrtu iskali priložnosti, da zbudimo 

zanimanje za vrtne dejavnosti. 

 

Marjeta Osolin 
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PROJEKTI V ENOTI PALČEK 
 

 

PROJEKT MISP (Massage in school programe) – PROGRAM UVAJANJA MASAŽE V 

VRTEC, izvajalka Barbara Kunilo 

CILJ: spoznavanje blagodejnega dotika med otroki, učenje skrbi za druge, empatijo in 

sodelovanje med otroki. 

VSEBINA:  

V jutranjem krogu večkrat tedensko otroci sedijo v parih in sicer drug za drugim. Sodelujejo 

tisti otroci, ki to želijo. Otrok, ki sedi spredaj je masiranec, otrok si sedi ali stoji zadaj, je maser. 

Po točno določenih korakih, ki jih kaže vzgojiteljica, certificirana strokovnjakinja za otroško 

masažo, otroci masirajo drug drugega po preko oblačil po hrbtu, vratu, lasišču, rokah in dlaneh. 

Ostalih delov telesa se ni dovoljeno dotikati. Pred masažo vsak maser vpraša svojega masiranca, 

če le-ta dovoli masažo. Če je odgovor pritrdilen, se masaža začne. Vseh masažnih prijemov je 

15, ki se jih bodo otroci učili postopoma, začenši s tremi in na koncu poznali vseh 15. Ob koncu 

masaže, se maser zahvali masirancu, ker mu je dovolil masažo. Nato se zamenjata. Če je 

odgovor masiranca negativen in masaže ne dovoli, se umakne in ne sodeluje pri masaži, vendar 

pa je prisoten in opazuje dogajanje.  

MISP je 10-15 minut dolga dnevna rutina, ki spodbuja učenje preko iger in aktivnosti s 

kreiranjem zgodbic, tako da dobijo otroci pozitivno izkušnjo dotika (blagodejen dotik). Masaža 

temelji na spoštovanju in opolnomoči otroke, saj imajo pravico reči NE. Ima pozitivne 

posledice, saj spodbuja enakovrednost, otroci razvijajo čustveno stabilnost in senzibilnost, 

medsebojno povezanost in spoštovanje. Otroci imajo kasneje boljšo koncentracijo in so bolj 

prisotni tukaj in zdaj, zato so bolj umirjeni in bolj vodljivi. 

Program je mednaroden in se ga uporablja v 40-ih državah sveta in je primeren za otroke stare 

4 – 12 let. Te programe vodi organizacija MISA, ki ima sedež v Veliki Britaniji. 

TADEJA LAVTIŽAR, VRTEC PALČEK, SKUPINA PTIČKI, STAROST OTROK 4-5 LET 

 ZDRAVJE V VRTCU 

CILJ: spoznavanje in ozaveščanje otrokovega počutja (utrujen, zadovoljen, bolan), čustev ( srečen, 

vesel, zaskrbljen, prestrašen) zaznavanje razlik ob različnih priložnostih (sposoben, utrujen, zadihan, z 

bolečino, poln energije, sproščen) v sodelovanju z družino 

TRAJNOSTNA MOBILNOST 

CILJ: spreminjanje potovalnih navad otrok v vrtcih in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju 

motornega prometa v okolici vrtca, prispevali bomo k zmanjšanju okoljskih obremenitev, s 

spodbujanjem gibanja otrok in s tem k krepitvi njihovega zdravja 
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167 
 

LETNI DELOVNI NAČRTI ENOT VRTCA DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 

 

 

 

 

 

       

  

 

    

 

  

  

 

 

     

 

 



 
 

168 
 

LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE CICIDOM 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 ENOTA: CICIDOM 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

1-2 Ana Maravič Danijela Nograšek 

Monika Krvina (sočasnost) 

Ga. Urša Volkar 

2-3 Francka Kunavar Mojca Firm 

 

g. Sandi Avbelj 

3-4 Maja Novak Darja Iršič 

 

ga. Urška Pajnič 
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4-6 Polona Kunstelj 

Tjaša Cerar 

Leonida Habjan 

 

ga. Nika Steklasa Cerar 

 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: ga. Nika Steklasa Cerar 
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VIZIJA VRTCA DOMŽALE: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:  

1. UMETNOST – GLASBA 
• Spoznavanje različnih glasbenih zvrsti, 

• glasbene ustvarjalnice, 

• glasbeni kotički. 

2. KOMUNIKACIJA  
• S srcem, duhom in razumom; 

• poslušam, slišim. 

• Pomen neverbalne komunikacije, biti strpen, biti srčen. 

 3. POMEN ZDRAVJA 
• Gibanje, prehrana, čistoča. 

• Empatija, prijateljstvo, odnosi. 

• Okolje, urejenost, možnost. 

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo 

 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 
• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje. 

• Funkcionalni igralni kotički.  

5. DELOVNA VZGOJA 
• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja. 

• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije). 

6. EKOLOGIJA 
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 SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 

- Ločujemo skupaj (otrok se seznanja z načini za ohranjevanje okolja). 

- Cicidomčkov radovedni radio (spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti). 

- Lutkovna predstava (doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja). 

- Pustovanje (sodelovanje pri načrtovanju, pripravi prazničnih dejavnosti). 

- Delovno čistilna akcija (spodbujanje otrok k vsakodnevnim opravilom in skrbi za urejan zunanji bivanski proctor (pospravljanje listja, 

pometanje,…)). 

- Igre na snegu (spoznavanje zimskih dejavnosti). 

- Pripovedovalka pravljic (otrok posluša pravljice in ob tem doživlja ugodje, veselje in zabavo, ter pridobiva pozitiven odnos do literature).  

- Bralnice pod krošnjami (otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in zabavo, ter pridobiva pozitiven odnos do literature). 

- Športno popoldne (omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok). 

 

 

 

 

 

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v letošnjem šolskem letu: 
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 Otroku dati možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih. 

 Spodbujanje aktivnega življenja z zanimivimi, dinamičnimi in zabavnimi izzivi na področju glasbe. 

 Razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih, plesnem, likovnem in glasbenem. 

 

 

PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

LOČUJEMO SKUPAJ vse  1 – 6  celo leto Otrok se seznanja z načini za 

ohranjevanje okolja. 

 

 

CICIDOMČKOV 

RADOVEDNI RADIO 

vse 1 – 6 celo leto Spoznavanje posameznih umetnostnih 

zvrsti. 

 

 

MUCKI IN 

BONTONČEK 

 

Cerar, Habjan, 

Kunstelj 

4 – 6 celo leto Otrok se seznanja z bontonom.  

 

IGRA Z 

NESTRUKTURIRANI

M MATERIALOM 

Novak, Iršič 3 - 4 vse leto Otrok razvija in krepi socialne stike. 
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ZDRAVJE V VRTCU Novak, Iršič 3 - 4 vse leto Ozaveščanje otrok o zdravem in varnem 

načinu življenja. 

 

TRAJNOSTNA 

MOBILNOST 

Novak, Iršič 3 - 4 september - 

junij 

Spodbujanje otrok in njihovih staršev k 

spreminjanju potovalnih navad. 

 

 

 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

PUSTNO RAJANJE vse 16. 2. 2021 1 – 6   

 

IGRE NA SNEGU 

 

vse zima 1 – 6   

 

DELOVNO – ČISTILNA 

AKCIJA 

vse pomlad 1 – 6 

 

  

PRIPOVEDOVALKA 

PRAVLJIC 

Novak, Kunavar februar 1 – 6   
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BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

vse celo leto 1 – 6   

LUTKOVNA 

PREDSTAVA 

 

Cerar, Novak / Kunavar, 

Nograšek 

december / februar 1 – 6   

ŠPORTNI TEDEN 

 

Maravič, Nograšek 21.–25. 9. 2020 1 – 2   

TELOVADBA V 

TELOVADNICI 

Maravič, Nograšek celo leto 1 – 2   

MALA BIBA PLEŠE Kunavar, Firm 

 

september - junij 2 - 3   

BIBARIJE ZA ZAJCE Kunavar, Firm 

 

september - junij 2 - 3   

ZAJČKOVE 

PRAVLJICE  

Kunavar, Firm 

 

september - junij 2 - 3   

VESELO TELOVADIM Kunavar, Firm 

 

september - junij 2 - 3   

KONCERT Kunavar, Firm 

 

januar 2 - 3   

MALI SONČEK Cerar, Habjan, Kunstelj, 

Novak, Iršič, Kunavar, 

Firm 

celo leto 2 – 6   
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MIGAMO, ŠVIGAMO Maja Novak 

 

 oktober - junij 3 - 4   

BIBA PLEŠE Cerar, Novak oktober – maj 

 

3 – 6   

PRAVLJIČNI PALČEK 

 

Cerar, Habjan, Kunstelj oktober – marec  4 – 6   

 

TELOVADBA V 

TELOVADNICI 

Cerar, Habjan, Kunstelj celo leto 4 – 6    

PO DOMAČE MALO 

DRUGAČE 

Kunstelj celo leto (dvakrat na 

mesec) 

4 – 6   

MOJ KRAJ 

 

Cerar, Habjan, Kunstelj celo leto 4 – 6   

BOŽIČEK 

 

Cerar, Habjan, Kunstelj december  4 – 6   

ROLANJE 

 

Cerar, Habjan, Kunstelj jesen ali pomlad 5 – 6    

SPRETNOST VOŽNJE S 

KOLESOM 

Habjan jesen ali pomlad 5 – 6    

 

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 
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Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

      

 

 

 

     

 

 

     

 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

IZLETI OB KAMNIŠKI 

BISTRICI 

vse leto 1 - 6 Maravič, Kunavar, Novak, 

Cerar, Kunstelj 

Orientacija v širšem okolju, 

spodbujanje naravnih oblik 

gibanja. 

 

 

SPREHODI DO BLIŽNJIH 

VRTCEV 

september - junij 2 - 5 Kunavar, Novak Spoznavanje novih 

prijateljev. 

 

 

ŠPORTNI PARK 

ŠKRJANČEVO 

pomlad  2-5 Kunavar, Novak Usvajanje razdalje za Mali 

sonček. 
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ŠUMBERK Pomlad Mucki Cerar, Habjan, Kunstelj Orientacija v širšem okolju, 

spodbujanje naravnih oblik 

gibanja. 

 

 

OGLED KONJEV 

RADOMLJE 

Pomlad  Mucki Cerar, Habjan, Kunstelj Spoznavanje živali.  

ŠPORTNI PARK VIR Večkrat letno Mucki Cerar, Habjan, Kunstelj Spodbujanje naravnih oblik 

gibanja. 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna skupina Št. udeležencev Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

ŠPORTNO POPOLDNE 21.–25. 9. 2020 vse 1 - 6   
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NOVOLETNA DELAVNICA  december  Kunavar, Firm 2 - 3   

 

ZAKLJUČNO SREČANJE maj  

 

Kunavar, Firm 2 - 3   

ZAKLJUČNI IZLET 

 

maj/ junij 2021 Cerar, Habjan, Kunstelj 4 – 6    

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

1.SESTANEK ZA STARŠE september vse 1–6   

 

2.SESTANEK ZA STARŠE januar/februar vse 1–6   

 

POGOVORNE URE 

 

1 x mesečno vse 1–6   

 

 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 
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Dejavnost Čas izvedbe Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

LUTKOVNA PREDSTAVA 

STROKOVNIH DELAVK 

VRTCA CICIDOM 

december 

2020, 

februar 2021 

1–2 Nograšek, Kunavar, Novak, 

Cerar  

 vse  

 

BOŽIČEK december 

2020 

1–2   vse  

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..) 

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

ZD Domžale Marec 2021 Novak; Miške 

Kunstelj in Cerar; Mucki 

Otrok pridobiva navade o neki telesa. Skrbi za ohranitev 

in krepitev zdravja. 

 

 

     

 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 
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Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

Vrtec Domžale 1. Strokovni aktiv vse   

 

Vrtec Domžale 2. Strokovni aktiv vse   

 

Vrtec Domžale 3. Strokovni aktiv vse   

 

     

 

 

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 
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DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 

VZGOJITELJICA: ANA MARAVIČ POMOČNICA VZGOJITELJICE: DANIJELA NOGRAŠEK 

- nabava in menjava kartuš, 

- skrb za dekoracijo na vhodu, 

- skrb za zamaške, 

- zadolžena za začetno gašenje požarov. 

 

 

- skrb za kotiček za starše (spodaj), 

- nadomeščanje kuharice, 

- skrb za urejanje shrambe na igraču (1. starostna), 

- predstavnik sindikata. 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: MONIKA KRVINA 

- skrb za računalnik, 

- urejanje športnega kabineta. 

VZGOJITELJICA: FANI KUNAVAR POMOČNICA VZGOJITELJICE: MOJCA FIRM 

- vodja enote, 

- skrb za urejenost pisarne, 

- skrb za mobitel (spodaj). 

 

 

- nadomeščanje kuharice, 

- skrb za sanitarije (spodaj), 

- urejanje prostora pod stopniščem. 

- evakuacija. 

VZGOJITELJICA: MAJA NOVAK POMOČNICA VZGOJITELJICE: DARJA IRŠIČ 

- nadomeščanje vodje, 

- urejanje knjižnice, 

- skrb za kotiček za starše(zgoraj), 

- skrb za urejenost parkirišča. 

 

- nadomeščanje kuharice, 

- skrb za računalnik, 

- inventura,  

- urejanje shrambe za igrače na igrišču (2. starostna), 

- skrb za rože. 
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VZGOJITELJICA: POLONA KUNSTELJ POMOČNICA VZGOJITELJICE: LEJA HABJAN   

- zadolžena za začetno gašenje požarov,  

- urejanje shrambe za igrače na igrišču (2. starostna). 

- skrb za sanitetni material, 

- nadomeščanje kuharice, 

- skrb za rože, 

- inventura, 

- pometanje stopnišča, 

- urejanje shrambe za igrače na igrišču (2. starostna). 

VZGOJITELJICA: TJAŠA CERAR  

- skrb za mobitel (zgoraj), 

- skrb za sanitarije (zgoraj). 

 

Datum:                                                                                                                                                                                                        ŽIG:  

 

                                                                                                                                                                                                                 Podpis vodje enote: 

 

                                                                                                                                                                                                                    Podpis ravnateljice: 
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE GAJ 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 ENOTA: GAJ 
 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

1–2 Maja Svetlin Ljubić Petra Kociper 

 

ga. Anja Hrovat 

1–3 Barbara Modic Urška Miklavčič 

 

ga. Tamara Prejac Čas 

2–3 Katja Cerar Brigita Žebaljec 

 

g. Goran Bajić 

2–3 Sonja Orešek Andreja Vuk g. Haris Zahirović 
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2–4 Mira V. Vrankar Peter Tomažin 

 

ga. Metka Svetlin 

4–5 Tinkara Avsec Lili Panič 

 

g. Haris Zahirović  

4–6 Miranda Grošelj Anja Repanšek  

 

5–6 Jasna Bizjak Tamara Čosić g. Rok Okrogar 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: G. Zahirović 
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VIZIJA VRTCA DOMŽALE: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:  

 

1. UMETNOST – GLASBA 

• spoznavanje različnih glasbenih zvrsti 

• glasbene ustvarjalnice 

• glasbeni kotički 

2. KOMUNIKACIJA  

• S srcem, duhom in razumom; 

• Poslušam, slišim; 

• Pomen neverbalne komunikacije, biti strpen, biti srčen 

 3. POMEN ZDRAVJA 

• Gibanje, prehrana, čistoča 

• Empatija, prijateljstvo, odnosi 

• Okolje, urejenost, možnost 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje 

• Funkcionalni igralni kotički  

5. DELOVNA VZGOJA 

• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja 

• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije), 

6. EKOLOGIJA 
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SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 

 Ekološki kotiček 

 Igrajmo se skupaj 

 Zbiramo zamaške  

 Pustovanje 

 Teden otroka 

 V svetu pravljic  

 Delovna akcija 

 Športno popoldne 

 Obisk policista 

 Novoletna predstava strokovnih delavcev enote Gaj 

 Obisk dobrega moža in mini obdaritev 

 Predstavitev in vaja evakuacije PGD Homec 

 Zbiranje starega papirja v sodelovanju s tovarno Količevo karton 

 Fotografiranje otrok in predstavitev poklica 
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STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v letošnjem šolskem letu: 

 

V letu 2020/2021 bomo v vseh oddelkih oblikovali slikanice ob 10. letnici vrtca Gaj. (JEZIK) 

 

V letu 2020/2021 bomo ustvarili tematsko poslikavo oken ob 10. letnici vrtca in oblikovanje razstave na ograji vrtca. (UMETNOST) 

 

V letu 2020/2021 bomo ponovno v vseh oddelkih oblikovali glasbene kotičke v igralnicah, atrijih in na igrišču. (UMETNOST) 

 

V letu 2021/2022 se bomo v vseh oddelkih učili pravilnega umivanja rok ob pesmici »Traktor se pelje ob cesti«; toaletne prostore bomo opremili 

s slikovnim gradivom. (NARAVA) 

 

PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

EKOLOŠKI 

KOTIČEK 

Strokovni delavci 

enote Gaj  

1–6 september–

junij 

Otrok pridobiva izkušnje, kako lahko 

varuje in ohranja naravo, nauči se 

ločevati odpadke. Zbiranje papirja (2-

krat letno). 

 

 

IGRAJMO SE 

SKUPAJ  

Strokovni delavci 

enote Gaj  

1–6 oktober–junij Otrok ima možnost razvijati sposobnost 

in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje 

in uživanje v prijateljskih odnosih z 

enim ali več otroki. 
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(igralni petek v svoji 

skupini) 

ZBIRAMO 

ZAMAŠKE  

Strokovni delavci 

enote Gaj  

1–6 oktober–junij Preko aktivnosti zbiranja zamaškov 

krepiti empatijo, socialni čut za 

sočloveka. 

 

 

ZDRAVJE V VRTCU 

TEMA: POČUTIM SE 

DOBRO 2 

Jasna Bizjak, 

Tamara Čosić 

Miranda Grošelj, 

Anja Repanšek 

Tinkara Avsec, 

Ana Štrajhar (do 

prihoda Lili Panič) 

 

5–6 

 

4–6 

 

4–5 

oktober–maj Skrb za zdravje in dobro počutje.   

NARAVA NA DLANI Jasna Bizjak, 

Tamara Čosić 

5–6 september–maj Raziskovalni potepi ob reki in bližnji 

okolici. 

 

ZMOREM SAM, 

SAMA (revija Cicido) 

 

Jasna Bizjak, 

Tamara Čosić 

5–6 oktober–maj Otrok razvija grafomotorične vaje, 

samostojno rešuje ter se seznanja z 

opismenjevanjem. 

 

VARNA MOBILNOST 

 

Jasna Bizjak, 

Tamara Čosić 

5–6 oktober–maj Krepitev znanja in veščin za varno 

mobilnost. 

 

VARNA MOBILNOST Miranda Grošelj, 

Anja Repanšek 

4–6 oktober–maj Krepitev znanja in veščin za varno 

mobilnost; varno vedenje v prometu v 

vlogi pešca. 
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 MOJ KRAJ 

 

Miranda Grošelj, 

Anja Repanšek 

Tinkara Avsec, 

Ana Štrajhar (do 

prihoda Lili Panič) 

4–6 

 

4–5 

 Otrok razvija zadovoljstvo ob 

odkrivanju bližnje okolice vrtca in 

domačega kraja. 

 

ZDRAVJE V VRTCU 

 

Mira V. Vrankar 2–4 oktober–junij Počutim se dobro. 

 

 

ZVEZEK Z UTRINKI 

 

Maja Svetlin 

Ljubić, 

Petra Kociper 

1–2 letno Spremljava otrokovih izdelkov.  

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

TEDEN OTROKA Strokovni delavci enote Gaj  5. 10. 2020–9. 10. 

2020 

1–6   

 

IGRE NA SNEGU Strokovni delavci enote Gaj  zima 1–6   
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PUSTOVANJE Strokovni delavci enote Gaj  16. 2. 2021 1–6   

 

DELOVNA AKCIJA Strokovni delavci enote Gaj  marec 2021 1–6   

 

BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

 

Strokovni delavci enote Gaj  celo šolsko leto  1–6   

V SVETU PRAVLJIC  

 

Anja Repanšek  februar 2021 1–6 

 

  

MALI SONČEK modri, 

zeleni, oranžni, rumeni 

Katja Cerar, Brigita Žebaljec 

Sonja Orešek, Andreja Vuk 

Mira V. Vrankar, Peter Tomažin 

Tinkara Avsec, Lili Panič 

Miranda Grošelj, Anja Repanšek 

Jasna Bizjak, Tamara Čosić 

oktober–maj 2–6   

MALA BIBA PLEŠE Katja Cerar, Brigita Žebaljec 

Sonja Orešek 

oktober–maj 2–3 

2–3 

  

BIBA PLEŠE Jasna Bizjak, Tamara Čosić 

Miranda Grošelj, Anja Repanšek 

Tinkara Avsec, Ana Štrajhar (do 

prihoda Lili Panič) 

oktober–maj 5–6 

4–6 

4–5 
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Mira V. Vrankar 2–4 

ROLANJE 

 

Jasna Bizjak, Tamara Čosić 

 

maj 2021 5–6 

 

  

PRAVLJIČNA JOGA 

 

Jasna Bizjak, Tamara Ćosić oktober–maj 5–6   

TEDEN 

KOLESARJENJA 

 

Jasna Bizjak, Tamara Čosić september 2020 5–6   

RASTEMO S SOVO 

 

Jasna Bizjak, Tamara Čosić september–junij 5–6   

DAN S SKIROJEM 

 

Miranda Grošelj, Anja Repanšek september 2020 4–6   

TRADICIONALNI 

SLOVENSKI ZAJTRK 

Jasna Bizjak, Tamara Čosić 

Miranda Grošelj, Anja Repanšek 

Tinkara Avsec, Ana Štrajhar (do 

prihoda Lili Panič) 

Katja Cerar, Brigita Žebaljec 

november 2020 5–6 

4–6 

4–5 

 

2–3 

  

PRAVLJIČNI PALČEK 

 

Jasna Bizjak, Tamara Čosić 

Miranda Grošelj, Anja Repanšek 

Tinkara Avsec 

oktober–februar 5–6 

4–6 

4–5 

  

PTIČKOV KROS Miranda Grošelj, Anja Repanšek oktober, maj 4–6   
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NOVOLETNA 

PREDSTAVA ZA 

OTROKE 

 

Jasna Bizjak, Tamara Čosić 

Miranda Grošelj, Anja Repanšek 

Katja Cerar, Brigita Žebaljec 

december 2020 5–6 

4–6 

2–3 

  

UTRINKI SKUPINE 

PTIČKI 

 

Miranda Grošelj, Anja Repanšek september–junij 4–6   

RIŠEM, PIŠEM 

(grafomotorične vaje) 

 

Miranda Grošelj, Anja Repanšek september–junij 4–6   

KONCERT 

 

Tinkara Avsec, Ana Štrajhar (do 

prihoda Lili Panič) 

februar 2021 4–5   

DAN S SKIROJEM Tinkara Avsec, Ana Štrajhar (do 

prihoda Lili Panič) 

maj 2021 4–5   

IGRAJMO SE V 

ANGLEŠČINI 

 

Tinkara Avsec oktober–junij 4–5   

ČRKE IN GLASOVI 

 

Tinkara Avsec, Ana Štrajhar (do 

prihoda Lili Panič) 

oktober–junij 4–5   

VESELA 

MATEMATIKA 

Tinkara Avsec, Ana Štrajhar (do 

prihoda Lili Panič) 

oktober–junij 4–5   
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UTRINKI SKUPINE  

LISIČKE 

 

Mira V. Vrankar, Peter Tomažin september–junij 

 

2–4   

VZGOJITELJICA 

PRIPOVEDUJE 

 

Mira V. Vrankar september–junij 

 

2–4   

PUNČKA IZ CUNJ 

(UNICEF) 

 

Mira V. Vrankar, Peter Tomažin 

Sonja Orešek 

oktober–april  

 

2–4 

2–3 

  

DAN MALO 

DRUGAČE 

 

Mira V. Vrankar, Peter Tomažin september–junij 2–4   

JURČKU BOMO 

POMAGALI … 

 

Mira V. Vrankar, Peter Tomažin oktober–junij 2–4   

UTRINKI SKUPINE 

JEŽKI 

 

Sonja Orešek, Andreja Vuk oktober–junij 2–3   

ZAJČKI 

TELOVADIMO 

 

Katja Cerar, Brigita Žebaljec oktober–junij 2–3   
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PRAVLJICE PRI 

MEDVEDKIH 

 

Barbara Modic, Urška 

Miklavčič 

oktober–junij 1–3   

PRAZNOVANJE 10. 

LETNICE VRTCA GAJ 

 

Maja Svetlin Ljubić, 

Petra Kociper 

po dogovoru 1–2   

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

      

 

      

 

 

 

     

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 
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Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

PROJEKT MALI 

SONČEK 

(daljši izleti) 

 

celo šolsko leto 5–6 Jasna Bizjak Sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja v povezavi z 

Malim sončkom. 

 

IZLETI  V OKVIRU 

PROJEKTA MALI 

SONČEK 

 

celo šolsko leto 4–6 

2–3 

Miranda Grošelj 

Katja Cerar 

Sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja v povezavi z 

Malim sončkom. 

 

 

SPREHODI OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

celo šolsko leto 4–6 

4–5 

2–3 

1–3 

Miranda Grošelj 

Tinkara Avsec 

Katja Cerar 

Barbara Modic 

Spoznavanje in opazovanje 

narave skozi različne letne 

čase ter sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja. 

 

 

SPREHODI OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

 

celo šolsko leto 

 

5–6 Jasna Bizjak Opazujemo, sprašujemo, 

spoznavamo in se zavedamo 

in čutimo. 

 

 

HOMŠKI HRIB 

 

pomlad 2021 

 

4–5 Tinkara Avsec 

 

Spodbujanje gibanja in 

razvijanje vztrajnosti. 

 

INDUSTRIJSKA CONA 

PRESERJE 

 

celo šolsko leto 

 

4–5 Tinkara Avsec Spoznavanje značilnosti 

okolja, ki so pomembne za 

lokalno skupnost. 
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LISIČKE NA 

SPREHODU 

 

september–junij  

 

2–4 Mira V. Vrankar Sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja in opazovanje 

narave v različnih letnih 

časih. 

 

SPREHODI OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

 

oktober–maj  

 

2–3 Sonja Orešek Sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja in spoznavanje 

okolice vrtca. 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna skupina Št. udeležencev Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

ŠPORTNO POPOLDNE V 

VRTCU DOMŽALE 

 

september 2020 Strokovni delavci enote Gaj  1–6   

 

POMLADNO DRUŽENJE, 

otroci nastopajo 

 

marec 2021 

 

Jasna Bizjak, Tamara Čosić 5–6   

SPREHOD Z LUČKAMI zima  Jasna Bizjak, Tamara Čosić 5–6   
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POMLADNO DRUŽENJE 

 

marec 2021 Miranda Grošelj, Anja 

Repanšek 

4–6   

 

ZAKLJUČNO SREČANJE maj 2021 Miranda Grošelj, Anja 

Repanšek 

 

4–6   

POMLADNI NASTOP 

 

marec 2021 Tinkara Avsec, Ana Štrajhar 

(do prihoda Lili Panič) 

4–5   

ZAKLJUČNI IZLET 

 

junij 2021 Tinkara Avsec, Ana Štrajhar 

(do prihoda Lili Panič) 

4–5   

PRI NAS PA BEREMO … 

 

sept. 2020 – februar 

2021 

Mira V. Vrankar 2–4   

SKUPAJ NA SPREHOD 

 

sept. 2020 – junij 

2021 

 

Mira V. Vrankar 2–4   

OGLED VIDEO UTRINKOV 

SKUPINE LISIČKE 

 

jan./februar 2021 

 

Mira V. Vrankar, Peter 

Tomažin 

2–4   

POMLADNO SREČANJE 

- SKUPNI IZLET NA 

MENGEŠKO KOČO 

 

pomlad 2021 

 

Mira V. Vrankar, Peter 

Tomažin 

2–4   
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ZAKLJUČNO SREČANJE V 

VRTCU 

 

junij 2021 Mira V. Vrankar, Peter 

Tomažin 

2–4   

OGLED VIDEO UTRINKOV 

SKUPINE JEŽKI 

 

januar 2021 

 

Sonja Orešek, Andreja Vuk 2–3   

POZDRAV POMLADI 

 

marec 2021 

 

Sonja Orešek, Andreja Vuk 2–3   

POMLADNO SREČANJE 

 

pomlad 2021 Katja Cerar, Brigita Žebaljec 2–3   

ZAKLJUČNI IZLET 

 

maj 2021 Katja Cerar, Brigita Žebaljec 2–3   

DECEMBRSKO DRUŽENJE december 2020 Barbara Modic, Urška 

Miklavčič 

 

1–3   

ZAKLJUČNO SREČANJE 

 

maj–junij 2021 Barbara Modic, Urška 

Miklavčič 

1–3   

 

IGRALNA URA 

 

november 2020 Maja Svetlin Ljubić, Petra 

Kociper 

1–2   

GIBALNA URA 

 

marec 2021 Maja Svetlin Ljubić, Petra 

Kociper 

1–2   
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PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

SESTANEK ZA STARŠE september 2020 

januar 2021 

Maja Svetlin Ljubić, Petra 

Kociper 

Barbara Modic, Urška 

Miklavčič 

Katja Cerar, Brigita Žebaljec 

Sonja Orešek, Andreja Vuk 

Mira V. Vrankar, Peter 

Tomažin 

Tinkara Avsec, Lili Panič 

Miranda Grošelj, Anja 

Repanšek 

Jasna Bizjak, Tamara Čosić 

1–2 

1–3 

2–3 

2–3 

2–4 

4–5 

4–6 

5–6 

  

 

POGOVORNA URA  enkrat mesečno Maja Svetlin Ljubić, Petra 

Kociper 

Barbara Modic, Urška 

Miklavčič 

Katja Cerar, Brigita Žebaljec 

Sonja Orešek, Andreja Vuk 

Mira V. Vrankar, Peter 

Tomažin 

Tinkara Avsec, Lili Panič 

1–2 

1–3 

2–3 

2–3 

2–4 

4–5 

4–6 

5–6 

  

 



 
 

204 
 

Miranda Grošelj, Anja 

Repanšek 

Jasna Bizjak, Tamara Čosić 

UVAJALNO OBDOBJE september 2020 Maja Svetlin Ljubić, Petra 

Kociper 

Barbara Modic, Urška 

Miklavčič 

Katja Cerar, Brigita Žebaljec 

Sonja Orešek, Andreja Vuk 

Mira V. Vrankar, Peter 

Tomažin 

Tinkara Avsec, Lili Panič 

Miranda Grošelj, Anja 

Repanšek 

Jasna Bizjak, Tamara Čosić 

1–2 

1–3 

2–3 

2–3 

2–4 

4–5 

4–6 

5–6 

  

 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 

 

Dejavnost Čas izvedbe Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 
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NOVOLETNA PREDSTAVA 

ZA OTROKE (predstava v 

svojem oddelku) 

 

december 

2020 

1–6 Strokovni delavci enote Gaj   Maja Svetlin Ljubić 

Barbara Modic 

Katja Cerar 

Sonja Orešek 

Mira V. Vrankar 

Tinkara Avsec 

Miranda Grošelj 

Jasna Bizjak 

 

 

OBISK BOŽIČKA IN  MINI 

OBDARITEV 

 

december 

2020 

1–6 Mare Hrovat   Maja Svetlin Ljubić 

Barbara Modic 

Katja Cerar 

Sonja Orešek 

Mira V. Vrankar 

Tinkara Avsec 

Miranda Grošelj 

Jasna Bizjak 

 

 

OBISK ROGISTOV 

 

pomlad 

2021 

2–3 Domžalski rogisti 

 

 Sonja Orešek  
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SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..) 

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

KOLIČEVO KARTON 

 

oktober 2020 

april 2021 

Maja Svetlin Ljubič, 1–2 

Barbara Modic, 1–3 

Katja Cerar, 2–3 

Sonja Orešek, 2–3 

Mira V. Vrankar, 2–4 

Tinkara Avsec, 4–5 

Miranda Grošelj, 4–6 

Jasna Bizjak, 5–6 

Sodelovanje pri zbiranju starega papirja; otroci napolnijo 

zabojnik, ki ga nato odpeljejo v tovarno na predelavo. 

 

 

VZGOJA ZA VARNOST V 

PROMETU (policijska postaja 

Domžale) 

 

maj 2021  Mira V. Vrankar, 2–4 

Tinkara Avsec, 4–5 

Miranda Grošelj, 4–6 

Jasna Bizjak, 5–6 

Varnost v prometu. Prometna vzgoja.  

 

FOTOGRAF (podjetje 

ARTPRO) 

marec 2021 Maja Svetlin Ljubič, 1–2 

Barbara Modic, 1–3 

Katja Cerar, 2–3 

Sonja Orešek, 2–3 

Spoznati poklic fotografa.  
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Mira V. Vrankar, 2–4 

Tinkara Avsec, 4–5 

Miranda Grošelj, 4–6 

Jasna Bizjak, 5–6 

ZDRAVSTVENI DOM 

DOMŽALE 

 

spomladi 

2021 

 

Jasna Bizjak, 5–6 

 

Otroci se seznanjajo  z osebno nego in zobno preventivo. 

 

 

KNJIŽNICA DOMŽALE 

 

skozi celo leto 

 

Jasna Bizjak, 5–6 

 

Izposoja slikanic, Križ-kraž, Pravljični palček. 

 

 

ZD DOMŽALE, ZOBNA 

PREVENTIVA 

 

januar 2021 

 

Tinkara Avsec, 4–5 Zobna preventiva. Otrok skrbi za svoje zdravje in ustno 

higieno. 

 

 

ZD DOMŽALE – skrb za 

zdravje 

 

januar 2021 

 

Mira V. Vrankar, 2–4 Seznanjanje otrok s skrbjo za zdravje in higieno. 

 

 

POLICIJA LJUBLJANA  

 

maj 2021 Sonja Orešek, 2–3 Seznanjanje s prometno varnostjo, poklicem policista. 

 

 

POLICIJA DOMŽALE 

 

maj 2021 Maja Svetlin Ljubić, 1–2 

Barbara Modic, 1–3 

Katja Cerar, 2–3 

Seznanjanje s prometno varnostjo, poklicem policista. 

 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  
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(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 

 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

Nina MAV HROVAT in Katarina 

KOS JUHANT  

STROKOVNI AKTIVI 

9.11. – 12.11.2020 

Glasba, skrb za zdravje; 

15.2. – 18.2.2021 

Komunikacija z srcem, duhom in 

razumom; poslušam, slišim; pomen 

neverbalne komunikacije, biti 

strpen, biti srčen 

10.5. – 13.5.2021 

Spremljanje otrokovega razvoja 

 

Maja Svetlin Ljubić, Petra Kociper 

Barbara Modic, Urška Miklavčič 

Katja Cerar, Brigita Žebaljec 

Sonja Orešek, Andreja Vuk 

Mira V. Vrankar, Peter Tomažin 

Tinkara Avsec, Ana Štrajhar (do 

prihoda Lili Panič) 

Miranda Grošelj, Anja Repanšek 

Jasna Bizjak, Tamara Čosić 

  

 

Jana Julijana PIRMAN 

 

VZGOJITELJSKI ZBOR Maja Svetlin Ljubić, Petra Kociper 

Barbara Modic, Urška Miklavčič 

Katja Cerar, Brigita Žebaljec 

Sonja Orešek, Andreja Vuk 

Mira V. Vrankar, Peter Tomažin 

Tinkara Avsec, Ana Štrajhar (do 

prihoda Lili Panič) 
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Miranda Grošelj, Anja Repanšek 

Jasna Bizjak, Tamara Čosić 

ZRSŠ ŠTUDIJSKA SREČANJA 

Otrokov dan v vrtcu 

Jasna Bizjak  

Mira V. Vrankar 

Sonja Orešek 

  

 

UNIVERZA V KOPRU 

Pedagoška fakulteta 

Škofja Loka 

Magistrski študijski program druge 

stopnje: INKLUZIVNA  

PEDAGOGIKA 

 

Miranda Grošelj   

 

Mag. Brigita TOMAS KAKO VZDRŽEVATI 

RAVNOVESJE MED 

PROFESIONALNOSTJO IN 

TOPLINO 

 

Tinkara Avsec 

Mira V. Vrankar 

Brigita Žebaljec 

Maja Svetlin Ljubić 

Miranda Grošelj 

 

12. 1. 2021  

 

Anja Štefan, prof., 

 

KAKO OTROKU POVEDATI 

PRAVLJICO ALI PESEM 

Jasna Bizjak, Tamara Čosić 

Tinkara Avsec 

Mira V. Vrankar, Peter Tomažin 

Sonja Orešek, Andreja Vuk 

Katja Cerar, Brigita Žebaljec 

Barbara Modic, Urška Miklavčič 

7. 10. 2020  
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Mira Vladimira Vrankar, mag. prof. 

pred. vzg. 

PRIPOVEDUJ… Jasna Bizjak  

Tinkara Avsec 

Mira V. Vrankar 

Katja Cerar 

Barbara Modic, Urška Miklavčič 

20. 10. 2020  

Simona Tonkli, Gornjak, Maja 

Vatovec, Urška Schmidt 

PREDOPISMENJEVALNE 

DEJAVNOSTI IN SPREMLJANJE 

OTROK PRED VSTOPOM V 

ŠOLO 

september, oktober 2020 

 

Jasna Bizjak  

Miranda Grošelj 

  

Jaka Strajnar, prof. tolkal 

 

DELAVNICA Z LASTNIMI 

INŠTRUMENTI 

Tinkara Avsec 

Mira V. Vrankar 

Sonja Orešek 

 

13. 10. 2020  

Petra Kociper NADALJEVALNI TEČAJ 

ŠIVANJA 

Anja Repanšek 

 

  

Nina Mav Hrovat 

 

DOBRA OTROŠKA KNJIGA Tinkara Avsec 

Mira V. Vrankar 

Andreja Vuk 

Urška Miklavčič 

19. 1. 2021  
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UNICEF : Polona Greif 

 

KAM SE JE SKRILO NASILJE 

 

Mira V. Vrankar 

Sonja Orešek 

22. 9. 2020 

 

 

 

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 

 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

DELAVNICA ZA ŠIVANJE Petra Kociper oktober 2020 

februar 2021 

 

PRIPOVEDUJ… Mira Vladimira Vrankar, mag. prof. 

pred. vzg. 

20. 10. 2020  

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 

VZGOJITELJICA: Sonja Orešek POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Andreja Vuk 

 

- Predsednica inventurne komisije (izvedba   

inventure in pisanje zapisnika), 

 

- Zbiranje odpadnih kartuš in baterij, 

- skrb za omarice in torbico prve pomoči, 
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- vodenje blagajne, 

- komunikacija s čebelarji (dogovor o obisku). 

 

- sprotno urejanje inforacij o  posebnostih otrok, 

- skrb za urejenost telovadnice. 

VZGOJITELJICA: Katja Cerar POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Brigita 

Žebaljec 

 

- Inventura igrač, 

- nadomeščanje vodje, 

- LDN enote, 

- predstavnica civilne zaščite, 

- zadolžena za začetno gašenje požara. 

 

 

- Skrb za notranje rože, 

- skrb za pozabljena oblačila, čevlje. 

 

VZGOJITELJICA: Barbara Modic POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Urška 

Miklavčič 

 

- Skrb za omarice prve pomoči v enoti, 

- pregledi zunanjih površin na igrišču, 

- urejanje in skrb za lopo. 

 

 

- Organizacija zbiranja starega papirja, 

- skrb za kabinet sanitetnega in sanitarnega  materiala, 

- skrb za organizacijo humanitarnih akcij v enoti, 

- skrb za ureditev odej po igralnicah (1x letno). 

 

VZGOJITELJICA: Maja S. Ljubič  POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Petra Kociper 
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- Predsednica sveta zavoda vrtca Domžale, 

- skrb za hladilnik v pedagoški sobi. 

 

 

- Urejanje knjižnice, 

- skrb za urejenost lope, 

- skrb za kabinet sanitetnega in sanitarnega  materiala, 

- izvedba tečaja šivanja, 

- skrb za pošto. 

 

VZGOJITELJICA: Jasna Bizjak POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Tamara Čosić 

 

- Članica inventurne komisije, 

- skrb za urejenost didaktičnega kabineta. 

 

 

- Pometanje pred vhodom, 

- skrb za nabiralnik, 

- skrb za urejenost kotička za starše, 

- urejanje pedagoške sobe (tedensko). 

 

VZGOJITELJICA: Miranda Grošelj POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Anja Repanšek 

 

- Vodja enote, 

- urejanje dokumentacije, 

- nakup, sajenje rož ter zalivanje sezonskega 

cvetja, 

- pisanje mesečnih vzdrževalnih del. 

 

- Urejanje kotička za starše,  

- odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov, 

- mesečno pisanje zapisnikov na sestankih, 

- skrb za zbiranje zamaškov, 
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- pripovedovalka pravljic (obisk skupin v vrtcu Gaj v 

mesecu februarju). 

 

VZGOJITELJICA: Tinkara Avsec POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Lili Panić 

 

- Izdelava publikacije enote Gaj, 

- skrb za urejenost didaktičnega kabineta, 

- nakup in sajenje zunanjih rastlin. 

 

 

- Do meseca decembra na porodniškem dopustu. 

 

VZGOJITELJICA: Mira V. Vrankar POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Peter Tomažin 

  

- Mesečno poročilo o uporabi na  multifunkcijski 

napravi, 

- naročanje kartuš (po potrebi), 

- skrb za omaro z didaktičnim materialom  

(vodenje izposoje) + urejanje sobe za DSP, 

- izvedba internega izobraževanja. 

 

- Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov, nudenje 

prve pomoči, 

- tehnična priprava sredstev pred aktivi itn., 

- skrb za računalnike. 

 

 

Datum:                                                                                                                                                                                                        ŽIG:  

                                                                                                                                                                                                                 Podpis vodje enote: 

 

                                                                                                                                                                                                                    Podpis ravnateljice: 
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE KEKEC 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 ENOTA: KEKEC 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

1,5 - 2,5 Miranda Krištof Martina Svetlin, Sandra Kregar 

 

ga. Petra Lagoja 

2 - 4 Andreja Bigec Saša Pogačar 

 

ga. Živa Kancilja 

3 - 5 Martina Pavlič Mojca Novak 

 

ga. Anita Marenk Urbanija 

5 - 6 Jana Ljubi  Jana Orehek 

 

ga. Razija Ramčilović Agović 
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PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: ga. Anita Marenk Urbanija 

VIZIJA VRTCA DOMŽALE: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:  

 

 

1. UMETNOST – GLASBA 
• Spoznavanje različnih glasbenih zvrsti, 

• glasbene ustvarjalnice, 

• glasbeni kotički. 

2. KOMUNIKACIJA  
• S srcem, duhom in razumom; 

• poslušam, slišim. 

• Pomen neverbalne komunikacije, biti strpen, biti srčen. 

 3. POMEN ZDRAVJA 
• Gibanje, prehrana, čistoča. 

• Empatija, prijateljstvo, odnosi. 

• Okolje, urejenost, možnost. 

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo 

 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 
• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje. 

• Funkcionalni igralni kotički.  

5. DELOVNA VZGOJA 
• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja. 

• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije). 

6. EKOLOGIJA 
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SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote, a bodo izvedeni posamično v 

vsaki skupini: 

 

- Skrb za okolje (privzgajanje delovnih navad, ločevanje odpadkov in varčevanje) in zdravje (Kekec telovadi) 

- praznovanja: Veseli december - okrasitev vrtca, predstava, obisk Božička, Pust (poskrbeti za prijetno in sproščeno vzdušje) 

- dopisovanje z otroki iz vrtca Mlinček  

- evakuacija (spoznavanje dela gasilcev) 

 

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v letošnjem šolskem letu: 

 

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

otroki (povezovanje vrtca Kekec – Mlinček) 

- otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost 

- otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih. 

- spoznavanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

- otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij (Kamniška Bistrica, Mlinščica, mokrišča, mlin...) 

PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 
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Pravljični palček Ljubi, Orehek 5-6  Šolsko leto Spoznavanje literarnih del, primerno 

ravnanje s knjigo, sproščeno 

pripovedovanje 

 

 

Klasične pravljice Ljubi, Orehek 5-6 Šolsko leto Ob pomoči pravljice spoznati svetle 

in temne plati življenja 

 

 

Mali sonček Ljubi, Orehek, 

Pavlič, Novak 

5-6, 

3-5 

Šolsko leto Spodbuditi željo, navado in potrebo 

po športnem udejstvovanju v vseh 

vremenskih razmerah in v vseh 

starostnih obdobjih 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

Kekec telovadi Ljubi, Orehek, Pavlič, 

Novak, Bigec, Pogačar 

šol. leto 5-6, 3- 5, 2-4   

Rolanje  Martina Pavlič 14. do 18. september 

2020 

5-6 

 

  

Biba pleše 

 

Ljubi, Pavlič šol. leto 5-6, 3-5   
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Mala Biba pleše 

 

Bigec, Pogačar od oktobra do aprila 

2021, vsak ponedeljek. 

2-4 19  

Igre na snegu 

 

Ljubi, Orehek, Pavlič, 

Novak, Bigec, Pogačar 

šol. leto 5-6, 3 -5,2-4   

Pustno rajanje Ljubi, Orehek, Pavlič, 

Novak, Bigec, Pogačar, 

Krištof, Svetlin, Kregar 

šol. leto 5-6, 3 -5,2-4, 

1,5 -2,5 

  

Dan s skirojem 

 

Pavlič, Novak šol. leto 3 – 5 21  

Spretnost vožnje s 

kolesom 

Ljubi, Orehek jesen 2020 

 

5-6   

Mali sonček Bigec, Pogačar šol. leto  2-4 19  

 

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 
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Skrb za zdravje: zobna 

preventiva 

ZD Domžale vrtec Po dogovoru 
 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

Homški hrib v vseh 

letnih časih 

šolsko leto  5-6 Ljubi, Orehek Rekreacija, opraviti izlet za 

Mali sonček 

 

 

Bajer Turnše v vseh 

letnih časih 

šolsko leto  5-6 Ljubi, Orehek Rekreacija, opraviti izlet za 

Mali sonček 

 

daljši sprehodi ob 

Kamniški Bistrici 

šolsko leto  5-6 Ljubi, Orehek Rekreacija, opazovanje 

sprememb v naravi 

 

ob Kamniški Bistrici šolsko leto  3-5 Pavlič, Novak Opazovanje narave skozi 

letne čase, Mali sonček 

 

Homški hrib 

 

šolsko leto  3-5 Pavlič, Novak Rekreacija, Mali sonček  

Ribnik Turnše 

 

šolsko leto  3-5 Pavlič, Novak Druženje, Mali sonček  

Bajer Črnelo 

 

šolsko leto  3-5 Pavlič, Novak Druženje, Mali sonček  
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gozd šolsko leto  2-4 Bigec, Pogačar Opazovanje gozda v vseh 

letnih časih in nabiranje 

plodov. 

 

 

ob Kamniški Bistrici do 

Homca 

šolsko leto  2-4 Bigec, Pogačar Opazovanje narave skozi 

letne čase, življenje ob 

reki. 

 

 

ob Kamniški Bistrici do 

Škrjančevega 

šolsko leto  2-4 Bigec, Pogačar Opazovanje narave skozi 

letne čase, opazovanje 

reke. 

 

 

ob Kamniški Bistrici šolsko leto  1,5 -2,5 Krištof, Svetlin, Kregar rekreacija, opazovanje 

narave 

 

 

      

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 
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Športno popoldne, teden 

športa 

 22.-29.9. 2020 Ljubi, Orehek, Pavlič, 

Novak, Bigec, Pogačar, 

Krištof, Svetlin 

5-6, 3 -5,2-4, 

1,5 -2,5 

  

 

Zbiranje zamaškov-

humanitarna akcija  

 

šolsko leto Starši in otroci 5-6, 3 -5, 2-4, 

1,5 -2,5 

  

Zaključek vrtca 

 

junij 2020 Ljubi, Orehek 5-6   

      

 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

sestanek za starše september 2020,  

januar 2021 

Ljubi, Orehek, Pavlič, 

Novak, Bigec, Pogačar, 

Krištof, Svetlin 

5-6, 3 -5,2-4, 

1,5 -2,5 

  

 

pogovorne ure enkrat mesečno Ljubi, Orehek, Pavlič, 

Novak, Bigec, Pogačar, 

Krištof, Svetlin 

5-6, 3 -5,2-4, 

1,5 -2,5 
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KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 

 

Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

predstava v prazničnem 

decembru 

december 

2020 

5-6, 

3 -5, 2-4,  

1,5 -2,5 

Vzgojiteljice enote Kekec    

obisk Božička december 

2020 

5-6, 

3 -5, 2-4,  

1,5 -2,5 

Marko Hrovat    

obisk pripovedovalke pravljic februar 

2021 

5-6, 3-5 Sandra Kregar 

 

   

Bralnice pod krošnjami 

 

šolsko leto 5-6, 

3 -5, 2-4,  

1,5 -2,5 

Vzgojiteljice enote Kekec    
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SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..) 

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

Gasilci PGD Radomlje šolsko leto?? Ljubi, Orehek, Pavlič, Novak, 

Bigec, Pogačar, Krištof, Svetlin, 

Kregar, 5-6,  

3 -5, 2-4, 1,5 -2,5 

Evakuacija, 

 

 

 

Policija  maj 2021 Ljubi, Orehek,  5-6,  

 

Vzgoja za varnost v prometu  

 

Vrtec Mlinček šolsko leto Ljubi, Orehek, Pavlič, Novak, 

Bigec, Pogačar, 5-6, 3 -5, 2-4 

 

Mlinčkovi in Kekčevi meljemo 

prijateljstvo (pošta ) 

 

 

ZD Domžale,  

   

šolsko leto Ljubi, Orehek, Pavlič, Novak, 5-6, 

3-5,  

Skrb za zdravje, zobna preventiva, otrok 

skrbi za zdravje in higieno 

 

 

     

 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 
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Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

Vrtec Domžale Vzgojiteljski zbori Ljubi, Orehek, Pavlič, Novak, 

Bigec, Pogačar, Krištof, Svetlin, 

Kregar 

31.8. 2020, 

junij 2021 

 

 

Vrtec Domžale Strokovni aktivi Ljubi, Orehek, Pavlič, Novak, 

Bigec, Pogačar, Krištof, Svetlin, 

Kregar 

november, 

februar, maj 

 

 

Borštner&Co. Varstvo pri delu in varstvo pred 

požarom 

Ljubi, Orehek, Pavlič, Novak, 

Bigec, Pogačar, Krištof, Svetlin, 

Kregar 

  

 

Data info  GDPR Ljubi, Orehek, Pavlič, Novak, 

Bigec, Pogačar, Krištof, Svetlin, 

Kregar 

  

 

Vrtec Domžale, Simona Tonkli 

Gornjak, Maja Vatovec, Urška 

Schmidt 

Predopismenjevalne dejavnosti in 

spremljanje otroka pred vstopom v 

šolo 

Ljubi   

Vrtec Domžale, Simona Tonkli 

Gornjak 

Sprejem novincev Ljubi   

VrtecDomžale, Nina M. Hrovat 

 

Dobra otroška knjiga Kregar   
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Vrtec Domžale, mag. Brigita 

Tomas 

Kako vzdrževati ravnovesje med 

profesionalnostjo in toplino 

Bigec, Novak, Pavlič   

Vrtec Domžale, mag. Mira 

Vladimira Vrankar 

Pripoveduj... Kregar   

Vrtec Domžale, Jaka Strajnar, 

prof. tolkal 

Delavnica z lastnimi inštrumenti Svetlin   

ZSSS- Sindikat VIR Seminar za sindikalne zaupnike Ljubi   

 

Vrtec Domžale, Anja Štefan Kako otrokom povedati pravljico 

ali pesem 

Krištof, Kregar   

 

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

    

 

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

   

VZGOJITELJICA: Miranda Krištof POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Martina Svetlin 
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-vzgojno delo v skupini 

-urejenost igralnice,  

garderobe 

-skrb za oglasno desko 

-pometanje na igrišču 

-skrb za omare v pisarni 

  (zapisniki, akti, obrazci...) 

-skrb za dig.fotoaparat, kamero in računalnik  

-org. vodenje enote 

-pomoč vzgojiteljici 

-ureditev igralnice, garderobe, sanitarij, brisanje  prahu 

-redno nameščanje WC  

 papirja, brisač, mila 

-razkuževanje igrač in preoblačenje ležalnikov  

-pometanje  

- skrb za likovni kotiček 

- skrb za rože 

- skrb za dekoracije 

- občasno urejanje lope z   zunanjimi igračami 

VZGOJITELJICA: Andreja Bigec POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Saša Pogačar 

-vzgojno delo v skupini 

-urejenost igralnice, 

 garderobe 

-skrb za oglasno desko 

-pometanje na igrišču 

-skrb za avdiovizualna sredstva in lutke 

-skrb za urejenost pisarne in pisarniškega materiala 

- pomoč vzgojiteljici 

-ureditev igralnice, garderobe, sanitarij, brisanje prahu 

-redno nameščanje WC  

 papirja, brisač, mila 

-razkuževanje igrač in preoblačenje ležalnikov 

-pometanje  

- skrb za skladišče in odpadni material 
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- nadomešč. vodje enote 

 

 

- zbiranje zamaškov 

- občasno urejanje lope z   zunanjimi igračami  

VZGOJITELJICA: Martina Pavlič POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Mojca Novak 

-vzgojno delo v skupini 

-urejenost igralnice, 

  garderobe 

-skrb za oglasno desko 

-pometanje na igrišču 

-skrb za športni kotiček  

-skrb za požarno varnost, sodelovanje z gasilci + izvedba evakuacije 

- inventura 

 

 

-pomoč vzgojiteljici 

-ureditev igralnice, garderobe, sanitarij, brisanje prahu 

-redno nameščanje WC  

 papirja, brisač, mila 

-razkuževanje igrač in preoblačenje ležalnikov 

-pometanje 

-skrb za glasbeni kotiček 

-skrb za visoke grede in dekoracije 

-prva pomoč in CZ  

-občasno urejanje lope z   zunanjimi igračami 

VZGOJITELJICA: Jana Ljubi POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:Jana Orehek 

-vzgojno delo v skupini 

-urejenost igralnice,  

garderobe 

-skrb za oglasno desko 

-pomoč vzgojiteljici 

-ureditev igralnice, garderobe, sanitarij, brisanje prahu 

-redno nameščanje WC  

 papirja, brisač, mila 



 
 

231 
 

-pometanje na igrišču 

-skrb za knjižni kotiček 

 (slikanice, leksikoni, brošure, revije, časopisi) 

-predsednica sindikata 

 

 

-razkuževanje igrač  

-pometanje  

-naročanje ter urejanje čistil in materiala 

-skrb za likalnico (perilo) 

-skrb za požarno varnost 

-občasno urejanje lope z zunanjimi igračami 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Sandra Kregar 

- pomoč vzgojiteljici ali pomočnici v skupini z otroki, 

- pomoč pri urejanju igralnice in sanitarij 

- pripovedovalka pravljic 

- brisanje prahu v veliki garderobi (po omarah- 2×mesečno) 

- pometanje   

- občasno urejanje lope z zunanjimi igračami  

 

Datum: 11. 9. 2020                                                                                                                                                                                                      ŽIG:  

                                                                                                                                                                                               Podpis vodje enote: Miranda Krištof 

 

                                                                                                                                                                                          Podpis ravnateljice:Jana Julijana Pirman 
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE KRTEK 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 ENOTA: KRTEK 

 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik vzgojiteljice Predstavnik Sveta staršev 

Metulji  Janja Dragar Ribič Barbara Gorič 

 

G.  Sebastjan Hozjan 

Pikapolonice Alenka Lovšin Eva Jerman 

 

Ga. Brigita Šinkovec 

Gosenice Andreja Matkovič Tjaša Rožič 

 

Ga. Alenka Filipašič 

Sončki Slavica Perpar Ibrčić Melita Šumić 

 

Ga. Maja Dominković 

Polži Jana Strojan Jasmina Trebušak 

 

Ga. Katka Močnik 
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Mravljice Špela Zemljič Kociper Maja Novak 

 

G. LAP PRIMOŽ 

Miške 

 

Valentina Lukan Mateja Kržič, Dragana Ristić Ga. Silvija Mihelič 

Kresničke 

 

Katja Frol Štefan Simona Kunavar Ga. Tjaša Dragar 

Čmrlji 

 

Katarina Košenina Saša Oštir Verbič G. Iztok Vozelj 

     Čebele 

 

Nina Trdin Mateja Vrhovnik Ga. Nina Jarc 

       Žabice 

 

Slađana Trapić Tina Jordan Ga. Mojca Svetlin  

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: Ga. Katka MOČNIK 
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VIZIJA VRTCA DOMŽALE: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:  

 

1. UMETNOST – GLASBA 

• Spoznavanje različnih glasbenih zvrsti, 

• glasbene ustvarjalnice, 

• glasbeni kotički. 

2. KOMUNIKACIJA  

• S srcem, duhom in razumom; 

• poslušam, slišim. 

• Pomen neverbalne komunikacije, biti strpen, biti srčen. 

 3. POMEN ZDRAVJA 

• Gibanje, prehrana, čistoča. 

• Empatija, prijateljstvo, odnosi. 

• Okolje, urejenost, možnost. 

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje. 

• Funkcionalni igralni kotički.  

5. DELOVNA VZGOJA 

• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja. 

• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije). 

6. EKOLOGIJA 
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SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 

-Športno popoldne 

-Igre na snegu 

-Biba pleše in Mala Biba pleše 

-NMSB 

-dejavnosti ob tednu otroka 

-evakuacijska vaja 

-pustovanje 

-izdelava voščilnic za starejše krajane 

-sodelovanje s knjižnico Ihan 

-humanitarne akcije(zbiranje zamaškov, Anina zvezdica, zbiranje šolskih potrebščin 

-zbiranje starega papirja 

-praznični ples v decembru 

-bralnice pod krošnjami 

-predstava za otroke  v decembru 
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STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v letošnjem šolskem letu: 

 

1.(2019-2023): PRIPADNOST vrtcu kot instituciji:  

 

- pisanje strokovnih člankov v Strokovnih revijah za predšolsko vzgojo (Vzgojiteljica, itn.), udeležba na strokovnem posvetu Supra v letu 2021, 

udeležba na izobraževanjih(ZRSŠ; Slomškov simpozij, NIJZ, Študijske skupine 

- sodelovanje v projektih Zdravje v vrtcu, NMSB, Trajna mobilnost, Pasavček, Moj kraj 

-z otroki bomo priložnostno sodelovali na natečajih  

-razstave izdelkov v Knjižnici Ihan 

-izobraževanje po lastni izbiri 

 

 

2.(2019/2023) DELOVNA VZGOJA 

 

 - spodbujanje otrok k vsakdanjim opravilom in sezonskim delom (pospravljanje listja,  pometanje,...) 

- tedenske delovne akcije 

-tedensko čiščenje igralnice (mize, stoli), 

-vsakodnevno pospravljanje hodnika (čevlji, oblačila) 

-skrb za urejenost igrač in kotičkov 

-čistilna akcija  
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3.(2019-2023)POSLUŠAMO, SLIŠIMO IN SMO SLIŠANI 

 

- medsebojna spoštljiva in spodbudna komunikacija med otroci in odraslimi ter tudi odraslimi (vsakodnevna komunikacija, spoštljivi, prijazni 

medsebojni odnosi);  

- Branje pravljic, ustvarjanje spodbudnega okolja, kjer smo slišani in pomembni vsi v skupini (otroci in odrasli) 

 igre slušne pozornosti (tiho/glasno; igre Pozorko – prirejene za najmlajše). 

- prepoznavati in spodbujati sodelovalno učenje med zaposlenimi s poudarkom na pozitivni komunikaciji, kolegialnosti, boljše medsebojno 

sodelovanje in pomoč- POZITIVNA KOMUNIKACIJA V ENOTI 

-navajanje otrok na to, da ko nekdo govori, drugi posluša, 

-reševanje nesporazumov s pogovorom, 

-krepitev prijateljskih odnosov.  

- iz vsake situacije najti nekaj pozitivnega 

-spodbujanje zdravega slušnega zaznavanja (znati poslušati in ne samo govoriti). 

-verbalna in neverbalna komunikacija(usvajanje pravil primernega vedenja - s svojim zgledom dokazati staršem, kako  pomemben je pozdrav, 

prošnja, zahvala)  

-pripovedovanje pravljic o  drugačnosti in različnosti ter sprejemanju  

 

 

 

4.(2019/2023) MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 
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-medgeneracijsko sodelovanje in sodelovanje s krajem: prijaznost do soljudi, izdelovanje voščilnic, prijazen klepet z vaščani na sprehodu 

- Športno popoldne, druženje s skupinami, ko bo dovoljeno 

-izdelovanje daril ob dnevu žena in dan mučenikov 

 

 

5.(2019/2023) SKRB ZA RAZVOJ PORAJAJOČE SE PISMENOSTI 

 

- branje knjig, vsakodnevna komunikacija, skrb za razvijanje slušne pozornosti, verbalna/neverbalna komunikacija 

- sodelovanje v NMSB. 

-bralnice pod krošnjami 

-vsakodnevno branje pravljic  

-bralnice pod krošnjami z lutko in bibarijo 

-spodbujanje staršev k pogostejšemu obiskovanju knjižnice z otroki 

-izvajanje dejavnosti, kjer bodo vključena knjižna gradiva, poslušanje branih pravljic pred počitkom  in spodbujanje otrok k uporabi knjižnega 

gradiva s pomočjo knjižnega kotička in Križ kraž vsebin 

-razstave v knjižnici v Ihanu, Zdravstvenem domu Domžale 
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PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

Trajnostna mobilnost 

v vrtcih in osnovnih 

šolah 

 

S.Perpar Ibrčič 2-3let Šolsko leto 

2020/2021 

Na ta način želimo prispevati k 

zmanjšanju okoljskih obremenitev, k 

spodbujanju gibanja otrok in s tem h 

krepitvi njihovega zdravja. 

 

jesen 2020 – julij 2021 

Zdravje v vrtcu; 

Počutim se dobro 2 

 

S. Perpar Ibrčič, 

J. Strojan, 

S.Trapić 

2-6 let Šolsko leto 

2020/2021 

-Počutje posameznika, skupine in 

skupnosti je zelo pomembno in eden 

od pogojev za dobro zdravje.  

-Skrbeti za zdrav način življenja 

-Spodbujanje k gibanju, uživanju 

zdrave prehrane, razvijanje zdravih 

medosebnih odnosov, preprečevanje 

širjenja nalezljivih bolezni, odvajanju 

škodljivih razvad,… 

 

 

Mali sonček vse 2-6 let Celo šolsko 

leto 

Razvijati gibalne sposobnosti  

 

Trajnostna mobilnost J. Strojan 2-4 let Celo šolsko 

leto 

  

Moj kraj J.Strojan 2-4 let Celo šolsko 

leto 

Spoznati bližnjo okolico vrtca in kraj 

Ihan z okolico 
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S.Trapić 

 

Pasavček 

 

S.Trapić 

 

4-6let 

 

Celo leto 

Seznanjati z varnim vedenjem v 

različnih okoljih, (skrbeti za lastno 

varnost in varnost drugih). 

Spodbujati pravilno uporabo otroških 

varnostnih sedežev, ter pripenjanje z 

varnostnimi pasovi med vožnjo 

 

Varna mobilnost S.Trapić, 

 T. Jordan 

4-6let Celo leto Spodbujanje staršev in otrok, da v 

vrtec prihajajo peš, s kolesom, 

skirojem,…  

 

 

Nmsb 

S.Trapić, 

T.Jordan 

 

4-6let 

 

Celo leto 

Krepitev in  prepoznavanje pomena 

bralne pismenosti in bralne kulture. 

 

Moj kraj S. Trapić,  

T. Jordan 

4-6let Celo leto Poznavanje in prepoznavanje 

domačega kraja in okolice 

 

Pasavček K. Košenina 5 – 6 Okt.- Maj Spodbuditi dosledno in pravilno 

uporabo otroških varnostnih 

sedežev in pripetost otrok med 

vožnjo. 

 

Trajnostna mobilnost K. Košenina 5 – 6  Okt. – Jun. Navajanje na varnost v prometu.   

Zdravje v vrtcu: 

počutim se dobro 2 

K. Košenina 5 – 6 Okt.- Jun. Skrb za zdravje- umivanje rok, 

higiena, uživanje tekočine, sadja... 

 

Moj kraj K. Košenina 5- 6 Sep.. – Jun.  Raziskovanje okolice vrtca, 

spoznavanje nepoznanega.  
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Moj kraj A. Lovšin 

E. Jerman 

1-2 leti Okt. 2020-

maj 2021 

Seznanjanje z okoljem v katerem 

živimo (igralnica, prostori vrtca, 

simboli otrok, skupine, vrtca itn.). 

 

Izdelaj si instrument Valentina Lukan 2-4 okt. -maj Otroci z instrumenti razvijajo 

izražanje in komuniciranje z 

umetnostjo. 

 

Trajnostna mobilnost N. Trdin 

M. Vrhovnik 

4-6let okt.-jun. Ozavestiti otroke in njihove starše o 

pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe 

javnega prevoza v vsakdanjem 

življenju. 

 

Pravljični Palček N. Trdin 

M. Vrhovnik 

4-6let okt.-feb. Spoznavanje temeljnih literarnih del 

za otroke. Spodbujanje družinskega 

branja. 

 

Pasavček N. Trdin 

M. Vrhovnik 

4-6let okt.-jun. Spodbujanje k pravilni uporabi 

otroških varnostnih sedežev ter 

pripenjanje z varnostnimi pasovi med 

vožnjo vseh potnikov v 

avtomobilu. 

 

 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 
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Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

Glasbeno obarvano 

praznovanje rojstnih dni 

Slavica Perpar Ibrčič, 

Melita Šumič 

Šolsko leto 2020/2021 2- 3 let 14  

 

Glasbene izštevanke Slavica Perpar Ibrčič Šolsko leto 2020/2021 2- 3 let 14 

 

 

Znam, zmorem, hočem! Slavica Perpar Ibrčič, 

Melita Šumič 

Šolsko leto 2020/2021 2- 3 let 14  

Moj kraj Slavica Perpar Ibrčič Šolsko leto 2020/2021 2 - 3 let 14  

Kaj je to, koncert? Slavica Perpar Ibrčič 

Melita Šumić 

februar 2021 2 - 3 let   

Kresničke se gibajo Katja Frol Štefan Sep. 2020 – junij 2021 3 - 5 let 20  

Dan s skirojem  Katja Frol Štefan Jesen 2020 3 - 5 let 20  

V gozdu Skozi celo šolsko leto Jana Strojan 

 

2-4 let   

Po lužah Jana Strojan Priložnostno 2-4 let 19  

Malček skakalček Jana Strojan Skozi celo šolsko leto 2-4 let 19  

Polžev krog Jana Strojan Oktober - maj 2-4 let 19  

Pravljični palček Katja Frol Štefan Sep. 2020 – junij 2021 3 - 6 let 74  
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S.Trapić,K Košenina, N. 

Trdin 

Novoletna predstava Vzgojiteljice vrtca December 2020 1 - 6 let 20  

Križ kraž Katja Frol Štefan 

S. Trapić 

Sep. 2020 – junij 2021 3 - 5 let 20  

Žabji zvezek Trapić, Jordan Celo leto 4-6 let 19  

Spretnosti vožnje s 

kolesi  

Trapić, Jordan Oktober 4-6 let 19  

Joga za otroke (Nočne 

lučke)  

Jordan Celo leto 4-6 let 19  

Kostanjev  piknik Trapić, Jordan Oktober 4-6 let 19  

Dan s skirojem Trapić, Jordan Maj 4-6 let 19  

Rolanje Trapić, Jordan September 4-6 let 19  

Spuščanje gregorčkov Trapić, Jordan Marec 4-6 let 19  

Žabja glasbena 

delavnica 

Trapić Celo leto 4-6 let 19  

Žabja telovadba Trapić Celo leto 4-6 let 19  

Moj zvezek K. Košenina Sep. -  Jun. 5-6let 22 

 

 

Po hribčkih  z Martino K. Košenina Okt.- Maj 5-6let 22  
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Rolanje K. Košenina Jesen 2020 5-6 let 22  

Kolesarjenje K. Košenina Jesen 2020 

21. -25.9. 2020 

5-6let  22  

Dan s skirojem  K. Košenina Pomlad 2020 5-6let 22  

Biba pleše Vse 4-6 let Okt. – Maj 4-6let    

Mala Biba raja A. Lovšin 

E. Jerman 

Nov. 2020-april 

2021 

1-2let 14  

Gibalček A. Lovšin 

E. Jerman 

Nov. 2020-april 

2021 

1-2let 14  

Glasbene urice A. Lovšin 

E. Jerman 

Sept. 2020-maj 

2021 

1-2let 14  

Mala biba pleše Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

1 X tedensko 1-2let 14  

Sprehod po lužah Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

Pomlad 2021 1-2let 14  

Krompirjev piknik Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

Oktober 2021 1-2let 14  
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Bralnice pod krošnjami 

z lutko in bibarijo 

Janja Dragar Ribič Celo leto 1-2let 14  

Ohranimo drevo 

(ekološko osveščanje) 

Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

Celo leto 1-2let 14  

Gibalna igralnica Janja Dragar Ribič Celo leto 1-2let 14  

Pravljična čajanka Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

December 2020 1-2let 14  

Ples snežink ob 

zasneženem vremenu 

Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

Zima 2020/21 1-2let 14  

Kino dan Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

December 2020 1-2let 14  

Ko lutke oživijo Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

Celo leto 1-2let 14  

Praznujem s knjigo 

 

Valentina Lukan, Mateja 

Kržić, Dragana Ristić 

 celo leto 2-4let 19  

Učenje rolanja N. Trdin 

M. Vrhovnik 

jesen /pomlad 5-6let 20  

Pustno rajanje vse 16. 2. 2021 1-6let 197  
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

Fotografiranje otrok Zunanji vrtec pomlad vsi  

 

Štirje letni časi Nuša Sotlar Druženje na prostem Pomlad 14  

 

 

 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

Nunski travnik pomlad gosenice Matkovič Andreja -Spodbujanje vztrajnosti 

pri hoji 

-opazovanje narave 

 

 

Do Kamniške Bistrice pomlad gosenice Matkovič Andreja -spoznavanje obrežja reke  
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Izlet do vagona ob 

Kamniški Bistrici 

Pomad 2021 Mravljice Š. Zemljič Kociper Pridobivanje gibalnih 

izkušenj povezanih s hojo 

 

 

Obisk palčkove dežele Pomad 2021 Mravljice Š. Zemljič Kociper Navajanje na hojo v 

skupini 

Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 

 

 

Pohod na Križentaver Pomlad 2021 Kresničke Katja Frol Štefan Spoznavanje okolice vrtca, 

spoznavanje in opazovanje 

narave 

 

Izlet do čebelnjakov Jesen 2020, pomlad 

2021 

Kresničke Katja Frol Štefan Spoznavanje narave, čebel  

Izlet do skakalnic Pomlad 2021 Kresničke Katja Frol Štefan Varnost v prometu  

Ob Žabnici jesen Sončki Slavica Perpar Ibrčič Opazovanje žive in nežive 

narave v okolici vrtca. 

 

Ob Kamniški Bistrici pomlad Sončki Slavica Perpar Ibrčič Razvijanje vztrajnosti pri 

hoji. 

 

Na tabor pomlad Sončki Slavica Perpar Ibrčič Spodbujanje gibalnih 

sposobnosti. 

 

V gozd Jesen, zima, pomlad Polži Jana Strojan Raziskovanje v gozdu v 

vseh letnih časih. 

 

Do Kamniške Bistrice Jesen, pomlad Polži Jana Strojan Otrok opazuje reko in 

njeno okolico. 
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Do kmetije Pomlad Polži Jana Strojan Otrok spoznava domače 

živali. 

 

Tabor Jesen, pomlad Polži Jana Strojan Otrok se veseli ob 

osvojenem cilju. 

 

Študa Jana Strojan Polži Jana Strojan Otrok spoznava bližnjo 

okolico ter male živali.  

 

Konjeniški klub Brdo Jana Strojan Polži Jana Strojan Otrok spoznava konje in 

bližnjo okolico. 

 

Domžale Jana Strojan Polži Jana Strojan Otrok spoznava bližnjo 

okolico in je vesel, ko 

osvoji cilj. 

 

 

Izlet do vagona 

Domžal 

Skakalnice 

 

September 

 

Žabice 

 

Trapić, Jordan 

Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 

( hoja, tek ). 

 

 

Obisk rastlinjaka 

 

Maj 

 

Žabice 

 

Trapić, Jordan 

Otrok se seznanja z 

različnimi funkcijami 

bližnjega družbenega 

okolja, spoznava poklic 

cvetličarja in funkcijo 

cvetličarne. 

 

Križentaver 9. 9. 2020 Čmrlji K. Košenina Osvojiti vrh hriba.  
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Po hribčkih z Martino  Skozi celo leto Čmrlji K. Košenina Spoznavati okolico vrtca  

 

Sprehodi ob Kamniški 

Bistrici do vagona 

Skozi celo leto Čmrlji K. Košenina Spoznavanje naravnih 

virov v okolici vrtca. 

 

 

Sprehod do čebelnjaka 

(Študa) 

Skozi celo leto Čmrlji K.Košenina Opazovanje čebel v vseh 

letnih časih. 

 

Sprehodi ob Kamniški 

Bistrici do ten- tena 

2x letno Čmrlji K. Košenina Opazovanje okolice, igra 

na igralih. 

 

 

Izlet do Zaboršta Pomlad 2021 Čmrlji K. Košenina Ogled skakalnice, varno v 

prometu 

 

Izlet proti Žabnici oz. 

bližnja okolica vrtca 

Pomlad 2021 Pikapolonice  A. Lovšin Omogočanje gibalne 

dejavnosti otrok. 

 

Izlet v neznano Pomlad 2021 Metulji J. Dragar Ribič, B. Gorič -sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 

 

Izlet ob Kamniški 

Bistrici  

Pomlad 2021 Metulji J.Dragar Ribič, B. Gorič -sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 

 

Igre na snegu Zima 2020 Metulji J. Dragar Ribič, B. Gorič -sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 

- uživanje otrok v zimski  

idili 

 

Pomladni izlet do potoka 

Žabnica 

Pomlad 2021 Metulji J. Dragar Ribič, B. Gorič -sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 
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Obisk kmetije jesen 2020 Miške Valentina Lukan Otrok spozna delo in živali 

na kmetiji. 

 

Sprehod do gozda skozi celo leto Miške Valentina Lukan Otrok  opazuje 

spreminjanje narave na 

istem mestu v vseh letnih 

časih. 

 

Pohod na Tabor pomlad 2021 Miške Valentina Lukan Otrok razvija vztrajnost pri 

hoji, veselje do bivanja v 

naravi. 

 

Ob Kamniški Bistrici pomlad 2021 Miške Valentina Lukan Otrok spoznava  naravne 

vire v okolici vrtca. 

 

Jesenski pohod september Čebele  N. Trdin Spoznavanje bližnje 

okolice vrtca, navajanje na 

varno pot v prometu.  

 

Orientacijski pohod oktober Čebele N. Trdin Iskanje poti in skritega 

zaklada, ter reševanje 

gibalnih in drugih nalog. 

 

V gozd  jesen, pomlad Čebele N. Trdin Spoznavanje, opazovanje 

narave, gozda. 

 

Skakalnica Zaboršt jesen ali pomlad Čebele N. Trdin Spoznavanje bližnje 

okolice vrtca, navajanje na 

varno pot v prometu. 

 

Daljši sprehodi v okolici 

vrtca 

vse leto Čebele N. Trdin Otrok aktivno preživlja čas 

na 
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prostem. 

 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

Zaključno srečanje s starši 

 

Maj/junij 2021 A. Lovšin  

E. Jerman 

1-2 let   

 

Novoletna predstava za starše 

in otroke skupine 

December 2020 Š. Zemljič Kociper 

M. Novak 

2-4 let   

 

Športno popoldne September 2020 Vse vzgojiteljice in 

pomočnice 

1-6 let   

Prednovoletna ustvarjalnica 

od doma: 

Najlepše želje zate 

December 2020 Starši in otroci 2-3 let   
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Humanitarne akcije Sep. 2020 – junij 

2021 

Vse vzgojiteljice in 

pomočnice 

1-6 let   

 

Sprehod z lučkami Zima 2021 Jana Strojan 

Jasmina Trebušak 

2-4 let   

Zaključno druženje  Maj 2021 Jana Strojan 

Jasmina Trebušak 

2-4 let   

Zbiranje starega papirja Pomlad 2021 Vrtec Krtek 2-4 let   

Športno popoldne – pohod na 

Križentaver 

Jesen 2020 K. Košenina 5-6 let   

Kino dan – novoletno 

srečanje 

December 2020 K. Košenina 5-6let   

Zaključno srečanje 

 

Maj 2021 K. Košenina 5-6let   

Zimska pravljica – izdelajmo 

instrument skupaj s starši 

Zima 2021 Janja, Barbara 1-2let 14  

Metuljeva zaključna lutkovna 

predstava v izvedbi 

vzgojiteljic  

Pomlad 2021 Janja, Barbara 1-2 let   

Prednovoletno druženje December 2020 Valentina Lukan, Mateja 

Kržić, Dragana Ristić 

2-4 let   
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Zaključno druženje 

 

Junij 2021 Valentina Lukan, Mateja 

Kržić, Dragana Ristić 

2-4   

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

1.SESTANEK ZA STARŠE September 2020 vzgojiteljice Vse 1-6l et   

 

2.SESTANEK ZA STARŠE Februar 2021 vzgojiteljice Vse 1-6 let   

 

POGOVORNE URE 

 

Mesečno vzgojiteljice Vse 1-6 let   

 

 

 

 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 

 

Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 
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Pravljica malo drugače februar Sončki Jana Strojan 14 Slavica Perpar 

Ibrčič 

 

 

Predstava za otroke december vse vzgojiteljice 197 vse  

 

Bralka pravljic na obisku februar Vse  vzgojiteljice 197 vse  

 

Lutkovna igrica  Zima 2020 polži Jana Strojan, Jasmina 

Trebušak 

14 Jana Strojan  

 

Pravljični dan Februar 

2021 

polži Jana Strojan 14 Jana Strojan  

 

Glasbeni dan s koncertom Februar 

2021 

polži Jana Strojan vsi Jana Strojan  

Gregorjevo Pomlad 

2021 

Metulji Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

14 Janja Dragar Ribič  

 

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..) 
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Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

GD Ihan  pomlad Slavica Perpar Ibrčič, 

Sončki 

 Evakuacijska vaja.  

 

Knjižnica Domžale celo leto Slavica Perpar Ibrčič, 

Sončki 

Otrok ob knjigi doživi ugodje, veselje, zabavo ter 

pridobiva pozitiven odnos do literature. 

 

 

Knjižnica Domžale  Celo leto Jana Strojan, polži Križ kraž – kviz. Razstave izdelkov. 

Otrok ob knjigi doživi ugodje, veselje, zabavo, 

povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva 

pozitiven odnos do literature. 

 

Fotograf marec Slavica Perpar Ibrčič, 

Sončki 

Spoznavanje poklica fotograf in fotografiranje.  

 

VESELE NOGICE- 

ZBIRANJE ZAMAŠKOV 

Celo leto Š. Zemljič Kociper, 

Mravljice 

Pomoč, dobrodelnost.  

 

ZBIRANJE STAREGA 

PAPIRJA 

2x v letu Š. Zemljič Kociper, 

Mravljice 

Otroci skupaj s starši spoznavajo pomen zbiranja 

papirja na zbirnem mestu pred vrtcem. 

 

 

Obisk čebelarja in ogled 

čebelnjaka 

Jesen 2020 Jana Strojan, polži Otrok se seznanja z življenjem čebel in si ogleda 

zunanji del čebelnjaka. 

 

 

Medgeneracijsko sodelovanje  December 

2020 

Jana Strojan, polži Izdelamo novoletne voščilnice za starejše občane.  
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Sprehod z policistom 

spoznavanje varnih poti v 

okolici vrtca 

 

Maj 

 

S.Trapić, žabice 

 

Spoznati poklic policista. Vzgoja za varnost v 

prometu 

 

 

Knjižnica Ihan 

 

Celo leto 

 

S.Trapić, žabice 

 

Razstava risbic v knjižnici Ihan 

 

 

Ogled čebelnjaka 

 

November 

 

S.Trapić, žabice 

Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi 

funkcijami 

 

 

Zdravstveni dom Domžale 

Oktober, 

februar, maj 

 

S.Trapić, žabice 

 

Razstava risbic v zdravstvenem domu Domžale 

 

Obisk pri čebelarju  Pomlad 2021 N. Trdin, čebele Spoznati poklic čebelarja.  

ZD Domžale – obisk zobne 

asistentke  

Januar  N. Trdin, čebele Prva spoznanja o varovanju zob, obisk zobne  

higieničarke. 

 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 

 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

ZRZŠ Študijske skupine Alenka Lovšin, Slađana Trapić, 

Slavi Perpar Ibrčić 
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Vrtec Domžale Strokovni aktivi 

1. Tema: Glasba; 

 Skrb za zdravje; 

2. Tema: Komunikacija z srcem, 

duhom in razumom; poslušam, 

slišim; pomen neverbalne 

komunikacije,  biti strpen, biti 

srčen 

3. Tema: Spremljanje otrokovega 

razvoja; 

Andreja Matkovič 

Tjaša Rožič 

1. od 9. do 12. 

11. 20 

  

 

2. od 15. do 18. 

2. 2021 

 

 

 

3. od 10. do 13. 

5. 2021 

 

 

 

Vrtec Domžale Izobraževanje vodij enot  Andreja Matkovič 1.10.2020  

 

Edita Bah Berglez, Tamara 

Malešević 

Študijska srečanja Katja Frol Štefan Sept., okt.  

 

Nives Zore, Janja Cotič Pajntar Študijska srečanja Katja Frol Štefan Sept. okt.  

 

Vrtec Domžale; ravnateljica Jana 

Julijana Pirman 

2. Vzgojiteljski zbor Slavica Perpar Ibrčič, junij  



 
 

260 
 

Melita Šumič 

 

 ZRSŠ 

Študijska srečanja 2020; 

Priložnosti in izzivi učenja v 

sodobnem času z vidika otrok in 

odraslih  

Slavica Perpar Ibrčič 

Jana Strojan, Irena Zupan, Nina 

Trdin, Slađana Trapić, Janja 

Dragar Ribič, A.Lovšin, N. Trdin 

10. 9. 2020, 

15. 9. 2020 

 

Razvojna agencija Kozjansko, OE 

Ljudska univerza Šentjur 

12. Slomškov  simpozij – Um se 

odpre, če je srce očarano 

Slavica Perpar Ibrčič 13. 11. 2020  

David Beovič Glasba 

 

M. Šumić,S. Trapić, K. Košenina, 

A. Lovšin 

28. 9. 2020  

Vrtec Domžale, Brigita Tomas Kako  vzdrževati ravnovesje med 

profesionalnostjo in toplino 

 

Andreja Matkovič, M. Novak, 

Tina Jordan, Dragana Ristić 

M. Kržič 

12.1.2021  

Vrtec Domžale, Jaka Strajnar Delavnica z lastnimi inštrumenti 

 

Andreja Matkovič, Tjaša Rožič, 

Alenka Lovšin, K Košenina 

13.10.2020  

Vrtec Domžale, Anja Štefan Kako otrokom povedati pravljico 

ali pesem 

T. Rožič, S. Perpar Ibrčič,J. 

Strojan,J. Trebušak, N. Trdin,  M. 

Šumič, A. Lovšin, V. Lukan, B. 

Gorič, J.Dragar Ribič, Š. Zemljič 

Kociper, S. Kunavar, S. Trapić,E. 

Jerman, K. Košenina, D. Ristić 

  

Vrtec Domžale, Mojca Fon Jager, 

mag. 

Na poti k uspešnim odnosom Mateja Vrhovnik Irena Zupan   
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Vrtec Domžale, Nina Mav Hrovat Dobra otroška knjiga Mateja Vrhovnik, E. Jerman, A. 

Lovšin, I. Zupan, K. Košenina 

  

Vrtec Domžale Strokovna podpora in strokovna 

kompetenca 

Slađana Trapić   

Vrtec Domžale Strokovna podpora: Odložen vpis K. Košenina Oktober 2020 

Marec 2021 

 

Vrtec Domžale Strokovna podpora: Sprejem 

novincev 

K. Košenina Maj 2021  

Vrtec Domžale, DATA INFO GDPR Po razporedu Naknadno po 

razporedu 

 

Vrtec Domžale, Borštnar & Co. Varstvo pri delu in Varstvo pred 

požarom 

Po razporedu Naknadno po 

razporedu 

 

 

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v gore…) 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

    

 

 

 

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 
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VZGOJITELJICA: Katarina Košenina 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Saša Oštir Verbič 

- nadomeščanje vodje v času njene odsotnosti in pomoč pri delu 

-  organizacija akcije zbiranje odpadnega papirja 

- itd.. 

-skrb za zunanjo lopo na parkirišču.. 

VZGOJITELJICA: Katja Frol Štefan POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Simona Kunavar 

-Urejanje knjižnice 

 

-Sindikat 

-Inventurna komisija 

VZGOJITELJICA: Špela Zemljič Kociper POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Maja Novak 

-Predstavnik za Prvo pomoč-kontrola omaric -Skrb za vrtne gredice pred vrtcem 

VZGOJITELJICA: Slavica Perpar Ibrčič POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Melita Šumić 

-urejanje gredice na igrišču (stari del vrtca). -urejanje čajne kuhinje zaposlenih. 

VZGOJITELJICA: Jana Strojan POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Jasmina Trebušak 

-urejanje omar z odpadnim, uporabnim materialom (hodnik v starem 

delu vrtca) 

-organizacija obiska zobne asistentke gospe Marjane Božič za obisk 

vseh skupin v enoti 

-delo v inventurni komisiji 

 

-urejanje športnega kabineta 
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VZGOJITELJICA: Andreja Matkovič POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Tjaša Rožič 

-vodenje enote 

-odgovorna oseba za evakuacijo 

-odgovorna oseba za začetno gašenje 

-odgovorna oseba za  sporočanje (COVID) 

-urejanje oglasne deske enote 

-povezovanje s krajevnimi institucijami 

-naročilo higienskega materiala za enoto 

-delo v inventurni komisiji 

 
 

-urejanje garderobnih prostorov pred igralnico 

- 

VZGOJITELJICA: Slađana Trapić POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Tina Jordan 

-Urejanje pedagoške sobe -Urejanje pedagoške sobe 

 

VZGOJITELJICA: Alenka Lovšin POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Eva Jerman 

- Pisanje prispevkov za lokalni časopis. - urejanje panojev na 1. vhodu novi del, 

- skrb za igrače na igrišču novi del. 

VZGOJITELJICA: Janja Dragar Ribič POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Barbara Gorič 

-predstavnik za civilno zaščito -urejanje panoja vhod 1 in med igralnicama 1 in 2 

VZGOJITELJICA: Valentina Lukan POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Dragana Ristić, 
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 Mateja Kržič 

-skrb za urejenost omare z lutkami, 

-skrb za urejenost omare z glasbenimi instrumenti. 

-urejanje lope z igračami na igrišču. 

VZGOJITELJICA: Nina Trdin POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Mateja Vrhovnik 

Skrb za urejenost hišice z igračami na igrišču 

Vodenje obogatitvene dejavnosti: Moj zvezek 

Skrb za urejenost hišice z igračami na igrišču 

 

 

 

 

Datum:   14.9.2020                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                 ŽIG:  

 

                                                                                                                       Podpis vodje enote: Andreja Matkovič 

 

                                                                                                                       Podpis ravnateljice: Jana Julijana Pirman 
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE MLINČEK 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 ENOTA: MLINČEK 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

2 – 4  Damjana Rode Gašper Cestnik  

 

G. Domen Pokorn 

3 – 5  Dragica Repanšek Saša Starič 

 

Ga. Tanja Mrkun 

4,5 – 6  Maja Cerar Jeretina Petra Miklavc 

 

Ga. Mojca Stupica 
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PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: Ga. Mojca STUPICA 

VIZIJA VRTCA DOMŽALE: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:  

 

1. UMETNOST – GLASBA 

• Spoznavanje različnih glasbenih zvrsti, 

• glasbene ustvarjalnice, 

• glasbeni kotički. 

2. KOMUNIKACIJA  

• S srcem, duhom in razumom; 

• poslušam, slišim. 

• Pomen neverbalne komunikacije, biti strpen, biti srčen. 

 3. POMEN ZDRAVJA 

• Gibanje, prehrana, čistoča. 

• Empatija, prijateljstvo, odnosi. 

• Okolje, urejenost, možnost. 

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo 

 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje. 

• Funkcionalni igralni kotički.  

5. DELOVNA VZGOJA 

• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja. 

• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije). 
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6. EKOLOGIJA 

 

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 

 MALI SONČEK 

 BRALNICE POD KROŠNJAMI 

 MLINČKOVI IN KEKČEVI SMO RPIJATELJI 

 SPOZNAVAM MOJ KRAJ 

 BRALNI PALČEK 

 BIBA PLEŠE 

 MALA BIBA PLEŠE 

 IGRE NA SNEGU 

 PUSTNO RAJANJE 

 LENKA SE ŠETA, METLA POMETA 

 TEDEN OTROKA 

 SKRB ZA ZDRAVJE 

 ŠPORTNI DAN VRTCA DOMŽALE 

 BOŽIČEK 

 NOVOLETNI KONCERT 

 BABICE IN DEDKI PRIPOVEDUJEJO 

 RECITAL VZGOJITELJEV ENOTE OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

 PREDSTAVA VZGOJITELJEV ZA OTROKE 

 PGD RADOMLJE 

 FOTOGRAF 

 POLICIJA DOMŽALE 

 ENOTA KEKEC 

 HUMANITARNE AKCIJE 

 KNJIŽNICA DOMŽALE 

 ZD DOMŽALE 
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STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v letošnjem šolskem letu: 

 

2020 – 2021 

Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI 

 

Nadaljevanje…Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC 

 

VSEBINE 

 Mesečna izmenjava pošte med skupinami 

 Izmenjava videoposnetkov 

 Komunikacija preko Skypa 

 

Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED ZAPOSLENIMI 

 

CILJ 

 Razumeti sodelavce, biti razumljen, pridobiti občutek sprejetosti, sprejemati ideje in drugačnost. 

 Poslušati in biti slišan. 

 Pozitivno reševanje problemov. 

 Biti strpen, spoštljiv in iskren. 

 Spoštovati mnenja drugih. 

 Medsebojna pomoč. 

 

 VSEBINE  
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 Začnimo komunicirati (bolj strpno, upoštevanje drug drugega 

 Neformalna srečanja (,,gremo vsi,,) 

 V šolskem letu par pripravi neformalno srečanje (vsak par organizira eno srečanje za zaposlene) 

 V pisarno namestiti tablo: TABLA ZA LEPŠI DAN (izmenjava misli drug drugemu, želje, vabila, sporočila…) 

 

 

 

PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

MALI SONČEK D. Rode, G. Cestnik 

D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

2 – 4  

3 – 5 

4,5 – 6  

Oktober 

2020 – junij 

2021 

Razvijanje veselja do športa; seznanitev z 

različnimi športnimi aktivnostmi. 

 

 

MLINČKOVI IN 

KEKČEVI SMO 

PRIJATELJI 

D. Rode, G. Cestnik 

D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

2 – 4  

3 – 5 

4,5 – 6 

Oktober 

2020 – junij 

2021 

Povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih, 

skupni projekti. 

 

SPOZNAVAM MOJ 

KRAJ 

D. Rode, G. Cestnik 

D. Repanšek, S. Starič 

2 – 4  

3 – 5 

4,5 – 6  

Oktober 

2020 – junij 

2021 

Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so 

pomembne za lokalno skupnost (po principu od 

bližnjega k daljnemu). Spoznavanje domačega 

kraja, občine, države. 
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M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc  

Državljanska vzgoja. 

MIŠKIN GLASBENI 

SVET 

D. Rode, G. Cestnik  2 – 4  Oktober 

2020 – junij 

2021 

  

PALČEK BRALČEK D. Repanšek, S. Starič 3 – 5  Oktober 

2020 – junij 

2021 

Spodbujanje bralne pismenosti in pred bralnih 

sposobnosti otrok. 

 

 

MEDGENERACIJSKO 

SODELOVANJE: 

» POVEJ MI 

PRAVLJICO« 

D. Repanšek, S. Starič 3 – 5 Oktober 

2020 – junij 

2021 

Povezovanje generacij, vzgoja v spoštovanju do 

starejših, medsebojna pomoč, nove oblike 

komuniciranja - internet 

 

PREDSTAVI  

DRUŽINO 

D. Repanšek, S. Starič  3 – 5 Oktober 

2020 – junij 

2021 

Povezovanje vrtca in doma, otrok prepoznava 

osnovne informacije o svoji družini. 

 

PO SLOVENIJI M. Cerar Jeretina 4,5 – 6  Oktober 

2020 – junij 

2021 

Spoznavanje Slovenije.  

 

V SKRIVNOSTNEM 

SVETU GLASBE 

M. Cerar Jeretina 4,5 – 6  Oktober 

2020 – junij 

2021 

Izvajanje, ustvarjanje, poslušanje, zamišljanje 

ter izražanje in komuniciranje z glasbo. 

 

 

ČRKARIJE M. Cerar Jeretina 4,5  – 6 Oktober 

2020 – junij 

2021 

Spodbujanje in razvijanje predbralnih in 

predpisalnih spretnosti. 
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ŽELIM SI... M. Cerar Jeretina 4,5 – 6 Oktober 

2020 – junij 

2021 

Participacija otrok pri izbiri dejavnosti.  

PRAVLJIČNI PALČEK M. Cerar Jeretina 4,5  – 6 September 

2020 – 

marec 2021 

Doživljanje ugodja,  veselja, zabave, 

povezovanje estetskega in fizičnega ugodja ter 

pridobivanje  pozitivnega odnosa do literature. 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

LENKA SE ŠETA, 

METLA POMETA 

D. Rode, G. Cestnik 

D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

Vsak ponedeljek 2 – 4 

3 – 5  

4,5 – 6  

19 

19 

20 

 

BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

D. Rode, G. Cestnik 

D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

September 2020 – avgust 

2021  

2 – 4 

3 – 5 

4,5 – 6  

19 

19 

20 

 

TRADICIONALNI 

SLOVENSKI ZAJTRK 

D. Rode, G. Cestnik 

D. Repanšek, S. Starič 

20. 11. 2020 2 – 4 

3 – 5  

19 

19 
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M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

4,5 – 6  20 

BIBA PLEŠE S. Starič 

M. Cerar Jeretina 

Oktober 2020 – junij 

2021 

3 – 5  

4,5 – 6  

19 

20 

 

 

MALA BIBA PLEŠE D. Rode, G. Cestnik Vsak petek 9.00 – 9.45 2 – 4 19  

 

MURNČKI D. Repanšek Oktober 2020 – junij 

2021 

3 – 5  19  

ROLANJE M. Cerar Jeretina Jesen 2020 4,5 – 6    

 

KOLESARJENJE M. Cerar Jeretina Jesen 2020 4,5 – 6   

 

DAN S SKIROJI P. Miklavc Jesen 2020 4,5 5  

 

 

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 

 

Dejavnost Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 
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IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupin

a 

Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

OB KAMNIŠKI BISTRICI Oktober 2020 – 

junij 2021 

2 – 4 D. Rode Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v 

njeni raznolikosti, opazovanje gozda. 

 

 

ŠKRJANČEVO – TENIS 

IGRIŠČE 

Pomlad 2021 2 – 4 D. Rode Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje narave, 

razvijanje gibalnih sposobnosti. 

 

 

HOMEC - ČEBELNJAK Pomlad 2021 2 – 4 D. Rode Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje narave, 

razvijanje gibalnih sposobnosti. 

 

 

IGRE NA SNEGU  Zima 2021 2 – 4 D. Rode Izlet za MALI SONČEK: 

Opazovanje narave ter spoznavanje zimskih 

aktivnosti. 

 

 

SPREHOD Z 

LAMPIONČKI 

December 2020 2 – 4  

3 – 5  

D. Rode 

D. Repanšek 

Vztrajnost in hoja v povezavi z ljudskim izročilom in 

kulturno dediščino. 
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ŠKRJANČEVO September 2020 3 – 5 S. Starič Spoznavanje narave v povezavi z gibanjem.  

BAJER MLAKE November 2020 3 – 5  D. Repanšek Vztrajnost pri hoji, spoznavanje obvodnega življa.  

 

HOMŠKI HRIB Oktober 2020 3 – 5  D. Repanšek Višinska točka v našem kraju.  

 

ARBORETUM April 2021 3 – 5 D. Repanšek Spoznavanje rastlin in živali v parku.  

 

ROVA Marec 2021 3 – 5 D. Repanšek Vztrajnost pri hoji, spoznavanje obvodnega življa.  

PRESERJE Maj 2021 3 – 5 D. Repanšek Spoznavanje narave v povezavi z gibanjem.  

HOMŠKI HRIB Jesen, zima, 

pomlad 

4,5 – 6  M. Cerar 

Jeretina 

Hoja  v naravi in doživljanje ugodja v gibanju. 

Opazovanje narave v različnih letnih časih. 

 

 

VRBIČEV HRIB Zima 4,5 – 6  M. Cerar 

Jeretina  

Bivanje in igre na snegu.  

 

GRAŠČINA ČRNELO Pomlad 2021 4,5 - 6 M. Cerar 

Jeretina  

Daljši sprehod po okolici vrtca.  

 

DALJŠI IZLET OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

(VIR) 

Pomlad 2021 4,5 – 6  M. Cerar 

Jeretina  

Izlet v okvitu projekta Mali sonček.  
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SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna skupina Št. udeležencev Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

ŠPORTNO POPOLDNE  

(teden športa 23.9-29.9.2019) 

September 2020 D. Rode, G. Cestnik 

D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 

2 – 4  

3 – 5  

4,5 – 6  

19 

19 

20 

 

BABICA IN DEDEK 

PRIPOVEDUJETA 

Oktober 2020 – junij 2021 Babice in dedki skupine Mišk 2 – 4  19  

 

POZDRAV POMLADI – 

likovna ustvarjalnica 

Marec ali april 2021 D. Rode, G. Cestnik 2 – 4  19  

 

VODEN OGLED 

RADOMELJ 

September 2020 G. Kuzmič 3 – 5  19  

 

POZDRAV POMLADI 

 

Marec 2021  D. Repanšek, S. Starič 3 – 5 19  

NOVOLETNA 

USTVARJALNICA 

December 2020 M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 4,5 - 6 20  
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ZAKLJUČNO SREČANJE 

 

Maj/junij 2021 M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 4,5 - 6 20  

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

RODITELJSKI SESTANEK  September 2020 in januar 

2021 

D. Rode, G. Cestnik 

D. Repanšek, S. Starič  

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 

2 – 4  

3 – 5  

4 – 6  

19 

19 

20 

10. 9. 2020 

8. 9. 2020 

9. 9. 2020 

POGOVORNA URA  Vsak prvi ponedeljek v 

mesecu 16.00 – 17.00 

D. Rode, G. Cestnik 2 – 4  19  

 

POGOVORNA URA  Vsaka druga sreda v 

mesecu 15.00 – 16.00 

D. Repanšek, S. Starič  

 

3 – 5 19  

 

POGOVORNA URA September 2020 – Junij 

2021 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 4,5 – 6    

RODITELJSKI SESTANEK 

ZA NOVINCE 

Junij  2021 Mija Jerman, vzgojiteljice 2 – 6  Po seznamu  

 

  

 

    

 

KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 
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Dejavnost Čas izvedbe Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

NOVOLETNA PREDSTAVA 

VZGOJITELJEV ZA OTROKE 

December 

2020 

2 – 6 Strokovni delavci enote Mlinček 19 D. Rode, G. Cestnik 

D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

 

NNOVOLETNI KONCERT December 

2020 

2 – 6 Strokovni delavci enote Mlinček 19 D. Rode, G. Cestnik 

D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

 

BOŽIČEK December 

2020 

2 – 6 Marko Hrovat 19 D. Rode, G. Cestnik 

D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

 

PRIPOVEDOVALKA 

PRAVLJIC 

Februar 

2021 

2 – 6 Dragica Repanšek 19 D. Rode, G. Cestnik 

D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

 

 

RECITAL VZGOJITELJEV 

ENOTE OB SLOVENSKEM 

KULTURNEM PRAZNIKU 

Februar 

2021 

2 – 6 Strokovni delavci enote Mlinček 19 D. Rode, G. Cestnik 

D. Repanšek, S. Starič 
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M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

PUSTNO RAJANJE 16.2.2021 2 – 6 Strokovni delavci enote Mlinček 19 

19 

20 

D. Rode, G. Cestnik 

D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..) 

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 
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PGD RADOMLJE 

 
Po dogovoru D. Rode, G. Cestnik, 2 – 4  

D. Repanšek, S. Starič, 3 – 5  

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc, 4 

– 6  

Spoznati poklic gasilec in njegovo delo, ki ga 

opravlja. Izvedba sektorske vaje. 

 

 

KNJIŽNICA DOMŽALE September  2020 

– junij 2021 

D. Rode, G. Cestnik, 2 – 4  

D. Repanšek, S. Starič, 3 – 5 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc, 4 

– 6 

Izposoja knjig ter spoznavanje značilnosti okolja, ki 

so pomembne za lokalno skupnost. 

 

 

POLICIJA DOMŽALE Maj 2021 D. Rode, G. Cestnik, 2 – 4  

D. Repanšek, S. Starič, 3 – 5  

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc, 4 

– 6 

Spoznavanje policijskega poklica, njegovega dela in 

opreme. 

 

FOTOGRAF Marec   2021 D D. Rode, G. Cestnik, 2 – 4  

D. Repanšek, S. Starič, 3 – 5  

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc, 4 

– 6 

Fotografiranje otrok, spoznati poklic fotografa.  

ENOTA KEKEC September  2020 

– junij 2021 

D. Rode, G. Cestnik, 2 – 4  

D. Repanšek, S. Starič, 3 – 5  

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc, 4 

– 6 

Mlinčkovi in Kekečevi otroci smo prijatelji, 

medsebojno dopisovanje, risanje risbic prijateljem, 

obisk prijateljev v Kekcu. 
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HUMANITARNE 

AKCIJE  

September  2020 

– junij 2021 

D. Rode, G. Cestnik, 2 – 4  

D. Repanšek, S. Starič, 3 – 5 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc, 4 

– 6 

Sodelovanje v dobrodelni akciji, razvijanje 

socialnega čuta. 

(Anina zvezdica, Zbiranje zamaškov, Podarimo 

šolske potrebščine) 

 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 

 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

Ravnateljica Jana Julijana Pirman VZGOJNI ZBOR D. Rode, G. Cestnik   

Vrtec Domžale STROKOVNI AKTIVI 

1. 

2. 

3. 

D. Rode, G. Cestnik   

Vrtec Domžale STROKOVNI AKTIVI 

1. 

2. 

3. 

D. Repanšek, S. Starič   

Vrtec Domžale STROKOVNI AKTIVI M. Cerar Jeretina, P. Miklavc   
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1. 

2. 

3. 

DAVID BEOVIČ GLASBA D. Repanšek   

Vrtec Domžale – Simona Tonkli 

Gornjak  

IZOBRAŽEVANJE – OTROCI Z 

ODLOKOM V ŠOLO 

M. Cerar Jeretina    

 

Vrtec Domžale – Simona Tonkli 

Gornjak  

IZOBRAŽEVANJE - uvajanje 

novincev 

M. Cerar Jeretina    

Ravnateljica Jana Julijana Pirman VZGOJNI ZBOR D. Rode, G. Cestnik   

Vrtec Domžale STROKOVNI AKTIVI D. Rode, G. Cestnik   

Štefan Anja KAKO OTROKOM POVEDATI 

PRAVLJICO ALI PESEM 

D. Rode, G. Cestnik 

S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 

7. 10. 2020  1,30 

Jaka Strajner DELAVNICE Z LASTNIMI 

INŠTRUMENTI 

D. Rode, G. Cestnik 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 

13. 10. 2020  1,30 

Mira Vladimira Vrankar PRIPOVEDUJ D. Rode 20. 10. 2020  2,30 

Nina Mav Hrovat DOBRA OTROŠKA KNJIGA D. Rode, G. Cestnik 

S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 

Januar 2021 1,30 
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VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

    

    

    

    

 

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 

VZGOJITELJICA: Damjana Rode POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Gašper Cestnik 

- vodenje enote, 

- oglasna deska za oddelek, v pisarni, 

- skrb za računalnik in prenosni računalnik, 

- vodenje evidenc, 

- urejanje igralnice, garderobe in pisarne, 

- razkuževanje, 

- urejanje fotografij  

- urejanje projekcije za tv – garderoba  

- brisanje prahu, evidenca čiščenja 

- lončki in kuhinja 

- telovadni kotiček 

- pregled in urejanje igrišča 

- naročanje sanitetnega materiala 

- priprava zajtrka za otroke, nadomeščanje kuhinja 

- vodenje obogatitvene dejavnosti Mala biba pleše 
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- priprava zajtrka za otroke, nadomeščanje kuhinja 

- skrba za urejenost omar, garderobe, vrtca 

- vodenje obogatitvene dejavnosti Mala biba pleše 

 

VZGOJITELJICA: Dragica Repanšek POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Saša Starič 

- e-asistent 

- evidence 

- računalnik, tiskalnik 

- oglasna deska – soba 

- urejanje igrišča 

- naravoslovni kotiček 

- lončki za pitje 

- kontrola vzdrževalnih del 

 

- e-asistent 

- urejanje igrišča 

- brisanje prahu 

- oglasna deska – vetrolov 

- dekoracija 

- priprava zajtrkov 

- urejanje garderobe 

- lončki za pitje 

- urejanje igralnice 

VZGOJITELJICA: Maja Cerar Jeretina POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:  

- urejanje oglasne deske pred igralnico, 

- organizacija novoletne predstave v enoti, 

- vodenje obogatitvene dejavnosti biba pleše, 

- skrb za glasbeni kotiček, 

- urejanje igralnice, 

- urejanje fotografij, 

- urejanje igrišča 

- razkuževanje kljuk v enoti, 

- skrb za evidenco igrišča 

- urejanje oglasne deske, 

- urejanje igralnice: razkuževanje igrač, brisanje prahu… 

- urejanje knjižnega kotička 

 

Datum:                                                                                                                                                                                                        ŽIG:  

 

                                                                                                                                                                                                                     Podpis vodje 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                     Podpis ravnateljice: 

 



 
 

286 
 

 

LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE OSTRŽEK 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2020/ 2021 

 ENOTA: OSTRŽEK 
Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice Predstavnik Sveta staršev 

1-3  Marjeta Osolin Lidija Peterka Jasna Cugelj 

3-4 Saša Šinkovec Nena Orehov  

4-6 Tadeja Mišmaš                 Nataša Okorn Petra Žirovnik Gruden 

sočasnost 3 

ure 
 Sara Obreza  

spremljevalki 

OPP  
 

Mateja Pezamovski 

Tamara Benčina 
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PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: Ga. Petra Grudnik 

VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU: 
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PRIORITETNE NALOGE  

 

 UMETNOST – GLASBA 

• Spoznavanje različnih glasbenih zvrsti, 

• glasbene ustvarjalnice, 

• glasbeni kotički. 

 

KOMUNIKACIJA  

• S srcem, duhom in razumom; 

• poslušam, slišim. 

• Pomen neverbalne komunikacije, biti strpen, biti srčen. 

  

POMEN ZDRAVJA 

• Gibanje, prehrana, čistoča. 

• Empatija, prijateljstvo, odnosi. 

• Okolje, urejenost, možnost. 

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo 

 

PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje. 

• Funkcionalni igralni kotički.  

 

DELOVNA VZGOJA 
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• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja. 

• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije). 

 

EKOLOGIJA 

 

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 

 Razstava ob Tednu otroka (oktober) in Ostržkova galerija ob mesecu kulture (februar) 

 Dekoracija vrtca v prazničnem decembru in v poletnem času 

 Predstave strokovnih delavk za otroke 

 Humanitarne akcije 

  

 

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu: 

 

Cilj: Povezanost 

 

Povezanost otrok znotraj igralne skupine 

 

Dejavnosti: 

 

- prosta igra, 
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- skupinske naloge (skupni izdelki, kuhanje po navodilih, izvedba eksperimentalnih nalog, iskanje skritega zaklada, reševanje gibalnih nalog…), 

- dejavnosti v dvojicah, 

- pomoč med otroci, 

- skupne naloge (urejanje igralnice, igrišča…), 

- skupne dejavnosti (poslušanje pravljic, ustvarjanje, pogovor, jutranji krog, prepevanje, socialne igre, gibalne dejavnosti s pravili…). 

 

Spremljanje napredka: 

 

- otrok k igri povabi različne otroke, oziroma ne odklanja določenih otrok, 

- otroci spodbujajo drug drugega, 

- otroci usvojijo reševanje problemov s pogovorom in ne z nasiljem, 

- otroci znajo poiskati pomoč, če ne znajo sami rešiti težave, 

- med otroci je spoštljiv odnos. 

 

Povezanost zaposlenih znotraj enote 

 

Dejavnosti: 

 

Skupno načrtovanje, usklajevanje, izvedba in evalvacija skupnih dejavnosti enote:  

 Ostržkova galerija ob Tednu otroka (oktober)in ob mesecu kulture (februar) 
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 Predstave vzgojiteljic za otroke 

 Čistilne akcije in urejanje vrtca 

Spremljanje napredka: 

 

- kvalitetna izvedba načrtovanih dejavnosti, 

- zadovoljstvo ob izzivih pri načrtovanj, uskladitvi, izvedbi in evalvaciji skupnih dejavnostih. 

 

Povezanost s starši  

Dejavnosti: 

 

- prepoznavanje pričakovanj staršev (komunikacija s starši), 

- omogočiti staršem, da izrazijo svoje želje in pričakovanja, 

- srečanja in delavnice s starši /starši in otroci/ 

- kakovostno pripravljeni sestanki in pogovorne ure za starše, 

- ažurno obveščanje staršev in vzgojiteljic (ustno, oglasna deska, e-asistent) – obojestranska komunikacija, 

- delovati skupaj s starši vedno v dobro otroka. 

 

Spremljanje napredka: 

 

- Starši zaupajo v strokovnost  in korekten odnos vzgojiteljic do otrok. 
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- Starši in strokovni delavci se držijo dogovorov. 

 

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

- spoznavanje pomena sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti, 

- spodbujati ustvarjalnost in kreativnost v sproščenem okolju, 

- spodbujanje bralne kulture. 

PROJEKTI 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Cilj projekta 

 

Realizacija 

MALI SONČEK ŠINKOVEC, OREHOV, 

MIŠMAŠ, OKORN 

sep. -junij 3-6 Spodbujanje zdravega 

življenjskega sloga in 

gibanja 

 

MOJ KRAJ ŠINKOVEC, MIŠMAŠ sep. -junij 3-6 Spoznavanje okolice in 

značilnosti našega kraja 

 

ZDRAVJE V VRTCU ŠINKOVEC celo leto 3-5 Skrb za zdrav in varen način 

življenja v vrtcu in doma 

 

MAJHEN VRT, 

VELIKO VESELJE 

OSOLIN okt.-maj 1,5-3 opazovati  rast, 

dokumentirati spremembe 

 

 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 
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Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

GIBANJE OB PETJU OSOLIN okt. -maj 1 -3 14  

MALA BIBA PLEŠE OSOLIN okt.-april 1-3 izbirno  

MOJI DNEVI V 

VRTCU 

ŠINKOVEC, OKORN okt.-maj 3-4 19  

PRAVLJIČNI PALČEK  MIŠMAŠ in OKORN v 

sodelovanju s KNJIŽNICO 

DOMŽALE 

sep.—marec. 4-6 

(Pikapolonice

) 

izbirno  

MALI SONČEK Koordinator: MIŠMAŠ sep.— maj 2-6   

ABC GIBANJA MIŠMAŠ sep.- maj  4-6 

(Pikapolonice

) 

vsi   

ŠPORTNO 

POPOLDNE 

Vse strokovne delavke V Tednu športa (23.-

29.9.2020) 

1-6 Po prijavah  

JESENSKI IN 

POMLADNI KROS 

MIŠMAŠ, OKORN oktober , maj 4-6 

(Pikapolonice

) 

vsi  

TEDEN OTROKA  Vse strokovne delavke V Tednu otroka (5.-11-

9.2020) 

vse skupine vsi  

KARAOKE OKORN  december  4-6 izbirno  

PUSTNO RAJANJE (po 

skupinah) 

Vse strokovne delavke pustni torek,  vse skupine vsi  
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Skupna DELOVNA 

AKCIJA Vrtca Domžale 

Koordinator: OKORN marec vse skupine vsi  

UREJANJE IGRIŠČA 

IN VRTIČKA 

vse strokovne delavke vsak ponedeljek ob 

primernem vremenu 

vse skupine vsi  

UREJANJE 

IGRALNIH 

KOTIČKOV 

vse strokovne delavke vsak četrtek vse skupine vsi  

BIBA PLEŠE MIŠMAŠ, ŠINKOVEC okt.-april  3-4 (Metulji) 

4-6 

(Pikapolonice

) 

izbirno  

PRAVLJIČNE 

USTVARJALNICE 

MIŠMAŠ; OKORN okt.—maj (ponedeljki) 4-6 

(Pikapolonice

) 

)  

IGRE NA SNEGU  OSOLIN, MIŠMAŠ, 

ŠINKOVEC 

zima, 5 dni (ob snežnih 

razmerah)  

vse skupine vsi  

DAN S SKIROJEM MIŠMAŠ, ŠINKOVEC pomlad,  Metulji letnik 2016  

SPRETNOSTI 

VOŽNJE S KOLESOM 

MIŠMAŠ, OKORN pomlad  5-6 

(Pikapolonice

) 

letnik 2014 in 

2015 

 

ROLANJE MIŠMAŠ, OKORN pomlad 5-6 

(Pikapolonice

) 

letnik 2014 in 

2015 

 

TRADICIONALNI 

SLOVENSKI ZAJTRK 

Vse strokovne delavke 20.11.2020 vse tri 

skupine 
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BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

Vse strokovne delavke celo leto vse tri 

skupine 

izbirno  

KONCERT ZA 

OTROKE 

OSOLIN, PETERKA december 2020 1-3 

(Medvedki) 

  

RECITAL ZA 

OTROKE 

OSOLIN, PETERKA december 2020 1-3 

(Medvedki) 

  

LIKOVNE 

USTVARJALNICE 

PETERKA petki, enkrat mesečno; nov.-

maj 

1-3 

(Medvedki) 

  

KARAOKE OKORN, OSOLIN december 2020 Pikapolonice 

(4-6) 

Medvedki (1-

3) 

  

PRIPOVEDOVALKA 

PRAVLJIC 

OKORN, ŠINKOVEC  februar 2021 vsie vsi  

PREDSTAVE 

OSTRŽKOVIH 

VZGOJITELJIC ZA 

OTROKE 

strokovne delavke enote 

 

oktober 2020  (Teden 

otroka) , december 2020 

(Praznični december) in 

februar 2021 (Mesec 

kulture) 

vse skupine vsi  

RAZSTAVA: 

OSTRŽKOVA 

GALERIJA OB TEDNU 

OTROKA in V 

MESECU KULTURE 

vse strokovne delavke oktober 2020 in februar 

2020 

1-6   

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 
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VZGOJA ZA VARNOST V 

PROMETU 

PP DOMŽALE OSTRŽEK morda maj Pikapolonice  

Metulji  

 

PRIKAZ DELA 

GASILCEV in vaja 

evakuacije 

PGD JARŠE, 

Rodica 

OSTRŽEK morda oktober vsi otroci in 

zaposleni 

 

SKRB ZA ZDRAVJE – 

zobna preventiva 

ZD DOMŽALE 

Ga. NATAŠA 

JERAS 

OSTRŽEK morda po novem letu vsi otroci  

SKRB ZA ZDRAVJE – 

higiena, prehrana… 

ZD DOMŽALE – 

medicinska sestra 

OSTRŽEK morda po novem letu Pikapolonice  

 

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (dodatno plačljive dejavnosti) 

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 
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OB KAMNIŠKI 

BISTRICI 

pomlad 2021 Medvedki OSOLIN Hranjenje račk, navajanje na 

hojo 

 

JARŠE pomlad 2021 Medvedki OSOLIN,  Navajanje na hojo z 

opazovanjem objektov, 

dejavnosti ljudi---  

 

 

POHOD OB KAMNIŠKI 

BISTRICI 

jesen 2020 Metulji ŠINKOVEC Spoznavanje okolice našega 

kraja 

 

OBISK TRAVNIKA pomlad 2021 Metulji ŠINKOVEC Spoznavanje travniških živali  

OBISK 

PRAVLJIČNEGA 

ŠUMBERKA 

pomlad 2021 Metulji ŠINKOVEC Spoznavamo moj kraj  

ŠUMBERK – PO 

PRAVLJIČNI POTI 

september, april  Pikapolonice MIŠMAŠ hoja po prometnih in gozdnih 

poteh, spoznavanje kraja, 

gibanje v naravi 

14.9.2020 

MENGEŠKO POLJE okt. -maj Pikapolonice MIŠMAŠ gibanje, sprostitev, 

opazovanje narave 

 

OB KAMNIŠKI 

BISTRICI SKOZI 

LETNE ČASE  

sep. - maj 

 

Pikapolonice MIŠMAŠ Opazovanje sprememb v 

naravi, gibanje v naravi, 

spoznavanje kraja 

 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna skupina Št. udeležencev Realizacija 
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IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

ŠPORTNO POPOLDNE V 

VRTCU DOMŽALE 

V tednu športa, sept. 

2020 / po skupinah 

ločeno 

vse str. delavke vabljeni vsi 

otroci s starši; 

prijavnice 

  

RAZSTAVA: OSTRŽKOVA 

GALERIJA OB TEDNU 

OTROKA in V MESECU 

KULTURE 

oktober 2020 in 

februar 2020 

vse str. delavke 1-6   

POMLADNO SREČANJE S 

STARŠI 

marec 2021 ŠINKOVEC, OREHOV 3-4 (Metulji)   

ZAKLJUČNO SREČANJE S 

STARŠI 

junij2021 ŠINKOVEC, OREHOV 3-4 (Metulji)   

ZAKLJUČNO SREČANJE maj 2021 MIŠMAŠ, OKORN 4-6 

(Pikapolonice) 

  

IZLET S STARŠI maj ali junij 2021 OSOLIN, PETERKA 1-3 (Medvedki)   

HUMANITARNE AKCIJE      

PRAVLJIČNI PALČEK sept.- marec MIŠMAŠ, OKORN 4-6 

(Pikapolonice) 

  

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

POGOVORNE URE Medvedki - 

ponedeljek 

OSOLIN 1-3   
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Metulji - 

Pikapolonice- torek 

ŠINKOVEC 

MIŠMAŠ 

3-4 

4-6 

 

1. SESTANEK ZA STARŠE 

(september 2020) 

Medvedki     8. 9. 

2020 

Metulji         15. 9. 

2020 

Pikapolonice16. 9. 

2020 

OSOLIN 

ŠINKOVEC 

MIŠMAŠ 

1-3 

3-4 

4-6 

 

 

8 

 

2. SESTANEK ZA STARŠE 

(januar 2021) 

Medvedki 

Metulji 

Pikapolonice 

OSOLIN 

ŠINKOVEC 

MIŠMAŠ 

1-3 

3-4 

4-6 

  

 

SESTANEK ZA STARŠE 

NOVINCEV 

junij 2021 VRTEC DOMŽALE starši novincev   

DAN ODPRTIH VRAT avgust 2021 VRTEC DOMŽALE    

 

KULTURNE PRIREDITVE 

 

Dejavnost Čas izvedbe Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

KONCERT ZA OTROKE december 

2020 

1-3 

(Medvedki) 

OSOLIN, PETERKA  OSOLIN, PETERKA  
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RECITAL ZA OTROKE december 

2020 

1-3 

(Medvedki) 

OSOLIN, PETERKA  OSOLIN, PETERKA  

KARAOKE december 

2020 

Pikapolonice 

(4-6) 

Medvedki (1-

3) 

OKORN, OSOLIN  OKORN, OSOLIN  

PRIPOVEDOVALKA 

PRAVLJIC 

februar 2021 vse skupine OKORN, ŠINKOVEC   OKORN, ŠINKOVEC   

PREDSTAVE OSTRŽKOVIH 

VZGOJITELJIC ZA 

OTROKE 

oktober 

2020  

(Teden 

otroka) , 

december 

2020 

(Praznični 

december) 

in februar 

2021 

(Mesec 

kulture) 

vse skupine strokovne delavke enote 

 

 strokovne delavke enote 

 

 

RAZSTAVA: OSTRŽKOVA 

GALERIJA OB TEDNU 

OTROKA in V MESECU 

KULTURE 

oktober 

2020 in 

februar 2020 

vse skupine vse str. delavke    

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM  
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Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

KNJIŽNICA DOMŽALE sep.- junij Pikapolonice Bralnice pod slamnikom 

Pravljični palček 

  

POLICIJSKA POSTAJA 

DOMŽALE 

maj (morda) Pikapolonice, Metulji vzgoja za varnost v prometu   

GASILSKO DRUŠTVO 

JARŠE - RODICA 

Oktober 

(morda) 

vsi vaja evakuacije in prikaz gasilske opreme   

 

ZDRAVSTVENI DOM 

DOMŽALE 

Ga. NATAŠA JERAS 

po novem letu 

(morda) 

Pikapolonice, Metulji ZOBNA PREVENTIVA  

ZD DOMŽALE po novem letu 

(morda) 

Pikapolonice SKRB ZA ZDRAVJE (obisk medicinske sestre)  

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(izobraževanja, predavanja, študijske skupine itd.) 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica 

vzgojiteljice, spremljevalka 

Datum Št. ur 

VRTEC DOMŽALE  1. VZGOJNI ZBOR 

 

MIŠMAŠ, OKORN, PEZAMOVSKI 

ŠINKOVEC, OREHOV, OSOLIN, 

PETERKA, BENČINA, OBREZA 

enota Ostržek 

31. 8. 2020 

1,5 ur 
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VRTEC DOMŽALE  2. VZGOJNI ZBOR  MIŠMAŠ, OKORN, PEZAMOVSKI 

ŠINKOVEC, OREHOV, OSOLIN, 

PETERKA, BENČINA, OBREZA 

junij 2020 

 

 

VRTEC DOMŽALE 1. STROKOVNI AKTIV:  

Glasba 

Skrb za zdravje 

MIŠMAŠ, OKORN, ŠINKOVEC, 

OREHOV, OSOLIN, PETERKA, 

OBREZA 

9.-12.11.2020 

 

2 uri30 min 

VRTEC DOMŽALE 2. STROKOVNI AKTIV:  

Komunikacija s srcem, duhom in 

razumom; poslušam, slišim; pomen 

neverbalne komunikacije, biti strpen, 

biti srčen 

MIŠMAŠ, OKORN, ŠINKOVEC, 

OREHOV, OSOLIN, PETERKA, 

OBREZA 

15.-18.2.2021 2 uri 30 min 

VRTEC DOMŽALE 3. STROKOVNI AKTIV:  

Spremljanje otrokovega razvoja 

MIŠMAŠ, OKORN, ŠINKOVEC, 

OREHOV, OSOLIN, PETERKA, 

OBREZA 

10. -13.5.2021 2uri 30 min  

VRTEC DOMŽALE in BORŠTNAR VARSTVO PRI DELU IN 

VARSTVO PRED POŽAROM 

po razporedu Po razporedu  

VRTEC DOMŽALE in DATAINFO GDPR MIŠMAŠ, OKORN, ŠINKOVEC, 

OREHOV, OSOLIN, PETERKA, 

OBREZA 

Po razporedu  

VRTEC DOMŽALE 

Simona Tonkli Gornjak, Maja 

Vatovec, Urška Schmidt 

PREDOPISMENJEVALNE 

DEJAVNOSTI IN SPREMLJANJE 

OTROK PRED VSTOPOM V ŠOLO 

MIŠMAŠ september in 

oktober 2020  

 

VRTEC DOMŽALE 

Simona Tonkli Gornjak 

SPREJEM NOVINCEV MIŠMAŠ maj 2021  
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JAKA STRAJNAR DELAVNICA Z LASTNIMI 

INŠTRUMENTI 

MIŠMAŠ, BENČINA oktober 2020  

VRTEC DOMŽALE 

Mira Vladimira Vrankar 

PRIPOVEDUJ… OKORN, BENČINA oktober 2020  

ANJA ŠTEFAN KAKO OTROKOM POVEDATI 

PRAVLJICO ALI PESEM 

ŠINKOVEC, OSOLIN, BENČINA, 

OREHOV, PETERKA 

7.10.2020  

VRTEC DOMŽALE 

Petra Kociper 

ZAČETNI IN NADALJEVALNI 

KORAKI ŠIVANJA 

BENČINA od oktobra dalje  

BRIGITA TOMAS, Bussines 

Trainings 

KAKO VZDRŽEVATI 

RAVNOVESJE MED 

PROFESIONALNOSTJO IN 

TOPLINO 

OBREZA 12.1.2021 

 

1ura 30 min 

VRTEC DOMŽALE 

Nina Hrovat 

DOBRA OTROŠKA KNJIGA ŠINKOVEC, OSOLIN, OBREZA 19.1.2021 1 ura 30 min 
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DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 

VZGOJITELJICA:MARJETA OSOLIN POMOČNICA VZGOJITELJICE: LIDIJA PETERKA  

- UREJANJE GARDEROBE MEDVEDKI 

- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE MEDVEDKI 

- UREJANJE DIDAKTIČNEGA KABINETA (glasbeni, lutkovni),  

- ODGOVORNA OSEBA ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV 

- NUDENJE PRVE POMOČI 

- PREDSEDNICA INVENTURNE KOMISIJE 

- PRANJE IGRAČ 

- RAZKUŽEVANJE 

- PRIPRAVA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI »MISLIM ZELENO« 

- PRIPRAVA IN IZVEDBA »GIBANJE OB PETJU« 

- PRIPRAVA IN IZVEDBA DEJAVNOSTI BIBA PLEŠE  

- PRIPRAVA RECITALA IN KONCERTA ZA OTROKE 

- PRIPRAVA LUTKOVNE PREDSTAVE VGOJITELJIC ZA OTROKE 

- IZDELAVA PRILOŽNOSTNIH DARIL  

- PRIPRAVA MATERIALOV ZA PEDAGOŠKO DELO 

 

- UREJANJE VRTIČKA OB ATRIJU IN SKRB ZA NASADE 

- UREJANJE GARDEROBE MEDVEDKI 

- PRANJE IGRAČ 

- RAZKUŽEVANJE 

- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV 

- POMETANJE IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA 

- ZALIVANJE PESKOVNIKA 

- UREJANJE ATRIJA MEDVEDKOV 

 

- PRIPRAVA MATERIALOV ZA DELO Z OTROKI 

- PRIPRAVA NA LIKOVNE USTVARJALNICE 

 

- POMOČ PRI INVENTURI 

 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

 

- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA V 

ODDELKU IN V ENOTI 
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- UREJANJE ZELENEGA DELA IGRIŠČA: preverjanje in odstranitev 

pogojno strupenih rastlin 

- PREVERJANJE STANJA IGRIŠČA (ob odsotnosti vodje enote) 

- NADOMEŠČANJE VODJE ENOTE V ČASU NJENE ODSOTNOSTI 

 

- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z vodstvom 

vrtca) 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

 

- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V ENOTI 

 

- SODELOVANJE S STARŠI 

 

- SODELOVANJE S STARŠI 

- SKUPNO NAČRTOVANJE DELA V ODDELKU Z VZGOJITELJICO 

VZGOJITELJICA: TADEJA MIŠMAŠ POMOČNICA VZGOJITELJICE: NATAŠA OKORN 

- VODENJE ENOTE VRTCA 

- UREJANJE DOKUMENTACIJE ENOTE 

- PREGLED NAD EVIDENCAMI (COVID) 

-  KOORDINATOR PROGRAMA MALI SONČEK 

- PRIPRAVA ŠPORTNEGA POPOLDNEVA  

-PRIPRAVA IGER NA SNEGU  

- PRIPRAVA LUTKOVNE PREDSTAVE 

- RAZKUŽEVANJE 

  UREJANJE GARDEROBE PIKAPOLONICE 

. UREJANJE IGRALNICE 

- PRANJE PERILA  

- PRANJE IGRAČ 

- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV 

- POMETANJE IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA 

- ZALIVANJE PESKOVNIKA 
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- PRIPRAVA  PROGRAMA »DAN S SKIROJEM«, SPRETNOSTI 

VOŽNJE S KOLESOM in ROLANJE 

- PRIPRAVA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI ABC GIBANJE 

- PRIPRAVA PRAVLJIČNIH USTVARJALNIC 

- UREJANJE OGLASNE DESKE PRI VHODU V VRTEC 

- UREJANJE OGLASNE DESKE ZA STROKOVNI KADER, KUHINJO; 

ČISTILKO in HIŠNIKE 

- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE PIKAPOLONICE 

- PRANJE IGRAČ 

- RAZKUŽEVANJE 

- SKRB ZA ŠPORTNE PRIPOMOČKE, UREJANJE ŠPORTNEGA 

KABINETA ( pri klimatu) 

- PREVERJANJE STANJA IGRIŠČA, VODENJE EVIDENCE 

- UREJANJE KNJIŽNICE  

- UREJANJE DIDAKTIČNEGA KABINETA (naravoslovni, jezikovni,     

matematični) 

- UREJANJE IGRALNICE IN GARDEROBE 

- UREJANJE FOTOGRAFIJ  

-  

- PRIPRAVA, UREJANJE ZAPISOV LDN ENOTE 

 

- UREJANJE LESENIH UTIC NA IGRIŠČU 

 

- PRIPRAVA ZAJTRKA 

 

- ODGOVORNA OSEBA ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV 

- PREDSTAVNICA ENOTE ZA SINDIKAT 

- NAROČANJE IN PREVZEM ČISTIL IN SANITETNEGA 

MATERIALA 

- SKRB ZA OMARICE ZA PRVO POMOČ (dopolnjevanje, 

preverjanje roka trajanja) 

-  

- UREJANJE BRALNIC POD KROŠNJAMI NA IGRIŠČU VRTCA 

- UREJANJE PRAVLJIČNE SOBE IN BRALNIH KOTIČKOV 

- UREJANJE KABINETA OB GLAVNEM VHODU 

- UREJANJE LIKOVNEGA KABINETA 

- -  

- KOORDINACIJA ČISTILNIH AKCIJ 

- PRIPRAVA PRAVLJIČNIH USTVARJALNIC 

- PRIPRAVA MATERIALOV  ZA DELO Z OTROKI 

- PRIPRAVA LUTKOVNE PREDSTAVE 
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- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z vodstvom 

vrtca): 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V ENOTI 

-  SODELOVANJE S STARŠI 

 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA V 

ODDELKU IN V ENOTI 

- SODELOVANJE S STARŠI 

 

 

 

VZGOJITELJICA: SAŠA ŠINKOVEC POMOČNICA VZGOJITELJICE:NENA OREHOV 

- UREJANJE GARDEROBE METULJI 

- PRANJE IGRAČ 

- RAZKUŽEVANJE 

- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE METULJI 

- PRIPRAVA PREDSTAVE  VGOJITELJIC ZA OTROKE 

- NADOMEŠČANJE VODJE ENOTE (v času odsotnosti vodje in 

odsotnosti Marjete Osolin) 

. PREVERJANJE STANJA IGRIŠČA (ob odsotnosti vodje enote) 

- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z vodstvom 

vrtca) 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V ENOTI 

- SODELOVANJE S STARŠI 

- UREJANJE GARDEROBE METULJI 

- PRANJE PERILA  

- PRANJE IGRAČ 

- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV 

- POMETANJE IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA 

- ZALIVANJE PESKOVNIKA 

- UREJANJE LIKOVNEGA KABINETA 

- PRIPRAVA ZAJTRKA 

 

- ČIŠČENJE MREŽIC NA PIPAH (cela enota) 

- PRIPRAVA MATERIALOV ZA DELO Z OTROKI 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 
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- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA V 

ODDELKU IN V ENOTI 

- SODELOVANJE S STARŠI 

 

TAMARA BENČINA – spremljevalka  

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU (vzgojni zbori, HACCP, Varnost 

pri delu);  

- sestanki delovne skupine 

- druga dela in pomoč v skupini v primeru odsotnosti otroka z odločbo  

POM. VZGOJITELJICE - sočasnost: SARA OBREZA  

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU (strokovni aktivi, vzgojni zbor,  

HACCP, Varnost pri delu, GDPR) 

MATEJA PEZAMOVSKI – spremljevalka 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU (vzgojni zbori, HACCP, Varnost 

pri delu);  

- sestanki delovne skupine 

- druga dela in pomoč v skupini v primeru odsotnosti otroka z odločbo 

 

 

 

Datum:    16. 9. 2020                                                                                                     ŽIG:  

                                                                                                                                                                                                Podpis vodje enote:Tadeja Mišmaš 

 

                                                                                                                                                                                                 Podpis ravnateljice 
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE PALČEK 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 ENOTA: PALČEK 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

 

1-2 leti 

 

URŠKA DRAGAR 

               PETRA KERŽAN 

Sočasnost PETRA JERKIČ 

 

Ga. Katja JAMŠEK 

 

1,5-2,5 leti 

 

ŽIVA SPREITZER 

MELITA VOLF 

Sočasnost LUCIJA ŠKRJANC 

 

Ga. Petra BRODAR 

 

2-3 leta 

 

ANA ČEBULJ 

 

ANITA KERN 

 

Ga. Anja MURN 

 

2-3 leta 

 

TINA VOZEL 

 

SANJA MIKIĆ 

 

G. Robert KOŠČAK 
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3-4 leta 

 

LILI JEREB 

 

VESNA PESTOTNIK 

 

Ga. Anja MURN 

3-4 leta VERA KOLENC KATJA NOVAK Ga. Nina VOVK 

 

4-5 let 

         BARBARA KUNILO (pol.del.čas) 

TADEJA LAVTIŽAR (pol.del.čas) 

 

BARBARA PERŠA 

 

G. Simon BIDER 

 

5-6 let 

 

ELIZABETA MILUNIĆ 

PETRA MOLK 

SPREMLJEVALKA: KLARA FLERIN 

ZA OTROKA OPP 

 

Ga. Saša LAVRIČ 

5-6 let ALEKSANDRA ANDRIĆ DARJA SVETLIN KOVIČ Ga. Anja KRAŠNA 

4-5 let KATJA LAH(do prihoda DARIJE 

MOČNIK) 

ANJA MUSEK Ga. Ana TURŠIČ 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: Ga. Ana Turšič 
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VIZIJA VRTCA DOMŽALE: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:  

 

1. UMETNOST – GLASBA 

 spoznavanje različnih glasbenih zvrsti 

 glasbene ustvarjalnice 

 glasbeni kotički 

2. KOMUNIKACIJA 

              S srcem, duhom in razumom 

              Poslušam, slišim 

              Pomen neverbalne komunikacije, biti strpen, biti srčen 

3. POMEN ZDRAVJA 

 Gibanje, prehrana, čistoča 

              Empatija, prijateljstvo, odnosi 

              Okolje, urejenost, možnost 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE  

             Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje 

 Funkcionalni igralni kotički   

5. DELOVNA VZGOJA 

6. EKOLOGIJA 
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SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 

- projekt MALI SONČEK 

- DAN ODPRTIH VRAT (avgust 2021) 

- sodelovanje z okoljem ( gasilci, policija, zdravstveni dom, knjižnica Domžale) 

- medgeneracijsko druženje (otroci – starši -  stari starši)  

- pustno rajanje 

- pripovedovalka pravljic 

- čistilna akcija 

- gibalnica v telovadnici 

- igre na snegu 

- delovna vzgoja (1 x tedensko) 

 

 

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v letošnjem šolskem letu: 

 

POVEZANOST  

- učiti se strpnosti in komunikacije (vljudnost v medsebojnem komuniciranju, navajati se strpnosti do drugačnosti) 
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PRIPADNOST 

- večja participacija otrok pri načrtovanju dejavnosti 

- spodbujanje pripravljenosti za sodelovanje in pomoč drugemu (odnosi med za zaposlenimi, skrb za urejenost vrtca, igrišča) 

 

PRIJAZNOST 

- razvijanje potrpežljivosti (pri otrocih in odraslih) 

- poslušati z namenom, da bi drugega slišali 

 

POUČNOST 

- skrb za zdravje (ozaveščanje o zdravju, negi telesa in zob) 

- večji poudarek na ločevanju odpadkov 

 

PRIJATELJSTVO 

- pomoč drugim pri vsakodnevnem življenju v vrtcu 

- spodbujanje prijateljske komunikacije 

 

 

 

PROJEKTI 
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Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

MISP – projekt 

MASAŽA OTROK V 

VRTCU 

 

Kunilo 

 

4-5 let 

 

Celo leto 

Spoznavanje in občutenje blagodejnega 

dotika, krepitev medsebojnega zaupanja, 

umirjanje in povečanje koncentracije 

otrok 

 

ZDRAVJE V VRTCU 

»POČUTIM SE 

DOBRO« 

 

Lavtižar 

 

4-5 let 

 

Celo leto 

Ohranjanje in spoznavanje pravih 

vrednot 

 

VARNA MOBILNOST Lavtižar 

Lah, Močnik, 

Musek 

4-5 let 

4-5 et 

Celo leto Spreminjanje potovalnih navad, 

zmanjšanje motornega prometa, 

spodbujanje gibanja otrok in krepitev 

zdravja. 

 

UNICEF Lavtižar 4-5 let Celo leto Spodbujanje prijateljstva in sožitja med 

otroki. 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

 

V SVETU GLASBE… 

 

Dragar, Keržan 

 

celo leto 

 

1-2 leti 

 

14 
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SLIKANICA MOJA 

PRIJATELJICA 

 

Dragar, Keržan 

 

februar 2021 

 

1-2 leti 

 

14 

 

 

PUSTNO RAJANJE 

strokovne delavke enote 

Palček 

 

16. ferbruar 2021 

 

1-6 let 

 

186 

 

TEDEN OTROKA Strokovne delavke enote 

Palček 

 

5.-11.10.2020 

 

1-6 let 

 

186 

 

ZMOREM SAM Kolenc, Novak Celo leto 3-4 leta 19  

ČASOVNA KAPSULA Kolenc, Novak Celo leto 3-4 leta 19  

ŽABICE PLEŠEJO IN 

POJEJO 

 

Vozel, Mikić 

 

od septembra do junija 

 

2-3 leta 

 

14 

 

ZDRAVJE V VRTCU Kolenc, Novak Celo leto 3-4 leta 19  

 

 

 

MALI SONČEK 

Čebulj, Kern 

Vozel, Mikić 

Jereb, Pestotnik 

Kolenc, Novak 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Milunić, Molk 

Andrić, S.Kovič 

Lah, Močnik, Musek 

 

 

 

od septembra do junija 

2-3 leta 

2-3 leta 

2-4 leta 

3-4 leta 

4-5 let 

5-6 let 

5-6 let 

4-5 let 

14 

14 

18 

19 

23 

24 

24 

22 

 

BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

strokovne delavke enote 

Palček 
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od septembra do junija 1-6 let 186 

MALA BIBA PLEŠE Čebulj, Kern od oktobra do maja 2-3 leta 14  

MALA EKO ŠOLA Kolenc, Novak celo leto 3-4 leta 19  

TELOVADBA V 

TELOVADNICI 

Strokovne delavke enote 

Palček 

  

celo leto 

 

1-6 let 

 

189 

 

 

BIBA PLEŠE 

Jereb, Pestotnik 

Kolenc, Novak 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Milunić, Molk 

Andrić, S.Kovič 

Lah, Musek 

 

 

od oktobra do aprila 

 

2-4 leta 

3-4 leta 

4-5 let 

5-6 let 

5-6 let 

4-5 let 

18 

19 

23 

24 

24 

22 

 

DELOVNA AKCIJA Strokovne delavke enote 

Palček 

 

marec 2021 

 

1-6 let 

 

186 

 

POLŽABJI VRT Vozel, Mikić 

Jereb, Pestotnik 

celo leto 2-3 leta 

2-4 leta 

14 

18 

 

 

IGRE NA SNEGU 

Strokovne delavke enote 

Palček 

 

zima 2020/2021 

 

1-6 let 

 

186 

 

KONCERT Milunić, Molk Marec 2021 5-6 let 24  

Z GLASBO IN PLESOM 

PO SVETU 

Lah, Močnik, Musek od oktobra do maja 4-5 let 22  

 Milunić, Molk  5-6 let 24  
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PRAVLJIČNI PALČEK Andrić, S.Kovič od oktobra do maja 5-6 let 24 

KOLESARJENJE Milunić, Molk 

Andrić, S.Kovič 

jesen 2020 ali pomlad 

2021 

september ali oktober 

2020 

5-6 let 

5-6 let 

24 

24 

 

ROLANJE Milunić, Molk 

Andrić, S.Kovič 

jesen 2020 ali pomlad 

2021 

september ali oktober 

2020 

5-6 let 

5-6 let 

24 

24 

 

 

TRADICIONALNI 

SLOVENSKI ZAJTRK 

 

Strokovne delavke enote 

Palček 

 

November 2020 

 

1-6 let 

 

186 

 

 

DELOVNA VZGOJA 

Strokovne delavke enote 

Palček 

 

vsak ponedeljek 

 

3-6 let 

 

133 

 

SPROSTITVENE 

DELAVNICE (joga in 

masaža za otroke) 

 

Andrić, S. Kovič 

 

od oktobra do maja 

 

5-6 let 

 

24 

 

IGRIVA IGRALNICA – 

500 kratkočasnih 

 

Andrić, S. Kovič 

 

celo leto 

 

5-6 let 

 

24 

 

DAN S SKIROJEM Kunilo, Lavtižar, Perša 

Lah, Močnik, Musek 

Jesen 2020 4-5 let 

4-5 let 

23 

22 
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

      

      

      

      

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

 

 

IZLETI OB KAMNIŠKI 

BISTRICI 

pomlad 2021 

pomlad 2021 

celo leto 

celo leto 

celo leto 

celo leto 

celo leto 

1-2 leti 

1,5-2,5 leti 

2-3 leta 

2-4 leta 

3-4 leta 

4-5 let 

5-6 let 

Dragar, Keržan 

Spreitzer, Volf 

Vozel, Mikić 

Jereb, Pestotnik 

Kolenc, Novak 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Milunić, Molk 

 

 

Spodbujanje otrok k gibalni 

aktivnosti. Otrok spoznava 

bližnjo in daljno okolico 

vrtca. 

 



 
 

322 
 

celo leto 

celo leto 

5-6 let 

4-5 let 

Andrić, S.Kovič 

Lah, Močnik, Musek 

 

OBISKOVANJE 

BLIŽNJIH ENOT VRTCA 

DOMŽALE 

pomlad 2021 

 

maj 2021 

 

1,5-2,5 leti 

 

2-3 leta 

 

Spreitzer, Volf 

 

Čebulj, Kern 

 

 

Otrok uživa v prijateljskih 

odnosih z otroki drugih enot 

vrtca Domžale. 

 

OTROŠKO IGRIŠČE OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

pomlad 2021 

 

 

2-3 leta 

 

 

Čebulj, Kern 

 

 

Spodbujanje in omogočanje 

gibalne dejavnosti. 

 

ŠPORTNI PARK VIR Celo leto 

Celo leto 

 

 

2-4 leta 

4-5 let 

 

 

Jereb, Pestotnik 

Lah, Močnik, Musek 

 

Omogočanje otrokom, da 

spoznajo svoje gibalne 

sposobnosti. 

 

 

GOZD ŠUMBERK 

 

pomlad 2021 

pomlad 2021 

jesen 2020 

celo leto 

celo leto 

3-4 leta 

4-5 let 

5-6 let 

5-6 let 

4-5 let 

Kolenc, Novak 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Milunić, Molk 

Andrić, S.Kovič 

Lah, Močnik, Musek 

 

Doživljanje gozda in življenja 

v njem. 

 

 

DREVORED GROBLJE 

Pomlad 2021 

zima 2021 

4-5 let 

5-6 let 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Milunić, Molk 

Seznanitev z daljno okolico, 

spodbujanje otrok k gibalni 

aktivnosti 
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 celo leto 

 

 

4-5 let 

 

 

Lah, Močnik, Musek 

 

 

IZLET DO NASELJA 

BISTRA 

 

Pomlad 2021 

 

2-4 leta 

 

Jereb, Pestotnik 

Seznanitev z daljno okolico, 

spodbujanje otrok k gibalni 

aktivnosti. 

 

POMLADNI ŽABJI KROS Pomlad 2021 2-3 leta Vozel, Mikić Gibanje na svežem zraku.  

 

SPREHODI PO NASELJU 

 

Celo leto 

 

2-4 leta 

 

Jereb, Pestotnik 

Spodbujanje otrok k gibalni 

aktivnosti, spoznavanje 

okolice 

 

KOLESARSKI POLIGON 

VIR 

 

Jesen 2020 

 

3-4 leta 

 

Kolenc, Novak 

 

Orientacija 

 

RADOMLJE Pomlad 2021 5-6 let Milunić, Molk Omogočanje in spodbujanje 

gibalne dejavnosti otrok ter 

seznanjanje z daljno okolico 

 

OGLED ATLETSKEGA 

STADIONA V 

DOMŽALAH 

 

Pomlad 2021 

 

5-6 let 

 

Andrić, S.Kovič 

Spoznavanje bližnje in daljne 

okolice vrtca, znamenitosti 

kraja… 

 

OGLED ZNAMENITOSTI 

DOMŽAL 

 

Večkrat letno 

 

5-6 let 

 

Andrić, S.Kovič 

Spoznavanje znamenitosti 

kraja 

 

KJE SEM DOMA  Večkrat letno 5-6 let Andrić, S.Kovič Spoznavanje bližnje okolice 

vrtca. 

 

ZAKLJUČNI IZLET Pomlad 2021 5-6 let Andrić, S.Kovič Spoznavanje daljne okolice 

vrtca. 
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SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna skupina Št. udeležencev Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

 

SPOZNAVNA URICA 

 

avgust 2021 

 

strokovne delavke enote Palček 

 

1-6 let 

 

različno 

 

 

 

 

PREDNOVOLETNO 

SREČANJE 

december 2020 

december 2020 

november 2020 

december 2020 

november 2020 

Dragar, Keržan 

Jereb, Pestotnik 

Kolen, Novak 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Milunić, Molk 

 

 

1-2 leti 

2-4 leta 

3-4 leta 

4-5 let 

5-6 let 

 

  

 

ŠPORTNO POPOLDNE 

 

23.-29.9.2020 

 

strokovne delavke enote Palček 

 

1-6 let 

 

različno 

 

 maj 2021 

pomlad 2021 

Dragar, Keržan 

Jereb, Pestotnik 

1-2 leti 

2-4 leta 

0 

0 
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POMLADNA DELAVNICA ali 

NASTOP ZA STARŠE 

pomlad 2021 

pomlad 2021 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Milunić, Molk 

 

4-5 let 

5-6 let 

 

0 

0 

IZLET NA BAJER ČRNELO 

 

Pomlad 2021 Kolenc, Novak 3-4 leta 0  

UČENJE PESMIC 

(medgeneracijsko sodelovanje) 

 

Celo leto 

 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

 

4-5 let 

  

 

ZAKLJUČNI IZLET 

junij 2021 

junij 2021 

junij 2021 

Dragar, Keržan 

Čebulj, Kern 

Vozel, Mikić 

1-2 leti 

2-3 leta 

2-3 leta 

0 

0 

0 

 

 

ZAKLJUČNO SREČANJE 

junij 2021 

maj ali junij 2021 

maj 2021 

Spreitzer, Volf 

Jereb, Pestotnik 

Milunić, Molk 

1,5-2,5 leti 

2-4 leta 

5-6 let 

 

0 

0 

0 

0 

 

HUMANITARNE AKCIJE 

(Anina zvezdica, Vse za šolo, 

zbiranje zamaškov) 

 

celo leto 

 

strokovne delavke enote Palček 

 

1-6 let 

 

187 

 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

UVAJALNI SESTANEK ZA 

STARŠE NOVINCEV 

 

junij 2021 

 

Vrtec Domžale 

 

1-6 let 

 

različno 
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1. SESTANEK ZA STARŠE 

 

 

 

 

september 2019 

Dragar, Keržan 

Spreitzer, Volf 

Čebulj, Kern 

Vozel, Mikić 

Jereb, Pestotnik 

Kolenc, Novak 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Milunić, Molk 

Andrić, S.Kovič 

Lah, Musek 

1-2 leti 

1,5-2,5 leti 

2-3 leta 

2-3 leta 

2-4 leta 

3-4 leta 

4-5 let 

5-6 let 

5-6 let 

4-5 let 

12 

12 

9 

12 

15 

16 

0 

17 

18 

16 

9.9.2020 

8.9.2020 

9.9.2020 

8.9.2020 

10.9.2020 

10.9.2020 

0 

10.9.2020 

8.9.2020 

7.9.2020 

 

 

 

 

2. SESTANEK ZA STARŠE 

 

 

 

 

 

januar ali februar 

2021 

Dragar, Keržan 

Spreitzer, Volf 

Čebulj, Kern 

Vozel, Mikić 

Jereb, Pestotnik 

Kolenc, Novak 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Milunić, Molk 

Andrić, S. Kovič 

Lah, Musek 

1-2 leti 

1,5-2,5 leti 

2-3 leta 

2-3 leta 

2-4 leta 

3-4 leta 

4-5 let 

5-6 let 

5-6 let 

4-5 let 
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POGOVORNE URE 

 

mesečno 

 

strokovne delavke enote Palček 

 

1-6 let 

 

različno 

 

 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 

 

Dejavnost Čas izvedbe Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

 

OBISK BOŽIČKA 

 

december 2020 

 

1-6 let 

 

VRTEC DOMŽALE in g. 

HROVAT 

 

186 

strokovne delavke 

enote Palček 

 

 

 

LUTKOVNA PREDSTAVA: 

BABICA ZIMA 

 

 

december 2020 

 

 

 

1-3 leta 

 

 

Dragar, Keržan 

 

 

 

56 

Dragar, Keržan 

Vozel, Mikić 

Čebulj, Kern 

Spreitzer, Volf 

 

 

 

PREDSTAVA ZA OTROKE: 

ZVERJASEC 

 

 

 

December 2020 

 

 

 

3-6 let 

 

 

 

Strokovne delavke enote Palček 

 

 

 

130 

Jereb, Pestotnik 

Kolenc, Novak 

Kunilo, Lavtižar, 

Perša 
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Milunić, Molk 

Andrić, S.Kovič 

Lah, Musek 

PRIPOVEDOVALKA 

PRAVLJIC 

 

februar 2020 

 

1-6 let 

 

Kunilo, Lavtižar, Pestotnik 

186 Strokovne delavke 

enote Palček 

 

PRAZNIČNI KONCERT December 2020 4-5 let Lah, Močnik, Musek 22   

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..) 

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

VZGOJA ZA VARNOST V 

PROMETU 

 

maj 2021 

strokovne delavke enote 

Palček 

1-6 let 

 

Seznanjanje z varnostjo v prometu, policist se predstavi. 

 

 

GASILCI PGD VIR in CZR 

 

pomlad 2021 

strokovne delavke enote 

Palček 

1-6 let 

 

Evakuacijska vaja. 
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OBISK ZOBNE 

HIGIENIČARKE 

Ga. Nataše Jeras 

pomlad 2021 

 

pomlad 2021 

 

januar 2021 

 

januar 2021 

 

januar 2021 

Čebulj, Kern 

2-3 leta  

Kunilo, Lavtižar, Perša 

4-5 let 

Milunić, Molk 

5-6 let 

Andrić, S.Kovič 

5-6 let 

Lah, Močnik,Musek 

4-5 let 

 

 

Skrb in navajanje na ustno higieno in lastno zdravje, 

spoznavanje pravilnega čiščenja zob ter spoznavanje 

poklica zobozdravnika. 

 

 

FOTOGRAF 

 

marec 2021 

strokovne delavke enote 

Palček; 1-6 let 

 

Spoznavanje poklica fotografa in njegovega dela. 

 

HUMANITARNE AKCIJE: 

ZBIRANJE ŠOLSKIH 

POTREBŠČIN 

ZBIRANJE ZAMAŠKOV 

 

 

Celo leto 

 

Strokovne delavke enote 

Palček 

1-6 let 

 

Pritegniti otroke k gibalnim dejavnostim, nogometna 

delavnica 

 

 

KNJIŽNICA DOMŽALE 

 

po dogovoru 

Milunić, Molk 

5-6 let 

 

Spodbujanje bralne kulture. Seznanjanje s knjižnico, 

poklicem, delom, pravili v knjižnici. 
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ZD DOMŽALE 

 

Pomlad 2021 

Milunić, Molk 

5-6 let 

Andrić, S.Kovič 

5-6 let 

 

Skrb za zdravje in higieno. 

 

 

OŠ RODICA 

pomlad 2021 

 

 

Milunić, Molk 

5-6 let 

 

 

Otrok se seznani z osnovno šolo. 

Otrok se seznani s knjižnico in pravili v njej. 

 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 

 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

 

URŠKA DRAGAR 

delovni sestanki (LDN, tekoča 

problematika, urejanje igralnic, 

kabinetov, razno,…) 

 

strokovne delavke enote Palček 

 

 

različno 

 

 

VRTEC DOMŽALE 

 

vzgojiteljski zbor (LDN, smernice…) 

 

strokovne delavke enote Palček 

Junij 2021 

Avgust 2021 

 

 

 

1. strokovni aktiv 

       Tema:  Glasba 

 

 

9.-12.11.2020 
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VRTEC DOMŽALE 

      Skrb za zdravje 

2. strokovni aktiv 

       Tema:  Komunikacija s srcem, 

duhom in razumom…. 

3. strokovni aktiv 

       Tema:  Spremljanje otrokovega 

razvoja    

 

strokovne delavke enote Palček 

 

15.-18.2.2021 

 

 

 

10.-13.5.2021 

SVŠGUGL – Numera 3 Pripovedovanje zgodb z otroki in za 

otroke 

Lavtižar   

 

VRTEC DOMŽALE in Simona 

KLARIČ 

 

HACCAP 

 

strokovne delavke enote Palček 

  

 

VRTEC DOMŽALE in DATAINFO 

 

GDPR 

 

strokovne delavke enote Palček 

  

VRTEC DOMŽALE in 

BORŠTNAR&Co. 

 Varstvo pri delu in požarna varnost 

 

Požarna varnost – začetno gašenje 

požara 

 

strokovne delavke enote Palček 

  

VRTEC DOMŽALE in Jaka 

STRAJNER 

Glasba Milunić   

VRTEC DOMŽALE in  

Mira Vladimira VRANKAR 
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NIJZ Ljubljana Zdravje v vrtcu – počutim se dobro Lavtižar   

VRTEC DOMŽALE in Petra 

KOCIPER 

Začetni koraki šivanja    

 

VRTEC DOMŽALE in David 

BEOVIČ 

 

Umetniška glasba v vrtcu 

 

Dragar, Keržan, Jereb, Pestotnik 

  

 

Ravnateljica Jana Julijana Pirman 

 

Aktiv vodij 

 

Dragar 

  

SUPRA Posvet dobre prakse v vrtcu Dragar   

 

VRTEC DOMŽALE in  

Simona Tonkli Gornjak 

 

Tudi drugačni otroci so lahko izziv –  

 - ČVM, AVTIZEM, ADHD 

 

 

Odložen vpis 

 

Uvajanje novincev 

 

 

 

 

 

 

  

VRTEC DOMŽALE in Anja 

ŠTEFAN 

Kako otrokom povedati pravljico ali 

pesem 

Dragar, Spreitzer, Volf   
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VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

    

 

 

 

 

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 

VZGOJITELJICA: Urška DRAGAR  

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Petra KERŽAN 

- dela in naloge povezane z vodenjem enote 

- urejanje atrija in hiše za igrače 

- urejenost igralnice in garderobe  

- nabava in  razvrščanje potrošnega materiala in čistil za enoto 

- urejanje skladišča s potrošnim materialom 

- urejanje atrija in zunanjega kabineta za igrače 
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- odgovorna za inventurno komisijo 

- urejanje oglasne deske in fotografij skupine 

- skrb za službeni mobitel 

- urejenost igralnice, atrija in garderobe, oglasne deske  

- pisanje zapisnika na del. sestankih 

 

VZGOJITELJICA: Živa SPREITZER POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Melita VOLF 

- skrb za naravoslovni in Montessori kabinet 

- skrb za urejenost igralnice, atrija in garderobe 

- urejanje oglasne deske, fotografij 

 

- urejenost igralnice, atrija in garderobe 

- urejanje zunanjega kabineta za igrače 

VZGOJITELJICA: Ana ČEBULJ POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Anita KERN 

- urejanje zunanjih igralnih površin 

- urejanje oglasne deske oddelka 

- urejanje igralnice, kopalnice, garderobe 

- delo na računalniku 

- urejanje in skrb za športni kabinet 

- urejanje in skrb za knjižnico in pedagoško sobo 

- urejanje oglasne deske oddelka 

- urejanje igralnice, kopalnice in garderobe 

- skrb za zunanje igralne površine 

- delo na računalniku 

- predsednica inventurne komisije 

VZGOJITELJICA: Tina VOZEL POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Sanja MIKIĆ 

- skrb za Polžabji vrt 

- nadomeščanje vodje enote ob njeni odsotnosti 

- skrb za urejenost igralnice, atrija in garderobe 

 

- skrb za urejenost igralnice, atrija in garderobe 

- skrb za polžabji vrt 

- pomoč pri uporabi IKT tehnologije v enoti 

- skrb za interno knjižnico 

- skrb za službeni mobitel 
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VZGOJITELJICA:  

Barbara KUNILO                                    Tadeja LAVTIŽAR 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:  

Barbara PERŠA 

- urejanje fotografij skupine                                 - urejanje fotografij skupine 

- skrb za knjižnico                                                - skrb za pisarno 

- urejanje igralnice in oglasne deske                    - urejanje igralnice in 

oglasne deske 

 

- skrb za čistočo igralnice in umivalnice 

- nabava in  razvrščanje potrošnega materiala in čistil za enoto 

VZGOJITELJICA: Katja LAH POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: ANJA MUSEK 

- urejanje športnega kabineta 

- urejanje oglasne deske skupine 

- skrb za urejenost igrišča, igralnice in umivalnice 

 

- urejanje zunanjih hišk za igrače 

- urejanje igralnice in umivalnice 

 

VZGOJITELJICA: Elizabeta MILUNIĆ POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Petra MOLK 

- urejanje fotografij 

- skrb za službeni mobitel 

- urejenost igrišča  

- skrb za službeni mobitel 

- skrb za tiskalnike (menjava kartuš) 

- skrb za omarice s prvo pomočjo 

- odgovorna za požarno varnost in izvedbo evakuacije 

- skrb za urejenost igrišča, igralnice in umivalnice 

VZGOJITELJICA: Lili JEREB POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Vesna PESTOTNIK 

- skrb za glasbeni kabinet - skrb za interno knjižnico v starem delu 
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- skrb za pisarno v starem delu 

- urejanje igrišča 

- članica inventurne komisije 

- urejanje igrišča 

VZGOJITELJICA: VERA KOLENC POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: KATJA NOVAK 

- urejanje športnega kabineta 

- urejanje oglasne deske in fotografij 

- odgovorna za požarno varnost in izvedbo evakuacije 

- urejanje zunanjega kabineta za igrače 

- urejanje fotografij skupine 

- skrb za garderobo, igralnico in umivalnico 

VZGOJITELJICA: Aleksandra ANDRIĆ POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Darja SVETLIN KOVIČ 

- fotografiranje dogajanja v vrtcu 

- skrb za urejenost igrišča, igralnice in umivalnice 

- pomoč pri razvrščanju potrošnega materiala in čistil za enoto 

- skrb za urejenost igrišča, igralnice in umivalnice 

 

 

 

 

Datum:   14.9.2020                                                                                                                                                                                  ŽIG:  

 

                                                                                                                                                                                                       Podpis vodje enote: Dragar Urška 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 Podpis ravnateljice: 
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE RACMAN 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 ENOTA: RACMAN 
 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

1,5-2,5 Maja Kerep Maja Slana, 

do prihoda Katja Mihelčič 

g. Matej Peneš 

2-3 Mateja Vuk Natalija Lukman 

 

ga. Tanja Češnovar 

3-5 Urška Baloh Jana Kotnik ga. Nataša Mulec 

4-6 Anamarija Kermavnar Špela Štrekar 

 

ga. Anja Čreslovnik 
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PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI:  ga. Nataša Mulec 

 

VIZIJA VRTCA DOMŽALE: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:  

 

1. UMETNOST – GLASBA 

• Spoznavanje različnih glasbenih zvrsti, 

• glasbene ustvarjalnice, 

• glasbeni kotički. 

2. KOMUNIKACIJA  

• S srcem, duhom in razumom; 

• poslušam, slišim. 

• Pomen neverbalne komunikacije, biti strpen, biti srčen. 

 3. POMEN ZDRAVJA 

• Gibanje, prehrana, čistoča. 

• Empatija, prijateljstvo, odnosi. 

• Okolje, urejenost, možnost. 

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje. 

• Funkcionalni igralni kotički.  

5. DELOVNA VZGOJA 

• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja. 

• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije). 

6. EKOLOGIJA 

 

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 
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1. Športno popoldne (po posameznih skupinah) 

2. Zbiranje plastičnih pokrovčkov  

3. Zbiranje starega papirja 

4. Anina zvezdica 

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v letošnjem šolskem letu: 

 

RAZVIJANJE IN SPODBUJANJE ODGOVORNOSTI SKOZI IGRO ZA VZGOJO OTROK V ODGOVORNO OSEBO. 

Cilji:  

 Ustvariti pogoje za razvoj otrokove zdrave samostojnosti, sproščenega izražanja individualnih potreb ter za razvoj odgovornega in 

solidarnega sobivanja v skupnosti z drugimi ljudmi. 

 Razvijati zdrave prijateljske odnose in čut za pripadnost skupini in vrtcu.  

 Povezovanje, sodelovanje in izmenjava pedagoške prakse za boljše delo z otroki. 

 

Kazalci merljivosti: 

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

 Otrokom pripraviti dejavnosti za razvijanja spretnosti poslušanja, sodelovanja, medsebojnega sprejemanja. 

 Spodbujanje starejših otrok, da se sproščeno izražajo v skupini, da se vključujejo v dejavnosti- možnost nastopanja pred skupino. 

 Spodbujanje otrok k navezovanju stikov z drugimi otroki znotraj skupine. 

 Navajanje otrok na čim bolj samostojni skrbi za svoje potrebe. 

 Spodbujati starše, da svojim otrokom omogočijo čim več možnosti za prakticiranje samostojnosti (oblačenje, slačenje, sezuvanje, 

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

 Socialne igre (medsebojna pomoč, krepitev samopodobe, sprejemanje drugačnosti… 
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PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

Zdravje v vrtcu - 

Počutim se dobro 2 

A. Kermavnar, 

U. Baloh, 

M. Vuk, 

M. Kerep 

1,5-6 okt. 2020-

maj 2021 

Otrok spoznava, da na njegovo 

zdravje vpliva okolje in on sam, 

spoznava, da mu uživanje različne 

zdrave hrane, telesne vaje in počitek 

pomagajo ohranjati zdravje in dobro 

počutje, pridobiva navade o negi 

telesa. 

 

 

Varna mobilnost 

 

A. Kermavnar, 

U. Baloh, 

M. Vuk 

2-6 okt. 2020-

maj 2021 

Otrok se seznanja z varnim vedenjem 

in se nauči živeti in ravnati varno v 

prometu. 

 

Raziskujmo okolico 

vrtca- obuditev 

projekta MOJ KRAJ 

A. Kermavnar, 

U. Baloh 

 

3-6 okt. 2020-

maj 2021 

Otrok spoznava značilnosti okolja, ki 

so pomembne za lokalno skupnost, 

spoznava domači kraj 

 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 
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Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

Lutke pri Polžkih M. Kerep, K. Mihelčič, 

M. Slana 

1x mesečno 1,5–2,5    

 

Biba pleše 

 

M. Vuk 1x tedensko 2-4   

Račke in njihove 

dogodivščine 

 

N. Lukman Sept.-maj 2-4   

Mali sonček M. Vuk, N. Lukman okt. 2020 - maj 2021 2-4   

Igre na snegu M. Vuk, N. Lukman zima 2020/ 2021 2-4   

Migajmo z jezički U. Baloh, J. Kotnik januar 3-5   

 

Igra z nestrukturiranim 

materialom 

U.  Baloh, J. Kotnik okt. 2020 - maj 2021 3-5   

 

Dan eksperimentov U.  Baloh, J.  Kotnik okt. 2020 - maj 2021 3-5   

 

Biba pleše 

 

U.  Baloh, J. Kotnik okt. 2020 - maj 2021 3-5   

Mali sonček U. Baloh, J. Kotnik okt. 2020 - maj 2021 3-5   
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Igra na snegu U. Baloh, J. Kotnik zima 2020/2021 3-5   

Dan s skirojem U. Baloh, J. Kotnik maj 2021 3-5   

Biba pleše A. Kermavnar 

 

okt. 2020 - maj 2021 

(četrtek, 9.00-10.30) 

4-6   

Angleške minutke A. Kermavnar 

 

okt. 2020 - maj 2021 

(vsak torek, 9.00-

10.30) 

4-6   

Preživimo noč v vrtcu 

in iskanje skritega 

zaklada 

A. Kermavnar, 

Š. Štrekar 

okt. 2020 - maj 2021 

(četrtek, 9.00-10.30) 

4-6   

Pravljični palček A. Kermavnar, 

Š. Štrekar 

okt. 2020-feb. 2021 4-6   

Mali sonček: 

oranžen ali rumen 

A. Kermavnar, 

Š. Štrekar,   

okt. 2020- maj 2021 4-6   

Igre na snegu A. Kermavnar, 

Š. Štrekar 

zima 2020/ 2021 4-6   

Dnevi rolanja A. Kermavnar 

 

marec/april 2021 5-6   

Dnevi kolesarjenje A. Kermavnar april 2021 5-6   
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Dan s skirojem A. Kermavnar 

 

april 2021 4-5   

Pustno rajanje Vse strok. delavke enote 

Racman. 

16. 2. 2021 1,5-6 

Vsaka skupina 

v svoji 

igralnici. 

  

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 
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IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

Izleti v bližnji okolici marec – junij 1,5–2,5  M. Kerep, K. Mihelčič, 

M. Slana 

Orientacija v ožjem okolju.  

 

Obisk travnika pomlad 1,5–2,5  M. Kerep, K. Mihelčič, 

M. Slana 

Spoznavanje življenje na 

travniku. 

 

 

Obisk bližnjega travnika pomlad 2021  2-4 M. Vuk, N. Lukman Spoznavanje živali in 

življenja na travniku 

 

Račke na potepu Skozi celo leto 2-3 M. Vuk, N. Lukman Spoznavanje in opazovanje 

narave skozi vse letne čase. 

 

Obisk bližnje kmetije pomlad 2021 3-5 U. Baloh, J. Kotnik Spoznavanje življenja in 

živali na kmetiji 

 

 

Pohod do vagona jesen 2020 3-5 U. Baloh, J. Kotnik Otrok spoznava naravo in 

kaj potrebuje za ohranjanje 

in krepitev zdravja 

 

 

Izlet proti Oljski gori pomlad 2021 3-5 U. Baloh, J. Kotnik Otrok spoznava moj kraj in 

kaj potrebuje za ohranjanje 

in krepitev zdravja 

 

Pohod do Ranča jesen 2020 3-5 U. Baloh, J. Kotnik Spoznavanje domačih 

živali 
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Pohod do Štude (do 

vagona) 

September/oktober 

2020 

4-6 A. Kermavnar, Š. Štrekar Otrok spoznava naravo in 

kaj potrebuje za ohranjanje 

in krepitev zdravja 

 

Pohod na Oljsko goro oktober 2020 4-6 A. Kermavnar, Š. Štrekar Otrok raziskuje okolico 

vrtca, spoznava naravo in 

kaj potrebuje za ohranjanje 

in krepitev zdravja 

 

Pohod do Mlina Felix  

 

pomlad 2021 4-6 A. Kermavnar, Š. Štrekar Ogled mlina. Spoznavanje 

življenja in živali na 

kmetiji.  
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SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

Športno popoldne  23.9.2020 M. Kerep, K. Mihelčič, M. 

Slana 

1,5–2,5   

Zaključno srečanje maj/junij 2021 M. Kerep, M. Slana    

Srečanje s starši junij, 2021 M. Vuk, N. Lukman 2-4   

Športno popoldne 29. 9. 2020 M. Vuk, N. Lukman 2-4   

Zaključek s starši maj /junij 2021 U. Baloh, J. Kotnik 3-5 

 

  

Športno popoldne 28. 9. 2020 U. Baloh, J. Kotnik 3-5   

Zaključek s starši  maj 2021 A. Kermavnar, Š. Štrekar 4-6   

Športno popoldne 24. 9. 2020 A. Kermavnar, Š. Štrekar 3-5   

Zbiranje starega papirja januar – marec 2021 Vse strokovne delavke 1,5-6   

Zbiranje plastičnih 

pokorvčkov – Društvo 

NGU 

Celo leto Vse strokovne delavke 1.5-6   
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PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

1. sestanek za starše 7. 9. 2020 M. Kerep, K. Mihelčič, M. 

Slana 

1,5–2,5   

 

2. sestanek za starše januar 2021 M. Kerep, K. Mihelčič, M. 

Slana 

1,5–2,5   

 

Pogovorne ure 

 

enkrat mesečno, 

ponedeljek 

M. Kerep, K. Mihelčič, M. 

Slana 

1,5–2,5   

 

Prvi sestanek za starše  9. 9. 2020 M. Vuk, N. Lukman 2-4   

Pogovorne ure Okt.-junij M. Vuk 

 

2-4   

Drugi sestanek za starše januar, 2021 M. Vuk, N. Lukman 2-4   

Prvi sestanek za starše 

 

10. 9. 2020 U. Baloh, J. Kotnik 3-5   

Drugi sestanek za starše 

 

januar 2021 U. Baloh, J. Kotnik 3-5   

Pogovorne ure vsak prvi četrtek v 

mesecu 

U. Baloh, J. Kotnik 3-5   

Prvi sestanek za starše september 2020 A. Kermavnar 

Š. Štrekar 

4-6   
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Drugi sestanek za starše januar 2021 A. Kermavnar 

Š. Štrekar 

4-6   

Pogovorne ure 

 

vsak tretji 

ponedeljek v 

mesecu 

A. Kermavnar 

Š. Štrekar 

4-6   

 

 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 

 

Dejavnost Čas izvedbe Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

Predstava vzgojiteljic enote 

Racman 

december 

2020 

1,5-6 Strokovne delavke enote 

Racman 

 Vse strokovne delavke, 

vsaka skupina v svoji 

igralnici 

 

 

Obisk Božička december 

2020 

1,5-6 g. Hrovat  Vse strokovne delavke, 

vsaka skupina v svoji 

igralnici 

 

 

Pustno rajanje 16. 2. 2021 1,5 - 6 Vzgojiteljice in otroci, v 

vsaki igralnici posebej  

 Vse strokovne delavke,  
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 vsaka skupina v svoji 

igralnici 

Bralnice pod krošnjami skozi celo 

leto 

1,5-6 

 

Strokovne delavke 

enote Racman 

 Vse strokovne delavke 

 

 

Pripovedovalka pravljic februar 2021 1.5-6 Natalija Lukman 

 

 Vse strokovne delavke, 

vsaka skupina v svoji 

igralnici 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..) 

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, 

skupina 

Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

Vse za šolo september 2020 Vse strokovne 

delavke, vse 

skupine 

Zbiranje šolskih potrebščin  
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Anina zvezdica dec. 2020 Vse strokovne 

delavke, vse 

skupine 

Humanitarna pomoč družinam v stiski  

ZD Domžale, zobna 

preventiva, 

ga. Marjana Božič 

8. 1. 2021 A. Kermavnar, 

 Š. Štrekar,  4-6 in 

U. Baloh, 

J. Kotnik,  3-5 

Pogovor o pomenu rednega čiščenja zob. Skrb za 

higieno in svoje zdravje 

 

Papirnica Količevo, zbiranje 

starega papirja 

jan.-mar. 2021 Vse strokovne 

delavke, vse 

skupine 

Skrb za ohranjanje čiste narave. Ekološka 

osveščenost. 

 

 

Fotograf  marec 2021 Vse strokovne 

delavke, vse 

skupine 

Poklic, seznanjanje z opremo, fotografiranje  

 

Društvo NGU celo leto Vse strokovne 

delavke, vse 

skupine 

Zbiranje plastičnih pokrovčkov- NGU  

PGD Pšata-Dragomelj; 

evakuacijska vaja 

Če in ko bodo 

razmere 

dopuščale 

Vse strokovne 

delavke, vse 

skupine 

Seznanitev s preprečevanjem naravnih nesreč, 

evakuacija. 
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IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 

 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

Vrtec Domžale 

Strokovni aktivi 

 1.  Glasba; Skrb za zdravje 

 

2. Komunikacija z srcem, duhom 

in razumom; poslušam, slišim; 

pomen neverbalne komunikacije,  

biti strpen, biti srčen 

 

3. Spremljanje otrokovega razvoja 

Vse strokovne delavke 9.-12. 11. 2020,  

 

 

15.-18. 2. 2021, 

 

 

 

 

10.-13. 5. 2021 

 

 

Vrtec Domžale – prof. tolkal Jaka 

Strajnar 

Delavnica z lastnimi inštrumenti M. Vuk, A. Kermavnar, Š. Štrekar, 

J. Kotnik, U. Baloh 

 

13. 10. 2020  

 

Vrtec Domžale – Brigita Tomas 

(Bussines Trainings) 

Kako vzdrževati ravnovesje med 

profesionalnostjo in toplino 

A. Kermavnar, J. Kotnik,  

U. Baloh, N. Lukman, M. Vuk,  

12. 1. 2021  
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M. Kerep 

Vrtec Domžale – ga. Nina Mav 

Hrovat 

Dobra otroška knjiga N. Lukman 19. 1. 2021  

 

NIJZ Zdravje v vrtcu - 

Počutim se dobro 2 

A. Kermavnar, U. Baloh,  M. Vuk,. 

M. Kerep 

  

Vrtec Domžale - Simona Tonkli 

Gornjak, Maja Vatovec, Urška 

Schmidt 

Pred opismenjevalne dejavnosti 

otrok pred vstopom v šolo 

A. Kermavnar september in 

oktober 2020 

 

 

Datainfo 

 

GDPR Vse strokovne delavke, po 

razporedu 

  

Borštnar&Co Varstvo pri delu in varstvo pred 

požarom 

Vse strokovne delavke, po 

razporedu 

  

Vrtec Domžale - Simona Tonkli 

Gornjak 

Sprejem novincev A. Kermavnar maj 2021  

Vrtec Domžale – D. Beovič 

Umetniška glasba v vrtcu 

Umetniška glasba v vrtcu A. Kermavnar 28. 9. 2020  

Vrtec Domžale 

Jana Julijana Pirman 

Vzgojiteljski zbor Vse strokovne delavke junij 2021  

Vrtec Domžale 

Jana Julijana Pirman 

Vzgojiteljski zbor Vse strokovne delavke avgust 2021  
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VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

    

 

 

 

 

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 

VZGOJITELJICA: Maja Kerep POMOČNICA VZGOJITELJICE: Eva Jerman 

Urejanje knjižnice in žigosanje knjig, skrb za oglasno desko za starše, 

skrb za urejenost vetrolova, inventurna komisija.. 

Skrb za urejenost ploščadi in dovoza pred vrtcem (pometanje), 

skrbi za urejenost garderobe (Polžki). 

VZGOJITELJICA:  Mateja Vuk POMOČNICA VZGOJITELJICE: Natalija Lukman 
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Naroča sanitarni in sanitetni material in ureja kabinet. 

 

 

Skrb za pralnico (čistočo in urejenost pralnice) in perilo, skrbi za 

urejenost garderobe (Račke), sindikalna zaupnica, ureja cvetlična 

korita, inventurna komisija. 

VZGOJITELJICA: Urška Baloh POMOČNICA VZGOJITELJICE:  Jana Kotnik 

Nadomešča vodjo enote, skrb za športne rekvizite in športno omaro, 

inventurna komisija. 

Skrb za urejenost garderobe (Žabice), beleženje ustreznost igrišča, 

skrbi za urejenost igrišča (da pobudo, da se igrišče uredi), preverja 

ustreznost vsebine v omarici za prvo pomoč. 

VZGOJITELJICA: Anamarija Kermavnar POMOČNICA VZGOJITELJICE: Špela Štrekar 

Vodi enoto, skrbi za kamero, izvaja kontrolo beleženja čiščenja po 

igralnicah in na igrišču, skrbi za digitalni fotoaparat, ureja pisarno 

Skrb za likovni kabinet, skrbi za urejenost garderobe (Želve), 

nadomešča N. Lukman pri skrbi za pralnico in perilo, inventurna 

komisija. 

 

 

 

 

Datum: 15. 9. 2020                                                                   ŽIG:                                                       Podpis vodje enote: 

 

                                                                                                                                                                 Podpis ravnateljice: 

  

 

 


