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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

RAVNATELJICE  VRTCA DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 

2018/2019 

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

bila z vidika  

 zastavljenih prioritetnih nalog,  

 strateških, globalnih in operativnih ciljev 

 

realizirana v celoti. 

 

RAZVOJNI NAČRT IN STRATEŠKI CILJI VRTCA DOMŽALE  

 

Vizija  

 

Realizacija 

V šolskem letu 2018/19 smo na strokovnih aktivih pripravili novo vizijo Vrtca Domžale za 

petletno obdobje od 2019 do 2023.  

Za slogan nove vizije smo izbrali: VELIK KROG POVEZANIH ROK. 

 

STRATEŠKE CILJE ZAVODA IN POSAMEZNIH ENOT BOMO OBLIKOVALI PRED 

PRIPRAVO NOVEGA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA. 
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REALIZACIJA PRIORITETNIH NALOGE za šolsko leto 2018/2019 

1. KOMUNIKACIJA 

- komunikacijske veščine med udeleženci:  

• otrok-vzgojitelj-starš 

• poslušati, slišati,  

• čuječnost… 

Realizacija:  -izobraževanje strokovnih delavcev na temo komunikacije in čuječnosti:  

                          Pomen in značilnosti timskega dela za ravni oddelka in enote  

                          (ZRSŠ), Strokovni aktiv, Zgledna komunikacija, 1 in 2 z Ireno Deželak,  

                          Svobodna šola z Robijem Krofličem 

-vnašanje vsebin v vzgojni program 

-individualni razgovori  

 

2. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

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

-  Etika, morala in vrednote 

Realizacija:   -vnos tematskih vsebin na to temo  v vzgojni program 

          - dnevna komunikacija in sodelovanje med timi  

-zgodbe staranja – mednarodna konferenca, izvajalec: SNK, IBBY, INR 

3. FIZIKA, v teoriji in praksi v vrtcu 

      - izobraževanje,  

 - izmenjava dobrih praks,  

 - uporaba didaktičnih sredstev in iger   

Realizacija:  -nakup didaktičnih sredstev za izvedbo dejavnosti fizika 

           -strokovni aktiv na temo fizika v teoriji in praksi 

          - zbornik priprav vzgojiteljic celega zavoda (47 priprav), pripravili  

                          interno gradivo, prejme ga vsaka vzgojiteljica      

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 - Igralnica in igrišče kot inovativni in spodbudni učni okolji 

 - Funkcionalni igralni kotički  

Realizacija: -organizacija prostora v igralnici, v enoti in na igrišču: novi kotički za  

                      igro, delo, gibanje in ustvarjanje, obogateni in posodobljeni bralni kotički 

                      (Bralnice pod krošnjami).  
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        - Dodatno smo opremili in organizirali kotičke v atrijih za otroke  prvega 

                      starostnega obdobja       

5. ZDRAVJE 

- aktivnosti na prostem 

- sodelovanje z ZD Domžale 

- pestra in zdrava prehrana 

Realizacija: -Vse oddelke otrok starih od 4 do 6 let je obiskala medicinska sestra ZD 

                     Domžale ga. Marjana Hostnik; tema obiska je bila varovanje zdravja 

         -Vsakodnevno bivanje zunaj (igrišče, atrij, sprehod, izlet) 

                    -Nadaljevali smo z pestrimi vzgojnimi vsebinami (moje telo, bivanje na 

                     prostem, organizacija bivanja na prostem, prepoznavanje čustev...) 

                    -pestri jedilniki, kvalitetna prehrana in pozitiven odnos do raznolike 

                    prehrane – so cilji, ki smo jim uspešno sledili tudi v preteklem šolskem letu   

6. DELOVNA VZGOJA 

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

 - delovna akcija (marec 2019) 

Realizacija: -reden pregled varnosti igrišč z notranjo in zunanjo pooblaščeno osebo 

                    -kupili novo opremo in uredili dodatne atrije (Gaj, Racman, Kekec) 

         -v marcu izvedli delovno akcijo skupaj z otroki v vseh enotah 

7. EKOLOGIJA 

 - ločevanje odpadkov,  

 - zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov 

Realizacija: -nadaljevali smo  vzgojo skrbi za ločevanje odpadkov 

         -zmanjševali porabo PVC vrečk  

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI, ki povezujejo vse enote 

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

 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, november, 2018,  Realizirano 

 »MALI SONČEK«, gibalne dejavnosti se po začrtanem programu izvajajo v 

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

nujno strnjeno);        Realizirano 

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

(ni nujno strnjeno),       Realizirano 

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

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

Realizirano 

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

dejavnost  (okt.- april),        

 Realizirano 

 PRAVLJIČNI PALČEK, v sodelovanju s Knjižnico Domžale Realizirano 

• OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA, vse enote v KD Franca Bernika 

Realizirano 

 PUSTNO RAJANJE, torek, 5. marec, 2019    Realizirano 

 SKUPAJ V GORE, 6. ali 13. april, 2019,   Realizirano, 06. april 2019 

 ŠPORTNO POPOLDNE, april, 2019,   Realizirano, 15. april 2019 

• NOVO: SKRB ZA ZDRAVJE, ZD DOMŽALE,   Realizirano 

 NOVOLETNA PREDSTAVA za otroke (gledališka skupina Vrtca Domžale) 

LEŠNIKI, Nina Mav Hrovat,      Realizirano 

 OBISK BOŽIČKA, s programom in obdaritvijo    Realizirano  

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

letnih časih ali v prostorih vrtca)     Realizirano 

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

Realizirano 

 PRAVLJIČNO DOPOLDNE –v februarju 2019,    Realizirano  

 VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU - v sodelovanju s Policijsko postajo 

Domžale, maj, 2019        Realizirano 

 SODELOVANJE Z GASILCI  v krajevnih skupnostih v mesecu oktobru; nujna 

izvedba EVAKUACIJSKE VAJE v oktobru 2018,   Realizirano 

 DELOVNA AKCIJA – marec 2019, urejanje igrišča in urejanje igralnice (predvideti 

1x tedensko skupaj z otroki),  Realizirano, med 11. in 15.marcem 

  

Realizacija:  

Vse podrobnosti o realizaciji obogatitvenih dejavnosti in projektov najdete v nadaljevanju 

Analize LDN po posameznih enotah in pod analizo Projekti in Obogatitvene dejavnosti 

 

OBOGATITVENI PROGRAMI  

Izvajalke so strokovne delavke.  

Enote so si izbrale različna obogatitvena področja, kar je razvidno iz Letnih delovnih načrtov 

in publikacije posameznih enot, ki so sestavni del tega dokumenta, in sicer s področij: 

 zdravega načina življenja 

 gibalno-športnih aktivnosti 

 ekologije  

 likovne ustvarjalnosti 

 glasbenega in plesnega ustvarjanja 

 pravljic in besede 



8 

 iz področja naravoslovja 

 celoletnega sodelovanja s starši 

 in druge oblike druženja… 

 

Realizacija:  

Vse vsebine so bile realizirana. Več podrobnosti v nadaljevanju Analize LDN po posameznih 

enotah in pod analizo projekti in Obogatitvene dejavnosti. 

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI V POPOLDANSKEM ČASU  

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

v vrtec in sicer: 

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

  

Program financira Občina Domžale. 

Realizacija:  

Dejavnost je potekala od oktobra 2018 do maja 2019. Vključenih je bilo 6 otrok in njihovih 

staršev 

VRSTE PROGRAMOV 

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

maksimalna dnevna prisotnost otroka v vrtcu je devet ur.  

Program vključuje tudi prehrano. 

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

izvajali do predvidoma konca maja 2019. 

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

2019. 

Realizirano po načrtu. 

 

ORGANIZACIJA DELA 

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

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

v: 

I. starostna skupina  19 oddelkov                                        266 otrok 

Kombinirana skupina    2 oddelek                                              38 otrok 

II. starostna skupina        26  oddelkov                                   556 otrok 

skupaj    47 oddelkov     860 otrok 
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Vsi oddelki dnevnega varstva bodo zasedeni po veljavnih normativih, povečan za dva otroka 

(sklep 8. seje Občinskega sveta Občine Domžale dne, 10. 9. 2003, da število otrok v oddelkih 

vrtcev presega zakonsko določeno število za največ dva otroka v oddelku, in sicer, da število 

otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne presega 14 otrok, v oddelku drugega starostnega 

obdobja pa 24 otrok). 

Odpiralni časi posameznih enot so različni glede na potrebe uporabnikov, in sicer od 5.40 do 

17.00 . 

Realizacija: čez leto se ni izkazala potreba po  spremembi obratovalnega časa. 

DODATNE DEJAVNOSTI – zunanji izvajalci 

1. Otroški gledališki abonma v KD Franca Bernika - realizirano, 269 otrok 

2. Otroški gledališki abonmaji za mlajše otroke, gostovanja v vrtcu – realizirano, 338 

otrok 

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

in Tavčar in sicer: 

- Termin:   8. – 10. oktober, 2018 - ni bil realiziran, ni bilo prijav 

- Termin: 10. – 12. oktober, 2018 -  realiziran, 45 otrok 

- Termin: 15. – 17. oktober, 2018 – realiziran, 71 otrok 

- Termin: 17. – 19. oktober, 2018 – realiziran, 29 otrok 

 

4. Plavalni tečaj, marec in april 2019, letniki 2012/13 -  realizirano, 147 otrok  

 

DNEVNI RED 

• Zajtrk:  

  - vse starosti: med 8. in 8.45 uro 

• Kosilo: 

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

 -  skupine otrok  od 2 do 3. let ob 11.30  

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

• Malica:  

 - vse starosti: 14.30 uri 

 

Realizacija: dnevni red se med letom ni spreminjal 

 

 

DEŽURSTVO 

DEŽURSTVO v enoti PALČEK: 

• Petek, 2. 11. 2018 

• Ponedeljek, 24. 12. 2018 in ponedeljek, 31. 12. 2018 
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• Petek, 3. 5. 2019 

• Petek, 16. 8. 2019 

DEŽURSTVO V VSEH ENOTAH (razen Mlinček v Kekec) 

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

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

• Ponedeljek, 24. 6. 2019  

Realizacija: dežurstvo po posameznih enotah je potekalo po predvidenem planu, v naprej 

zbranimi prijavami in pripravo delovnega urnika. 

Razlika med številom prijavljenih otrok in realno prisotnostjo otrok na dan dežurstev  znaša 

cca  30 % 

POLETNO ZDRUŽEVANJE:  

Mlinček v Kekec, Cicidom v Gaj, Ostržek v Palček 

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

enoti GAJ, Preserje. 

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

prazničnih dneh, ki vrtcu omogoča racionalno organizacijo dela. 

V času poletnih počitnic, in sicer predvidoma med 8. 7. in 23. 8. 2019 bodo združene tudi 

naslednje enote: Mlinček v Kekcu, Cicidom v Gaju in Ostržek v Palčku. 

V kolikor bi prisotnost otrok presegla dovoljene normative se enote lahko združujejo kasneje 

ali prej razdružujejo. 

Zaradi možnosti poletnih rezervacij, ki jih omogoča Občina Domžale, bo tudi organizacija dela 

v poletnih mesecih lahko racionalnejša. 

Občinski svet je dne, 23. 5. 2007 sprejel Sklep o uvedbi rezervacije pri stroških plačila oskrbe 

vrtca, ki pravi: 

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

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

plačajo za en mesec, ko je otrok odsoten, 50% njim določenega zneska plačila cene programa, 

razen v primerih, da sta v vrtec istočasno vključena dva ali več otrok iste družine, se za mlajšega 

otroka ne more uveljavljati rezervacije. V obeh primerih pa se strošek plačila staršev 

zmanjšanega za ustrezni delež (%) živil. O odsotnosti pisno obvestijo vrtec najmanj 15 dni pred 

nastopom odsotnosti. Poračun se izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. 

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

dva meseca. 

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

tekočem letu. 

Vloge za koriščenje zdravstvene rezervacije je možna le na podlagi ustreznih zdravniških 

potrdil, o njej odloča pristojni občinski organ. 

Realizacija:  
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V skladu z pogoji dela in pogoji rezervacije, je vrtec v juniju pripravi urnike dela po posameznih 

enotah. 

NOVO: občinski proračun je namenil finančna sredstva (na pobudo Vrtca Domžale) obnovi 

kuhinje in inštalacij v enoti Kekec, zato bo v času predvidoma od 1. 7. do 31.8.2019 enota 

zaprta. Otroci se bodo premestili v bližnjo enoto Gaj. Iz enakega razloga bosta: enota Mlinček 

čez poletje ostaja odprta, enota Cicidom pa se preseli v Gaj predvidoma od 22.7. do 16.8. 2019. 

 

KADER IN URNIKI DELA     

Delovna obveznost strokovnih delavcev neposrednega dela z otroki je v skladu z zakonom, in 

sicer za vzgojiteljice 30 ur tedensko in za pomočnice vzgojiteljic 35 ur tedensko. Zaradi 

omogočanja koriščenja dnevnega odmora delavke ostajajo na delovnem mestu  ½ ure dlje. Del 

delovne obveznosti izven dela z otroki, lahko strokovne delavke opravljajo tudi izven 

delovnega mesta (načrtovanje, sestanki, delavnice, izleti, izobraževanje,…..). Vsi strokovni in 

drugi delavci opravijo 40 urno tedensko delovno obveznost, razen kadar pogodba o delu določa 

drugače. 

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

in oddelkih ter sistemizacija delovnih mest se hranijo na upravi Vrtca Domžale. 

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

na potrebe v smislu kvalitetnejšega dela in racionalizacije časa, tudi spremeni oz dopolni. 

Vsi zaposleni za nedoločen čas imajo ustrezno strokovno izobrazbo.  

Ravnateljica bo za strokovne delavce pripravila in organizirala posvetovanja, individualne 

razgovore, hospitacije in posvete skozi celo šolsko leto po planu in/ali glede na nastale potrebe 

in želje strokovnih delavcev. 

Realizacija: konec septembra so v vseh enotah proučili septembrske urnike dela in jih glede na 

nastalo potrebo tudi spremenili in prilagodili novo nastalim potrebam glede na prisotnost 

števila otrok v oddelkih. 

 

 

 

REALIZACIJA IZOBRAŽEVANJE 

(seznam pripravila vodja izobraževanj Vilma Hrovat) 

 

INTERNA IZOBRAŽEVANJA STROKOVNIH DELAVK/ DELAVCEV VRTCA 

DOMŽALE 

 

STROKOVNI AKTIVI 

1. STROKOVNI AKTIV 
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Tema: ČUJEČNOST, VIZIJA VRTCA DOMŽALE 

Izvedeno:  12. 11. 2018, 13. 11. 2018, 14. 11. 2018, 15. 11. 2018  

Prisotni: vsi strokovni delavci Vrtca Domžale 

2. STROKOVNI AKTIV 

Tema: SPANJE IN POČITEK V VRTCU, VIZIJA VRTCA DOMŽALE 

Izvedeno: 18. 2. 2019, 19. 2. 2019, 20. 2. 2019, 21. 2. 2019  

Prisotni: vsi strokovni delavci Vrtca Domžale 

3. STROKOVNI AKTIV 

Tema: FIZIKA V VRTCU 

Izvedeno: 13. 5. 2019, 14. 5. 2019, 15. 5. 2019, 16. 5. 2019  

Prisotni: vsi strokovni delavci Vrtca Domžale 

DELAVNICE – interno izobraževanje 

MATEMATIKA KOT IGRA 2 

Izvajalka: Fani Kunaver 

Izvedeno: 18. 10. 2018, Vrtec Domžale, enota CICIDOM, Prisotnih: 11 strokovnih delavcev 

ZAČETNI KORAKI ŠIVANJA 

Izvajalka: Petra Kociper 

Izvedeno: 22. 10. 2018, 23. 10. 2018 in 24. 10. 2018, Vrtec Domžale, enota GAJ 

Prisotnih: 5 strokovnih delavk 

KREATIVNOST IN VARNOST PRI IZVEDBI POLIGONOV in praktična delavnica 

Izvajalka: Tadeja Mišmaš 

Izvedeno: 23. 10. 2018, Vrtec Domžale, enota OSTRŽEK, Prisotnih: 16 

KOMUNIKACIJA Z GLINO 

Izvajalka: Saša Šinkovec 

Izvedeno: 14. 1. in 15. 1. 2019, Prisotnih: 10 strokovnih delavcev 

ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

Izvajalec: Katja Frol Štefan 
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Izvedeno: 31. 1. 2019, Prisotnih: 14 strokovnih delavk 

BIBA PLEŠE – PLESNA DELAVNICA 

Izvajalka: Mira Vladimira Vrankar 

Izvedeno: 26. 2. 2019, Vrtec Domžale, enota Gaj, Prisotnih: 18 strokovnih delavk 

NADALJEVALNI KORAKI ŠIVANJAIzvajalka: Petra Kociper 

Izvedeno: 25. 2. 2019, 27. 2. 2019 in 28. 2. 2019, Vrtec Domžale, enota GAJ 

Prisotne: 3 strokovne delavke 

USTVARJALNI GIB V VRTCU 

Izvajalka: Kaja Ljubi 

Izvedeno: 13. 3. 2019, Vrtec Domžale, enota Krtek, Prisotnih: 8 strokovnih delavk 

PREDSTAVITEV DELA V IRSKEM VRTCU 

Izvajalka: Tinkara Avsec 

Izvedeno: 19. 3. 2019, Vrtec Domžale, enota Gaj, Prisotnih: 48 strokovnih delavk 

HACCP 

Izvajalka: Simona Klarič 

Izvedeno: 11. 4. 2019, Vrtec Domžale, enota Gaj, Prisotnih: 15 zaposlenih v kuhinji 

ODKRIVAMO KAMNIŠKE MAVRIČNE POTI 

Izvajalka: Tadeja Lavtižar 

Izvedeno: oktober do junij, Prisotnih: 5 strokovnih delavk 

 

 

 

IZOBRAŽEVANJA ZA ZAPOSLENE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI 

 

BEREMO SKUPAJ 

Izvajalec: Bralno društvo Slovenije 

Čas izvedbe: 10. 9. 2018, Prisotni: J.J. Pirman, N. Mav Hrovat 
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ZGODBA STARANJA - konferenca 

Izvajalec: SNK, IBBY, INR 

Čas izvedbe: 13. in 14. 9. 2018, Prisotni: J. J. Pirman, N. Mav Hrovat 

OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU 

Izvajalec: Skupnost vrtcev Slovenije 

Čas izvedbe: 22. 11. 2018, Prisotni: M. Jerman, S. Tonkli Gornjak, .J. Pirman, N. Mav Hrovat 

CELJSKI SEJEM 

Izvajalec: MOS Celje 

Čas izvedbe: 14. 9. 2018, Prisotni: A. Rebolj, M. Lesjak, T. Vomš 

ZGLEDNA KOMUNIKACIJA 1 

Izvajalec: Academia uspeha, mag. Irena Deželak 

Čas izvedbe: 25. 9. 2018, Prisotni: A. Maravič, Š. Kalan, F. Kunavar, L. Habjan, P. Škrabar, 

D. Nograšek, D. Iršič,  M. Kerep, B. Žebaljec, K. Repnik 

PRAVNA ZAŠČITA VZGOJITELJA V VRTCU 

Izvajalec: Aletheia, Barbara Zajc s.p. 

Čas izvedbe: 28. 9. 2018, Prisotna: J.J. Pirman 

ZGLEDNA KOMUNIKACIJA 2 

Izvajalec: Academia uspeha, mag. Irena Deželak 

Čas izvedbe: 25. 10. 2018 

Prisotni: A. Maravič, Š. Kalan, F. Kunavar, L. Habjan, P. Škrabar, D. Nograšek, D. Iršič, M. 

Kerep, B. Žebaljec, K. Repnik 

 

ODGOVOREN PRISTOP DO ZDRAVJA OTROK- strokovni posvet 

Izvajalec: Inštitut za sanitarno inženirstvo 

Čas izvedbe: 19. in 20. 11. 2018, Prisotna: S. Klarič 

SVOBODNA ŠOLA Z ROBIJEM KROFLIČEM 

Izvajalec: Mestni kino Domžale 

Čas izvedbe: 22. 11. 2018, Prisotnih: 21 strokovnih delavcev 
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OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU 

Izvajalec: Skupnost vrtcev Slovenije 

Čas izvedbe: 22. 11. 2018, Prisotni: M. Jerman, S. Tonkli Gornjak 

OD VARNE K TRAJNOSTNI MOBILNOSTI V  VIZ 

Izvajalec: MIZŠ, ZRSŠ 

Čas izvedbe: 28. 11. 2018, Prisotni: J.J. Pirman, N. Mav Hrovat 

VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM 

Izvajalec: Borštnar & Co.; Goran Vukosavljevič, dipl. ing. 

Čas izvedbe: 28. 11. 2018, Prisotnih: 8 delavcev vrtca 

AKTIV RAČUNOVODIJ GORENJSKIH IN OBLJUBLJANSKIH VRTCEV 

Izvajalec: Vrtec Medvode, Aktiv računovodji gorenjskih in ob ljubljanskih vrtcev 

Čas izvedbe: 12. 12. 2018, Prisotna: M. Arh Mrgole 

POSVET; LETNO POROČANJE ZA NEGOSPODARSTVO 

Izvajalec: Društvo računovodskih in finančnih delavcev 

Čas izvedbe: 17. 12. 2018, Prisotna: M. Arh Mrgole 

HACCP IN URAVNOTEŽENA PREHRANA OTROK 

Izvajalec: Andreja Čampa Širca 

Čas izvedbe: 8. in 9. 1. 2019, Prisotni: Vsi strokovni delavci 

GIBALNE DEJAVNOSTI V VRTCU 

Izvajalec: SUPRA Ljubljana 

Čas izvedbe:  29. 1. 2019 , Prisotni: J.J. Pirman, N. Mav Hrovat,V. Hrovat, K. Kos Juhant, D. 

Rode, A. Kemavnar,        A. Matkovič, M. Grošelj, M. Krištof, F. Kunavar, U. Dragar, T. 

Mišmaš. M. V. Vrankar,      K. Košenina 

ZGLEDNA KOMUNIKACIJA 3 

Izvajalec: Academia uspeha, mag. Irena Deželak 

Čas izvedbe: 30. 1. 2019, Prisotni: A. Maravič, Š. Kalan, F. Kunavar, L. Habjan,  D. 

Nograšek, D. Iršič, M. Kerep, B. Žebaljec, K. Repnik 

ISKANJE ODGOVOROV NA IZZIVE VIZ V SPREMINJAJOČEM SE OKOLJU 

Izvajalec: ŠR 

Čas izvedbe: 5. in 6. marec 2019, Prisotni: V. Hrovat, N. Mav Hrovat 
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USTREZNA SKRB ZA GLAS 

Izvajalec: Mag. Nataša Prebil 

Čas izvedbe: 12. 3. 2019, 16.30 – 20.00, Prisotnih: 20 strokovnih delavk 

FIZIKA V VRTCU 

Izvajalec: Renata Capuder 

Čas izvedbe: 11. 4. 2019, Prisotnih: 33 strokovnih delavcev  

Tematska konferenca;  

POMEN IN ZNAČILNOSTI TIMSKEGA DELA NA RAVNI ODDELKA IN VRTCA 

Izvajalec: ZRSŠ 

Čas izvedbe: 2. 4. in 16. 4. 2019, Prisotnih: 29 strokovnih delavcev Vrtca Domžale 

ŠOLA IZVRŽBE – začetna stopnja 

Izvajalec: Založba Verlag Dashofer 

Čas izvedbe: 20. 5. 2019, Prisotna: B. Poljanšek 

VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM 

Izvajalec: Borštnar & Co. Ljubljana 

Čas izvedbe: 7. 5. 2019, Prisotna: 17 delavcev Vrtca Domžale 

GDPR 

Izvajalec: Datainfo 

Čas izvedbe: 27. 5. 2019 (Palček, Krtek, Ostržek, Uprava) 55 strok. delavcev 

                      28. 5. 2019 (Mlinček, Kekec, Cicidom, Racman, Gaj) 52 strok. delavcev 

                      29. 5. 2019 ( Tehnični kader)  33 delavcev  

Prisotnih: 140 delavcev Vrtca Domžale 

VARNA UPORABA ČISTIL 

Izvajalec: Kimi, Mitja Pinosa 

Čas izvedbe: 29. 5. 2019, Prisotno: 26 delavcev Vrtca Domžale 
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MENTORSTVO 

 

Mentorstvo študentom: 

pedagoška fakulteta Koper 

1. letnik: Anita Kern – enota Palček, mentorica; Ana Čebulj 

2. letnik: Eva Jerman in  Hana Jašovec – enota Kekec,  mentorica; Miranda Krištof,   

3. letnik: Valentina Lukan, enota Krtek, mentorica; Slavica Perpar Ibrčič 

pedagoška fakulteta Maribor 

       1. letnik: Jan Jeraj, enota Palček, mentorica; Vera Kolenc 

pedagoška fakulteta Ljubljana 

       3. letnik: Irena Zupan – enota Mlinček, mentorica; Damjana Rode 

Mentorstvo dijakom 

srednja vzgojiteljska šola Ljubljana 

1.letnik:  

    -     Pia Pavlič – enota Gaj, mentorica: Jasna Bizjak 

    -     Matic Šuštar – enota Mlinček, mentorica; Damjana Rode 

2. letnik: 

   -    Zupan Neža – enota Krtek, mentorica; Anja Bešter 

3. letnik: 

-     Nika Vrenjak – enota Mlinček, mentorica; Maja Cerar Jeretina 

-     Taja Podbevšek – enota Palček. mentorica; Vera Kolenc 

 4. letnik: 

         -     Sara Buki – enota Krtek, mentorica; Janja Dragar Ribič 

 

srednja vzgojiteljska šola Kamnik 

1. letnik: 

-     Sara Tanasić – enota Krtek, mentorica; Katja Frol Štefan 

            -     Ula Kos – enota Palček, mentorica; Aleksandra Andrić 

2. letnik: 

- Kerč Vita – enota Krtek, mentorica: Jana Strojan 
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- Novak Katja – enota Krtek, mentorica: Špela Zemljič Kociper 

- Kristina Vode - enota Krtek, mentorica; Slavica Perpar Ibrčič 

- Manca Tominšek – enota Racman, mentorica; Anamarija Kermavnar 

- Klara Štiftar – enota Palček, mentorica; Elizabeta Milunić 

3. letnik: 

- Anamari Repnik – enota Mlinček, mentorica; Dragica Repanšek 

- Gašper Markič – enota Ostržek, mentorica; Marjeta Osolin 

4. letnik  

- Noel Cerar – enota Gaj, mentorica; Sonja Orešek 

- Trojanšek Peter – enota Palček, mentorica; Tadeja Lavtižar 

 

poklicni tečaj 

- Klopčič Tajda, enota Palček, mentorica; Katja Lah 

 

mentorstvo kandidatom za opravljanje strokovnega izpita 

- Branka Bezovšek – enota  Gaj,  mentorica; Jasna Bizjak 

- Helena Rems  – enota  Krtek, mentorica; Janja Dragar Ribič 

- Tjaša Cerar  - enota Krtek, mentorica; Jana Strojan 

- Špela Kalan  - enota Cicidom, mentorica; Ana Maravič 

- Ana Štrajhar – enota Palček, mentorica; Vera Kolenc 

drugo 

občinska štipendistka 

- Urška Savič – enota Palček 

 

Zbrala in uredila Vilma Hrovat 

 

HOSPITACIJE 

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

junija 2019.  

Po potrebi bo izvedla tudi izredne hospitacije.  

Po opravljeni hospitaciji bo razgovor z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. 

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

strokovnega izpita, lahko sodelujeta tudi pomočnici ravnateljice. 

 

Realizacija: Izvedene so bile redne hospitacije v vseh oddelkih, in sicer: 

 Vsaka hospitacija je imela poudarek na izvajanju dnevne rutine in realizaciji 

prioritetnih nalog v šolskem letu 2018/19. 
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 pregled dokumentacijo:  

dnevno pripravo na vzgojno delo (tisk) 

zapise o opazovanju otrok. 

 Pogovor s vsako hospitirano strokovno delavko/delavcem 

 

Izvedene so bile tudi hospitacije za potrebe mentorstva in opravljanje strokovnega izpita (glej 

Mentorstvo) 

DELO STROKOVNIH ORGANOV 

Vzgojiteljski zbor  - Pedagoška konferenca 

 

Najmanj 2-krat letno. Vsebina: 

 letni delovni načrt,  

 smernice za vzgojno delo, 

 analiza letnega dela, 

 analiza stanja in dosežki vrtca, 

 ocena razvojnih možnosti. 

Rok: 

 četrtek, 30. avgust 2018 

 četrtek, 20. junij 2019 

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

 

Nosilec: ravnateljica 

Realizacija: vsa srečanja so bila realizirana 

Strokovni aktivi 

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

 - Vizija in strateški cilji,  

 - Čuječnost, etika in morala,  

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

 - Vizija in strateški cilji,  

 - Pomen spanja in počitka, ter primeri dobre prakse v vrtcu,  

3.  od 13. do 16. 5. 2019; Tema: 

 - Vizija in strateški cilji,  

 - Fizika, teorija in primeri dobre prakse 

Strokovni prispevki strokovnih delavcev: 

1. str. aktiv: Karin Ropotar 
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2. str. aktiv: Mateja Vrhovnik 

Nosilec: ravnateljica in pomočnici ravnateljice  

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

 

Realizacija: Vsi strokovni aktivi so bili realizirani v celoti 

 

 Aktiv vodij enot 

Aktiv vodij enot bomo imeli vsak prvi torek v mesecu. Teme aktiva vodij so:  

 obravnava organizacije in dela v vrtcu,  

 nujna vzdrževalna dela,  

 predlogi za izboljšavo dela v enoti  

 organizacija skupnih dogodkov, 

 in razno. 

V oktobru, januarju in marcu bodo aktivi potekali z izobraževalnim programom: ogled Celja s 

programom za predšolske otroke, strokovni posveta v Ljubljani in Kulturni bazar v Ljubljani. 

Realizacija: Vsa predvidena srečanja in izobraževanja so bila realizirana. 

 

PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 

• MESEČNE POGOVORNE URE     Realizirano 

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

• DRUGE OBLIKE SODELOVANJA: DELAVNICE, PRIREDITVE, IZLETI, 

IGRANE ALI LUTKOVNE PREDSTAVE VZGOJITELJIC, DRUŽENJA….. 

Realizirano 

• ZBIRANJE PLASTIČNIH ZAMAŠKOV IN SODELOVANJE V Realizirano 

• HUMANITARNI AKCIJI »ANINA ZVEZDICA« Ni bilo realizirano, ni bilo pobude 

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

prostor v vrtcu,  (izmenjava      igrač, oblačil in drugo za predšolske otroke) 

                           Ni bilo prijav 

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

                  Realizirano 

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

ogled do 27. oktobra 2018.              Realizirano 

 

 

Soupravljanje staršev pri dejavnostih vrtca: 

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

predstavnika,  ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 

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

 obravnava letnega delovnega načrta enote in zavoda, 

 seznanjanje z novostmi in posebnostmi enote in vrtca, 

 obravnava vprašanj in pobud. 

  

Ravnateljica skliče prvi svet staršev Vrtca Domžale, ki bo v četrtek, 20. 9. 2018, v enoti Gaj.  

Realizacija: program sodelovanja s starši je bil realiziran po planu LDNja. 

 

PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM 

 sodelovanje z osnovnimi šolami,  

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

 s kulturnimi društvi, 

 z mestno knjižnico, 

 zdravstvenim domom,  razvojno ambulanto, 

 centrom za socialno delo pri reševanju socialne problematike družin varovancev, ter pri 

razvrščanju otrok s posebnimi potrebami, 

 gasilsko brigado in društvi -sodelovanje na evakuacijskih vajah v mesecu oktobru, 

 policijsko postajo - obiski policistov, 

 s Kulturnim domom Franca Bernika v Domžalah,  

 sodelovanje s čebelarsko zvezo,  

 idr…. 

 

Realizacija: vrtec se je v skladu s svojo dejavnostjo in programom dela, vključeval v širšo 

okolico in skrbel za svojo promocijo. 
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Nekaj utrinkov sodelovanja vrtca z okolico, inštitucijami in stroko. 

1. DOGODEK OB ZAKLJUČKU PRAZNOVANJA 70 LETNICE VRTCA  

    10.10. 2019 V Knjižnici Domžale. Sodelovale so vzgojiteljice iz enote Racman:  

    Katarina Kos Juhant, Mateja Vuk in Natalija Lukman in iz enote Gaj: Sonja Orešek 

    in Andreja Gerbic. 

 

 

2. IZID PUBLIKACIJE OB 70 LET VRTCA DOMŽALE 
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3. NOVOLETNA PREDSTAVA: LEŠNIKI, Avtorice Nine Mav Hrovat, igralska skupina: 

Anja Repanšek, Tadeja Lavtižar, Maja Novak, Anja Bešter, Katarina Kos Juhant, Vera Kolenc, 

Natalija Lukman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VRTI SE, razstava otroških likovnih izdelkov 

 

četrtek, 14. marca 2019, ob 18. uri v 
Galeriji Doma kulture Kamnik 

Bronasto priznanje bosta prejeli dve deklici in 

dva dečka iz skupine Čebelic. Mentorica 

vzgojiteljica Slavica Perpar Ibrčič. 

 

5. VODA JE SVOBODA, Center za mlade Domžale: Vrtec Domžale,  

            KAPLJA, KAPLJICA, 

deček iz skupine Čebelice je osvojil 3.mesto, mentorica   

vzgojiteljica Slavi Perpar Ibrčič. 
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6. ZGODBE STARANJA, 13. september, 2018, strokovni prispevek Nina Mav Hrovat 

 

 

 

 

 

 

 

7.  UNICEF, POSVOJI PUNČKO, sodelovali so vzgojiteljica Mira Vladimira Vrankar in 

Sonja  Orešek ter pomočnik vzgojiteljice Peter Tomažin. 

 

 

 

 

 

 

 

8. SPOZNAJMO SE, PRAZNUJMO SKUPAJ, 17. april 2019, Vrtec Domžale je  

    sodeloval s postavitvijo stojnice z vzgojiteljicami: Anjo Bešter, Karin Ropotar,     

    Slađano Trapić, Tino Jordan in Dragano Ristići. Nastop otrok skupin iz Krtka z Jano 

    Strojan in  Slavico Perpar Ibrčič, Jasmino Drobež ter iz enote Palček s 

    Tadejo Lavtižar in Barbaro Perša.  
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6. RAJANJE Z MASKOTAMI, Sodeloval tudi Vrtec Domžale, Češminov park, 22.  

    maj, 2019, Sodelovala enota Racman: Katarina Kos Juhant, Matejo Vuk in Natalija  

    Lukman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. STROKOVNI ČLANKI NA STROKOVNEM SIMPOZIJU  

                2019, so prispevale vzgojiteljice:  

                                               Miranda Grošelj: IGRALNICA«GIBALNICA« 

Mira Vladimira Vrankar: SPREHOD MALO DRUGAČE 

Katarina Košenina: PREŽIVIMO PRIJETNO ŠPORTNO 

POPOLDNE 

8.  OBJAVA STROKOVNEGA ČLANKA  

a) V REVIJI VZGOJITELJICA, Celje 

             - Alenka Lovšin, Julija-avgusta 2018, z naslovom:   

                         VEČ GIBANJA!  

               -Slađana Trapič, marec- april 2019 z naslovom:  

                         OTROKOV LISTOVNIK V VRTCU. 

 

b) V EDUCI, Revija za predšolsko vzgojo in prvo triletje, Nova Gorica 

- Alenka Lovšin, avgust/september 2018, IGRAMO SE JOGO.  

     - Alenka Lovšin, marec/april 2019- ČUJEČNI SMO LAHKO VSI.  
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9. FORMA VIVA V  ENOTI KRTEK , področje FIZIKA, izdelki iz odpadnega  

      materiala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PODARIMO KNJIGO,  

 

Založba Miš je v sodelovanju z 

Nacionalno komisijo za       Unesco 

Slovenija, Občino Domžale in 

Javno agencijo za knjigo Slovenije, 

podarila knjigo vsakemu       otroku 

pred vstopom v OŠ, Ferija Lainščka 

– MOJE NAJLJUBŠE PESMI O       

ŽIVALIH.  

Prireditev v Krtku je obiskala tudi 

podžupanja ga. Renata Kosec. 

11. REPA VELIKANKA,  

 

Predstava strokovnih delavk enote Gaj,  

13. 12. 2018, za starše in otroke enote. 
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12. MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• pevski zbor Društva upokojencev Radomlje, enota Mlinček 

• telovadba z Šolo zdravja, Enota Kekec 

• predstava za stare starše, enota Gaj 

• folklorna skupina KD Groblje Enoti, v enoti Palček in Ostržek 

• nastop ljudskih pevcev, enoti Ostržek, Racman in Palček 

• sprehod v dežju s starimi starši, enota Cicidom  

• likovna delavnica za stare starše, enota Cicidom 

• nastopi otrok za stare starše, vse enote 

 

13. IZPOSOJEVALNICA IGER- PILOTNI PROJEKT V ENOTI KRTEK 

 

 

 Je vodila vzgojiteljica  Karin Ropotar. 

 

Starši in otroci so si igre lahko izposojali, 

ko so to želeli, hkrati pa so lahko sami 

izbrali tudi vrsto igre. 
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Realizacija: Podrobnosti o realizaciji strokovnem in drugem delu vrtca si preberite v 

nadaljevanju tega dokumenta. 

 

 

Analiza letnega delovnega načrta bo od julija 2019 dosegljiva tudi na spletni strani Vrtca 

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

 

 

Ravnateljica Vrtca Domžale 

                                                                                           Jana Julijana Pirman 

 

  

http://www.vrtec-domzale.si/
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA POMOČNICE 

RAVNATELJICE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

Vilma Hrovat  

V Vrtcu Domžale smo si v začetku šolskega leta zastavili prioritetne naloge, cilje in  prednostna 

področja. Moje pedagoško in organizacijsko delo pa je bilo usmerjeno k uresničevanju le-teh v 

dobrem sodelovanju z vsemi enotami, njihovimi vodjami in strokovnimi delavci. 

Večji del mojega dela je bil namenjen: 

ORGANIZACIJA  DODATNIH DEJAVNOSTI V VRTCU DOMŽALE 

Organizirala sem izvedbo;                                                                                            

Jesenovanje  je že četrto leto potekalo v lastni režiji, v sodelovanju s kmetijami v Četeni 

raveni nad Škofjo Loko. Tudi letos smo bili zadovoljni z organizacijo, izvedbo, pestrostjo 

programa,  gostoljubnostjo ter ceno, ki zelo dostopna staršem. Evalvacijo celotne dejavnosti 

lahko preberete v evalvaciji dodatnih dejavnosti.  

Organizirala oz. koordinirala sem izvedbo plavalnega tečaja, ki je potekal v Atlantisu v 

sodelovanju s podjetjem Azimut sport. Plavalnega tečaja se je udeležilo preko 147 otrok, katere 

smo razporedili v tri termine. 

Igrajmo se v angleščini; Dodatno dejavnost je izvajal zavod Jezikovni svet Navitas za otroke 

v starostnem obdobju 4 – 6 let. Otroci so razvijali jezikovne kompetence, vadili izgovorjavo, 

pridobivali posluh za jezik, usvojili osnovno besedišče, se sporazumevali v angleščini in 

razvijali veselje do jezika. 

ORGANIZACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV VRTCA 

DOMŽALE 

V skladu z letnim delovnim načrtom smo realizirali vse načrtovane dejavnosti. Te so bile: 

rolanje, igre na snegu, plesne vaje Biba pleše, kolesarjenje,  Mali sonček, Skupaj v gore in 

športno popoldne. Vse dejavnosti so že utečene, odziv pa velik.  

POVEZOVANJE ENOT 

Je potekalo preko dnevnega  sodelovanje in koordiniranja, preko svetovanja in pomoči vodji 

enote pri organizaciji dela.  

SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO   

V sklopu različnih projektov, dodatnih in obogatitvenih dejavnosti, prireditev, praznovanj je 

sodelovanje potekalo z Občino Domžale, Gasilskimi  društvi, Krajevnimi skupnostmi, 

Zavodom za šport in rekreacijo, Osnovnimi šolami, Kulturnim domom, Zdravstvenim domom, 

fotografom… 

  



30 

ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJ ( glej prilogo) 

Organizirala sem  izobraževanja za vse strokovne delavce in tehnični kader v Vrtcu Domžale.  

Koordinirala sem izobraževanja kadrovsko, terminsko in vsebinsko ter se dogovarjala  z 

izvajalci predavanj. 

MENTORSTVO DIJAKOM IN ŠTUDENTOM NA PRAKTIČNEM DELU V VRTCU 

DOMŽALE  

Skupaj z Nino Mav Hrovat sem organizirala in koordinirala pedagoško usposabljanje za dijake, 

študente in zaposlene, ki so opravljali praktično delo, prekvalifikacijo, strokovni izpit. V 

letošnjem šolskem letu je v Vrtcu Domžale prakso opravljalo 6 študentov, 17 dijakov,                          

1 kandidatka je opravljala prekvalifikacijo ter 5 strokovnih delavcev je opravljalo strokovni 

izpit.( glej prilogo). 

ORGANIZACIJA, SPREMLJANJE IN HOSPITACIJE  

Skupaj z Nino Mav Hrovat sem organizirala, koordinirala, spremljala in hospitirala  praktično 

pedagoško delo in nastope dijakov, študentov in zaposlenih za poklicno maturo in strokovni 

izpit (glej prilogo) 

Spremljala sem poskusno delo novo zaposlenih delavcev in jim nudila pomoč in podporo. 

NAPREDOVANJA ZAPOSLENIH V NAZIVE 

V letošnjem šolskem letu so prošnjo za napredovanje  v naziv oddale  4 strokovne delavke;         

Dve strokovni delavki v naziv mentor ter dve strokovni delavki v naziv svetovalec.  Zbrala in 

pripravila sem vso potrebno dokumentacijo in jo posredovala na pristojno ministrstvo. 

NAČRT INTEGRITETE  IN PROTIKORUPCIJSKA KOMISIJA 

Sodelovala pri pripravi, izvajanju, nadzoru in realizaciji Načrta integritete Vrtca Domžale  in 

sodelovala s KPK. Posodobila sem tudi pravilnik Vrtca Domžale o sprejemanju in dajanju daril. 

Ob koncu šolskega leta, pa pripravim poročilo in ga posredujem na KPK. 

JAVNA NAROČILA 

V letošnjem šolskem letu je Vrtec Domžale pripravil  javni razpis za likovni in pisarniški 

material ter kartuše. Sama sem bila predsednica komisije. 

IZOBRAŽEVANJA 

- ŠR: Posvet pomočnikov ravnateljev: Iskanje odgovorov na izzive VIZ v 

spreminjajočem se okolju; 5. – 6. 3. 2019 

- Svobodna šola z Robijem Krofličem; Mestni kino Domžale, 22.11.2018 

- Gibalne dejavnosti v vrtcu; Supra, 29. 1. 2019 

- Tematska konferenca; Pomen in značilnosti timskega dela na ravni oddelka in vrtca; 

ZRSŠ, 2 .4. in 16. 4. 2019 

- GDPR; Infodata, 27. 5. 2019 
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STROKOVNI AKTIVI 

V tem šolskem letu smo vse tri pomočnice ravnateljice  sodelovale pri pripravi in izvedbi treh 

strokovnih aktivov z naslednjimi vsebinami; 

- Prvi strokovni aktivi so potekali 12., 13., 14. in 15. novembra 2018 

                Vsebine;    

 VIZIJA VRTCA DOMŽALE 

 ČUJEČNOST 

 

- Drugi strokovni aktivi so potekali  18., 19., 20. in 20. februarja 2019 

             Vsebine; 

 VIZIJA VRTCA DOMŽALE 

 SPANJE IN POČITEK V VRTCU 

 

- Tretji strokovni aktivi so potekali 13., 14., 15. in 116. maja 2019 

                 Vsebine; 

 VIZIJA VRTCA DOMŽALE 

 FIZIKA V VRTCU 

 

Skrbela sem tudi za nakup kvalitetnih igrač, didaktičnih pripomočkov, IKT tehnologije  ter 

potrošnega materiala. 

 

Domžale, 14. 6. 2019      

 

                                                                                                         Pomočnica ravnateljice: 

                                                                                                    Vilma Hrovat, dipl. vzg. 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA POMOČNICE 

RAVNATELJICE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

Katarina Kos Juhant 

V začetku šolskega leta smo si zadali cilje in naloge.  Naloge, ki sem jih dobila kot druga 

polovica pomočnice ravnateljice so se delno ločile od prvotno zastavljenih ciljev s pomočnico 

ravnateljice Vilmo Hrovat.  

LETNI DELOVNI NAČRT: 

Zbirala,urejala in natisnila sem gradivo za letni delovni načrt in analizo letnega delovnega 

načrta celotnega zavoda. Pripravila zbrano dokumentacijo za svet staršev v mesecu septembru 

in juniju. 

 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV IN RAZSTAVA: 

Aktivno sem sodelovala s pomočnico ravnateljice Nino Mav Hrovat pri pripravi in organizaciji 

zaključne razstave in prireditve v Knjižnici Domžale ob zaključku praznovanja 70-letnice Vrtca 

Domžale. Poskrbela sem za zunanjo podobo razstave in prireditvenega odra. Na prireditvi sem 

sodelovala tudi s svojo skupino otrok iz enote Racman. Sodelovala sem pri zbiranju gradiva in 

arhivskih posnetkov, ki so bili uporabljeni na razstavi in v biltenu. 

IZOBRAŽEVANJA: 

 Matematika kot igra 2, F. Kunavar; Cicidom, 18. 10 2018 

 Svobodna šola z Robijem Krofličem; Mestni kino Domžale, 22.11.2018 

 HACCP, S. Klarič; Gaj, 8. 1.2019 

 Gibalne dejavnosti v vrtcu; Supra, 29. 1. 2019 

 Zdrav način življenja; K. Frol, Krtek, 31. 1. 2019 

 Ustrezna skrb za glas; mag. N. Prebil, Gaj, 12. 3. 2019 

 Predstavitev dela v irskih vrtcih, T. Avsec; Gaj, 19. 3. 2019 

 Kulturni bazar; CD Ljubljana, 4. 4. 2019 

 GDPR; Infodata, 29. 5. 2019 

 Varna uporaba čistil; KIMI, M. Pinoza, 29. 5. 2019 

 STROKOVNI AKTIVI; pomoč pri vodenju, vodenje 2. strokovnega aktiva, 

sodelovanje pri pripravi:  

1. 12. – 15.  november 2018: ČUJEČNOST 

2. 26. 2. – 1. marec 2019: POČITEK/SPANJE V VRTCU 

3. 13. – 16. maj 2019: FIZIKA V VRTCU 

OSTALA DELA IN NALOGE: 

 VODJA KADRA ZA ČIŠČENJE; Organizacija dela, urejanje nadomeščanj, priprava 

razporeda dela v poletnih mesecih, pregled zalog čistil, naročanje novih pripomočkov 

za potrebe čiščenja. Sodelovanje na delovnih sestankih za čistilke; 11. 10. in 11. 12.  

 Sodelovanje z vodjo ZHR, Simono Tonkli Gornjak pri naročanju sanitarnega 

materiala in čistil. Izvedba kratkega izobraževanja po povzetku KIMI za strokovne 

delavce, ki so zadolženi za naročanje; 7. 6. 2019 na Upravi. 

 Urejanje novosti v e-asistentu. Vnašanje novih podatkov za vse zaposlene. 
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 Zbrala in uredila nove službene el.naslove za vse strokovne delavce, ki imajo odprt 

račun v e-asistentu. 

 Vodenje in vnašanje podatkov v Evidence dela izven delovnega časa. 

 Vodenje evidence Varstva pri delu. 

 Bila sem prisotna na vseh aktivih vodij, urejam zapisnike, ki jih hranimo v arhivu. 

 Sodelovanje pri raznih aktivnostih (gledališka skupina). 

 Sem tudi predsednica Komisije za sprejem otrok, sejo sem vodila 9. 4. 2019, v 

prostorih Vrtca Urša. 

 

Katarina Kos Juhant, dipl. vzg. 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA POMOČNICE 

RAVNATELJICE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

Nina Mav Hrovat 

Moje pedagoško in organizacijsko delo je bilo namenjeno uresničevanju prioritetnih nalog 

Vrtca Domžale. Skrbela sem za urejeno in varno delovno okolje zaposlenih in otrok, dobre 

odnose in koordinacijo med enotami in Upravo, vodjami in zaposlenimi.  

Svoje pedagoško znanje, izkušnje in pridobljeno znanje s področja kulture sem uporabila pri 

vodenju, organizaciji in načrtovanju dogodkov, projektov in obogatitvenih dejavnosti za 

otroke in zaposlene Vrtca Domžale v skladu z letnim delovnim načrtom: 

1. Vodjam in strokovnim delavkam in delavcem sem nudila pomoč pri pripravi letnih 

delovnih načrtov, svetovala pri načrtovanju različnih dejavnosti, e-načrtovanju in 

uporabo eAsistenta, spremljala realizacijo ciljev in vsebin. Skrbela sem za izboljšanje 

strokovnosti in kakovosti pri načrtovanju, izvajanju dejavnosti, sodelovanju s starši in 

okoljem. Skladno z delovnimi nalogami sem nudila svetovanje in pomoč vodjam enot 

pri organizaciji dela, sestavljanju urnikov, vodenju evidenc za neposredno delo v 

oddelku in izven oddelka, spremljanju poskusnega dela novo zaposlenim in drugo. 

2. Spremljanje delovnega procesa, izrabe časa in vodenje evidenc delovnega časa ter 

razporejanje del in nalog v sodelovanju z ravnateljico za hišnike. 

3. Aktivno sodelovanje, organiziranje dejavnosti in sodelovanje pri izvedbi dejavnosti ob 

zaključku 70-letnice Vrtca Domžale, priprava razstave, vezni tekst na prireditvi in 

oblikovanje in izdaja publikacije Vse najbolje, Vrtec Domžale.  

4. HOSPITACIJE dijaku Srednje vzgojiteljske šole Kamnik in dijakinji SVŠG Ljubljana 

pri opravljanju poklicne mature ter kandidatki za opravljanje strokovnega izpita. 

5. Vodenje Gledališke skupine Vrtca Domžale z avtorsko predstavo »LEŠNIKI«.V 

decembru smo gostovali v vseh enotah Vrtca Domžale in s predstavo popestrili 

dogajanje v decembru. V januarju 2019 smo gostovali po domžalskih OŠ in nastopali v 

sklopu abonmaja v KD Mekinje. Scenarij je nastal po moji avtorski pravljici z 

naslovom Ozimnica, ki je bil med izbranimi teksti na razpisu založbe Zala za 

slovensko avtorsko slikanico- Mušnica in bo v letu 2020 izšel v knjižni obliki. 

6. Organizacija decembrskih dejavnosti za otroke: v decembru 2018 sem organizirala 

OBISK BOŽIČKA po vseh oddelkih ter že omenjeno predstavo LEŠNIKI. 
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7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo: Sodelovala sem z Občino Domžale, CZM, ZPM, 

PGD in CZR, osnovnimi šolami, KD F. Bernik, Knjižnico Domžale itd.: 

- Abonmaji za otroke v KD F. Bernika - organizacija prevozov, koordinacija, 

obveščanje ipd. 

- Organizacija obiskov policista v enotah- maj 2019. 

- Koordinacija pri gostovanjih s predstavo Gledališke skupine Vrtca Domžale in 

gostujočih skupin v naših enotah. 

- Sodelovanje z Občino Domžale pri investicijah, sanacijah, organizaciji in 

sodelovanju na prireditvah ipd… 

8. Spodbujanje bralne kulture: Vse leto sem spremljala nove izdaje slikanic in knjig s 

področja otroške in strokovne literature, skrbela za nabavo in vodenje strokovne 

knjižnice Vrtca Domžale, pripravljala gradiva za strokovne delavke in vodila izposojo 

knjig. Vsako leto spremljam knjižno produkcijo in skrbim za nabavo leposlovja za 

bralne kotičke po oddelkih, knjižnice v enotah, nabavo strokovne literature in nudim 

strokovno pomoč in svetovanje zaposlenim in staršem pri izposoji knjig v knjižnicah 

in uporabi v vzgojne namene. Kot pisateljica sem nastopala v OŠ Murska Sobota 1 (sept. 

2018), OŠPP Helene Puhar Kranj, OŠ Brdo-PŠ Krašnja in Oš Domžale (jan.in febr. 

2019). Dne, 27. 5. 2019, smo v enoti Krtek izvedli prireditev - podelitev knjig otrokom, 

ki jeseni odhajajo v šolo, skupaj z založbo Miš in Občino Domžale. Pri tem smo 

poudarili skrb za bralno kulturo in promocijo branja pri otrocih.  

9. PROMOCIJA VRTCA DOMŽALE: Aktivno sem sodelovala in organizirala pripravo 

zaključne razstave in prireditve v Knjižnici Domžale ob zaključku praznovanja 

70-letnice Vrtca Domžale in poskrbela za izdajo publikacije Vse najboljše, Vrtec 

Domžale. Ves čas sem spremljala in poskrbela za objavljanje v lokalnih medijih in na 

spletni strani vrtca. Za promocijo Vrtca Domžale sem poskrbela tudi s predstavo 

Gledališke skupine Vrtca Domžale. Aktivno sem sodelovala pri pripravi prireditev za 

otroke v organizaciji Občine Domžale, kot so »Rajanje z maskotami«, 18. 9. 2018, kot 

pisateljica sem sodelovala na srečanju mladinskih pisateljev Oko besede v Murski 

Soboti in nastopala v OŠ 1. Murska sobota, v januarju in februarju 2019 sem 

nastopala v sklopu festivala Bralnice pod slamnikom v OŠ PP Helene Puhar Kranj, v 

OŠ Domžale in PŠ Krašnja. Dobra promocija Vrtca Domžale pa je bila tudi na skupni 

prireditvi v sodelovanju z založbo Miš in Občino Domžale, ko smo otrokom, ki odhajajo 

iz vrtca podarili knjige in predstavili, kako spodbujamo bralno kulturo v naših vrtcih, 

pri čemer sem poskrbela za organizacijo dogodka, koordinacijo in vezni tekst. Prispevek 
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je objavljen na http://domzalec.si/v-vrtcu-domzale-vzgojo-ze-desetletja-spremljajo-

knjige/. 

10. Igrače, didaktična sredstva in vzgojno-učni pripomočki:  z ravnateljico in 

pomočnico ravnateljice Vilmo Hrovat sem sodelovala pri izbiri in nabavi igrač, 

didaktičnih sredstev in drugih vzgojno-učnih pripomočkov.  

11. Organizacija in vodenje aktivov strokovnih delavcev z različnimi vsebinami. 

Aktivno sem se udeleževala pri pripravi treh strokovnih aktivov: 

- 12. – 15.  november 2018: ČUJEČNOST 

- 26. 2. – 1. marec 2019: POČITEK/SPANJE V VRTCU 

- 13. – 16. maj 2019: FIZIKA V VRTCU 

12. Udeležba na strokovnih izobraževanjih 

- 10. 9. 2018 – nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ (Bralno društvo 

Slovenije) 

- 13. in 14. 9. 2018 – mednarodna konferenca ZGODBE STARANJA, predstavitev 

prispevka OTROK NE POTREBUJE TABUJEV O STARANJU IN SMRTI 

- 27.in 28. 9. 2018 srečanje slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski 

Soboti- simpozij SLOVENSKA KULTURNA DEDIŠČINA 

- 23. 11. 2018- Knjižni sejem 

- 28. 11. 2018- posvet o varni mobilnosti: KREPITEV VEŠČIN ZA KULTURO 

VEDENJA V PROMETU V VRTCIH IN ŠOLAH (ZRSŠ) 

- 8. 1. 2019 – HACCP IN URAVNOTEŽENA PREHRANA OTROK (A. Širca 

Čampa) 

- 29. 1. 2019 – 15. strokovni posvet dobrih praks v vrtcih z naslovom: GIBALNE 

DEJAVNOSTI V VRTCU 

- 5. – 6. 3. 2019 – XXI. Strokovni posvet pomočnikov ravnateljev: ISKANJE 

ODGOVOROV NA IZZIVE VIZ V SPREMINJAJOČEM SE OKOLJU:  VLOGA 

POMOČNIKA RAVNATELJA 

- 2. 4. 2019- TEMATSKA KONFERENCA: Pomen in značilnosti timskega dela na 

ravni oddelka in vrtca (ZRSŠ) 

- 4. 4. 2019 – KULTURNI BAZAR 

- 11. 4. 2019 FIZIKA V VRTCU (Renata Capuder Mermal) 

- 28. 5. 2019 GDPR 

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

posredovanje informacij, sodelovanje z drugimi institucijami. Letos smo posebno 

http://domzalec.si/v-vrtcu-domzale-vzgojo-ze-desetletja-spremljajo-knjige/
http://domzalec.si/v-vrtcu-domzale-vzgojo-ze-desetletja-spremljajo-knjige/
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pozornost namenili preverjanju in menjavi gumenih varnostnih podlag, zamenjali oz. 

sanirali pa smo tudi nekaj igral. 

14. Vzdrževalna, sanacijska dela in investicije: sodelovala sem pri zbiranju ponudb, 

pripravi, koordinaciji med izvajalci in sodelovala z ravnateljico ter predstavniki Občine 

Domžale pri načrtovanju manjših in večjih vzdrževalnih del, investicijah in nabavi 

različnih sredstev ter vzgojno-učnih pripomočkov. Vodila sem tudi evidence in 

poskrbela za izvajanje periodičnih in letnih pregledov, servisov aktivne požarne zaščite, 

peči, električnih, vodovodnih in centralnih sistemov, vzdrževanje objektov in igrišč. 

Nekaj je bilo tudi urgentnih ukrepov zaradi zalitja vode v enem od oddelkov v Palčku, 

odpovedi fekalne črpalke v Gaju, vandalizma in odtujitve opreme v Ostržku, pri čemer 

sem vodila koordinacijo sodelujočih pri odpravi težav in sanaciji. 

15. Sodelovanje z zunanjimi izvajalci ter inšpekcijskimi službami v zvezi z 

odpravljanjem pomanjkljivosti in z namenom izboljšav ter zmanjšanju stroškov pri 

porabi energije in učinkoviti rabi sredstev in inventarja. 

 

Nina Mav Hrovat, mag. prof. pred. vzg 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA SVETOVALNE 

DELAVKE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

Delo sem opravljala po letnem delovnem načrtu in sicer na naslednjih področjih:  

 

 sprejem otrok 

 premestitve otrok 

 izpisi otrok 

 sodelovanje zavoda in staršev 

 socialnovarstvene  pomoči 

 sodelovanje z drugo svetovalno delavko, vzgojiteljicami, specialno in rehabilitacijsko 

pedagoginjo,  logopedinjo, centrom za socialno delo in zdravstvenim domom pri detekciji in 

spremljanju otrok s težavami v psihosocialnem razvoju ter težavami v družini 

 ostala opravila v sodelovanju z računovodstvom v zvezi z vpisi in izpisi otrok, izdelavo 

refundacijskih zahtevkov za manjkajoče otroke, vodenjem centralne evidence udeležencev 

VIZ,  pisanjem kronike zavoda, priprava gradiv za svet zavoda, ažuriranje podatkov za 

dostop do informacijami javnega značaja ipd. 

 

Sprejem otrok 
 

Postopek sprejema otrok je potekal podobno kot v preteklem šolskem letu. Sprejeli smo lahko vse 

otroke, ki so izpolnjevali pogoj stalnega bivališča v občini Domžale in pogoj starosti najmanj 11 

mesecev s 1. 9. 2019. Z omejenim številom vlog za sprejem otrok je bilo tudi letos nekatere skupine 

težje ustrezno popolnjevati do polnega normativa glede na predvideno in s strani občine potrjeno 

strukturo oddelkov. Starši 18 otrok niso bili zadovoljni s sprejemom v določene enote. Uspelo nam je 

izvesti že 12 ustreznih naknadnih premestitev iz enote v enoto, na osnovi odpovedi novo sprejetih otrok. 

Takih odpovedi je bilo 23. Večino novonastalih mest za 1. 9. 2019 smo že popolnili, osem tovrstno 

izpraznjenih mest pa še popolnjujemo z otroki, za katere so starši oddali vloge po končanem postopku 

sprejema in s sprejemom otrok iz čakalnega seznama, ki s 1. 9. 2019 še ne izpolnjujejo starostnega 

pogoja 11 mesecev in končanega starševskega dopusta. Oba pogoja  naknadno sprejeti otroci s čakalnega 

seznama izpolnjujejo do konca septembra 2019. Kljub 18 vlogam za premestitve iz enote v enoto, se 

izkazuje mreža kapacitet predšolske vzgoje v okviru občine kot optimalna, tako glede na velikost 

kapacitet kot tudi glede na razporeditev po posameznih območjih občine. Za primerjavo lahko navedem 

podatek, da je bilo v letih, ko je bilo najbolj pereče pomanjkanje kapacitet v vrtcih občine Domžale, od 

300 do 400 zavrnjenih otrok in čez 100 vlog za premestitve iz enote v enoto.  

 

Na čakalnem seznamu nam bo skupaj z Vrtcem Urša, ostalo še predvidoma 50 otrok, rojenih leta 2018, 

ki bodo izpolnjevali starostni pogoj 11 mesecev in končanje starševskega dopusta šele od oktobra dalje. 

Ti otroci se bodo sprejemali s čakalnega seznama med novim šolskim letom v primerih, da bo prihajalo 

do izpisov otrok med šolskim letom. V zadnjih treh letih nam je ostalo skupaj v Vrtcem Urša približno 

enako število teh otrok in smo do konca šolskega leta lahko sprejeli večino. Letos se je situacija 

spremenila, tako da nam bodo po nekaj letih spet začeli ostajati nerešeni sprejemi med šolskim letom. 

Sestanki za starše novincev potekajo v tem mesecu. 

 

Pri sprejemu otrok sem zasledovala naslednje cilje: 

 

 izdelava predlogov oddelkov otrok, ki bodo zagotavljali optimalno upoštevanje sklepa občinskega 

sveta, ki zavodu naloga oblikovanje čim več homogenih oddelkov na eni strani ter dosledno 

upoštevanje odredbe o normativih in kadrovskih pogojih o določitvi strukture posameznih oddelkov. 

 svetovanje staršem v zvezi z izborom oblike programa glede na potrebe in želje staršev v povezavi 

z razvojnimi potrebami otroka, 

 omogočiti vsem občanom, ki iščejo mesto v vrtcih,  celovito informacijo o trenutnih možnostih tako 

v okviru vrtca kot izven njega,  

 izpeljava sprejema otrok na osnovi Odloka o sprejemu otrok, 
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 predstavitev značilnosti uvajalnega obdobja v obdobju vlaganja vlog in na roditeljskih sestankih 

 organizacija in sodelovanje na sestankih za starše novincev. 

 

 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami 
 

 

Za šolsko leto 2018/2019 je imel vrtec že sistemizirano delovno mesto 0,5 logopeda kot izvajalca 

dodatne strokovne pomoči.  Ta je v šolskem letu 2017/2018 izvajal dodatno strokovno pomoč še kot 0,5 

svetovalnega delavca. V letošnjem šolskem letu pa se je na sistemizirano delovno mesto 0,5 

svetovalnega delavca lahko zaposlila nova oseba. Zaposlila se je pedagoginja Simona Tonkli Gornik, ki 

je prevzela področje detekcije otrok s posebnimi potrebami po vključitvi v vrtec, sodelovanja s 

strokovnimi delavkami vrtca ter z zunanjimi inštitucijami ter področje organizacije in vodenja 

strokovnih skupin za otroke s posebnimi potrebami. Z 1,5 svetovalnega delavca je vrtec veliko pridobil, 

saj se novo zaposlena 0,5 svetovalna delavka lahko posveča ne le usmerjenim otrokom s posebnimi 

potrebami preko Zavoda za šolstvo in po novem preko Centra za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi 

potrebami, ampak končno v veliko večji meri tudi vsem ostalim otrokom, ki nakazujejo posebnosti v 

psihosocialnem razvoju. Predvsem je tako omogočeno več sodelovanja s strokovnimi delavkami. 

Analizo v zvezi s tem področjem zato podaja Simona Tonkli Gornik. 

 

 

Socialnovarstvene pomoči 
 

 

Glede denarnih socialnovarstvenih pomoči sem staršem dajala informacije v zvezi z uveljavljanjem 

znižanih plačil vrtca ter jih spodbujala,  da so uveljavljali razpoložljive pravice na področju socialnega 

varstva.  

 

 

Sodelovanje z vzgojiteljicami ter centrom za socialno delo in zdravstvenim domom pri 

spremljanju otrok s težavami v psihosocialnem razvoju ter težavami v družini 

 
Tudi v tem šolskem letu se je po obiskih po skupinah izkazalo, da je več otrok, katerih starši so se 

razvezali oziroma prekinili partnerski odnos. Težave v vrtcu se v nekaterih primerih teh družin, 

pojavljajo zaradi konfliktov med staršema v zvezi s stiki z otroki. Tako vzgojiteljice kot sama smo 

skušali pomagati staršem pri konstruktivnem in sodelovalnem reševanju teh problemov. Več pozornosti 

so potrebovali tudi otroci in rejniki iz rejniških družin. V teh družinah največkrat prihaja do težav pri 

vzpostavljanju odnosov med otroki, otrokovimi rejniki in otrokovimi starši.  

 

 

 

                                                                                                   Svetovalna delavka: 

                                                                                                   Mija Jerman, soc. del. 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA SVETOVALNE 

DELAVKE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

Simona Tonkli Gornjak 

 

Delo sem opravljala po letnem delovnem načrtu in sicer na naslednjih področjih:   

o Vključevanje otrok s posebnimi potrebami  

o Svetovalno delo s strokovnimi delavci in starši 

o Sodelovanje z vzgojiteljicami, specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo in  

logopedinjo  

o Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

o Dodatno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje ter sodelovanje s svetovalno 

delavko ter vodstvom vrtca 

 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami  

V šolskem letu 2018/2019 smo imeli  vključenih 18 otrok s posebnimi potrebami, ki so imeli s 

strani Zavoda za šolstvo izdano odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. 4 otroci so 

prejeli odločbo v mesecu aprilu in maju. Od tega je 23 ur izvajala specialna pedagoginja in 13 

ur logopedinja.  Z novim šolski letom odhaja v šolo 6 otrok, ki bodo dodatno strokovno pomoč 

prejemali tudi v osnovni šoli. S januarjem je začel veljati nov zakon (Zakon o celostni zgodnji 

obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami na področju predšolske vzgoje in otrok s 

posebnimi potrebami). Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami tako prevzemajo Centri za 

zgodnjo obravnavo otrok, katerih sedeži bodo v zdravstvenih domovih (Zdravstveni dom 

Domžale). V šolskem letu 2019/2020 se predvideva, da bomo v sodelovanju s Centrom za 

zgodnjo obravnavo predvidoma usmerili še 5 otrok s posebnimi potrebami, ki bodo v vrtcu 

prejemali dodatno strokovno pomoč. Hkrati pa imamo v postopku opazovanja in svetovanja še 

6 otrok, ki bodo morda v novem šolskem letu s pomočjo Centra za zgodnjo obravnavo 

usmerjeni. 

 

Svetovalno delo s strokovnimi delavci in starši 

V šolskem letu 2018/2019 sem velik delež pomoči usmerila v svetovanje, usmerjanje in pomoč 

vzgojiteljicam, ki so se v skupini soočale z vprašanji, dilemami ali težavami pri določenih 

otrocih, ki so izkazovali primanjkljaje na posameznih področjih. Hospitirala sem po različnih 

enotah (Mlinček, Kekec, Gaj, Ostržek, Cicidom, Palček, Krtek in Racman) in oddelkih ter 

sodelovala z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic pri iskanju rešitev, pomoči in dela v 

skupini ter usmerjanju in svetovanju staršev posameznih otrok. Z nekaterimi vzgojiteljicami 

sem sodelovali tudi na pogovornih urah s starši. Prav tako pa individualno nudila pomoč in 

svetovanje staršem, ki so se odločili za sestanek osebno pri meni na Upravi Vrtca s katerimi 

smo skupaj iskali rešitve in pomoč družini in otroku. 

Tudi v tem šolskem letu se je pri obiskih po skupinah izkazalo, da je kar nekaj otrok, katerih 

starši so se razvezali oziroma prekinili partnerski odnos. Težave v vrtcu so se v  nekaterih 

primerih teh družin, pojavile zaradi konfliktov med staršema v zvezi s stiki z otroki. Skupaj z 

vzgojiteljicami smo skušale pomagati staršem pri konstruktivnem iskanju rešitev za dobrobit 
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otrok. Ker je nekaj otrok, ki prihaja iz rejniških družin smo skupaj z vzgojiteljicami in Centrom 

za socialno delo Domžale posvetili posebno pozornost in pomoč pri vzpostavljanju odnosov 

med otroki, otrokovimi rejniki in otrokovimi starši.  

 

Sodelovanje z vzgojiteljicami, specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo in  logopedinjo  

Vključitev otrok z odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami predstavljala  predvsem 

zahtevnejše delo vzgojiteljicam oziroma pomočnicam po posameznih oddelkih, kjer so 

vključeni ti otroci in izvajalkam dodatne strokovne pomoči. Z izvajalkama dodatne strokovne 

pomoči – specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo ter logopedinjo smo v sodelovanju 

pomagale in svetovale vzgojiteljicam in pomočnicam, ki imajo v oddelkih otroke s posebnimi 

potrebami, ki niso vključeni z odločbami o usmeritvi (otroci z razvojnimi odstopanji, čustvene 

in vedenjske težave otrok, težave otrok v socialni integraciji,  dolgotrajne bolezni ipd.). V 

okviru možnosti smo sodelovale tudi s starši teh otrok.  

V času daljše odsotnosti specialne pedagoginje sem otrokom s posebnimi potrebami nudila tudi 

dodatno strokovno pomoč in sodelovala s strokovnimi delavkami in starši. Prav tako sem 

dvema otroka v enoti Racman nudila dodatno pomoč še pred izpeljavo postopka o usmerjanju. 

Organizirano je bilo 41 sestankov strokovnih skupin vrtca – za vsakega od otrok z odločbo o 

usmeritvi po en sestanek na začetku šolskega leta z namenom oblikovanja individualiziranega 

programa in po en sestanek na koncu šolskega leta z namenom izvedbe evalvacij 

individualiziranih programov in izdelav usmeritev za naprej. Po potrebi smo izvedli še vmesne 

sestanke z namenom svetovanja in pomoči staršem in družini.  Za otroke, ki bodo septembra 

odšli v šolo smo izvedli tudi medletne evalvacijske sestanke in za njih pripravili poročila za 

ponovno usmerjanje ob spremembi ravni izobraževanja. Sodelovali smo tudi z občino pri 

ureditvi financiranja dodatnih stroškov pri izvajanju individualiziranih programov.   

Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

V letošnjem šolskem letu smo intenzivno sodelovali z Zavodom za šolstvo pri usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami do meseca decembra. V januarju pa z uveljavo novega zakona in 

postopka, ki ga je prevzel Center za zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi 

potrebami bolj natančno Zdravstvenem domu Domžale in razvojno ambulanto, pričela z bolj 

poglobljenim sodelovanjem na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami za predšolsko 

vzgojo. Sodelovala sem z otroško pediatrinjo, specialno pedagoginjo, logopedinjo in klinično 

psihologinjo v Zdravstvenem domu Domžal ter se udeležila timskih sestankov namenjenih 

otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu. Prav tako sem sodelovala tudi z ZGNL Ljubljana v 

zvezi z preusmerjanjem otroka v njihov vrtec ter z logopedinjo, ki je pri nas izvajala 1 uro 

logopedske pomoči. Sodelovala sem z vrtcem Urša se udeležila posveta Mladi laski Centra za 

mlade v Domžalah in sodelovala z okoliškimi osnovnimi šolami glede odložitve šolanja. Skupaj 

z nekaterimi strokovnimi delavkami sem sodelovala tudi s Centrom za socialno delo Domžale 

predvsem v zvezi z vzpostavljanjem stikov ločenih staršev in iskanju najboljših rešitev za 

optimalen razvoj otrok. 
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Dodatno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje ter sodelovanje s svetovalno 

delavko ter vodstvom vrtca 

Udeležila sem se strokovnega  izobraževanja s področja spolne zlorabe otrok ter posveta in 

izobraževanja s področja Celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami na področju 

predšolske vzgoje. Udeležila sem se nekaterih strokovnih aktivov po različnih starostnih 

skupinah ter izobraževanja Pomen in značilnosti timskega dela na ravni oddelka in vrtca. V 

času razpisa in vpisa otrok v vrtec sem sodelovala s svetovalno delavko Marijo Jerman pri 

postopku vpisa in vodenju potrebne dokumentacije ter druge naloge v sodelovanju z vodstvom. 

 

 

 

 

 

                                                                                           Svetovalna delavka:  

                                                                                   Simona Tonkli Gornjak, univ. dipl. ped. 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IZVAJALKE 

DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

Izvajalka DSP: Maja Vatovec, mag. prof. spec. reh. ped. 

 

Število pedagoških ur tedensko: 

LDN 

Stanje 1. 9. 2018 
EVALVACIJA LDN 

Stanje 30. 5. 2019 

34 ur (19 ur DSP in 15 ur svetovalne 

storitve) 

Ure DSP so prejemali tudi otroci, ki so bili 

v postopku usmerjanja (odločbo prejeli 

tekom leta (1deček). 

40 ur (23 ur DSP in 17 ur svetovalne 

storitve) 
Svetovalne storitve sem izvajala tudi pri 

otrocih, ki še niso usmerjeni oziroma so v 

postopku usmerjanja. Kadar je bilo to 

mogoče, sem jim nudila tudi ure DSP (v 

skupini, v paru z vrstniki ali individualno - 

odvisno od urnika in mobilnosti).  

 
Število obravnavanih otrok: 

LDN 

Stanje 1. 9. 2018 
EVALVACIJA LDN 

Stanje 30. 5. 2019 

Otroci z odločbo: 15 

 
17 

Otroci z odločbo: 17 (17 DSP, 1 

spremljevalec). 7 jih gre s septembrom v šolo. 

V postopku usmerjanja: 2 otroka 

Sprememba odločbe: 2 otroka 

 

 

Število otrok na posamezni lokaciji, kjer je potekala DSP: 

Lokacija  LDN 

Stanje 1. 9. 2018 
EVALVACIJA LDN 

Stanje 30. 5. 2018 glede na odločbe 

Kekec  

Radomlje  
5 5  

 

 

Mlinček  

Radomlje  
1 2  

En otrok je v postopku usmerjanja. 

Palček  

Vir  
3 3 

 

Racman  

Dragomelj  
2 2 

 

Krtek  

Ihan  
3 4 

 

Gaj  

Preserje pri 

Radomljah 

1 1 

 

Cicidom  

Vir  
/ 1 
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Ostržek  

Rodica  
1 1 

 

*V času svetovalnih storitev sem opravljala tudi hospitacije oziroma opazovanja po različnih 

enotah. 

 

Prostori za izvedbo DSP: 

 

V vrtcu smo se trudili zagotoviti primerne prostore v vsaki izmed enot glede na prostorske 

zmožnosti. Ure so večinoma potekale v prostorih, ki smo jih predvideli v LDN za to šolsko leto. 

 

 Enota Kekec: pedagoška soba in garderoba – telovadni prostor 

 Enota Mlinček: pedagoška soba in prehodna soba znotraj igralnice Ribic na igrišče, 

igrišče, igralnica. 

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

igralnice. 

 Enota Gaj: kabinet DSP, telovadnica. 

 Enota Racman: kabinet DSP, večnamenski prostor, igrišče, igralnice. 

 Enota Krtek: kabinet, pedagoška soba. 

 Enota Ostržek: pedagoška soba 

 Enota Cicidom: pedagoška soba, igralnica 

 

Sredstva za izvedbo DSP: 

 

Uporabljala sem igrače in sredstva, ki jih je priskrbel vrtec ali pa sem jih priskrbela sama. 

Uporabljala sem natikanke, knjige, senzorne slikanice, vstavljanke, različne delovne liste in 

doma pripravljen material, ki je služil otrokom za pomoč ali zabavo, didaktične lesene plošče, 

razne igrače za razvoj drobne motorike, grafomotorične podlage, kinetični pesek, riž,  različne 

žoge, balone, telovadno žogo, pripomočke za ravnotežje, senzorne diske in senzorno pot, 

trampolin, stožce, žebljičke, razne družabne igre, zvočni in taktilni spomin, vezalke, material 

za ustvarjanje, plastelin, prstne lutke, masažne aparate, pisala za pisanje po steklu ali beli tabli, 

ogledalo, pripomočke za razvoj koordinacije itd.. Glede na potrebe otrok sem sprotno 

izdelovala  delovne liste, pripomočke za specifične potrebe otroka, tematske kartice in ostale 

pripomočke za učenje in hitrejše razumevanje ter upoštevanje besed in pravil Pripomočki so 

bili na lokacijah že razporejeni glede na značilnosti in potrebe otrok, nekaj pa sem jih sprotno 

prinašala sama iz enote v enoto. Če je bilo potrebno, smo material tudi nabavili oziroma 

prerazporedili. 

  

Realizacija načrta za delo v šolskem letu 2018/2019 

 

V šolskem letu 2018/2019 sem nadaljevala z delom, ki so mi ga predale sodelavke pred mano:  

 Delo se je nadaljevalo s tistimi otroki, ki so DSP prejemali že preteklo šolsko leto, delo 

sem nadaljevala v skladu z že zapisanimi individualiziranimi programi, sodelovala s 

starši, vzgojitelji, po potrebi tudi z zunanjimi izvajalci, ki otroka obravnavajo, 

svetovalno službo in vodstvom šole. 

 Nekaj otrok je odločbo prejelo v času od marca do maja 2019. 

 Pri otrocih, ki so bili na novo usmerjeni in so odločbo prejeli od marca dalje, sem skupaj 

s strokovnim timom (starši, vzgojitelji, logopedinjo, svetovalno delavko vrtca) 

oblikovala IP in izvedla srečanje strokovnih skupin. 
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 Pri nekaterih otrocih sem beležila in zbirala opažanja, sodelovala z vzgojiteljicami, 

logopedinjo, s svetovalno delavko in starši. Teh otrok, ki so v postopku usmerjanja, je 

?. S temi tudi v paru z vrstniki občasno izvajamo ure DSP, če je to izvedljivo glede na 

urnik in mobilnost.  

 Sodelovala sem tudi v postopku spremembe vzgojne usmeritve pri enem otroku, za 

katerega smo menili, da bi bilo za njegov razvoj bolje, da bi obiskoval program 

predšolske vzgoje na ZGNL. 

 Pri enem izmed otrok, ki je prejemal DSP smo timsko ugotovili, da deček še ni zrel za 

v šolo in sprožili postopek odloga všolanja za 1 šolsko leto.  

 Pri otrocih, za katere izvajam zgolj svetovalne storitve, sem sodelovala pri opazovanju, 

hospitacijah, načrtovanju in evalvaciji IP-ja, pripravi dokumentacije za otroka 

(poročila), sodelovala z vzgojiteljicami, s starši, z logopedinjo, s svetovalno delavko. 

Beležila sem različna opažanja o otroku in zbirala informacije vzgojiteljic. Otroke sem 

obravnavala individualno ali pa sem jih obiskala v skupini, kjer sem bila prisotna v času 

dnevne rutine, igre ali kakšne dejavnosti.  

 

Prioritetne naloge v šolskem letu 2018/2019 in njihova realizacija: 

 

 Izvajanje DSP:  

Ure na podlagi odločb smo realizirali skladno z urnikom. Urnike sem prilagajala glede 

na dinamiko skupine, v katero je otrok vključen, pozorna sem bila tudi na starost otroka 

in ostale pomembne značilnosti otroka, morebitne obravnave v zunanjih institucijah, 

urnike logopedov ipd. Urnik sem proti koncu šolskega leta tudi po potrebi spremenila 

in prilagodila, saj so se nam  tekom leta k uram DSP priključilo trije novi otroci. Svojo 

odsotnost sem sporočila staršem, vzgojiteljem in vodstvom vrtca in sem jih sproti 

doprinesla (kolikor je bilo to mogoče). Urnik sem skušala razporediti tako, da sem 

večino otrok imela v obravnavi v času od zatrka do kosila, saj večine otrok pred osmo 

uro še ni v vrtcu, kasneje po kosilu sledi počitek, nekateri otroci pa vrtec zapustijo že 

kmalu po počitku. Tekom leta je dodatno strokovno pomoč prejemalo toliko otrok, da 

ni bilo druge rešitve, kot da sem se s starši dogovorila za izvedbo DSP v jutranjem času, 

pred zajtrkom. 

 

 Priprava, izvajanje in spremljanje individualiziranega programa za posameznega 

otroka, pisanje poročil o otrocih, opazovanje otrok v skupini: 

IP-ji so bili pripravljeni v sodelovanju z vzgojiteljicami (tudi logopedinjo) in starši.. Po 

potrebi sem se s starši tudi srečala na pogovornih uricah ali pa so bili prisotni na uri 

dodatne strokovne pomoči skupaj z otrokom (napotki za delo doma) izvedli pa bomo 

tudi končne evalvacije (v mesecu juniju). Sodelovala sem pri pripravi 1 poročila o 

otroku za šolarje in 1 za pričetek postopka usmerjanja. Evalvacija dela je potekala tudi 

sprotno na podlagi redne izmenjave opažanj z vzgojiteljicami, svetovalno službo, 

logopedinjo, starši in vodstvom vrtca.  

 

 Poudarek na socialnih spretnostih in vključenosti OPP: 

Ure DSP sem izvajala individualno, v paru ali manjši skupini ter v skupini, v katero je 

otrok vključen. Tovrstne oblike so se izkazale za učinkovite.  

 

 Vključevanje v dejavnosti v skupinah: 
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Ker sem prišla na delovno mesto proti koncu šolskega  leta sem nadaljevala z 

zastavljenim delom predhodnic glede na njihova predhodna opažanja in zapise. Večino 

ur sem izvedla individualno, z nekaterimi vzgojiteljicami sem se dogovorila redno za 

pogostejšo prisotnost v skupini (pri otroku z MAS, kjer poteka urjenje socialnih veščin 

bolj učinkovito v skupini, v konkretni socialni situaciji). V skupini sem bila prisotna v 

začetku pri nastopu dela zaradi zbiranja informacij o  posameznih otrocih, saj sem na ta 

način lažje pridobivala različne informacije vzgojiteljice ter zraven opazovala otroka in 

ga bolje spoznavala.  

 

 Sodelovanje s starši: 

S starši sem  sodelovala. Sprva preko telefona, kjer sem se jim predstavila kot nova 

izvajalka DSP. Dogovorili smo se glede izvajanja, urnika in si izmenjali ostale podatke. 

Sodelovali smo pri pripravi IP ter končnih evalvacijah, ter pogovornih urah glede 

otrokovega razvoja. Na prošnjo določenih staršev sem jih tudi povabila k svoji uri in 

jim nudila nasvete ter priporočila za delo doma. Pomagala sem jim tudi  oblikovati 

seznam priporočenih aktivnosti za otroka, ki jih lahko izvajajo v domačem okolju. 

 

 Sodelovanje z vzgojitelji/cami in pomočniki/cami: 

Z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic sem zelo dobro sodelovala. Skupaj smo 

pripravili otrokov IP, evalvacijo, si vsakodnevno izmenjevale opažanja otrokovega 

razvoja ter usklajevale dejavnosti. Name so se večkrat obrnile po nasvet glede 

opazovanja otrok ali zgolj pomoč pri iskanju ustreznih rešitev pri vodenju otroka v 

skupini.  

 

 Sodelovanje z logopedinjo vrtca : 

Z logopedinjo vrtca sem redno sodelovala pri pripravi in evalvaciji IP-jev ter pri 

usmerjanju novih otrok. Prav tako smo redno sodelovale pri izmenjavi mnenj, predlogov 

in opažanj pri obravnavanih otrocih. Naše delo je tudi zajemalo poročanje o novostih 

pri zakonodaji, svetovanju in uvajanju novih pripomočkov pri delu.  

 

 Sodelovanje s svetovalno delavko: 

S svetovalno delavko sem redno in uspešno sodelovala. Predala mi je nekaj 

dokumentacije in napotkov, ki so mi bili v pomoč. Sodelovali sva pri načrtovanju in 

srečanju strokovne skupine za pripravo in evalvacijo IP, timskih sestankih, pri vpeljavi 

dela pri novo usmerjenih otrocih ipd. Najino delo je zajemalo veliko usklajevanja in 

dopolnjevanja pri predajanju informacij o vzgoji otrok s posebnimi potrebami, 

obveščanju o zakonodaji, raznih spremembah ter pri pomoči usmerjanja tistih otrok, ki 

še niso usmerjeni kot OPP. Informacije sva si redno predajali na tedenskih timskih 

sestankih. 

 

 Sodelovanje z vodstvom vrtca: 

Z vodstvom vrtca sem uspešno sodelovala. Vodstvo sem seznanjala s potekom svojega 

urnika in morebitne bolniške odsotnosti. 

 

 Dodatno strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z novostmi (tudi zakonodajnimi): z 

večino novosti glede novega zakona o zgodnji obravnavi otrok in delovanju razvojnih 

ambulant sem se seznanila na timskih sestankih z svetovalno delavko. Dodatno strokovno 

znanje sem izpopolnjevala preko branja in študija literature (domače in tuje).  
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 Poudarek na dobrih odnosih med zaposlenimi v Vrtcu Domžale, zunanjimi 

strokovnjaki in starši: 

Velik poudarek sem v tem kratkem času odkar sem nastopila na delovno mesto izvajalke 

DSP namenila tudi dobremu sodelovanju z zaposlenimi v vrtcu. Skupaj z vodstvom, 

svetovalno službo, strokovnimi delavkami – sodelavkami smo dobro sodelovali, od njih 

sem se mnogo naučila. Osebno mi veliko pomeni tudi sodelovanje s starši s katerimi 

sem dobro sodelovala in menim, da tudi spletla pozitiven in zaupen odnos, ki se bo v 

prihodnje samo še poglabljal in krepil. 

 

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

otroci s posebnimi potrebami: 

Po dogovoru s svetovalno delavko ali na podlagi mnenj/opažanj vzgojiteljic in staršev 

sem izvedla tudi opazovanja v skupinah in jim svetovala glede usmerjanja tistih otrok, 

ki še niso usmerjeni kot OPP. Otroke sem opazovala v skupinah, opažanja beležila, se 

o njih pogovorila s strokovnimi delavkami in starši ter skupaj s svetovalno službo po 

potrebi načrtovala pričetek postopka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

Nekaterim vzgojiteljicam sem svetovala pri uporabi pripomočkov za lažje delo v 

skupini, jih usmerila in pomagala pri iskanju ustreznih informacij ali literature, razložila 

sem jim otrokove primanjkljaje in način dela z njimi. Prav tako sem svetovala staršem 

pri literaturi, jih seznanila z napotki dela doma ter jih vodila skozi proces usmerjanja 

OPP. 

 

 Skrb za prostorske pogoje za izvedbo DSP:  

V enoti Palček imamo na razpolago lasten prostor za izvedbo dejavnosti in shranjevanje 

materialov, na voljo je tudi telovadnica.  

Prav tako je v enoti Racman primeren prostor za izvajanje ur DSP (v bivših prostorih 

tajništva). Tudi v enoti Mlinček je ustrezno poskrbljeno za izvedbo DSP v 

prostoru/kotičku med prehodom iz igralnice Ribic na igrišče vrtca. Prostor je tudi lepo 

založen z igračami, igralnim kotičkom in knjigami. V enoti Gaj je prav tako priskrbljen 

primeren prostor za individualno izvedbo ur (pisarna z nekaj didaktičnimi materiali v 

omarah). Prednost enote Gaj je v telovadnici, ki sem se jo večkrat posluževala pri 

svojem delu in je dobro založena z različnimi športnimi pripomočki.  

Manj optimalni pogoji za izvajanje ur DSP so v enoti  Kekec in Krtek, saj izvedba z 

vidika prostora ni optimalna. V enoti Kekec smo ure izvajali v manjšem kabinetu poleg 

pedagoške sobe, kjer zaradi prostorske stiske gibalnih dejavnosti nismo mogli izvajati 

tako kvalitetno kot bi si želeli. Večkrat smo se poslužili tudi garderobe (pri pripravi 

raznih poligonov), a so ure potekale manj optimalno, predvsem zaradi okoljsko 

pogojenih motečih dejavnikov. Manj optimalni prostorski pogoji so  tudi v Krtku. Ure 

smo izvajali v dveh prostorih, prvi je sicer opremljen z manjšo mizo in stoli, vendar je 

na prehodu v garderobo vzgojiteljic (ure smo imeli v času, ko so vzgojiteljice prihajale 

v službo in je bilo za otroka moteče), v pedagoški sobi pa je le večja miza in stoli ter 

zelo malo prostora za izvedbo gibalnih dejavnosti. Prednost enote je v veliki telovadnici, 

ki smo se je pri svojem delu veliko posluževali in, ki je opremljena z mnogimi športnimi 

pripomočki in večjim ogledalom, na žalost pa je bila v času izvajanja ur DSP večkrat 

zasedena. Slabše prostorske pogoje beležimo tudi v enoti Cicidom, saj imamo pri 

izvajanju ur DSP na voljo le pedagoško sobo, ki ni primerno opremljena za otroke 

(velika miza in veliki stoli, prostorska stiska ter mnogo vizualno motečih elementov).    
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 Skrb za sredstva in materiale za izvedbo DSP: 

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

sprotno posodabljala (priprava delovnih listov, nakup pripomočkov, priprava 

materialov in pripomočkov glede na potrebe otroka). 

 

Smernice za prihodnje delo v šolskem letu 2018/2019: 

 

 Prostor in lokacija 

Potrebno bo razmisliti o optimalnih prostorskih pogojih izvedbe ur dodatne strokovne 

pomoči v enoti Cicidom (na voljo le pedagoška soba, brez manjše mize in stolov (ali 

trip stolov).  

 Sredstva 

Posodobiti bo potrebno nekatera sredstva za lažjo izvedbo. Predlagam nakup plastelina, 

barv za ustvarjanje, več škarij na vzmet).  

 Potek dela 

Načrtovati bo potrebno urnik, ki omogoča dovolj časa za mobilnost iz ene enote v drugo. 

Nekaterim otrokom bo potrebno nuditi DSP tudi v jutranjih urah (pred zajtrkom) ali po 

kosilu, saj se je število otrok z odločbami tekom leta povečalo in se še bo v prihodnjem 

letu. Pozorni moramo biti, da večino dela z otroki opravimo v času pred kosilom, saj 

takrat večina izmed njih funkcionira najbolje. Popoldanske ure (po kosilu oziroma 

počitku) predlagam zgolj za najstarejše predšolske otroke. Urnik naj bo prilagojen 

otrokovim značilnostim, prostorskim zmožnostim, mobilnosti ter dinamiki posamezne 

skupine, v katero je otrok vključen. Ker se je vključevanje otrok v pare ali manjše 

skupine izkazalo za učinkovito, predlagam to tudi v nadaljevanju. 

 

 

 

Zapisala: Maja Vatovec, izvajalka DSP 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IZVAJALKE 

DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

Ula Dremel 

 

Izvajalka DSP:  Ula Dremel, profesorica logopedinja surdopedagoginja  

 

ŠTEVILO PEDAGOŠKIH UR TEDENSKO 

LDN 

Stanje 1. 9. 2018 
Evalvacija LDN 

Stanje 4. 6. 2019 

20 ur  
(9 ur DSP in 11 ur svetovalne storitve) 

 

20 ur  
(13 ur DSP in 7 ur svetovalne storitve) 

 

 

ŠTEVILO OBRAVNAVANIH OTROK 

LDN 

Stanje 1. 9. 2018 
Evalvacija LDN 

Stanje 4. 6. 2019 

9 otrok 

DSP in svetovalne storitve: 9 otrok  

Zgolj svetovalna storitev:  0 otrok 

Pričetek postopka usmerjanja:  0 otrok 

Preventivno delo:  0 otrok 

20 otrok 

DSP in svetovalne storitve: 13 otrok 

Zgolj svetovalna storitev:   6 otrok 

Postopek usmerjanja:  0 otrok 

Preventivno delo pri otrocih brez odločb: 0 otrok 

Pričetek postopka usmerjanja pred vstopom v šolo:  

0 otrok 

 

ŠTEVILO OTROK NA POSAMEZNI LOKACIJI, KJER JE 

POTEKALA DSP 

Lokacija LDN 

Stanje 1. 9. 2018 
Evalvacija LDN 

Stanje 4. 6. 2019 glede 

na odločbe 

Kekec Radomlje 3 otroci 

 
3 otroci 

Palček Vir 2 otroka 

1 v postopku spremembe odločbe 
3 otroci  
 

Še 2 v okviru 

svetovalnih storitev 

Racman Dragomelj / 

1 otrok v postopku usmerjanja, 1 otrok v 

postopku spremembe odločbe 

2 otroka 

Še 2 v okviru 

svetovalnih storitev 

Krtek Ihan 3 otroci  3 otroci  
Še 2 v okviru 

svetovalnih storitev 

Gaj Preserje pri 

Radomljah 

1 otrok  1 otrok 

 

Cicidom Vir / / 

Mlinček Radomlje / / 

 

Ostržek Rodica / 1 otrok 
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PROSTORI ZA IZVEDBO DSP: 
 

V vrtcu smo zagotovili primerne prostore v vsaki izmed enot glede na prostorske zmožnosti. 

Ure so večinoma potekale v prostorih, ki smo jih predvideli v LDN za to šolsko leto. 

 V enoti Kekec (Radomlje) je delo potekalo v sobi namenjeni za DSP, z majhno mizico, 

stoli, omaro, ogledalom in tablo. 

 V enoti Palček (Vir) je delo potekalo v sobi namenjeni za DSP, z majhno mizico, omarami 

za igrače in ogledalom. 

 V enoti Racman (Dragomelj) je delo potekalo v namenskem prostoru za DSP, v prvem 

nadstropju z mizico in stoli, ter veliko mizo in trip trap stoli. 

 V enoti Gaj (Preserje pri Radomljah) je delo potekalo v temu namenjeni sobi z majhno 

mizico in ogledalom.  

 V enoti Krtek (Ihan) je delo potekalo v pedagoški sobi ali v garderobi delavk, kjer so 

majhna mizica in stoli, ter blazine. Pomanjkljivost pedagoške sobe je, da nima primerne 

mize in stolov za delo z otroki. 

 V enoti Ostržek (Rodica) je delo potekalo v sobi namenjeni za DSP, z mizo in stoli, ali 

pravljični sobi, kjer je veliko blazin. Izjemoma je delo potekalo v pisarni delavk. 

 

SREDSTVA ZA IZVEDBO DSP: 
 

Pri delu sem uporabljala igrače in sredstva, ki jih je priskrbel vrtec, nekaj pa sem jih pripravila 

sama.  

Pri svojem delu sem uporabljala: natikanke, knjige, delovne liste, vstavljanke, sestavljanke, 

prilagojena pisala, senzorne slikanice, igrače za razvoj motorike, grafomotorične podloge, 

kinetična mivka, taktilne diske, obroče, žoge, plošče in ostale pripomočke za ravnotežje, 

senzorno pot ipd…  

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

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

tipanke ipd).  

Materiale in pripomočke glede na načrt dela sem tudi prenašala med lokacijami, najbolj 

uporabljane tudi dnevno (vstavljanke, knjige, družabne igre, novo izdelan material...). 

 

REALIZACIJA NAČRTA ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2018/2019: 
 

V začetku šolskega leta 2018/2019 sem si zadala naslednje cilje:  

- 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, izvajalko DSP, 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic  

 

PRIORITETNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 IN NJIHOVA 

REALIZACIJA: 
 

 Izvajanje ur DSP: Ure na podlagi odločb smo realizirali skladno z urnikom. Urnik sem 

prilagajala glede na dinamiko skupine, v katero je vključen otrok, starost in ostale 
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značilnosti otroka, morebitne obravnave v zunanjih institucijah ipd. Urnik sem tekom 

šolskega leta po potrebi prilagajala. Svoje odsotnosti sem sporočala staršem, vzgojiteljicam 

ter vodstvu vrtca. 

 Priprava, izvajanje in spremljanje individualiziranega programa za posameznega 

otroka: Individualizirani programi (IP) za vse obravnavane otroke (13) so bili pripravljeni 

v sodelovanju z vzgojiteljicami in starši. Pri nekaterih otrocih smo staršem posredovali 

Poročila o otrocih (otroci, ki so s septembrom všolani potrebujejo novo odločbo). Vmesne 

evalvacije smo izvedli le za otroke, ki se bodo z naslednjim šolskim letom všolali. Za ostale 

otroke se nam ni zdelo potrebno, saj smo bili v stalnem kontaktu s starši in vzgojitelji, kjer 

smo si izmenjavali informacije o otroku. Ob zaključku leta smo v sodelovanju s strokovnimi 

delavkami v oddelku, starši in svetovalno službo vrtca za vsakega otroka evalvirali izvedbo 

individualiziranih programov in oblikovali priporočila za prihodnje delo. Poročila smo 

predstavili na zaključnih sestankih. 

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

posameznimi primanjkljaji sem bila pozorna na njihove socialne spretnosti, vključenost v 

skupino in način pristopanja k skupinski igri. Zato sem na ure DSP povabila tudi ostale 

otroke, kjer smo 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. 

 Sodelovanje s starši: S starši vseh otrok sem sodelovala pri pripravi in evalvaciji 

individualiziranih programov, njihove predloge smo v največji možni meri upoštevali. V ta 

namen smo se srečali dvakrat v šolskem letu (priprava IP in zaključna evalvacija) in trikrat 

s starši otrok, ki bodo v naslednjem letu vstopili v šolo (priprava IP, polletna in zaključna 

evalvacija). Stik sem vzdrževala tudi preko elektronske pošte ali telefona – informacije o 

odsotnostih, dogovor za srečanja ali izmenjava ključnih opažanj. 

 Sodelovanje z vzgojiteljicami in pomočnicami/pomočniki vzgojiteljic: Z vzgojiteljicami 

in pomočnicami vzgojiteljic sem dobro in strokovno sodelovala. Skupaj smo pripravljale 

otrokove IP-je in evalvacije, si redno izmenjevale opažanja o otrokovem razvoju in 

usklajevale dejavnosti, katerim smo pri otroku v določenem obdobju posvetili največ 

pozornosti v namen optimalnih spodbud razvoju.  

 Timsko sodelovanje z izvajalko dodatne strokovne pomoči: Z izvajalko dodatne 

strokovne pomoči sem sodelovala pri pripravi in evalvaciji individualiziranih programov, 

pri usmerjanju novih otrok, s stalno izmenjavo mnenj, informacij in predlogov o 

obravnavanih otrocih, prav tako pa pri načrtovanju urnikov, da se obravnave otrok niso 

izvajale v enem dnevu pri obeh izvajalkah. Najino sodelovanje je zelo pomembno, saj 

moramo otrokom nuditi čim bolj celostno obravnavo. Izmenjavali sva si tudi informacije o 

novostih pri zakonodaji, novih smernicah za delo z otroki s posebnimi potrebami ter pri 

uvajanju in oblikovanju novih pripomočkov. 

 Sodelovanje s svetovalno službo: S svetovalno službo sem redno sodelovala pri 

načrtovanju  in srečanjih strokovne skupine za pripravo in evalvacijo individualiziranih 

programov, pri vpeljavi dela pri novo usmerjenih otrocih ipd. pa tudi z izmenjavo informacij 

o otrocih s posebnimi potrebami, obveščanjem o zakonodajnih spremembah ter pri delu z 

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

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

s posebnimi potrebami: Po dogovoru s svetovalno službo ali na podlagi želj vzgojiteljic 

in staršev sem izvedla tudi občasne hospitacije v skupinah in svetovanja staršem ter 

strokovnim delavcem glede otrok, ki sicer (še) niso usmerjeni kot otroci s posebnimi 

potrebami, pri njih pa starši ali vzgojiteljice opažajo značilnosti, glede katerih so 

zaskrbljeni. Otroke sem opazovala v matičnih skupinah in pri individualnem delu, opažanja 

zabeležila, se o njih pogovorila s strokovnimi delavkami in starši ter skupaj s svetovalno 
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službo načrtovala obravnavo teh otrok v prihodnje (morebitni pričetek postopka za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, obisk strokovnjakov v zunanjih institucijah ipd.). 

 Sodelovanje z vodstvom vrtca: Z vodstvom vrtca sem uspešno in dobro sodelovala, npr. 

pri nabavi materialov potrebnih za delo, organizaciji dela ter dogovorih o strokovnem 

izpopolnjevanju. Vodstvo sem s potekom svojega dela (urniki, bolniške odsotnosti ipd.) 

redno seznanjala, delo pa sem usklajevala z njihovimi strokovnimi priporočili.  

 Sodelovanje na strokovnih skupinah: Skupaj s člani strokovnih skupin smo pripravili IP, 

polletne in letne evalvacij in si zastavljali nove cilje za otrokov napredek. Srečali smo se 

dva do trikrat letno. 

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

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

vrtce ter sodelovala pri projektih vrtca. 

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

institucijah: Prizadevam si za kakovostno sodelovanje z zunanjimi institucijami, kjer so 

otroci obravnavani. Z njimi sem izmenjevala informacije in usklajevala delo, kadar so se 

starši otroka s tem strinjali. 

 Dodatno strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z novostmi (tudi zakonodajnimi) 

na področju dela z OPP: Spremljala sem vabila na strokovna izpopolnjevanja ter različne 

seminarje za osebnostno ter strokovno rast. Spremljala sem tudi novosti na področju 

logopedije ter zakonodajnih sprememb ter individualno študirala različno strokovno 

literaturo.  

 

 

 

 

 

 

NAČRTI OZIROMA SMERNICE ZA PRIHODNJE DELO 
SREDSTVA Sredstva, ki so na razpolago za DSP je potrebno v sodelovanju z vodstvom 

in glede na potrebe posameznega otroka tudi v prihodnje sprotno 

posodabljati. 

POTEK 

DELA 
 Skupaj z vodstvom in svetovalno službo je potrebno načrtovati urnik, ki 

omogoča dovolj časa za mobilnost, pripravo prostorov in materialov, 

izmenjavo informacij s strokovnimi delavkami in zabeleženje opažanj. 

Urnik mora biti prilagojen otrokovim značilnostim in ostalim 

obravnavam, prostorskim možnostim za optimalno izvedbo DSP ter 

dinamiki skupine, v katero je vključen otrok. Predlagam izvajanje ur DSP 

pred zajtrkom in pa za starejše otroke, ki to zmorejo, izvajanje ur DSP 

po kosilu. S tem je na voljo več časa za mobilnost, sprotno zapisovanje 

opažanj in izmenjavo informacij z vzgojiteljicami ter umirjeno in 

kakovostnejše delo z otroki.  

 Nameniti čas tudi nadaljnjemu strokovnemu usposabljanju in izmenjavi 

informacij ter opažanj s strokovnjaki v zunanjih institucijah. 

 Skrb za dobro, redno in strokovno sodelovanje s strokovnimi delavkami, 

starši, svetovalno službo in vodstvom vrtca. Pri otrocih, ki so 

obravnavani v zunanjih institucijah pa spodbujati redno izmenjavo 

informacij in usklajevanje ciljev oziroma podpore, ki jo otroku nudimo 

za optimalen razvoj.  
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 Izredno pomembna je tudi na možnost preventivnega delovanja in čim 

bolj zgodnje obravnave, na primer obiska skupin ob začetnih znakih 

težav pri otroku, pravočasno nudenje pomoči oziroma usmerjanje v 

zgodnje obravnave. Za tovrstno delo je ob polni obvezi ur DSP manj 

časa, upam pa, da se bo z novo zakonodajo to spremenilo. 

 Izvedba ur DSP je odvisna od dobrega sodelovanja z ostalimi 

zaposlenimi v Vrtcu Domžale. Skupaj z vodstvom, svetovalno službo in 

strokovnimi delavkami se je potrebno prizadevati, da v sodelovanju s 

starši in zunanjimi strokovnjaki nudimo optimalne možnosti za razvoj 

vsem otrokom. 

 

 

Zapisala: Ula Dremel, profesorica logopedinja surdopedagoginja – logopedinja za DSP 
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ANALIZA DELA ORGANIZATORKE PREHRANE ZA ŠOLSKO 

LETO 2018/2019 

Simona Klarič 

1. PREHRANA PREDŠOLSKIH OTROK  (SPLOŠNO) 

 

Kot organizator prehrane v Vrtcu Domžale skrbim v sodelovanju z 6 KV kuharicami in 1 KV kuharjem, 

13 kuhinjskimi pomočnicami in vzgojnim osebjem za prehrano 720 predšolskih otrok in 55 zaposlenih  

v 43 oddelkih v 7 enotah Vrtca Domžale. Odgovornost in vse pripadajoče naloge za prehrano štirih 

skupin predšolskih otrok (70 otrok) v enoti Racman je septembra 2018 prevzela osnovna šola 

Dragomelj.  

Prehrana je v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej je pomembna v otroštvu. 

Prav zato so naša prizadevanja usmerjena v zagotavljanje zdrave prehrane, ki mora biti hkrati 

uravnotežena, varovalna, pestra in predvsem varna. Zavedamo se, da skrb za zdravje in odnos do zdravja 

nista prirojena, zato je potrebno to zavest razvijati že pri otrocih.  Veliko pozornosti namenjamo 

razvijanju ustreznih prehranskih navad otrok, pripravi in postrežbi jedi, tako da jim nudimo prijazno 

prehranjevalno okolje.   

V Vrtcu Domžale imamo:   

 centralno kuhinjo v enoti Gaj, v kateri dnevno pripravljamo povprečno 560 zajtrkov, 25 

dopoldanskih malic ( za otroke od 1-3 let iz lastne enote), 560 kosil in 525 popold. malic. Vsi obroki 

za otroke prve in druge starostne skupine se iz centralne kuhinje transportirajo v namenskih 

transportnih posodah v  dislocirane enote Mlinček, Kekec, Cicidom, Krtek in  Ostržek. Poleg tega 

se dnevno pripravlja še cca 3 kosila za posamezne zunanje odjemalce kosil. 

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

 2 lastni kuhinji :  
      V enoti Palček se pripravlja povprečno 180 zajtrkov, 42 dopoldanskih malic, 200 kosil in 160  

       popoldanskih malic za lastne potrebe ter 4 kosila za zunanje odjemalce.       

V enoti Racman je septembra 2018 lastno kuhinjo prevzela OŠ Dragomelj, ki od takrat skrbi poleg 

priprave obrokov za osnovnošolske otroke tudi za pripravo vseh obrokov za 4 oddelke predšolskih 

otrok Vrtca Domžale (70 otrok).   

 

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

 zajtrk od 8 ure do 8.15 ure  

 dop. malica okrog 10. ure 

 kosilo od 11.45 ure do 12.00 ure ter od 11.20.ure do 11.30 ure za otroke starosti 1-2 let 

 popoldanska malica  ob 14.30 uri. 

 

1.1.  Prehrana v vrtcu za najmlajšo starostno skupino otrok  

Skrbela sem za to, da so jedilniki in sama priprava obrokov prilagojena starosti najmlajših otrok 

in njihovim sposobnostim prehranjevanja. Prve mesece (do novega leta) smo za  najmlajše 

otroke pripravljali pretežno mlečne zajtrke, kosila so se pripravljala v taki obliki, da so bila 

primerna za prehrano najmlajših.  

Kasneje smo v dogovoru z vsako vzgojiteljico pričeli postopoma uvajat v prehrano najmlajših namesto 

mlečnih obrokov tak zajtrk, ki ga imajo otroci starejše starostne skupine. Za kosilo smo začeli 
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postopoma uvajati tudi različne vrste svežih solat in nekaterih jedi (stročnice, pizza, krompirjevi svaljki, 

svinjsko meso …). Od januarja dalje so se že tudi najmlajši otroci prilagodili na različne nove okuse 

hrane in začeli uživati vse vrste mešane hrane, tako kot starejši otroci.  

 

1.2.  Dietni obroki 
Dietna prehrana se je v lastnih kuhinjah in centralni kuhinji pripravljala za tiste otroke, ki so na podlagi 

zdravniškega potrdila o medicinsko indiciranih dietah potrebovali izločevanje določenih živil. 

V letošnjem šolskem letu Vrtec Domžale obiskovalo 23 predšolskih otrok (od skupnih 790), ki so 

potrebovali dietno prehrano, kar predstavlja 2,9 % vseh otrok.  Ugotavljam, da je bilo letos število otrok 

z medicinsko indicirano dieto precej manjše v primerjavi s preteklimi leti, kjer se je delež otrok z dietami 

gibal med 4,5 in 6 %.. 

 

Na podlagi zdravniških potrdil in v dogovoru s starši se pripravljajo dietni obroki v naslednjih kuhinjah:  

- v enoti Gaj za 18 predšolskih otrok iz lastne enote, Mlinčka, Kekca, Cicidoma, Ostržka in Krtka  

- v enoti Palček  za 2 predšolska otrok    

- v enoti Racman za 3 predšolske otrok  

 

 

Prilagojeni obroki so se potrebe predšolskih otrok pripravljali za naslednje medicinsko indicirane diete:   

 alergija na mleko in mlečne izdelke / 4 otroci 

 laktozna intoleranca /4 otroci 

 alergija na mleko, mlečne izdelke, jajca in izdelke, ki vsebujejo jajca /3 otroci 

 alergija na mleko ter  gastroezofagealni refluks/ 1 otrok 

 alergija na jajca in izdelke z vsebnostjo jajc ter oreščke / 6 otrok 

 celiakija / 2 otroka 

 presnovna bolezen (obroki, obogateni z maščobo) /1 otrok 

 občutljivost na posamezna določena živila (cimet, med, oreščke ali arašide…)  /2 otroka 

 

Vse leto sem načrtovala in nabavljala živila za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano ter pripravljala  

dietne jedilnike za najpogostejše diete in nekatere individualne diete. Živila za dietno prehrano sem 

nabavljala predvsem v specializiranih prodajalnah z dietno prehrano, nekaj pa v okviru javnih naročil. 

Načrtovanje dietne prehrane je potekalo v sodelovanju med starši, vzgojiteljicami in kuharji, ki 

pripravljajo dietne obroke.   

Katalog jedi z vsebovanimi alergeni stalno dopolnjujem in osvežujem na podlagi informacij o alergenih 

posameznih proizvajalcev.   
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2.  NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA PREHRANE 

 

Pri načrtovanju prehrane otrok upoštevamo Prehranske smernice v vrtcu in šoli in sicer tako, da prehrana 

v vrtcu:  

 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.  

 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 pestrost in visoke kvalitete živil; 

 če je le možno, dajemo prednost kvaliteti pred ceno; 

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

 izbiramo živila,  ki so  primerna letnemu času;  

 pretežno nabavljamo živila sproti in sveža; 

 se izogibamo prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem; 

 meso klavnih živali vsaj 3x mesečno nadomeščamo z ribami in najmanj enkrat tedensko pripravimo 

brezmesni obrok; 

 poudarek dajemo večjemu vključevanju stročnic in različnih žitnih kaš v prehrano; 

 v vsakodnevno prehrano redno vključujemo priporočene količine mleka in mlečnih izdelkov;  

 sladka živila vključujemo v jedilnik poredko in še takrat v takih količinah, ki ne škodujejo zdravju; 

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

 vsak dan so v vseh enotah na razpolago jabolka;  

 pri pripravi obrokov uporabljamo samo naravne začimbe; 

 prednost dajemo izdelkom brez vsebnosti aditivov;   

 peciva pretežno pripravljamo v domačih kuhinjah;   

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

konvekcijski peči namesto cvrtja);  

 skrbimo za to, da so v obrokih minimalne količine sladkorja in soli.   

 Omejujemo uživanje belega in pol belega kruha ter ga nadomeščamo z bolj zdravimi vrstami kruha 

(ajdov, ržen, črn, ovsen, pirin, kamutov, ječmernov, polnozrnat…);  

 belo moko čim več nadomeščamo s polnozrnato moko;  

 uporabljamo le kvalitetne maščobe (sončnično, repično, olivno olje) in se izogibamo uporabi 

margarin; 

 imajo otroci pijačo na razpolago ves dan (voda, voda z limono in nesladkan čaji);  

 zmanjšujemo količino sokov. Od sokov občasno ponudimo predvsem sokove brez dodanega 

sladkorja s 100% sadnim deležem, ki so kot sestavni del obroka; 

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

 v večjem obsegu vključujemo v prehrano lokalno pridelano hrano in ekološka živila iz vseh skupin 

živil. 

  

TUDI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU SMO NA PODROČJU PREHRANE USPEŠNO DOSEGLI 

ZASTAVLJENE CILJE:  

 V prehrano otrok smo vključili v povprečju 18 % količine živil ekološke pridelave iz vseh skupin 

živil: mleko in mlečni izdelki,  kruh in pekovski izdelki, keksi, goveje meso in mesni izdelki, 

raznovrstno sadje in zelenjava, vložena zelenjava, različna žita in  testenine, Crispy hrustljave 

kruhke, sokovi, med, jajca, marmelado ipd.  

 Velik poudarek smo dali lokalni oskrbi in slovenskemu poreklu. Kratke poti med pridelovalcem 

in potrošnikom vodijo v bolj varno in zdravo prehranjevanje in vzdržujejo »kondicijo« posameznika 

in lokalnega gospodarstva. Hrana iz naše bližine ima višjo hranilno vrednost, vsebuje več vitaminov 

in pomeni manjšo obremenitev za okolje. Zato sem se povezala s kmetijami, ki nam dobavljajo 

nekatera ekološka živila, ki jih pridelajo same : sokovi, jajca, rdeča pesa, različni žitni zdrobi in 

kaše, junčje meso in mesni izdelki, marmelada, mleko in  mlečni izdelki. 

http://lokalna-kakovost.si/kupujmo-domace-podprimo-lokalno-gospodarstvo/
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Obsežno smo vključevali sezonsko zelenjavo, pridelano na okoliški kmetiji in  lokalno pridelano 

sadje. Enkrat tedensko smo imeli pri zajtrku domače nehomogenizirano mleko iz kmetije Jamšek iz 

Most pri Komendi in 1-2x mesečno domač probiotični jogurt, občasno pa še domačo skuto in domač 

sveži sir iz kmetije Kranjc iz Kalc.  Pri pripravi obrokov uporabljamo izključno  sol iz Piranskih 

solin. Ocenjujem, da je v prehrani okrog 70 % živil slovenskega porekla od slovenskih 

proizvajalcev. 

 Tudi v letošnjem letu skrbimo za to, da v obroke vključujemo minimalne količine sladkorja in soli.  

 Zmanjševali smo tudi količino zaužitih sokov, saj smo otroke spodbujali predvsem k pitju vode 

ter uživanju svežega sadja. 

 V jedilnike smo uspešno vključevali veliko zelenjave na različne načine (zeleni ponedeljki brez 

mesa, zelenjavni krožniki pri zajtrku, zelenjavne juhe, solate iz raznovrstne zelenjave..).   

 Tudi letos smo nadaljevali s projektom »Zeleni ponedeljek«. S prehrano v ponedeljkih, ki je 

temeljila na brezmesnih jedeh, lokalni in v večjem obsegu ekološko pridelani zelenjavi in sadju, 

smo tako dosegli več ciljev: zmanjšali porabo mesa, povečali delež zelenjave v obrokih in tako 

posredno zmanjšali negativni vpliv na okolje.  

 Skrb je posvečena tudi temu, da z vso hrano ravnamo odgovorno, vendar menim, da bi lahko na 

tem področju prispevali tudi več.  

3. DELO ORGANIZATORJA PREHRANE V LETU 2018/19:  

Kot odgovorna oseba za načrtovanje prehrane za predšolske otroke, je v letošnjem letu moje delo 

zajemalo naslednje naloge:  

 priprava  mesečnih jedilnikov; 

 priprava dietnih jedilnikov za vse skupine diet (dieta brez mleka, brez jajc in oreščkov, brez mleka, 

jajc in oreščkov, laktozna intoleranca, celiakija…); 

 dnevno sodelovanje z vodji kuhinj v enotah Gaj in Palček ter z vsem kuharskim osebjem v 

dislociranih enotah; 

 sodelovanje z vodjo prehrane v OŠ Dragomelj in kuharskim osebjem v enoti Racman;  

 izvedba javnega razpisa za dobavo živil za obdobje od 2016 do 2019 v postopku ponovnega 

odpiranja ponudb;  

 mesečna in dnevna nabava živil glede na število prisotnih otrok v vseh enotah Vrtca Domžale; 

 načrtovanje materialnega poslovanja kuhinj, skrb za pravilno vodenje evidenc nabave in porabe 

živil v kuhinjah, skrb za redno vodenje evidenc o izdanih obrokih, skrb za redno izvajanje inventur 

mesečnih zalog živil in posredovanje mesečnih podatkov računovodstvu; 

 kontrola nad cenami dobavljenih živil v skladu z javnimi naročili; 

 sodelovanje z dobavitelji, po potrebi posredovanje reklamacij; 

 pridobivanje novih dobaviteljev, predvsem za dobavo ekoloških živil ter lokalno pridelane hrane;  

 spremljanje organizacije priprave, razdeljevanja in uživanja obrokov, dopolnjevanje in        

spreminjanje; 

 svetovanje in strokovna pomoč kuhinjskemu osebju;  

 sodelovanje pri organizaciji različnih prireditev v zavodu; 

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

 urejanje rešitev v zvezi s prehrano otrok, ki potrebujejo medicinsko indicirano dieto  (sodelovanje 

s starši, vzgojiteljicami, kuharji, ki pripravljajo dietne obroke, nabava dietnih živil ipd.);  

 nabava kuhinjskega inventarja in kuhinjske opreme za vse kuhinje (iskanje najugodnejšega 

ponudnika, zbiranje ponudb, nabava); 

 priprava izračuna normativov za število zaposlenih delavcev v posameznih kuhinjah; 

 priprava izračuna stroškov porabe živil za dnevno  prehrano otrok in sodelovanje z 

računovodstvom; 

 sodelovanje z institucijami, ki spremljajo področje prehrane: NIJZ, NLZOH in UVHVVR;  

 aktivno sodelovanje v aktivu organizatorjev prehrane in zdr. hig. režima ob-ljubljanskih vrtcev; 

 ostala dela po navodilih ravnateljice; 
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3.1.  Izvedba projektov pri prehrani otrok 

Z vsemi zaposlenimi v Vrtcu Domžale smo uspešno smo izvedli načrtovane projekte na 

področju prehrane:  

 »Zeleni ponedeljek« – vsak ponedeljek poudarek na brezmesnih obrokih, okoljsko 

pridelani in  ekološki hrani  

 Vsak tretji petek v mesecu smo imeli »Dan slovenske hrane«. Te dneve so bile na jedilniku 

tipične slovenske jedi in tudi živila so bila predvsem slovenskega porekla. 

 V »Tednu otroka« od 1.10. – 5.10.2018 sem pripravila jedilnik z najljubšimi jedmi, ki so 

jih izbrali otroci druge starostne skupine iz enot Mlinček in Ostržek.   

 »Tradicionalni slovenski zajtrk» -  v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano smo izvedli 16. novembra 2018 

 »Slavnostno kosilo…« - smo izvedli 19. decembra 2018  

 »Kosilo na prostem«  - izveden 6. junija 2019 

 

 

3.2.  Zagotavljanje varne prehrane  (HACCP sistem) 
V centralni kuhinji, lastnih  in  razdelilnih kuhinjah imamo vzpostavljen notranji nadzor po sistemu 

HACCP. Ta sistem omogoča strog interni nadzor nad živili, preventivno ukrepanje in urejeno 

dokumentacijo od nabave živil do zaužitja z namenom, da se proizvede varna hrana in da se prepreči 

kakršnokoli tveganje, povezano s prehrano in zdravjem otrok.   

Kot odgovorna oseba HACCP sem: 

 sproti urejala in dopolnjevala vso dokumentacijo v skladu z zakonodajo in novostmi za vse kuhinje.  

 seznanjala zaposlene v kuhinjah z novostmi na področju živil in prehrane (npr. ukrepi za zmanjšanje 

količine akrilamidov, transmaščob v hrani)  

 V skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 sem stalno dopolnjevala seznam vseh jedi, ki jih ponujamo 

v okviru redne prehrane in vsebujejo alergene, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost. 

 Teoretično usposabljala osebe za delo v kuhinji, novo zaposlene in tiste, ki so nadomeščale 

zaposlene v kuhinjah. 

 Kontrolirala HACCP evidence in ob morebitnih nepravilnostih svetovala zaposlenim. 

 Kontrola in svetovanje nad zdravstveno higienskim režimom v kuhinjah. 

 Zaposlenim v kuhinjah sem svetovala glede pravilnih postopkov prevzema, priprave, delitve, 

ravnanja z odpadki, deratizacijo in drugih postopkov v zvezi z varnostjo hrane. 

 V vseh kuhinjah sem izvedla presojo (verifikacijo) za preverjanje delovanja HACCP sistema.  

 V skladu z LDN sem 11. 4. 2019 izvedla letno HACCP usposabljanje za vse zaposlene v kuhinjah.  

 

Poleg internega nadzora imamo tudi pogodbo z NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 

hrano), ki opravlja zdravstveno higienski pregled v kuhinjah. Letos so  opravili zdravstveno higienski 

pregled vseh kuhinj, odvzeli vzorce hrane in brise na snažnost za mikrobiološke analize in sicer po 

dvakrat v centralni in lastnih kuhinjah, enkrat pa v razdelilnih kuhinjah.  

Povsod je bil ugotovljen ustrezen zdravstveno higienski režim in prav tako ustrezno vodenje internega 

notranjega nadzora po sistemu HACCP z vso vodeno dokumentacijo. Vsi ti rezultati so pokazatelji, 

da imamo v kuhinjah odgovorno kuharsko osebje, ki dnevno skrbi, da otroci in zaposleni v vrtcu 

uživamo dobro, zdravo in predvsem varno hrano. 
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3.3. Sodelovanje  z vodstvom, vzgojnim in kuharskim kadrom vrtca 
Sodelovanje z ravnateljico in pomočnicama ravnateljice je potekalo sprotno in sicer  v zvezi z 

načrtovanjem in izvajanem projektov s področja prehrane, v zvezi s sodelovanjem na prireditvah v vrtcu, 

v zvezi z organizacijo dela, načrtovanjem prehrane … Z vzgojnim kadrom sodelujem občasno po 

potrebi. Z vodji enot se je decembra 2018 na aktivu vodij enot obravnavala prehranska problematika, 

novi predlogi ter izboljšave. Z vodji obeh večjih kuhinj in ostalim kuhinjskim osebjem sodelujem 

sprotno.  

3.4. Usposabljanje in izobraževanje   
 19. – 20. 11. 2018 sem se udeležila 8. strokovnega posveta OPZHR «Odgovoren pristop do 

zdravja otrok«, v trajanju dva dni, ki ga je organiziral Inštitut za sanitarno inženirstvo. 

 8. in 9. 1. 2019 sem organizirala za vse strokovne delavke 3-urno predavanje »HACCP in 

uravnotežena prehrana otrok«, ki ga je izvedla klinična dietetičarka Andreja Širca Čampa. 

Predavanja sem se udeležila tudi sama.  

 11. 4. 2019  sem za vse zaposlene v kuhinjah izvedla HACCP izobraževanje, v trajanju 2,5 ure. 

 Sama se sprotno samoizobražujem tudi preko medijev, strokovne literature ter interneta ter z 

aktivnim sodelovanjem v Aktivu OPZHR ob-ljubljanskih vrtcev. 

 16. 5. 2019 sem se udeležila seminarja »Celostni pristop obravnave izbirčnosti/neješčnosti pri 

otrocih in odraslih«, ki ga je organiziralo Strokovno združenje nutricionistov in dietetikov. 

 29. 5. 2019 sem se udeležila izobraževanja glede uvedbe in aktivnostih GDPR:  

 Poleg tega se  samoizobražujem tudi preko medijev, strokovne literature največ pa z udeleževanjem  

in aktivnim sodelovanjem v aktivu organizatorjev prehrane in zdr. hig. režima ob-ljubljanske regije. 

 

 

 

Simona Klarič, univ. dipl. živ. teh.                                                                                                                                            
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ANALIZA DELA ORGANIZATORKE ZDRAVSTVENO-

HIGIENSKEGA REŽIMA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

Simona Tonkli Gornjak 

 

1. ORGANIZACIJA  

V šolskem letu 2018/2019 sem na področju zdravstveno - higienskega režima skrbela za 47 

oddelkov na 8 dislociranih enotah, v katere je bilo vključenih 860 otrok.   

Pravna podlaga za vzpostavljanje zdravstveno higienskega režima so določila v Zakonu o 

vrtcu (ZVrt) Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB in v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih za 

prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/13, 74/16 in 20/17), 

upoštevaje vsa priporočila in navodila strokovnih inštitucij.  

  

1. 1.  Delo organizatorja zdravstveno higienskega režima je zajemalo:  

o Spremljanje terminskega plana Programa promocije zdravja na delovnem mestu 2018-

2022.  

o Priprava in dopolnitev obstoječega dokumenta Načrta vzdrževanja internega 

vodovodnega omrežja za obvladovanje legionel, pregled in dopolnitve v skladu z 

novimi smernicami.  

o Spremljanje in nadzor nad izpolnjevanjem zdravstveno higienskih zahtev v vrtcu.  

o Skupaj z zaposlenimi sem spodbujala načine za delovanje vrtca kot zdravega in 

varnega okolja.  

o Skrb za preprečevanje in obvladovanje nastanka otroških nalezljivih bolezni 

(svetovanje strokovnim delavkam in izdelava navodil za preprečevanje širjenja 

nalezljivih bolezni).   

o Svetovanje zaposlenim, kako ravnati ob pojavu nalezljivih boleznih, bolezenskih 

epidemijah, ukrepi ob izjemnih situacijah (obveščanje staršev, obveščanja vzgojiteljic, 

čistilk) ter vodenje evidence o pojavu bolezni.  

o Uvajanje novosti in izboljšave pri postopkih del na higienskem področju.  

o Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, sanitarnega in sanitetnega materiala za vse enote 

ter vodenje evidence porabe po enotah.  

o Priprava, pregled dokumentov za javna naročila v sklopu čistil, čistilnih pripomočkov, 

sanitarnega in sanitetnega materiala za Vrtec Domžale. 

o Predlaganje in uvajanje novosti in izboljšave pri postopkih del na higienskem 

področju.  

o Kontakti z dobavitelji in po potrebi podajanje reklamacij glede dobavljenega 

materiala.  

o Vse leto sem sodelovala z območno enoto Ljubljana Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje, Zdravstveno inšpekcijo RS, Lekarno Domžale, ZD Domžale.  

o Sodelovala sem  z vsem strokovnim in tehničnim osebjem, ravnateljico in 

pomočnicami ravnateljice.   

o Evidenca poškodb otrok in zaposlenih ter primerno ukrepanje.   

o Opravljala sem še druga dela po navodilih ravnateljice.  
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2. VARNOST IN ZDRAVJE OTROK  

2.1. Bolezni  

Vsako leto ugotavljamo, da se še vedno dogaja, da nekateri starši pripeljejo v vrtec bolnega 

otroka. Skrb za zdravje in odnos do zdravja nista prirojena, zato je potrebno otrokom to 

odgovornost privzgojiti že v zgodnjem otroštvu, za kar pa jim moramo biti dober vzgled. Tak 

otrok deluje apatičen, se v vrtcu slabo počuti in ogroža zdravje preostalih zdravih otrok. Med 

letom sem spremljala pojave nalezljivih bolezni v posameznih enotah, strokovnim delavkam 

svetovala pri izvajanju ustreznih higienskih ukrepov ob pojavu bolezni ter pripravljala obvestila 

in navodila strokovnim delavkam in tudi staršem. Na splošno so bili otroci zdravi, saj ni bilo v 

enotah nobenega večjega števila obolelih oz. pojava epidemije.   

Največkrat so se pojavljala prehladna obolenja, pozimi nekaj virusnih respiratornih infektov, 

različna virozna obolenja, bolezen rok, nog in ust, vnetja oči tudi nekaj primerov gripe in 

otroške bolezni (norice, škrlatinka). V letošnjem letu smo imeli tudi primer RSV –virusa, 

virusni meningitis ter primer  virusa moluski. Tekom leta se je največkrat pojavljala glistavost 

in ušivost. Sledili so ukrepi, in sicer obveščanje staršev o pojavu glist in uši. Vzdržujemo čisto, 

varno in zdravo bivalno okolje, ki zajema osebno higieno, higieno prostorov, opreme, igrač, 

perila ter razkuževanje igralnic in predmetov. 

  

3. ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V VRTCU  

V sodelovanju s pomočnico vzgojiteljice Katarino Kos Juhant, ki je prevzela nadzor nad 

čiščenjem in svetovanjem zaposlenim v zvezi s čiščenjem po enotah vrtca ter čistilnim 

servisom po potrebi. 

3.1.  Sistem čiščenja  

Vrtec Domžale ima v vseh svojih enotah zaposlenih 13 čistilk, od katerih je 5 zaposlene na 

delovnem mestu čistilke polni delovni čas, 8 pa krajši delovni čas (2, 4  6 ali 7 ur).   

V enotah Vrtca Domžale sem izvajala naslednje naloge:  

o Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, rezervnih delov, sanitetnega in sanitarnega 

materiala za vse enote po predhodnih naročilih (zbirniki po enotah za trimesečno 

obdobje).   

o Svetovala in izvajala občasen nadzor nad čiščenjem, opozarjala na morebitne 

pomanjkljivosti ter kontrola odprave nepravilnosti.  

o Organizirala izvedbo izrednih čistilnih del z sodelovanjem z zunanjim čistilnim 

servisom (generalno čiščenje, čiščenje stekel in žaluzij).  

o Kontakti z dobavitelji in po potrebi podajanje reklamacij glede dobavljenega materiala 

o Organiziranje izobraževanja za zaposlene za varno uporabo čistil in pripomočkov za 

delo. 

  

 

 



62 

3.2.  Sodelovanje z vodstvom, strokovnimi in tehničnimi delavci  

o Pogovor z vodstvom predvsem glede porabe materiala in pripomočkov, uvajanja 

novosti, organizacije različnih del, zastavljenih projektih in ciljih ter tekoči 

problematiki.   

o Redna naročila in sprotno dogovarjanje o potrebnih nakupih in dobavi različnega 

blaga.  

o Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, rezervnih delov, sanitetnega in sanitarnega 

materiala za vse enote po predhodnih naročilih (zbirniki po enotah za trimesečno 

obdobje).   

o Naročila in nabava delovne obutve in oblačil.  

o Naročanje delavcev vrtca na obdobne zdravniške preglede. 

o Dogovarjanje z zunanjimi izvajalci o izrednem oz. generalnem čiščenju prostorov.  

  

                                                                 Organizatorka zdravstveno higienskega režima:  

                                                                                     Simona Tonkli Gornjak 
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PREDLOG STRUKTURE ODDELKO VRTCA DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019  

 

Oddelki 

Palče

k 

Vir 

Št. 

otr. 

Cici- 

dom 

Vir 

Št. 

otr. 

Kekec 

Rado- 

mlje 

Št. 

otr. 

Mlin 

ček 

Rad. 

Št. 

otr. 

Ostr- 

žek 

Rodica 

Št. 

otr. 

Rac- 

man 

Drag

. 

Št. 

otr. 

Kr- 

tek 

Ihan 

Št. 

otr. 

Gaj 

Pre- 

serje 

Št. 

otr. 

Skupaj 

oddel-

kov 

 

Skupaj 

otrok 

1-2 let 

homog. 

2 28 1 14 1 14 - - 1 14 1 14 2 28 1 14 9 126 

2-3 let 

homog. 

2 28 1 14 1 14 1 14 - - 1 14 2 28 2 28 10 140 

2-4 let 

kombi- 

nirani 

- - - - - - 1 19 1 19 - - - - - - 2 38 

3-4 let 

homog. 

2 38 - - - - - - - - 1 19 3 57 1 18* 7 132 

4-5 let 

homog. 

1 24 - - - - - - - - - - - - 1 24 2 48 

5-6 let 

homog. 

1 24 - - - - - - - - - - 1 22** 1 24 3 70 

3-5 let 

heterog. 

1 23«* 1 21 1 19** - - - - - - 1 20* 1 24« 5 107 

4-6 let 

heterog. 

1 21«*** 1 24« 1 22«** 1 24« 1 20* 1 23« 

*     

     

2 41* 1 24« 9 199 

Skupaj 10 186 4 73 4 69 3 57 3 53 4 70 11 196 8 156 47 860 
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ANALIZA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI  V VRTCU 

DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI POVEZUJEJO VSE 

ENOTE 

MALI SONČEK  

GIBALNI/ŠPORTNI PROGRAM 

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 gibalnega/športnega programa Mali sonček: 

 Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu z raznovrstnimi dejavnostmi, ki 

vključujejo sodobne športne pripomočke.  

 Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa.  

 Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa. 

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

starostnih obdobjih. 

 

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). Preverjanje predpisanih gibalnih/športnih nalog ter kasneje podelitev nagrad in 

priznanj je bilo le sklepno dejanje daljšega obdobja igre in vadbe. 

Program Mali sonček se je izvajal v vseh enotah Vrtca Domžale in je poleg dejavnosti v  

posameznih enotah vključeval skupne projekte Vrtca Domžale, ki so se zvrstili preko celega 

leta: 

 Igre na snegu in učenje smučanja 

 Rolanje 

 Spretnosti vožnje s kolesom 

 Plavalni tečaj (v Vodnem mestu Atlantis; izvajalec: Azimut šport) 

 Skupaj v gore 

 Športno popoldne 

 Biba pleše in Mala biba pleše 



66 

 Športna vadba v telovadnici 
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Realizacija programa mali sonček v šolskem letu 2018 – 2019: 

  

PROGRAM 

 

ŠTEVILO OTROK 

C
IC

ID
O

M
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
14 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
15 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
21 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
9 

G
A

J
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
32 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
25 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
37 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
48 

K
E

K
E

C
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
14 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
14 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
8 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
18 

K
R

T
E

K
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
32 

ZELENI 

za otroke od 3. –4. leta starosti 
46 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
45 

RUMENI 

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
44 

M
L

I

N
Č

E

K
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
14 



68 

 

 

 

 

 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
19 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
17 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
6 

O
S

T
R

Ž
E

K
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
12 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
9 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
13 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
10 

P
A

L
Č

E
K

 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
37 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
37 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
41 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
41 

R
A

C
M

A
N

 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
14 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
14 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
7 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
21 

 SKUPAJ: M: 169  Z: 179  O: 189  R: 197 

 SKUPAJ: 734 



69 

BIBA PLEŠE IN MALA BIBA PLEŠE 

PLESNA DEJAVNOST  
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ENOTA CICIDOM 

 MALA BIBA PLEŠE 

V skupini Zajci je potekala 

obogatitvena dejavnost Mala biba 

pleše, v katero je bilo vključenih 14 

otrok. Dejavnost je potekala vsak 

četrtek. Otroci so se pri dejavnosti 

seznanjali z osnovami ritma, gibanja 

v prostoru ter stvarjanja s telesom. 

Spoznali so različne zvrsti plesa.  

Pri plesu smo večkrat uporabili tudi 

trakove in balone, s katerimi so otroci 

zares uživali. Otroci so se dejavnosti 

radi vključevali ter z veseljem 

sodelovali, hkrati pa so se prepustili 

gibanju in glasbi ter se ob tem zabavali. Pripravili smo kratek nastop za babice in dedke, ki so 

nas obiskali v mesecu marcu. Cilj, ki je bil pri obogatitveni dejavnosti zastavljen, je bil tako v 

celoti realiziran. 

 

 BIBA PLEŠE 

Zaradi velikega števila otrok (vsi otroci obeh starejših skupin) sem izvajala obogatitveno 

dejavnost vsak petek, vendar en teden z eno in drug teden z drugo skupino. Vsakič sem otroke 

tudi razdelila na polovico, saj so tako lahko lažje sledili. Kot navadno, sem tudi letos začela z 

več improvizacije in kasneje dodajala več koreografij. Izbiro glasbe in obliko gibanja sem 

prilagodila tudi na tematske 

sklope. Tako smo v skupini 

Miške plesali na pesem 

Čarovnica Mica in delali sadno 

solato, v skupini Mucki pa smo 

s plesom v paru ponazarjali 

odnos med planetom in 

njegovim satelitom. Krog, 

kolona in obliko polža smo 

usvojili, čeprav potrebujejo mlajši malce več vzpodbud. Dobro se je obnesel ples z lastno 

plišasto igračo, ki so jo otroci za domačo nalogo prinesli v vrtec. Omeniti pa moram tudi gibalno 

zgodbo Igrače na potovanju, s katero smo vadili plesno in gibno izražanje. Glasbeno podlago 
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smo dobili z glasbenih CD-jev (Tri muce, Najlepše pesmi za otroke, Biba pleše 2 in Svetovne 

klasične uspešnice), nekaj pa smo poslušali tudi preko interneta. 

Omeniti moram še interno izobraževanje Biba pleše 3, ki ga je vodila strokovna delavka Mira 

Vrankar in mi je pomagal pri oblikovanju novih idej in koreografij. 
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ENOTA GAJ 

 MALA BIBA PLEŠE  

Brezplačna obogatitvena dejavnost, Mala biba pleše, je v naši enoti potekala vsako sredo 

dopoldne. Dejavnost sem najprej izvajala samo s skupino Polžki (1–2), v kateri so bili sami 

novinci. Dejavnost je sprva potekala kar v naši igralnici, saj so jo otroci najbolje poznali in se 

v njej počutili varne. Otroci so me, z izjemo posameznikov, sprva le opazovali, nato pa postajali 

vedno bolj pogumni, gotovi vase in posledično tudi vse bolj aktivni. Čas izvajanja sem 

postopoma podaljševala na 30 minut. Z mesecem januarjem smo obliko izvajanja nekoliko 

spremenili, tako da so se v dejavnost začeli vključevati tudi otroci iz skupin Medvedki (2–3), 

Zajčki (2–3) in Ježki (3–4). Vsako sredo so se v dejavnost tako vključili po trije otroci iz vsake 

skupine, dejavnost pa je potekala v telovadnici. Glede na starost otrok in zasedbo vključenih je 

bilo pri dejavnosti potrebne kar nekaj improvizacije, saj so se npr. včasih v dejavnost vključili 

bolj tihi in zadržani otroci, včasih pa ravno obratno. Z otroki smo se vedno najprej ogreli in se 

ob gibalnih igrah ali bibarijah tudi sprostili. V osrednjem delu smo se gibali ob uporabi zvočil 

in malih instrumentov ter postopoma ločili različne ritme. Plesali smo ob petju in glasbi; včasih 

samo instrumentalni, ki je otroke spodbudila k doživljanju in izražanju slišanega. Dejavnost 

smo zaključevali s sprostitvenimi dejavnostmi, ob katerih so se otroci umirili, sprostili in se 

osredotočili nase.  

Otroci so se dejavnosti zelo radi udeleževali, tako da smo izvajanje podaljšali do konca meseca 

maja. Meni, kot izvajalki, je dejavnost sprva prinašala nekaj negotovosti, ker so bili otroci 

mlajši in toliko bolj nepredvidljivi, vendar mi je vedno znova in znova predstavljala tudi izziv, 

ki sem se ga lotevala z veseljem, tako da se že veselim novega šolskega leta in novih plesnih 

dogodivščin.  

 

     

              

             

                                                                                               Izvajalka: Mira Vladimira Vrankar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 BIBA PLEŠE 

         

            Brezplačna obogatitvena dejavnost, Biba pleše, je v naši enoti potekala vsak petek 

dopoldne, udeleževali pa so se je otroci iz oddelkov 4–5 in 5–6, torej otroci iz skupin Miške, 

Ptički in Sove.  

Dejavnost je bila sestavljena iz uvodnega dela, v katerem smo se igrali gibalne in socialne igre 

ter se ogreli. V glavnem delu smo se osredotočili na ples in plesno izražanje, zaključek pa 

namenili sprostitvi.  

Dejavnost sem načrtovala tako, da je zajemala več različnih aktivnosti: plesov, plesnih iger …, 

tako da je vsak otrok lahko našel nekaj zase. Otroci so imeli vsakič, ob koncu dejavnosti, 

možnost izraziti, kaj jim je bilo všeč in kaj ne, kar mi je bilo v pomoč pri nadaljnjem 

načrtovanju. 

Naši plesni petki so bili pestri. Gibali in plesno izražali smo se ob uporabi zvočil, malih 

instrumentov, plesali ljudske plese, plese ob petju in različni glasbi, se igrali plesne igre, v ples 

vključevali tudi različne pripomočke npr. trakove, igrače, časopis itn. Oblikovali smo različne 

plesne formacije, glasbo poslušali, jo poskušali začutiti in izraziti. Z glasbo in plesom smo 

eksperimentirali, plesali tudi sede, miže … in ugotavljali, da ples ne pozna meja. Dejavnost 

smo zaključevali z aktivnostmi ob katerih smo se sprostili in umirili npr. z masažami, s 

poslušanjem glasbe, z osredotočanjem nase. 

Petkovega plesnega dopoldneva smo se znova in znova veselili tako otroci, kot tudi jaz, tako 

da smo čas izvajanja podaljšali do konca meseca maja.  

 

      

             

 

                                                                                               Izvajalka: Mira Vladimira Vrankar 
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ENOTA KEKEC 

 BIBA PLEŠE V KEKCU 

 

 

Brezplačna obogatitvena dejavnost Biba pleše je v enoti potekala vsak ponedeljek od oktobra 

do aprila v dveh skupinah. Otroci (3 – 5 let in 4 – 6 let) so imeli možnost izbire glede udeležitve 

dejavnosti. Zaradi velikega števila otrok, ki so se dejavnosti želeli udeleževati, sem jih razdelila 

v tri skupine. 

Letos sem otrokom ples in glasbo poskušala približati s pomočjo lutke, gosenice Bibe, ki mi je 

pomagala pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti. Otroci so bili nad lutko zelo navdušeni.  

Tekom dejavnosti smo se srečali z malimi inštrumenti in igranjem nanje. S pomočjo malih 

inštrumentov so se otroci seznanili z ritmom. Včasih so dejavnosti potekale povsem sproščeno 

z izražanjem otroške domišljije. Po koncu vsake dejavnosti so imeli otroci možnost, da so 

povedali svoja občutja. To mi je pomagalo pri načrtovanju naslednjih dejavnosti.  

Plesno popotovanje je bilo zelo zanimivo. Plesali smo ljudske plese, plesu smo večkrat dodali 

petje in glasbo, se plesno izražali v različnih položajih, se plesno izražali v gibalnih igrah in 

igrah zaupanja ter v ples vključevali različne pripomočke npr. jesensko listje, obroče, male 

inštrumente itd. Vsaka dejavnost se je zaključila tako, da smo se umirili in sprostili ob 

poslušanju glasbe, masažami ali vodenimi vizualizacijami. 

Dejavnost Biba pleše mi je dala možnost vpogleda v potrebe otrok. Odkrila sem, da otroci čutijo 

potrebo po gibanju, radi plešejo in poslušajo različno glasbo. 

Dejavnost sem vodila do 15. 4. 2019, nato pa je zaradi menjave enote moje delo prevzela 

pomočnica vzgojiteljice Eva Jerman.  

 

 

 

 

Izvajalka: Sandra Kregar, pomočnica vzgojiteljice 
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ENOTA KRTEK 

 MALA BIBA PLEŠE   

 

Plesno dejavnost Mala biba pleše sem v tem šolskem letu izvajala kar v štirih skupinah 

(Pikapolonice, Gosenice, Mravljice in Polžki). Izvajala sem jo 1× mesečno od oktobra do maja 

z vsako skupino posebej. Ker so bili otroci iz skupine Pikapolonic in Gosenic mlajši sem 

dejavnosti prilagajala tako, da so lahko sledili vsi otroci. Pesmi sem izbirala primerne letnemu 

času oz. obdobju v katerem smo bili. Za vzpodbudo in motivacijo sem na začetku dejavnosti 

uporabila različne pripomočke (aplikate, lutke, knjige…), nato pa sem prešla na plesno 

dejavnost. Ob koncu dejavnosti smo se vedno pogovorili kaj smo se novega naučili in na koncu 

je vsak otrok dobil štampiljko z glavnim motivom lika v pesmi, ki smo jo poslušali. Štampiljke 

so bile otrokom še dodatna motivacija za delo. Nekateri otroci so me že takoj na začetku 

spraševali katero štampiljko bodo dobili danes.  

Otroci so se veselili naših srečanj saj so ob različni glasbi, ki sem jo izbirala lahko plesno 

izražali z različnimi oblikami gibanja. Veselili smo se naših druženj in pridobivanja novih 

znanj. Opažala sem, da so razne pridobljene plesne gibe uporabljali tudi kasneje ob drugih 

plesnih dejavnostih.  

 

Tina Jordan 
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 BIBA PLEŠE  

 

 

V letošnjem šolskem letu sem izvajala obogatitveno dejavnost Biba pleše za tri skupine -  

Miške, Kresničke in Čebelice. Plesno dejavnost sem izvajala enkrat mesečno od oktobra do 

maja, s vsako skupino posamezno. Otroci so se vsak mesec razveselili mojega obiska. 

Kot sem načrtovala že v 

začetku šolskega leta, sem 

otrokom predstavila različne 

plese in različne glasbene 

podlage. Nisem se držala 

neke rdeče niti, ampak sem 

otroke po končani plesni 

dejavnosti vprašala, kakšne 

želje imajo in kaj naj jim 

predstavim. Tako smo 

spoznali plese v krogih, ples 

v paru in posamezne plese, 

kjer so se lahko izražali tudi 

sami. Ob izvajanju sem jih 

motivirala z različnimi 

rekviziti kot so plišaste 

živali, barvni trakovi, tudi s 

pomočjo knjige. Otroci so zelo sodelovali, predvsem starejši otroci niso imeli težav s 

koncentracijo in izvajanjem, medtem ko mlajše sem morala med plesom tudi opozoriti ali pa 

prenehati in začeti ponovno. Po vsakem plesu pa smo se usedli v krog se umirili, globoko 

zadihali in se objeli.  

Z vsako plesno dejavnostjo so potekala prijetna druženja in dobra volja. Otroci pa so dosegli 

zastavljene cilje, katere sem si zadala na začetku šolskega leta. 

 

Barbara Gorič 
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 BIBA PLEŠE 

 

 

Plesno dejavnost Biba pleše sem izvajala z 

otroki skupine Žabice in Čmrlji. Biba pleše je 

potekala od oktobra do marca enkrat mesečno. 

Naše krajše izvajanje Bibe pleše je bilo 

povezano z menjavo kadra. V plesne dejavnosti 

so bili vključeni vsi otroci posamezne skupine, 

skupaj 48 otrok. Dejavnosti sem načrtovala 

tako, da so zajemale ogrevanje, osrednjo plesno 

dejavnost in umiritev. Vključevala sem različne 

plesne igre, gibalno-rajalne igre, koreografije, 

banse, masaže, vodene vizualizacije, meditacije, 

sproščanja ob glasbi. Dejavnosti sem prilagodila 

starosti otrok, a ker so bili otroci stari med 4 in 6 let, sem lahko vključila tudi zahtevnejše in 

kompleksnejše plesne koreografije. Preko plesa 

so se otroci zavedali svojega telesa in prostor, 

krepili koordinacijo, pridobivali občutek za 

ritem, se učili različnih plesnih korakov, preko 

plesa so izražali svoja čustva, predvsem pa so v 

plesu uživali. Otroci so se Bibe pleše vsakič 

znova veselili, prav vsi so pri njej aktivno 

sodelovali, upoštevali dana navodila in si hitro 

zapomnili nove plesne korake oz. koreografije.  

                                                                                               

 

 

Kaja Ljubi 
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ENOTA MLINČEK 

 BIBA PLEŠE, MLINČEK 

Obogatitvena dejavnost Biba pleše je potekala v okviru obogatitvene dejavnosti v okviru 

sodelovanja z najstarejšo skupino.  Otroci so si lahko izbrali pri kateri dejavnosti bodo tisti 

petek aktivno sodelovali. Biba pleše je potekala v treh delih in sicer uvodni, osrednji del ter 

zaključek. V uvodnem delu smo se pozdravili z »bibinim pozdravom« in bansom oziroma 

vajami za ogrevanje, ki so jih izbirali in lahko tudi vodili otroci sami. Pogovorili smo se tudi o 

poteku dejavnosti. V osrednjem delu dejavnosti smo spoznavali različne slovenske ljudske 

plesne igre za otroke, poudarek pa je bil tudi na plesnem ustvarjanju. Pri tem so bili otroci 

spodbujeni k ustvarjanju ob glasbi, z ali brez drugih plesnih spodbud (palice s trakovi, rutke, 

listi dreves, blago, igrače). Plesno dejavnost smo običajno  zaključili z igrami za sprostitev 

(vodene vizualizacije, masaže za otroke). Pri vseh dejavnostih pa so otroci bili spodbujeni k 

lastni aktivnosti in sicer tako, da so sooblikovali potek dejavnosti. Opazili smo, da so se otroci 

plesne igre, ki so jih spoznali v okviru dejavnosti Biba pleše, izvajali tudi sami v času proste 

igre. 

                                                                                                     

 

 

 

Izvajalka: mag. prof. inkluz. ped. Maja Cerar Jeretina 
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 MALA BIBA PLEŠE, MLINČEK 

Dejavnost sva vodili skupaj s pomočnico vzgojiteljice in vanjo vključevali vse otroke.  Spoznavali smo 

nekateri rajalne igre, plesali ob otroški glasbi in spoznavali že oblikovane plese. Otroci so zelo 

muzikalični, imajo dober ritem in radi plešejo. Pomemben je najin odnos in najino sodelovanje, saj 

otroci v tej starosti predvsem posnemajo izvajalca in njegov odnos do plesa. Dodali smo tudi nekaj 

sprostilnih vaj in vaj za umirjanje in dihanje. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Izvajalka: dipl. vzg.: Dragica Repanšek 
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ENOTA OSTRŽEK 

 MALA BIBA PLEŠE 

V skupini 1,5—2,5 let  je od oktobra do konca aprila  potekala obogatitvena dejavnost Mala 

biba pleše. Enkrat tedensko smo po zajtrku rajali in plesali. Otroci so sprva zaznavali lastno 

telo, možnosti gibanja, razsežnosti 

prostora in njegove omejitve, zvoke in 

podobno.  Z uporabo različnih 

pripomočkov smo obogatili čutno 

zaznavo in motivacijo. Najmlajši so v 

jesenskem času večinoma le opazovali 

starejše otroke, nato pa so se vedno 

bolj aktivno vključevali v dejavnost. 

Ples nas je povezal s starejšimi otroci 

na novoletnem in pustnem rajanju. 

Včasih smo se pridružili starejšim 

otrokom in se od njih učili preprostih 

rajalnih plesov, kačo vit in kolo.  

 

  

 

Nena Orehov 
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 BIBA PLEŠE 

»BIBA PLEŠE« sem v starejših dveh skupinah vodila od  začetka oktobra do maja, enkrat 

tedensko. Ob sredah smo se srečevali glede na interes otrok. Včasih je bila plesna skupina bolj, 

včasih manj številčna, včasih smo imeli plesno uro za skupino Pikapolonic posebej in za 

skupino Metuljev posebej. Včasih so plesali skupaj.  

Otroci so zaznavali in obvladovali lastno telo pa tudi plesno izražanje v odnosu do drugih 

plesalcev, prostora, glasbene podlage. Mnogokrat smo uporabili pripomočke (mali instrumenti, 

trakovi in podobno), včasih pa smo se poslužili le tega, kar smo sposobni izraziti s telesom, 

zvoki. 

Tekom leta so se k dejavnosti »BIBA PLEŠE« zvrstili vsi otroci, tako da so vsi sodelovali pri 

nastopih za starše in stare starše. 

 

 

 

 

 

Marjeta Osolin 
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ENOTA PALČEK 

 BIBA PLEŠE 

 

SKUPINI METULJI IN MEDVEDKI 

CILJ:  Spodbujanje radovednosti in veselje do plesnih dejavnosti ter doživljanje ugodja v 

gibanju. Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja, usvajanje osnovnih gibalnih 

konceptov npr. zavedanje prostora (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in 

odnosov med deli lastnega telesa, med predmeti, med predmeti in ljudmi, med ljudmi. 

Spoznavanje različnih plesnih formacij. 

VSEBINA: Otrok spoznava ples, gibanje v različnih formacijah, ob govoru, petju, glasbi, z in 

brez rekvizitov. 

EVALVACIJA:  

Vsi otroci so sodelovali v plesnih dejavnostih ob glasbi ali brez nje z rekviziti ali brez njih. 

Spoznavali so ljudske plese, ples ob glasbi v paru ali posamezno ter z različnimi rekviziti 

(ples z rutkami, z medvedkom, s knjigo). Medsebojno so se povezovali in se predstavili z 

ljudskim plesom tudi na javni prireditvi ob občinskem prazniku v Domžalah.  

 

SKUPINA ZAJCI 

GLOBALNI CILJ:  

 Omogočanje in spodbujanje plesne dejavnosti otrok; 

 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju. 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger; 

 Razvijanje plesne in glasbene ustvarjalnosti; 

 Pridobivanje in spoznavanje osnov plesa; 

 Razgibavanje, sprostitev in uživanje v plesu; 

 

V skupini Zajci smo v šolskem letu 2018/2019 tekom celega leta izvajali obogatitveno 

dejavnost Biba pleše. Izvajalki sva bili Katja Lah in Mojca Firm, sodelovalo pa je vseh 21 otrok 

v skupini. Izvajali smo rajalne in gibalne igre, si izmišljali različne gibe, gibalna zaporedja in 

telesne položaje. Plesali smo v različnem tempu in ritmu, se igrali bibarije. Preizkušali smo se 

v improviziranju – plesu z rekviziti, se sproščali ob instrumentalni glasbi. Tekom leta smo 

spoznali tudi nekaj postopkov masaž za otroke, igre zaupanja in sodelovanja, ter gibalne 

zgodbe. Prav tako pa smo se naučili nekaj koreografij otroških plesov kot so Ob bistrem potoku 

je mlin, Rašplja, Od glave do peta, Vlak, Pingvini, Snežak in druge. 
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ENOTA RACMAN 

 BIBA PLEŠE               

 

 

Z otroki smo enkrat tedensko odšli v zgornji 

večnamenski prostor, kjer smo vsakokrat pričeli 

z ogrevalnimi vajami. Včasih so ogrevanje 

vodili otroci, včasih sem jim na pomoč 

priskočila jaz. Vaje za ogrevanje so otrokom 

zelo pripomogle k pripravi na ples, saj so tako 

lažje sledili stvarem, ki so sledile. Bodisi pri 

učenju novega plesa, plesnih igrah, plesu s 

trakovi, baloni ali pa pri ljudskih rajalnih 

plesih. Za konec smo se umirjali z vajami za 

umiritev ob spremljavi instrumentalne glasbe za 

sprostitev, se z masažami za otroke prijetno 

sprostili ali pa ob preprostem poslušanju 

svojega utripa srca umirili svoje telo. Otroci so 

se vedno razveselili, ko je napočil čas za Bibo 

pleše. Vsi so aktivno sodelovali in z nasmehom 

na obrazu z veseljem sodelovali ob ponujenih 

dejavnostih.  

 

 

Mateja Vuk 

 

 

 
 

     



84 

 MALA BIBA PLEŠE 

 

Obogatitvena dejavnost Mala biba pleše je v skupini »Račke« potekala dvakrat mesečno. 

Sodelovalo je 14 otrok, starih od 2 – 3 leta. Na začetku smo spoznavali osnovne korake, hojo v 

krogu v smeri urinega kazalca, pridobivali prostorsko predstavo ter usklajenost. V skupini 

»Račke« so otroci mlajši, zato sva s pomočnico prilagodili plesne dejavnosti. Veliko smo peli, 

poslušali glasbo, za popestritev pa smo vključili tudi rekvizite. 

Gibalne elemente smo povezovali z elementi časa, prostora in ritma. Usvojili smo rajalne plese, 

bibarije, rajalne igre in igrali na male inštrumente. Plesne dejavnosti smo najlažje usvojili tako, 

da smo pesem uprizarjali z plesnimi gibi. Otrokom sva predstavili tudi jogo za najmlajše, pri 

kateri so otroci neizmerno uživali. Nastopali smo za babice in dedke, za starše in otroke iz 

ostalih skupin v vrtcu. 

Najin namen te dejavnosti je bil, da so otroci ob glasbi sprostili in doživeli ugodje, se seznanili 

z ljudsko in klasično glasbo, ter usvojili osnovne gibalne koncepte. 

 

Urška Baloh in Jana Kotnik 
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IGRE NA SNEGU   

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom 2018/ 2019 smo tudi letošnjo zimo v vseh enotah Vrtca 

Domžale organizirali obogatitveno dejavnost Igre na snegu. Dejavnost  je potekala na igriščih 

vrtcev pod vodstvom strokovnih delavcev Vrtca Domžale.  

Dejavnost je potekala v mesecu januarju 2019, ko so bili za to primerni pogoji ter dovolj snega, 

po urniku, ki so ga pripravile vzgojiteljice v enoti. 

 

 

 

 

 

ENOTA TERMIN IZVEDBE 

ŠTEVILO 

SODELUJO

ČIH OTROK 

IZVAJALCI 

(STROKOVNI DELAVCI) 

CICIDOM 9,.17., 18, 21-24.1. 2019 73 A.Maravič, F. Kunavar, K.Repnik, D. Nograšek, L. 

Habjan, D. Iršič, B. Žebaljec 

GAJ 21.-25.1. 2019 

9.-11.1., 18.-22.1. 2019 

19, 22. in 23.1. 2019 

9., 18.-22.1. 2019 

18.-25.1. 2019 

21.-25.1. 2019 

21.-25.1. 2019 

14,13,12,14,12 

20,22,23,21,18 

23,15,14 

23 

21 

13,11,12,14 

10,11 

J. Bizjak, T. Čosič 

M. Svetlin, P. Kociper 

B. M. Ilnikar, S. Pogačar 

M. Novak, K. Cerar 

S. Orešek, A. Gerbic 

M. Grošelj, A. Repanšek 

T. Avsec, L. Panič 

KEKEC 7.,9.,21.-24.1.2019 40 J. Ljubi,, I. Orehek, 

M. Krištof 

 

KRTEK 18.1.2019 Cca 197 Matkovič, Svetlin,Dragar Ribič, Ristić,Perpar 

Ibrčič, Lukan,Strojan, Drobež, Trapić, Jordan 

 Zemljič Kociper,Novak, Bešter,Ljubi, Gabor 

 Frol Štefan, Kunavar,Ropotar, Verbič Oštir 

MLINČEK  14 

19 

23 

 D. Repanšek, U. Miklavčič       

M. Cerar, P. Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

 

PALČEK 9.1, 23. 1.-25. 1. 2019  Cca 180 U.Dragar,V.Kolenc, M.Volf,A. Kern, P. Keržan, T. 

Vozel,S.  Mikić, N. Trdin, E. Milunić, Molk P., A. 

J. Jovan, A. Čebulj 

A. Andrić, D. Svetlin K., L.Jereb,V. Pestotnik,B.  

Kunilo, J. Jamšek,M. Firm, B. Perša, T. Lavtižar 

OSTRŽEK 23.-25. 1. 2019 24 ,19, 14 

 

T. Mišmaš, N. Okorn, M. Osolin,  

L. Peterka, D. Kališek, N. Orehov 

RACMAN 23. 1. 2019 

24. 1 .2019 

25. 1. 2019 

17, 21, 13 

15, 21 

 

14, 23, 12 

K. Kos Juhant, N. Lukman, M. Vuk, U. Baloh, J. 

Kotnik 

K. Kos Juhant, N. Lukman , A. Kermavnar, Š. 

Štrekar 

A. Kermavnar 

K. Kos Juhant, N. Lukman,M. Vuk 
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ENOTA CICIDOM 

 

 

 

  

 

ENOTA GAJ 
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ENOTA KEKEC 

 

         

 

 

ENOTA KRTEK 
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ENOTA MLINČEK 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

ENOTA OSTRŽEK 
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ENOTA PALČEK 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ENOTA RACMAN 
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DNEVI ROLANJA 

 

Vrtec Domžale je v vseh enotah organiziral dneve rolanja za otroke, rojene v letih 2012 in 2013.  

Tečaj so izvajali strokovni delavci Vrtca Domžale v mesecu septembru 2018, aprilu in maju 

2019. 

 

Otroci so spoznali opremo za rolanje (obvezna zaščitna oprema, rolarji) in se preko raznih iger 

naučili rolati ali pa izboljšati tehniko rolanja. 

 

Z rolanjem so otroci razvijali ravnotežje, reševali so gibalne in prostorske probleme in se učili 

sodelovati v skupini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENOTA TERMIN IZVEDBE ŠTEVILO 

SODELUJO

ČIH 

OTROK 

IZVAJALCI  

CICIDOM  14 F. Kunavar, K. Repnik 

GAJ 
  

6.5.-10. 5. 2019 

13. 5.-17. 5. 2019 

23 

23 

S. Orešek 

M. Novak 

KEKEC 21.-24. 5. in 3. 6. 2019 15 E. Jerman 

KRTEK 14. 5.- 24. 5. 2019 

20. 5.- 24. 5. 2019 

20. 5.- 24. 5. 2019 

23 

10 

7 

S. Trapić 

M.Svetlin 

S. Perpar Ibrčič, M. 

Vrhovnik 

MLINČEK 10. 9.-14. 9. 2018 6 D. Rode, G. Cestnik 

OSTRŽEK 24., 27. in 5. 6. 2019 17 M. Osolin, L. Peterka 

PALČEK 20., 22.-24. in 27. 5. 2019 

3.-7. 6. 2019 

21 

14 

K. Lah, M. Firm 

T. Lavtižar, B. Perša 

RACMAN 15.-19. 4. 2019 17 K. Kos Juhant 

SKUPAJ  190 
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CICIDOM 

  

 

       

GAJ   

 

                      

 

KEKEC         
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KRTEK 

 

 

 

 
 

 

 

MLINČEK                                                                                      OSTRŽEK 
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PALČEK                  

 

 
 

 

 

 

 

RACMAN 
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SPRETNOSTNE VOŽNJE S KOLESOM 

 

Dnevi kolesarjenja so v letošnjem šolskem letu v vseh enotah potekali v sklopu obogatitvenih 

dejavnosti.  Izvajali so se v jesenskem in pomladnem času. Kolo in kolesarsko opremo je večina 

otrok prinesla od doma, lahko pa so si jo izposodili v vrtcu. Glavni cilji obogatitvene dejavnosti 

so bili pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom in varno vključevanje v promet. 

To pa so strokovni delavci dosegli preko vaj za ravnotežje in različnimi spretnostnimi vožnjami 

na različnih poligonih. 

Dejavnost se je izvajala v najstarejših skupinah, pet dni kolesarjenja pa je bilo letos organizirano 

le za otroke rojene 2012 in 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

ENOTA 

 

TERMIN IZVEDBE 

 

ŠTEVILO 

SODELUJOČ

IH OTROK 

 

IZVAJALCI  

 

CICIDOM  16 F. Kunavar 

GAJ 23. 4.-26. 4. 2019 

6. 5.-10. 5. 2019 

17. 9.-21. 9. 2018 

23 

22 

20 

S. Orešek 

M. Novak, K. Ljubi 

B. Modic Ilnikar, S. Pogačar 

KEKEC 13., 14. in 31. 5. 2019 21 M. Krištof 

KRTEK 16. 4. 2019 

16. 5. 2019 

1.-7.6. 2019 

6. 5.-10. 5. 2019 

8. 10.-12. 10. 2018 

20 

19 

21 

20 

23 

J. Dragar Ribič, B. Gorič 

S. Trapić, T. Jordan 

A. Matkovič, M. Svetlin 

S. Perpar Ibrčič, V. Lukan 

K. Ljubi, M. Gabor 

 

MLINČEK 17.-21. 9. 2018 6 D. Rode, G. Cestnik 

OSTRŽEK 9., 16., 17., 22., 23. 5. 

2019 

20 M. Osolin, L. Peterka 

PALČEK 6.5., 13.-15. in 17. 5. 

2019 

2.4 . in 10. 5. 2019 

21 

 

24 

K. Lah, M. Firm 

 

B. Kunilo, B. Perša, J. Jamšek 

RACMAN 7., 8., 9., 23., in 24. 5. 

2019 

21 K. Kos Juhant, M. Vuk, N. Lukman 

SKUPAJ:  297 
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CICIDOM 

 

 

GAJ                                                          

 

 

 

             
 

 

 

 

KEKEC 
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KRTEK 
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OSTRŽEK 
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ŠPORTNO POPOLDNE 

 

V vseh enotah Vrtca Domžale, smo v ponedeljek, 15. 4. 2019 načrtovali Praznično popoldne v 

sklopu praznovanja 70. letnice Vrtca Domžale. 

Cilji takšne oblike sodelovanja s starši so aktivno preživljanje prostega časa staršev z otroki, 

povezovanje vrtca in otrokove družine ter doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake 

možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ter sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja in gibalnih spretnosti. 

Strokovni delavci so načrtovali  različne oblike športnih  dejavnosti: 

 Poligoni, 

 družabne, skupinske, štafetne igre, 

 čutne poti, pohodi,…. 

Ob zaključku dejavnosti je vsak otrok prejel medaljo za sodelovanje, veseli nas velik odziv 

staršev. 

Vse enote so pripravile program dejavnosti. 
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ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI CICIDOM 

Na športnem popoldnevu bomo v enoti Cicidom zaposlene pripravile igre na obeh naših 

igriščih. Igre so raznolike in so namenjene športnemu druženju, ob enem pa so nezahtevne in 

povezovalne, saj je za njihovo izvedbo potrebno sodelovanje vseh prisotnih. Dogodek je 

namenjen še boljšemu povezovanju med starši in vrtcem. 

 

UVODNI POZDRAV (Fani) 

OGREVANJE (Katja C., Maja) 

IGRE (vse) 

1. PAJKOVVA MREŽA 

Postavljena bo na travni površini malega igrišča. Naloga bo zastavljena tako, da bo 

mrežo potrebno preplezati od prvega do drugega konca 

2. METANJE ŽOGE V ZABOJ 

Na malem igrišču bo postavljen zaboj, v katerega se meče žoga. Označenih bo več 

razdalj za met. Razdalja bo odvisna od starosti metalca. 

3. PREMAGOVANJE OVIR Z ZAVEZANIMI OČMI 

Igra poteka v paru, na alsfaltni površini. Prvi vodi, drugi sledi. Postavljene so ovire 

(stožci, palice).  

4. IGRA Z LOPARJI 

Igra bo potekala na travni površini. Vzporedno se lahko zvrsti več igralcev. Igra z 

loparjem in žogico. 

5. GUMINTVIST 

Igra premagovanja naloge na elastični oviri. 

6. KDO PREJ PRIDE 

Tekmovanje v parih, kdo prej pride. Starš postavi otroka na svoje noge in tako hodeč 

premaga pot od starta do cilja. Med seboj tekmujeta dva para. 

7. ZBIJANJE KEGLJEV 

Igra bo potekala na alsfaltni površini atrija. Zmaga tisti, ki podre več kegljev. 

 

FOTOGRAF (Ana) 

MALICA (Daniela, Špela) 

SKUPNO FOTOGRAFIRANJE IN MEDALJE  

 

Tudi letos smo za starše in njihove otroke pripravile več gibalnih postaj, kjer so se lahko 

preizkusili v spretnostih ravnotežja in koordinacije. Udeležba je bila kot prejšnja leta srednje 

visoka, tako da ni bilo težav s premalo prostora ali premalo pripomočkov. Malica na koncu in 

podelitev medalj sta s skupinsko sliko lepo zaokrožili prijetno druženje. 

Ana Maravič 
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ENOTA CICIDOM 
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ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI GAJ 

 

 

Športno popoldne je v enoto Gaj privabilo veliko naših družin. Vzgojiteljice so pripravile 

različne postaje, kjer so otroci lahko razvijali svoje gibalne spretnosti. Ob prihodu so se otroci 

zglasili pri svojih vzgojiteljicah in tam preizkušali svoje spretnosti ob uporabi različnih športnih 

pripomočkov. V nadaljevanju so se podali na raziskovanje igrišča in obiskali še druge postaje. 

Pripravljene gibalne postaje so bile otrokom izziv in otroci so pri nekaterih postajah v gibanje 

spravili tudi starše, ki so skupaj z njimi premagovali zastavljene gibalne probleme. Po dobri uri 

smo otrokom razdelili zaslužene medalje. Športno popoldne smo zaključili v prijetnem 

druženju.                                                                   Zapisala: Miranda Grošelj, vodja enote Gaj 

SKUPINA, 

ODDELEK 

 

IZVAJALCI PROSTOR 

na igrišču 

oz. atriju 

IME 

POSTAJE 

CILJ 

1. POLŽKI 

1 – 2 leti 

 

Vzgojiteljica:  

Mira Vladimira Vrankar 

Pomočnik vzgojiteljice: 

Peter Tomažin 

 

ATRIJ  

POLŽKOV 

 

ČUTNA POT 

Sproščeno izvajanje naravnih oblik 

gibanja. 

Spodbujanje in razvijanje čutnega 

doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa in 

tipanje. 

2. MEDVED

KI 

2 – 3 leta 

Vzgojiteljica:  

Tinkara Avsec 

Pomočnica vzgojiteljice:   

Lili Panič 

ATRIJ 

MEDVEDKO

V 

BAZEN Z 

ŽOGAMI 

Usvajanje osnovnih načinov gibanja z 

žogo. Sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja (hoja, tek, skoki, 

poskoki, valjanje, plazenje). 

3. ZAJČKI 

2 – 3 leta 

 

Vzgojiteljica:  

Miranda Grošelj 

Pomočnica vzgojiteljice:  

Anja Repanšek 

ATRIJ 

 ZAJČKOV 
PAJKOVA 

MREŽA 

Iskanje lastne poti pri reševanju 

gibalnih problemov. 

4. JEŽKI 

3 – 4 leta 

 

Vzgojiteljica: Jasna Bizjak 

Pomočnica vzgojiteljice: 

Tamara Čosič 

ATRIJ 

JEŽKI 
ČAROBNI 

TUNEL 

Premagovanje strahu pred temnimi 

prostori z osnovnimi oblikami gibanja 

(plazenje, lazenje….) 

5. LISIČKE 

4 – 5 let 

 

Vzgojiteljica:  

Maja Svetlin 

Pomočnica vzgojiteljice: 

Petra Kociper 

Hrib POLIGON Iskanje lastne poti pri reševanju 

gibalnih problemov 

6. MIŠKE 

4 – 5 let 

 

Vzgojiteljica: 

Barbara Modic Ilnikar 

Pomočnica vzgojiteljice: 

Saša Pogačar 

PRI  

LOPI 
SKAKANJE S 

KOLEBNICAMI 

Sproščeno izvajanje naravnih oblik 

gibanja (skoki, poskoki). 

7. PTIČKI 

5 – 6 let 

 

 

Vzgojiteljica: 

Maja Novak  

Pomočnica vzgojiteljice:  

Kaja LjubI 

ZELENICA 

OB LOPI 
NOGOMET 

streljanje na gol 

Usvajanje osnovnih načinov gibanja z 

žogo. 

8. SOVE 

       5  – 6 let 

 

Vzgojiteljica:  Sonja Orešek 

Pomočnica vzgojiteljice: 

Urška Miklavčič 

 

KROG OKOLI 

VLAKA 
ZABAVNI 

POSKOKI 

Sproščeno izvajanje naravnih oblik 

gibanja (tek, skoki, poskoki). 
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ENOTA GAJ 
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ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI KEKEC 

 

PRIPRAVA  

- Športne dejavnosti bodo organizirane v obliki vadbe po postajah na igrišču vrtca. Ko otrok s staršem 

opravi nalogo na določeni postaji, gre na naslednjo postajo... Ko zaključita vadbeni krog, lahko nadaljujeta 

ponoven cikel.  

- Izbrali smo dejavnosti primerne za vse starostne skupine otrok in njihove starše. Vse dejavnosti izvaja 

otrok skupaj s staršem. 

- Strokovne delavke bomo razporejene po postajah.  

- Postaje bodo označene s številkami in opremljene z navodili za izvedbo. Označena bo smer gibanja in za 

vsako opravljeno nalogo bodo otroci prejeli žig. 

KROŽNA VADBA PO POSTAJAH 

1.postaja 
Obroči na tleh- sonožno skačeta skupaj otrok in starš 

 

2.postaja 
Hoja na hoduljah na asfaltiranem igrišču (lesene in plastične hodulje).  

 

3.postaja 
Starši nosijo otroka »štuporamo« navzgor po hribu in vijuganje med ovirami navzdol 

 
4.postaja 

Vodenje balona skozi ovire  (s črvom) 

 
5.postaja 
Prehod skozi igralo vlak (otrok), starši poskrbijo za varnost in mu pomagajo izstopiti 

 
6.postaja 
Prehod pajkove mreže, ki bo razpeta na lesenem podestu 

 

7.postaja 
Poskoki z žogo med koleni 
 

CILJI: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok in staršev 

- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja 

- seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja 

- spoznavanje pomena sodelovanja, medsebojne pomoči in “športnega obnašanja”  

 

 

Igrišče je bilo na dan 15. aprila namočeno zaradi večdnevnega deževja, zato smo malce 

spremenili prvotni načrt športnega popoldneva. Verjetno je bilo zato tudi manjše število 

prijavljenih otrok ter staršev (12 otrok). Vse se je izvajalo zadaj za vrtcem na asfaltirani 

ploščadi. Postavile smo poligon z različnimi nalogami ter se preiskusili v skakanju v vrečah. 

Otroci so pokazali spretnosti vožnje s skiroji in poganjalci med ovirami 
 

 

Vodja enote:  Miranda Krištof 
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ENOTA KEKEC 
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ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI KRTEK 

 

ŠPORTNO POPOLDNE šol. leto 2018/19 

 

 

 

TEMA: ODPADNO JE LAHKO UPORABNO TUDI PRI GIBANJU 

 

GLOBALNI CILJ: 

Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

                                                         

DEJAVNOSTI ZA OTROKE STARE 1-3 LET(vrt v novem delu vrtca) 

 

 

CILJI: 

- Otrok razvija natančnost in vztrajnost. 

- Otrok spoznava pomen sodelovanja v skupini, medsebojne pomoči in 

športnega obnašanja. 

- Otrok spoznava možnosti ponovne uporabe odpadnega materiala v namen 

gibalnih aktivnosti. 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil2Nzv7YzTAhXDtBQKHX3NAmgQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/506021708114455758/&psig=AFQjCNEV5yEGsYNOwQYeN-oJS9SRUmZSRA&ust=1491465975957813
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR2Jjg9IzTAhUE0xoKHQ0DBXcQjRwIBw&url=http://www.canstockphoto.com/illustration/mole.html&bvm=bv.151426398,d.d24&psig=AFQjCNGpxsWIgHp8maAPY2qpU1kt-FISNA&ust=1491467812525630
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB8_iM74zTAhXDORoKHZ_kBHQQjRwIBw&url=https://clipartion.com/free-clipart-10195/&bvm=bv.151426398,d.d24&psig=AFQjCNGAC9kWgjVnbq32ew1Chlk0fs1llw&ust=1491466269436579
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO_ZfL7ozTAhWGuhoKHUjtAC8QjRwIBw&url=http://www.clipartvision.com/and-2-shall-become-1-clipart/&bvm=bv.151426398,d.d24&psig=AFQjCNFVjackUlbbX3KwIx5Vtm5SUSQqng&ust=1491466148321733
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAvZ3m7ozTAhVDuhoKHdY9AHYQjRwIBw&url=http://clipartix.com/sunshine-clipart/&bvm=bv.151426398,d.d24&psig=AFQjCNFc_euXTt3p2NjSa-ikaiFW_H6b8w&ust=1491466201974186
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- Otrok se uvaja v igre, kjer je potrebno upoštevanje pravil. 

 

 

1. PODIRANJE PLOČEVINK 

(Otroci in starši z žogo podirajo pločevinke, ki so postavljene ena na 

drugo, tako, da tvorijo trikotnik.) 

 

2. PAJEK SE SPUSTI PO TOBOGANU 

(Otroci in starši morajo pred spustom po toboganu premagati pajkovo 

mrežo, ki je napeljana med stopnicami.) 

 

3. METANJE »ČRVOV« SKOZI OBROČE 

(Otroci in starši morajo »črve« metati tako, da zadanejo luknjo v obroču.) 

 

4. PRENESI ŽOGO PO IZBRANI ČRTI 

(Otroci in starši mojo žogo po izbrani črti prenesti v škatlo na koncu poti.) 

 

5. GIBALNA IGRA S KOCKO 

(Otroci in starši morajo vržti kocko, na kateri so zapisana števila (do 3) in 

naloge, ki jih morajo opraviti: 3x poskoči, 2x premagaj poligon med 

količki, 1x podari objem, 3x se dotakni svojih ušes.) 

 

6. NATIKANJE KROŽNIKOV 

(Otroci in starši morajo glede na barvo krožnika le-tega natakniti na enake 

barve količek. Igre je konec, ko so vsi krožniki pravilno razporejeni.) 

 

7. SPUŠČANJE ŽOGE SKOZI CEV 

(Otroci in starši spuščajo žogo skozi plastični cev, postavljeno na hribu. 

Na koncu je postavljena škatla, kamor se žoga ujame.) 

 

8. VRZI RIŽEVO VREČKO 

(Otroci in starši morajo vržti riževo vrečko, tako, da zadanejo luknjo v 

plakatu.) 

 

 

 

DEJAVNOSTI ZA OTROKE STARE 2-5 LET(vrt pri starem delu 

vrtca) 
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Športne dejavnosti bodo potekale po postajah po celem igrišču ter v atriju. 

 

 

 

            

 

CILJI: 

- Omogočanje gibalne dejavnosti otrok; 

- Razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti; 

- Medsebojno sodelovanje otrok in staršev. 

 

 

1.METANJE ŽOGE NA KOŠ 

(travnata površine) 

1. GUMITVIST (V ATRIJU) 

starši/otroci držijo gumitvist, na eni strani lahko pritrdimo na ograjo 

2. RISTANC V ATRIJU, NARISANI KROGI, KVADRATI NA TLEH 

(že narisan, lahko ga narišemo tudi pri velikem toboganu, na asfaltiranih 

površinah) 

3. METANJE STORŽEV V KANGLICE 

(na travnati površini) 

4. KOTALJENJE/VALJANJE PO HRIBU NAVZDOL 

(stare odeje položene na travo na hribu) 

5. Tek oz. štafeta po krogu na sredini igrišča 

(podajanje palic/storžev) start/cilj na isti črti 

6. BALINANJE V PESKOVNIKU 

7. (plastične kroglice iz novega dela) 

8. HOKEJ NA TRAVI Z GOLI 

(na travnati površini) 

9. METANJE ŽOG V RAZLIČNE ODPRTINE NA RJUHI/BLAGU 

(odprtine različnih velikosti, barv in vrednosti) 

10. METANJE PLASTIČNIH POKROVČKOV V ODREZANE 

SPODNJE DELE ŠKATEL OD PLENIC (metanje v barvno označene 

krožnike/škatle – ciljanje po barvi) 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNnKr784zTAhUMbBoKHepsBHsQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/cute-ant-cliparts/&bvm=bv.151426398,d.d24&psig=AFQjCNGvlz0K4QizgabHNZou5sJgBfZ_Fw&ust=1491467593726579
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9hu-484zTAhUCuhoKHeSQA3IQjRwIBw&url=https://sites.google.com/a/os-loskipotok.si/vrtec/skupine/cebelice/aktualno/pesemmirevoglar-polzek&bvm=bv.151426398,d.d24&psig=AFQjCNHqQtQjunLZSSC-KEzB9XGg6dV45g&ust=1491467457597323
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN-7Xc84zTAhWJLhoKHV_uA3EQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/small-mouse-cliparts/&bvm=bv.151426398,d.d24&psig=AFQjCNEaxgCBc-ZOxNSEKe9dDLflVz2UOA&ust=1491467525635901
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11. IGRA NA IGRALIH 

 

 

 

Dejavnosti za otroke stare 3-6 let(ograjeno asfaltno dvorišče) 

                                                        

 

 

1. DEJAVNOST: METANJE OBROČEV NA STOŽCE 

Otroci mečejo obroče na stožce iz določene razdalje. Zadeti (nanizati) poskušajo 

čim več stožcev. 

CILJ: 

- razvijanje natančnosti, 

- razvijanje vztrajnosti. 

 

2. DEJAVNOST: PRIPELJI ME DO GOLA 

Otrok s »črvom« vodi žogo med stožci do gola. 

CILJI: 

- razvijanje natančnosti, 

- razvijanje koordinacije, 

- otrok reši problem na svoj način (kako bo čim hitreje pripeljal žogo do cilja ). 

3. HOJA PO ČUTNI POTI 

Cilj : Otrok razvija ravnotežje, spretnost, sproščeno razvijanje naravnih oblik 

gibanja 

4. PRESKAKOVANJE NARAVNIH OVIR 

-razvijanje moči in ravnotežja 

http://www.mycutegraphics.com/graphics/frog-images.html
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5.POLIGON Z ZAVEZANIMI NOGAMI 

CILJ: 

-razvijanje koordinacije  i skladnosti  gibanja 

-iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov 

6. PODIRANJE KEGLJEV 

- z žogo otroci skupaj s starši podirajo plastenke z vodo, 

CILJ: 

-razvijanje moči natančnosti, vztrajnosti 

7. PIKADO 

CILJ: 

-razvijanje prstne spretnosti, natančnosti  

 

 

SREDSTVA: 

- Plastični pokrovčki, žogice-balinčki; kartonske škatle oz. krožniki; storži, 

rjuha, elastika, odeje, goli, hokejske palice in žoge; palice za štafeto; žoge, 

kanglice. 

Otroci bodo dobili kartončke na katerih bodo zbirali štampiljke – vsaka 

opravljena postaja pomeni, da dobijo 1 štampiljko. Vsaka skupina izdela 

kartončke za skupino in za brate/sestre. 

Starši in otroci se lahko športno udejstvujejo povsod. 
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Na športno popoldne je bilo v enoti prijavljeno 132 otrok in 136 odraslih.  Vzgojiteljice smo 

športne naloge razdelile na tri sklope glede na starostne skupine. Za izvedbo smo uporabili 

asfaltno dvorišče in obe travnati igrišči. Udeleženci so se lahko preizkusili  pri vseh 

spretnostnih igrah. Odziv vseh je bil dober, športna urica je minila sproščeno in prehitro.  

Otroci in starši so se pripravljenih izzivov lotevali posamično ali skupaj. Starši pa so urico 

izkoristili tudi za klepet. Otroci so za vsako opravljeno nalogo dobili štampiljko, ko pa so 

napolnili zbirni kartonček, pa smo jim vzgojiteljice podelile medaljo. 

Razšli smo se dobre volje in zadovoljni, saj smo skupaj preživeli prijetno urico in nekaj 

naredili za svoje zdravje. 

 

 

 

Zbrala in oblikovala, Andreja Matkovič 
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ENOTA KRTEK 
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ŠPORTNO  POPOLDNE V ENOTI MLINČEK 

 

VADBA PO POSTAJAH OB KAMNIŠKI BISTRICI 
 

 CILJI: 

 Spoznavanje vloge narave in okolja v povezavi z gibanjem v naravi. 

 Spoznavanje značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost in širše okolje. 

 Razvijanje sposobnosti za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih 

odnosih med otroki in starši iz vseh skupin,  medsebojno povezovanje. 

 

 POTEK: 

 Zbor na začetku mostu ob Kamniški Bistrici – smer Homec. 

 Razdelitev navodil z nalogami. 

 Vadba po postajah ob Kamniški Bistrici. 

 Cilj – na začetku mostu ob Kamniški Bistrici – tam kjer je bil start. 

 

 NALOGE: 

1. POSTAJA (Damjana): START 

- 10 x sonožni poskoki na mestu, nato se družina prime za roke in skupaj tečejo do 

prve postaje. 

CILJ: - Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki) 

 

2. POSTAJA (Gašper): VADBA S ŠPORTNIMI PRIPOMOČKI 

- Hoja po vrvi 

- Odbijanje žogice z loparjem 

- Sonožni poskoki iz obroča v obroč 

CILJ: - Iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov. 

 

3. POSTAJA (Maja): VRZI ŽOGO V KOŠ 

- Metanje žoge v koš – tarčo. 
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CILJ: - Razvijanje spretnosti rokovanja z žogo. 

 

4. POSTAJA (Dragica): POLIGON ZA RAVNOTEŽJE 

- Hoja po klopi 

- Preskakovanje lesene ovire 

- Kroženje med ovirami 

- Hoja in tek po hribčku 

CILJ: - Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega 

telesa, rok in nog), ravnotežje. 

 

5. POSTAJA (Petra): ŠTAFETNE IGRE 

-  Tek do stožca in nazaj 

CILJ: - Spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in 

"športnega obnašanja". 

 

6. POSTAJA (Urška): PODIRANJE KEGLJEV 

- Družina z žogico skuša podreti vse postavljene keglje. 

CILJ: - Razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti. 

 

7. POSTAJA: CILJ (Vsi) 

- Podelitev medalj 

 

 

MLINČKOVI 
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ENOTA MLINČEK 
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ŠPORTNO  POPOLDNE V ENOTI OSTRŽEK 

 

Predviden termin izvedbe (glede na vreme): ponedeljek, 15. april 2019 

Izvajalke – zadolžene na posamezni postaji: vse strokovne delavke enote 

Ostržek 

(Marjeta Osolin, Lidija Peterka, Tadeja Mišmaš, Nataša Okorn, Darja Kališek, 

Nena Orehov) 

Priprava poligona in označba postaj: Tadeja Mišmaš, Nataša Okorn 

Prva pomoč: Marjeta Osolin  

Priprava vode in sadja: Nena Orehov 

Piprava medalj, kartončkov in štampiljk: Lidija Peterka 

 

 

IZVEDBA ŠPORTNEGA POPOLDNEVA: 

Ob dogovorjeni uri se otroci v spremstvu starša/staršev zberejo na igrišču vrtca. 

Po pozdravu in predstavitvi poteka dejavnosti športnega popoldneva, začnemo z 

aktivnostmi, vadbo na postajah. 

 

Vadba po postajah bo predvidoma trajala od 40 -60 min, odvisno od števila 

izbranih postaj in števila ponovitev (števila obhodov). 

Vsak otrok prejme kartonček za odtiskovanje štampiljk. Otroci s starši poljubno 

izberejo začetno vadbeno postajo in tako tudi nadaljujejo, da ne bo nepotrebnega 

čakanja. Ko otrok s staršem opravi določeno nalogo na postaji, mu starš pomaga 

odtisniti štampiljko pod oznako postaje na kartončku. Cilj otroka je, da zapolni 

kartonček (da opravi vse naloge). Štampiljke za posamezne postaje bodo ob 

postajah. 

Medalje podeljujejo vse strokovne delavke enote vsem otrokom (tudi bratcem in 

sestricam). 

 

Udeležencem je ves čas na voljo voda in sadje (na mizah pod streho). 

Športnega popoldneva se je udeležilo 12 družin. Starši in otroci so izvajali naloge na postajah 

z različnimi športnimi izzivi, igrali badminton in hokej. Dejavnosti na travi nismo izvajali 

zaradi razmočenega terena.  

 

Vodja enote: Tadeja Mišmaš 
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ENOTA OSTRŽEK 
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ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI PALČEK 

 

CILJI: 

- Razvijanje koordinacije, ravnotežja, natančnosti, hitrosti in vztrajnosti. 

- Premagovanje ovir in reševanje gibalnih problemov. 

- Spoznavanje in izvajanje različnih gibalnih igre. 

- Spoznavanje pomena sodelovanja, medsebojne pomoči in športnega obnašanja. 

- Ritmično usklajena hoja sodelujočih. 

- Razvijanje gibljivosti sklepov, ramenskega obroča, rok in prstov. 

 

1. postaja: PLAZENJE SKOZI OBROČE (vodi Nina Trdin, Neža Majcen) -  

Gugalnice 

NALOGA: Otroci se plazijo skozi viseče obroče, ki visijo na različnih višinah. Starši jim pri 

tem pomagajo – držijo obroče. 

 

2. postaja: PREVAŽANJE ŽOG V SAMOKOLNICAH (vodita Vera Kolenc, Ana Štrajhar) – 

zelenica 

NALOGA: Otroci žogo s samokolnico prepeljejo med stožci do koša, kamor jo odložijo. 

Zmaga tisti, ki prvi prepelje vse žoge. Starejši otroci tekmujejo v paru, mlajši otroci opravijo 

nalogo s pomočjo staršev 

 

3. postaja: RISTANC (vodita Elizabeta Milunić, Petra Molk) –  

Tlakovci v atriju 

NALOGA: Otroci skupaj s starši skačejo po različnih ristancih (Polžek, Križni ristanc,…), ki 

so narisani na tleh. 

 

4. postaja: MET BALONA V OBROČE (vodita Lili Jereb, Vesna Pestotnik) –    zelenica pred 

vhodom na starejši strani 

NALOGA:Otroci in starši mečejo balone v različno velike obroče, ki visijo na vrvi na različnih 

višinah. 

 

5. postaja: KOLESARSKO-POGANJALSKI POLIGON (vodita Barbara Kunilo, Barbara 

Perša, Tadeja Lavtižar)- parkirišče pred kuhinjo 

NALOGA: Otroci s kolesom ali poganjalcem vozijo po poligonu od starta do cilja. 

 

6. postaja: MAGNETNI PIKADO (vodita Tina Jeras, Melita Volf) – pred hiškami za igrače 

NALOGA: Z določene razdalje otroci in starši poskusijo zadeti tarčo v treh poskusih. 

 

7. postaja: PREMIKAJOČI SE VALJAR (vodi Aleksandra Andrić, Darja S. Kovič) – tlakovci 

pred novim WC 

NALOGA: Hoja po traku iz blaga in papirja. Dejavnost se izvaja v dveh manjših skupinah. 

Starši lahko sodelujejo ali pomagajo. 

 

8. postaja: SKUPAJ ZMOREVA VSE (Katja Lah, Mojca Firm) –  

Tlakovci pred igralnicama Metuljev in Zajcev 

NALOGA: Dve osebi oz. par ima skupaj zvezani notranji nogi. Po poligonu skupaj 

premagujeta ovire. 
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9. postaja: POLIGON V ATRIJU (BLAZINE, TRAMPOLIN) (Tina Vozel, Sanja Mikić) – 

atrij Žabice 

NALOGA:Otroci se samostojno oz. s pomočjo staršev gibljejo po poligonu. 

 

10. postaja: PAJKOVA MREŽA (Ana Čebulj, Anita Kern) -  gozdiček 

NALOGA: Otroci sami ali s pomočjo staršev premagujejo pajkovo mrežo.  

 

 

Vsaka družina pri prihodu prejme kartonček s postajami, kjer bodo otroci zbirali žige.   

 

MALICA: Urška Dragar, Petra Keržan. 

FOTO: Aleksandra 

SPREJEM PRI VHODU(razdeljevanje kartončkov): Urška in Petra 
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ENOTA PALČEK 
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ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI RACMAN 

 

DIRKE Z BALONI MED OVIRAMI  

Sredstva: napihnjeni baloni, samokolnica, ovire, peščena ura in dve vedri 

Potek dejavnosti: namen tekmovanja je, da tekmovalec s samokolnico med ovirami prevozi 

čim več balončkov, upoštevajoč, da vsakič lahko prevaža le enega. Hkrati tekmujeta dva 

tekmovalca. Če balonček pade na tla, ga pobere in nadaljuje pot. Zmaga tisti, ki v določenem 

času, ki se beleži na peščeni uri prevozi in prinese največ balonov. 

 

PAJKOVA MREŽA  

Sredstva: širok trak, leseno ogrodje gugalnic, drevo in ograja igrišča. 

Potek dejavnosti: otroci in starši morajo čim hitreje in čim bolj spretno prečkati mrežo in priti 

na drugo stran. Mreža bo narejena s pomočjo širšega traku. 

 

POSKOKI V PARU Z ZAVEZANIMI NOGAMI MED OVIRAMI  

Sredstva: elastika in stožci 

Potek dejavnosti: štirje tekmovalci sonožno poskakujejo okoli stožcev z zavezanimi nogami 

ob gležnjih. Zmaga tisti par, ki prvi prispe s poskoki do ciljne oznake. 

 

IGRE Z ŽOGAMI  

Sredstva: obroči, vezice za pritrditev in žoge. 

Potek dejavnosti: obroči so pripeti na ograjo vrtca na različnih višinah. Otroci poskušajo zadeti 

s svojo žogo čim več obročev. Tudi mesto meta se različno oddaljuje glede na višino koša. 

 

HOJA PO HRIBU V PARIH S PRENAŠANJEM ŽOG NA PODLAGI  

Sredstva: majhne mehke žoge, podlaga za prenašanje in vedra. 

Potek dejavnosti: starši skupaj z otrokom na podlagi poskušajo po hribu navzgor prinesti žogo 

in jo odložiti v ustrezno posodo. Igra se začne, ko dva para hkrati začneta igro. Če jim žoga 

pade iz podlage na tla jo je potrebno pobrati in pot nadaljevati. Zmaga tisti par, ki se prvi vrne 

varno iz hriba. 

 

KAČA Z OBROČI 

Sredstva: Obroči 

Potek dejavnosti: Postavimo določeno število obročev na tla, vedno enega več kot je 

predstavnikov v skupini, drug poleg drugega v dve koloni. Zadnji obroč je prazen. Na znak za 

začetek zadnji v koloni prime zadnji obroč in ga poda tekmovalcu pred seboj - tako obroč 

pride do prvega tekmovalca, ki ga postavi na začetek kolone. Nato vsi člani skupine 

prestopijo za en obroč naprej, ter zopet podajaje prestavijo obroč naprej. Ko pride obroč do 

ciljne črte in se vsi tekmovalci prestavijo naprej, tako da je zadnji obroč prazen in vsak v 

svojem obroču, je tekma končana. 

 

POLIGON 

Sredstva: obroči, palice, kvadri za namestitev palic, ravnotežnostna pot, vrv, stožci 

Potek dejavnosti: Izvajanje naravnih oblik gibanja preko različnih ovir, razvijanje koordinacije 

in ravnotežja. 

 

VLEČENJE VRVI 

Sredstva: debelejša vrv, kreda 
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Potek dejavnosti: Dve skupini otrok in staršev. Vsaka skupina je na enem koncu vrvi in vleče 

svoj konec vrvi. Zmaga tista skupina, ki potegne drugo čez označeno črto. 

 

DIRKA S POGANJALCI 

Sredstva: dva poganjalca, dve čeladi 

Potek dejavnosti: Dva otroka se vozita na poganjalcih. Tisti, ki pride prvi na cilj zmaga. 

 

V enoti Racman smo pripravile različne športne dejavnosti, ki so potekale na asfaltnem 

igrišču OŠ Dragomelj. Otroci in starši so imeli priložnost za gibanje in razgibavanje na šestih 

postajah. Zaradi spremembe lokacije dogodka smo nekoliko prilagodile načrtovan program. 

 

Po igrišču smo razporedile različne gibalne igre in poligon. Otroci in starši so imeli 

priložnost, da so izvajali naravne oblike gibanja (poskoki, plazenje, hoja), razvijali in krepili 

so ravnotežje ter koordinacijo.  

Pripravile smo dirke s samokolnico. Namen igre je bil, da je tekmovalec s samokolnico med 

ovirami prepeljal čim več žog v vedro na drugi strani, upoštevajoč, da vsakič lahko prevaža le 

po eno žogico. Hkrati sta  tekmovala dva tekmovalca. Zmagaj je tisti, ki je v določenem času, 

ki se je beležil na peščeni uri prepeljal največ žog. 

Naslednja igra se je imenovala Poskoki v paru z zavezanimi nogami med ovirami  

Štirje tekmovalci so sonožno poskakovali okoli stožcev z zavezanimi nogami ob gležnjih. 

Zmagal je tisti par, ki je prvi prispel s poskoki do ciljne oznake. 

Pri igrah z žogami so otroci metali žoge v obroče pripete na ograjo igrišča na različnih višinah. 

Otroci so poskušali zadeti s svojo žogo čim več obročev. Metali so iz različnih mest, bolj blizu 

bolj oddaljeno, glede na višino obroča. 

 

Na ploščah ob igrišču smo pripravile igro podiranje kegljev. Keglje smo postavile v trikotnik. 

Igralci so stali v koloni. Igralec, ki je bil prvi v koloni, je zakotalil kroglo proti kegljem. Kdor 

je podrl več kegljev, je zmagal. Otroci in starši so razvijali natančnost in vztrajnost. 

Pripravile smo vrv in po dve skupini otrok in staršev. Vsaka skupina se je postavila na en konec 

vrvi in vlekle vrv. Zmagala je tista skupina, ki je potegnila drugo čez označeno črto. 

Na stezi za tek smo pripravile ovire (stožce) in po dva otroka ste tekmovala na poganjalcih, kdo 

pride prvi med ovirami do cilja.  

Otroci in starši so pri vseh ponujenih dejavnostih dejavnostih navdušeno in aktivno sodelovali. 

Popoldneva se je udeležilo več staršev in otrok, kot je bilo predvideno na podlagi prijav. 

 

                                                                                                                Anamarija Kermavnar 
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ENOTA RACMAN 
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SKUPAJ V GORE 

Domžale, 19. 3. 2019 

Spoštovani starši! 

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom Vrtca Domžale organiziramo in vas vabimo na 

izlet pod imenom  

SKUPAJ V GORE 

 

 

 

 

 

SV. JOŠT NAD KRANJEM (845 m) 

KDAJ:  V SOBOTO,  6. 4. 2019, ob 9.30 uri.  

Zbrali se bomo na urejenem parkirišču ob Pševski cesti, ki vodi mimo vasi Pševo. 
Zbirno mesto bo označeno z logotipom Vrtca Domžale. Navodila za pot dobite 
naknadno. 

Število parkirnih mest omejeno, avtomobile lahko parkirate tudi nižje ali višje od 
parkirišča ob cesti. 

 

ČAS HOJE: 45min – 60min 

 

VIŠINSKA RAZLIKA: vznožje 530 m- vrh sv. Jošta 845m  

 

OPIS POTI: Pot na Jošta velja za nezahtevno, zato je primerna za otroke od 3. leta 
naprej. (Mlajše otroke boste del poti verjetno morali nositi). Na vrhu se odpira čudovit 
pogled na Ljubljansko kotlino, Sorško polje in Škofjeloško hribovje. Na vrhu stoji 
cerkev sv. Jošta, ki je zgrajena v baročnem slogu. Priljubljena je med romarji, saj je 
znana po svetih stopnicah, ki so zgrajene iz kamenčkov svetih stopnic iz Rima. Poleg 
cerkve pa je tudi gostišče oz. Dom na Joštu, ki ponuja odlično hrano.  
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OPREMA: Otroci naj bodo primerno obuti (pohodni čevlji, močnejši supergi) in 
oblečeni. V nahrbtniku naj imajo malico, pijačo, rezervna oblačila, zložljiv dežnik ter 
vrečko za smeti. 

 

VRNITEV: Nazaj se vrnemo po isti poti, neodvisno od skupine, torej se lahko odločite 
za odhod, ko vam ustreza. 

 

VARNOST: Starši ste za varnost otrok dolžni poskrbeti sami. 

 

PRIJAVE: Prijavnico s številom udeležencev oddajte vzgojiteljici do petka, 29. 3. 
2019. 

 

V primeru dežja bo pohod prestavljen na 13. 4. 2019. 

 

Organizacijski odbor: Mateja Vrhovnik, Anja Bešter, Karin Ropotar 

 

                                                                                                    Ravnateljica 

Jana Julijana Pirman 
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EVALVACIJA 

 

SKUPAJ V GORE 

- pohod na Sv. Jošta pri Kranju 

DATUM: 6. 4. 2019 

URA: 9.30-cca. 12.00 

Po skorajšnji odpovedi zaradi slabe vremenske odpovedi smo dne, 6.4.2019, izvedli 
pohod na Sv. Jošta pri Kranju. Pohoda se je udeležila dobra polovica prijavljenih 
družin (27 družin, 84 posameznikov). Ob samem zbirnem mestu je bilo zagotovljeno 
zadostno število parkirnih mest, starši pa so pohvalili dobro označeno pot, po kateri 
so brez težav našli zbirno točko. 

Pot na Sv. Jošta je bila danes zaradi dežja bolj blatna. Kot pričakovano, se je naš 
vzpon zaradi slabših razmer podaljšal, vendar smo vsi skupaj uspeli priti na vrh v 
roku ene ure. Na poti je med nami in otroki tekel sproščen pogovor, ki je bil usmerjen 
predvsem v samo organizacijo pohoda in o gibalnih navadah družin. Vsi otroci so 
hodili brez večjih težav, kar nam pove, da je bila pot izbrana v skladu z zmožnostmi 
3-6 let starih otrok. Kljub ustreznosti poti se je med samo hojo pokazala velika razlika 
v sami fizični pripravljenosti družin. Nekateri so na sam vrh prispeli z 20 minutno 
razliko. 

Na vrhu Sv. Jošta so poskrbeli, da so imeli otroci za igro na voljo igrala (ta so zaradi 
dežja predhodno očistili). Vsi so bili na pohod vidno dobro pripravljeni. Pripravljenost 
se je pokazala predvsem v primerni izbiri obutve in oblačil, ter hrani in tekočini. 
Pohod je minil brez poškodb, družine pa so se po koncu skupnega pohoda, v dolino 
vračale posamezno. Starši so ob odhodu izrazili skrb ob sestopu, zato smo jih 
usmerile na druge možne poti, po katerih so se lahko vrnili do našega zbirnega 
mesta in parkirišča. 

Skupaj smo preživeli prijetno, sproščeno a aktivno dopoldne. Tako vzpon kot spust 
sta vsem ponujala velik izziv, ki smo ga tako odrasli kot tudi otroci uspešno 
premagali. 

 

Bešter Anja, Ropotar Karin in Vrhovnik Mateja 
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KULTURNO DOPOLDNE V VRTCU DOMŽALE 

V skladu z Letnim delovnim načrtom smo tudi letos obeležili mesec kulture s posebnim 

obiskom, vse otroke najstarejših skupin sta obiskali pravljičarki Maja Novak, dipl. vzg. iz Gaja 

in Katarina Košenina, dipl. vzg. iz enote Krtek. Otroci so se seznanili in poslušali različne 

pravljice, ljudske in avtorske. Navdušeni so bili  nad ustvarjanjem izmišljene skupne pravljice, 

k čemur jih je izzvala pravljičarka Maja, kasneje pa so dobili pravi kreativni zagon in nastala je 

zanimiva pravljica, ki so jo otroci kasneje tudi narisali. Pravljičarka Katarina je otrokom 

predstavila posebno, zelo veliko brez besedilno knjigo, ki jo je sama izdelala, tako da so si 

pravljico ob slikah pripovedovali kar skupaj. Obe izvajalki sta otroke zelo dobro animirali, saj 

so aktivno sodelovali, poslušali in pripovedovali, pri tem pa se tudi nasmejali in zabavali, tako 

da je bilo kulturno dopoldne prijeten družaben dogodek, ki je združeval, izobraževal in zabaval 

hkrati.Vsako leto so v februarju 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. 

Pripravila: Nina Mav Hrovat 
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V skladu z Letnim delovnim načrtom Vrtca Domžale, 

bomo v mesecu februarju 2019 izvedli: 

 

Izvajalki bosta Katarina Košenina, dipl. vzg. in Maja Novak, dipl. vzg., 

ki bosta otrokom predstavili ljudski pravljici in. 

 

 

 

 

 

 

        

                                            

                                                       

 

Želimo vam prijetno, praznično in kulturno doživetje. 

 

 

                                                                                         Ravnateljica 

                                                                                              Jana Julijana Pirman                                                                                              

Branje otroku prinaša spoznanja o neskončno 

raznoliki naravi življenja. 
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KULTURNO DOPOLDNE V VRTCU DOMŽALE 
 

V skladu z LDN bomo v mesecu februarju izvedli kulturno dopoldne.  

Izvajalki bosta Maja Novak, dipl. vzg. in Katarina Košenina, dipl.vzg. 

VRTEC DATUM URA  

GAJ (2 sk.) Torek, 5. 2. 2019 9.00 –  10.00 KATARINA KOŠENINA 

PALČEK (2 sk.) Torek, 5. 2. 2019 9.00 – 10.00 MAJA NOVAK  

CICIDOM (1 sk.) Torek, 5. 2. 2019 10.30 – 11.00 MAJA NOVAK  

KRTEK (3 sk.) Sreda, 6. 2. 2019 9.00 – 10.30 MAJA NOVAK 

KEKEC (1 sk.) Sreda, 6. 2. 2019 9.00 – 9.30 KATARINA KOŠENINA 

MLINČEK (1 sk.) Sreda, 6. 2. 2019 9.45 – 10.15 KATARINA KOŠENINA 

OSTRŽEK (1 sk.) Četrtek, 7. 2. 2019 9.00 – 9.30 MAJA NOVAK 

RACMAN (1 sk.) Četrtek, 7. 2. 2019 9.00 – 9.30 KATARINA KOŠENINA 

                                                                                                                                                                  Ravnateljica 

                                                                                                                                                                  Jana Julijana Pirman
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NOVOLETNA PREDSTAVA ZA OTROKE 

NOVOLETNA PREDSTAVA 

 

LEŠNIKI 

 

Igrajo (po abecednem redu): 

 

 ANJA BEŠTER 

 ANJA REPANŠEK 

 KATARINA KOS JUHANT  

 MAJA NOVAK  

 NATALIJA LUKMAN 

 TADEJA LAVTIŽAR 

 VERA KOLENC 

 

SCENARIJ IN REŽIJA: NINA MAV HROVAT 

RAZPORED NASTOPOV: 

 PONEDELJEK, 10. 12. 2018 OB 8.45 PALČEK, 10.15 CICIDOM 

 TOREK, 11. 12. 2018 OB 10.00 KRTEK 

OB 17.30 POPOLDNE ZA DOMAČE OTROKE V GAJU 

 SREDA, 12. 12. 2018 OB 9.00 KEKEC, 10.30 MLINČEK 

 

 PONEDELJEK, 17. 12. 2018 OB 8.45 GAJ, 10.30 OSTRŽEK 

 
 PETEK, 14. 12. 2018  OB 10.00 RACMAN 
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RAZPORED GOSTOVANJ S PREDSTAVO LEŠNIKI PO 

 DOMŽALSKIH OŠ  

 

 28. 1. 2019 ob 9.00 PŠ Ihan, ob 10.10 OŠ Roje (telovadnica) 

 30. 1. 2019 ob 9.00 OŠ Rodica, ob 10.00 PŠ Jarše 

 1. 2. 2019 ob 9.30 OŠ Dragomelj, ob 11h- OŠ Preserje pri Radomljah 

(leva mala telovadnica) 
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PREDSTAVA GLEDALIŠKE SKUPINE VRTCA DOMŽALE 

LEŠNIKI 

 

V vseh enotah Vrtca Domžale smo si v decembru ogledali predstavo Nine Mav Hrovat: 

LEŠNIKI. Predstava pripoveduje o tem, da je za doseganje cilja potreben načrt in sodelovanje.  

Vsebina: Protagonistka veverica si želi lešnikov za ozimnico, a so pretežki in jih je preveč, da 

bi delo zmogla sama, zato prosi za pomoč prijatelje. Miška, jež, šoja, zajec in polh podlesek ji 

z veseljem pomagajo. Skupaj nosijo lešnike, prepevajo, malicajo, skupaj se tudi veselijo in čez 

noč prespijo. Pri tem pa vsak dan znova vse nabrane lešnike tudi pojedo. Po nekaj dneh živali 

druga za drugo obupajo in veverica še vedno nima ozimnice. Polh podlesek pa veverici obljubi, 

da ji bo pomagal še naprej. Skupaj razmišljata, kaj so počeli narobe in skleneta, da bosta bolj 

trdo delala, se manj sladkala z lešniki in se manj zabavala. In res, kmalu imata ozimnico. 

Predstava je primerna tako za mlajše kot starejše otroke, saj je v njej veliko ponavljanja, pestro 

dogajanje in glasba. Pesmico so otroci na koncu skupaj z živalmi tudi zapeli. Polh podlesek pa 

je tudi povedal, da pozimi v gozdu ne smemo biti hrupni, da ne zbudimo zimskih zaspancev, 

saj bi jim sicer trda predla, ker nimajo dovolj ozimnice.  

Gledališka skupina Vrtca Domžale je poleg otrok, ki so vključeni v Vrtec Domžale, v januarju 

gostovala po domžalskih osnovnih šolah ( OŠ ROJE, OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH, OŠ 

RODICA, PŠ JARŠE, PŠ IHAN IN OŠ DRAGOMELJ), 12. 1. 2019 pa smo nastopali v KD 

Mekinje. 
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OBISK BOŽIČKA PO ENOTAH 

 Ponedeljek, 10. 12. 2018 

9.00 KEKEC (4 sk.)  

10.30 MLINČEK (3 skupine) 

 Torek, 11. 12. 2018   

9.00 GAJ (8 skupin)  

Popoldne v GAJ,  

ob 17.30 za otroke zaposlenih! 

 Sreda, 12. 12. 2018  

10.30 OSTRŽEK (3 skupine) 

 Četrtek, 13. 12. 2018  

8.45 CICIDOM (4skupine) 

10.15 RACMAN (4 skupine) 

 Petek, 14. 12. 2018 

8.45 KRTEK (11 skupin) 

 Ponedeljek, 17. 12. 2018 

8.45 PALČEK (10 skupin) 
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OBISK BOŽIČKA 

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom je otroke v vseh enotah in v vseh oddelkih Vrtca Domžale 

obiskal Božiček. Povedal je armensko pravljico o kučmah, ki jo je posebej pripravil na 

presenečenje otrokom v dogovoru z vodstvom Vrtca Domžale. Z otroki se je pogovarjal o 

prijateljstvu, delovni vzgoji, dolžnostih, radodarnosti in drugih pozitivnih vrednotah. Skupaj z 

otroki je pel otroške pesmice, z mlajšimi zaplesal, se fotografiral in vse otroke tudi obdaril. 

Vzel si je čas za vsakega otroka posebej in prilagodil svoj nastop otrokovi razvojni stopnji in 

starosti. Najmlajši otroci so ga lahko pobožali po bradi, z njimi se je igral bibarije, plesal in se 

pogovarjal. Pristopil je počasi, da se otroci niso prestrašili in je bilo prvo tovrstno srečanje 

pozitivna izkušnja. Starejši otroci so mu z veseljem zapeli pesmice, ki so se jih naučili, delili 

nova znanja, ki so jih pridobili v vrtcu. Glavni cilj obiska je bil razveseliti otroke, hkrati pa smo 

vključili tudi vzgojne vsebine predvsem s področja družbe. Letos je bil večji poudarek na 

premisleku o tem, kdaj smo lakomni in kdaj skromni, materialnih dobrinah, o vrednotah ipd. 

Strinjali so se, da je treba pri vsem imeti pravo mero in premisliti, kaj in koliko zares želimo in 

potrebujemo, saj si vsi želimo, da bi bili srečni in zadovoljni. Obilo lepega, dobrega in veselja 

pa nam je zaželel tudi Božiček. 

 

 

Pripravila: Nina Mav Hrovat  
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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 je tudi dogodek, ki povezuje zdravje, kulturo in družabnost. Izvajamo ga v vseh 

enotah in vseh oddelkih Vrtca Domžale. Tradicionalni slovenski zajtrk sestavljajo: črni kruh, 

maslo, med, mleko in jabolka. Pri tem ne manjkajo tudi slavnostni, posebej za ta dogodek 

pripravljeni pogrinjki. Sestavine za zajtrk so iz lokalne, domače pridelave, kar pripomore k 

ohranjanju kvalitete živil in pozitivnemu odnosu do okolja, v katerem bivamo. Vsebine, ki jih 

vzgojiteljice pred tradicionalnim zajtrkom izvajajo, so v povezavi z zdravo prehrano in 

ohranjanjem zdravja. Za ohranjanje zdravja je na prvem mestu tudi gibanje in le-temu dajemo 

vsako leto večji poudarek. Zavedamo pa se tudi pomena čebel, ki s svojo aktivnostjo v naravi 

pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane, tako za človeka kot tudi za živali, raznih 

industrijskih surovin, kakor tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike življenja. Otroke v 

vseh enotah obiščejo lokalni čebelarji in jim predstavijo skrb za čebele, čebelje produkte, 

proizvode in kaj čebele pomenijo za naše življenje. Otroci spoznajo tudi avtohtono vrsto čebele- 

kranjsko čebelo. Večina enot ima v bližini čebelarje in si lahko čebelnjake ogledajo v živo, se 

o skrbi za čebele pogovarjajo ob ogledu, v drugih enotah pa čebelarji prinesejo nekaj materiala 

in gradiv v vrtec. Ker so otroci v najnežnejših letih še posebej senzibilni, v veliki meri izražajo 

skrb za ohranjanje okolja, varstvo čebel, navdušenje nad čebelarji, kmetovanjem in vsem, kar 

je povezano z naravo. Prav tako 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. Tako krepimo zavedanje, 

da smo vsi, narava in ljudje, povezani. 

 

Pripravila: Nina Mav Hrovat   
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SODELOVANJE Z GASILCI IN IZVEDBA EVAKUACIJSKE VAJE 

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

smernicam in priporočilom, tako da skrbimo za varno okolje in preventivo, v oktobru pa 

izvajamo tudi vaje evakuacije z namenom preverjanja tehnične opreme za izvedbo, ki je 

uspešno izvedena, če se na zbirnem mestu v čim krajšem času zberejo vsi uporabniki, torej vsi 

otroci in osebje vrtca. Vzgojiteljice na tak način tudi pridobijo informacije o tem, kako se na 

situacijo odzovejo otroci, kje so morebitne težave ali zadrege in podobno- vse z namenom, da 

bi v morebitni nesreči lahko ukrepali pravilno, hitro in zbrano. 

V vse enote Vrtca Domžale pridejo gasilci, običajno so to predstavniki lokalnih prostovoljnih 

gasilskih društev 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. 

Skupne evakuacijske vaje, predvsem zaradi vključenosti reševanja namišljenih ponesrečencev 

in gašenja požarov, preizkušanja opreme- gasilnih aparatov in čelad, 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. Delo 

gasilcev, gasilska vozila in oprema so otrokom zelo zanimivi in jim burijo domišljijo. 

Vzgojiteljice se z otroki o tem pogovarjajo, skupaj zbirajo različne informacije, se igrajo in 

berejo zgodbe o gasilcih in reševalcih. Z igranjem, oziroma igro vlog gasilci, utrjujejo 

pridobljeno znanje in preko različnih sredstev zbirajo dodatne informacije (knjige, internet, 

TV…). Sodelovanje s PGD pomeni tudi dodatno varnost za vse uporabnike vrtca, saj ob obisku 

preverijo tudi ustreznost evakuacijskih poti, požarnih načrtov, oznak, gasilnih aparatov in 

hidrantov.  

 

Pripravila: Nina Mav Hrovat 
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DELOVNA AKCIJA 

 

Vse enote Vrtca Domžale so pripravile delovno akcijo v okviru vrtca.  Delovna akcija je 

potekala v mesecu marcu  v dopoldanskem času. Otroci so skupaj s strokovnimi delavci očistili 

in uredili igrišča, okolico vrtca, atrije, igrala, dvorišča ter vrtičke in gredice. Z omenjenimi 

akcijami ozaveščamo otroke na pomen ločevanja odpadkov, spodbujamo delovne navade in 

navajamo otroke na odgovoren odnos do narave. 

 

 

 

 

 

ENOTA CICIDOM 

Delovna akcija je potekala v lepem vremenu. Pridružilo se nam je nekaj staršev naših otrok. 

Uredili smo igrišče in počistili zunanji 

rob ob ograji, ki ločuje naše igrišče od 

ceste, očka enega naših otrok pa nam je 

prelopatil peskovnika. Navkljub temu, 

da je naše igrišče ves čas urejeno, se je 

v vrečah za smeti nabralo kar nekaj 

različnih odpadkov. Delovno akcijo 

smo zaključili z malico, ki je po delovni 

akciji vedno nekaj posebnega. 

 

Fani Kunavar 
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ENOTA GAJ 

Delovno-čistilna akcija je v 

enoti Gaj potekala v marcu. 

Najmlajše skupine so očistile 

svoje atrije, pri čemer so otroci 

pridobivali nove izkušnje pri 

razvrščanju smeti in spretnosti 

pri rokovanju s krpami. Uredili 

so tudi svoje igralne kotičke. 

Starejši otroci so si nadeli 

rokavice, v roke prijeli metle, 

grablje in vrečke za smeti ter se 

z veliko vnemo lotili čiščenja 

vrtčevskega igrišča ter okolice 

vrtca. Pridno so grabili listje, 

pobirali odpadke, vejice… 

Vrečke so bile hitro polne. S skupnimi močmi (zaposleni in otroci) smo poskrbeli za lepši videz 

vrtca in dobro počutje vseh nas. Skrbeli bomo, da bo okolica ostala čista in urejena. 

 

 

 

ENOTA KEKEC 

Skrb za zunanje površine v enoti Kekec poteka tedensko oziroma skozi vse leto.  

Tudi letos smo se pridružili vsem enotam  Vrtca 

Domžale in poskrbeli za spomladansko čiščenje 

igrišča. Delovno akcijo smo vsi zaposleni  skupaj z 

otroki izvedli 14. marca. 

 

Sodelovali so otroci skupine »medvedi«, »polži« in 

»metulji«. Večina otrok ima delovne navade, tiste 

malo manj zainteresirane pa smo spodbujali k 

pometanju in grabljenju.  Otroci so nam pomagali pri 

čiščenju zunanjih miz in klopi, ki smo jih pripravili za 

uporabo. Na koncu se nam je prilegla malica. 
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ENOTA KRTEK 

Delovno čistilna akcija v Krtku 

Delovno čistilno akcijo smo v enoti izvedli od 

dvanajstega do enaindvajsetega marca. Naloge 

smo si razdelili tako, da so lahko sodelovali prav 

vsi otroci od najmlajšega do najstarejšega. 

Pograbili smo travne površine, prelopatili 

peskovnike, uredili vrtno gredico.  

Na asfaltnem dvorišču smo potrgali plevel, 

pometli asfalt in uredili hišici. Pregledali smo 

igrače in odstranili nevarne.  

Najmlajši otroci so čistili površine v atriju in jih s 

pomočjo vzgojiteljic pripravili za igro. 

Nekaterim skupinam so se pri urejanju okolice 

pridružili tudi starši. 

Andreja Matkovič 

 

 

ENOTA MLINČEK 

Delovno akcijo v enoti Mlinček 

smo izvedli 12. 3. 2019, v kateri  

so sodelovale vse tri skupine od 

najmlajših Mišk, Ptičkov do 

najstarejših Ribic. Skupaj torej 

41 otrok in 6 vzgojiteljev. Vsi 

skupaj smo se lotili čiščenja 

našega igrišča, ki je bil ob 

prebujajoči se pomladi zelo 

potreben spomladanskega 

čiščenja. Najmlajše Miške so si 

nadele rokavice in že so bile v akciji z metlami v svojih rokah. Tudi Ptički so pridno pomagali 

pri praznjenju  naših vrtnih lop in čiščenju igrač ter pometanju igrišča. Najstarejše Ribe pa so 

se lotile vrtne ute, v kateri se skriva kotiček >>DOM<<. Vse igrače smo oprali, jih temeljito 

očistili in  skrbno pospravili na svoje mesto, kjer že čakajo otroke, da se bodo veselo igrali. 

Seveda pa na koncu ne sme manjkati tudi dobra malica, ki so jo otroci že nestrpno čakali.  
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ENOTA OSTRŽEK 

Delovno akcijo smo izvedli 13. 3.2019. 

Dela ni bilo veliko, saj igrišče redno 

čistimo z otroki. Tako smo večino časa 

posvetili urejanju cvetličnega vrtička in 

posejali vsak svojo cvetlico, ki bo v 

okras vrtcu. Po končanem delu smo se 

razveselili malice. 

 

 

  

 

 

 

ENOTA PALČEK 

Kot vsako pomlad smo tudi letos izvedli delovno akcijo, kjer so otroci vseh skupin vrtca 

Palček po svojih zmožnostih aktivno  sodelovali  pri delovnih opravilih; pobirali so palčke, 

vejice in kamenje, pometali in grabili so odpadlo listje, pulili plevel ter pobirali smeti, ki jih je 

veter nanesel  na zelenice igrišča. Po delu so se otroci  z veseljem okrepčali z zdravo malico 

ter nadaljevali z igro in druženjem  na urejenem otroškem igrišču.  
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ENOTA RACMAN 

V enoti Racman smo z otroki izvedli delovno akcijo. Letos nam je močno nagajalo vreme, zato 

smo akcijo izvedli v dveh delih. Prisotne smo bile vse 

strokovne delavke in 65 otrok. Uredili smo igrišče, 

pregledali igrače in odstranili polomljene in nevarne. 

Očistili smo peskovnike in jih prekopali. V enem od 

peskovnikov bo potrebno dodati mivko, saj je skoraj 

povsem prazen. Otroci so zavzeto sodelovali. Pometali so 

potke, z grabljenjem so odstranili vejice z zelenice in 

pobirali kamenje, ki je bilo raznešeno po igrišču in ga 

nosili ob rob igrišča. Strokovne delavke smo otroke 

spodbujale in jih usmerjale.  

Pred vrtcem smo uredile zelenico, pometli ploščad pred 

vhodom v vrtec in dovozno pot ter pograbili peščeno 

parkirišče. Pred vhodom v vrtec bi želele še urediti cvetlični lonec in dve cvetlični koriti. 

Po končani delovni akciji smo imeli malico, ki so se je otroci zelo razveselili. 
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VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU 

 

OBISK POLICISTA V ENOTAH VRTCA DOMŽALE 

 

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom je vse enote Vrtca Domžale obiskal policist/policistka in 

ob njegovi/ njeni prisotnosti so otroci ponovili znanje o pravili hoji v koloni, se odpravili na 

skupni sprehod in ponovili, kako se vede v prometu in pravilno prečka cesto. Otroci se preko 

različnih dejavnosti 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.). Največ zanimanja je letos požel poskus z jajcem in miniaturno 

čelado, kjer so otroci nazorno videli, kako čelada ščiti glavo pred udarci (pri poskusu z jajcem 

se pri padcu jajce brez čelade razbije, jajce s čelado pa ostane nepoškodovano).  

Otroke v enoti Kekec je zanimalo, »kako koga ujamejo«, zato je policistka »aretirala« eno 

izmed pomočnic vzgojiteljice. Seveda je bil to spektakel kar je otroke čudilo, hkrati pa so otroci 

videli, da poklic policista ni zgolj moška domena. Tako smo spotoma razbijali mite in spolne 

stereotipe v povezavi s poklicem. Prav tako je policistka na željo otrok med sprehodom ustavila 

vozilo in opravila rutinski pregled, otroci pa so opazovali. Tako so se lahko prepričali, da 

policisti niso zato, da strašijo voznike in otroke, pač pa skrbijo za varnost v prometu in 

preverjajo ustrezno opremljenost vozil. 
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V enotah Palček in Mlinček so obisk policista organizirali sami, in sicer v sodelovanju s PP 

Ljubljana. Prav tako pa so se seznanili s cestno prometnimi pravili, s poudarkom na varni 

udeležbi otrok v prometu, saj se v promet vključujejo kot pešci, kolesarji v spremstvu odraslih 

ali kot sopotniki (npr. v avtomobilih). Pripeljali so se z avtomobilom in z dvema motornima 

kolesoma, pri čemer je enega vozila policistka.  Otrokom so pokazali in opisali svoje uniforme 

in sredstva, ki jih policisti potrebujejo pri svojem delu. Otroke je močno zanimala pištola, pa 

tudi lisice in gumijevka.    

V enoti Racman so se o tem, kaj delajo policisti, pogovarjali, še preden je prišla k njim 

policistka in otroške odgovore beležili na plakatu. Policistka je prebrala vsako trditev posebej. 

Nato je povedala, ali je trditev pravilna ali nepravilna. Poleg trditve so označili z rdečim 

križcem nepravilno trditev in z modro kljukico pravilno trditev. Plakat so pritrdili na pano in 

odčitali rezultate. Ugotovili so, da so bile trditve v veliki večini pravilne in da otroci že veliko 

vedo o varnosti v prometu. Tudi policistka jih je zelo pohvalila. 

S tovrstnimi dejavnostmi v vrtcu vplivamo na osveščenost otrok ter ozaveščanje skrbi za lastno 

varnost. Policist se predstavi kot uradna oseba in pove, kako policiste prepoznati po uniformi, 

znački in drugih oznakah, kako jih pokličemo in v kakšnih primerih. Pri tem otroci premagajo 

morebiten strah, ki ga ob srečanju z uradno in uniformirano osebo imajo, saj je obisk 

policista/policistke prijetna in hkrati poučna izkušnja. 

 

Pripravila: Nina Mav Hrovat 
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SKRB ZA ZDRAVJE-OBISK MEDICINSKE SESTRE 

V letošnjem šolskem letu nas je v vseh enotah Vrtca Domžale obiskala medicinska sestra iz ZD 

Domžale. Namen druženja je bil pogovor o krepitvi in ohranjanju zdravja, o higieni in 

zdravstveni preventivi, kamor sodi tudi gibanje, zdrava in raznolika prehrana, velik poudarek 

pa je bil namenjen tudi pravilnemu umivanju rok, prezračevanju prostora in bivanju na prostem. 

Medicinska sestra, ga. Hostnik, se je z otroki pogovarjala o tem, kako skrbimo za svoje zdravje 

in v kakšnem primeru potrebujemo zdravnika. S tem smo skušali premagati morebiten strah 

pred zdravniki, saj imajo otroci pogosto zaradi takšnih in drugačnih izkušenj lahko zmotne 

predstave, slabe izkušnje in boleče spomine, kar pa jih spremlja tudi naprej. Otroci so 

pripovedovali o svojih izkušnjah s poškodbami in z zdravniki. Skupaj so se pogovorili, zakaj 

imamo zdravstveni dom, zakaj in kdaj, v kakšnih primerih ga moramo obiskati. Odgovori otrok 

so bili različni in v veliki večini pravilni. Medicinska sestra je preko svojega prijatelja, plišaste 

živali v obliki graha, z imenom Gregi, otrokom povedala kratko zgodbo za umivanje rok, preko 

katere so otroci sledili pravilnim postopkom umivanja rok. S tem želimo vplivati in še bolj 

poudariti pomen osebne higiene pri ohranjanju zdravja, saj obisk osebe, ki ni vsak dan z otroki, 

kot je bila v tem primeru medicinska sestra, na otroke naredi dodaten vtis. Sledila je igra, s 

katero so otroci preko slikovnih kartic obnovili, katera hrana je zdrava in katera nezdrava. Obisk 

je bil zelo prijeten, otroci so zelo dobro sodelovali in pridobljeno znanje s pridom vsakodnevno 

uporabljajo.  

Pripravila: Nina Mav Hrovat 
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ANALIZA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI V 

POSAMEZNIH ENOTAH 
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ENOTA CICIDOM 

LUTKE PRI MEDVEDIH 

 

Najmlajši otroci zelo radi gledajo lutkovne igrice in se z lutkami igrajo, zato smo v skupini vsak 

mesec uprizorile igro z lutkami. Temo smo izbirale glede na tematski sklop. Preko tega so 

spoznali živali, njihovo oglašanje, premikanje, se seznanili z vremenskimi pojavi ter pesmicami 

o živalih. Otroci so pri tem opazovali, se z lutkami pogovarjali ter z njimi rokovali. Lutke so 

bile vsem otrokom zanimive in zato so se jih ob pripravi lutkovne igrice vedno razveselili.  

      

Maja Kerep 

 

MALA BIBA PLEŠE 

V skupini Zajci je potekala obogatitvena dejavnost Mala biba pleše, v katero je bilo vključenih 

14 otrok. Dejavnost je potekala vsak četrtek. Otroci so se pri dejavnosti seznanjali z osnovami 

ritma, gibanja v prostoru ter stvarjanja s telesom. Spoznali so različne zvrsti plesa.  

Pri plesu smo večkrat uporabili tudi trakove in balone, s katerimi so otroci zares uživali. Otroci 

so se dejavnosti radi vključevali ter z veseljem sodelovali, hkrati pa so se prepustili gibanju in 

glasbi ter se ob tem zabavali. Pripravili smo kratek nastop za babice in dedke, ki so nas obiskali 

v mesecu marcu. Cilj, ki je bil pri obogatitveni dejavnosti zastavljen, je bil tako v celoti 

realiziran.  
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Katja Cerar 

 

BIBA PLEŠE 

 

Zaradi velikega števila otrok (vsi otroci obeh starejših skupin) sem izvajala obogatitveno 

dejavnost vsak petek, vendar en teden z eno in drug teden z drugo skupino. Vsakič sem otroke 

tudi razdelila na polovico, saj so tako lahko lažje sledili.  

Kot navadno, sem tudi letos začela z več improvizacije in kasneje dodajala več koreografij. 

Izbiro glasbe in obliko gibanja sem prilagodila tudi na tematske sklope. Tako smo v skupini 

Miške plesali na pesem Čarovnica Mica in delali sadno solato, v skupini Mucki pa smo s plesom 

v paru ponazarjali odnos med planetom in njegovim satelitom.  

Krog, kolona in obliko polža smo usvojili, čeprav potrebujejo mlajši malce več vzpodbud. 

Dobro se je obnesel ples z lastno plišasto igračo, ki so jo otroci za domačo nalogo prinesli v 

vrtec. Omeniti pa moram tudi gibalno zgodbo Igrače na potovanju, s katero smo vadili plesno 

in gibno izražanje. Glasbeno podlago smo dobili z glasbenih CD-jev (Tri muce, Najlepše pesmi 

za otroke, Biba pleše 2 in Svetovne klasične uspešnice), nekaj pa smo poslušali tudi preko 

interneta. 

Omeniti moram še interno izobraževanje Biba pleše 3, ki ga je vodila strokovna delavka Mira 

Vrankar in mi je pomagal pri oblikovanju novih idej in koreografij. 
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Ana Maravič 

 

 

PRAVLJICE PRI MUCKIH 

 

Dejavnost se je izvajala preko celega leta z namenom, da otrok doživlja in spoznava verbalno 

komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov. Izbirale so se različne pravljice, 

ki so se pogosto vezale na tematski sklop in ga tako še bolj približale otrokom. Otroke je 

pripovedovanje močno pritegnilo k poslušanju. Po koncu pravljice sem običajno otroke 

spodbudila, da smo skupaj analizirali, kaj vse se je v pravljici dogajalo in kako so oni doživeli 

pravljične junake. Glede na odziv otrok smo nato bolj ali manj poglobljeno predelali tudi čas 

in kraj dogajanja ter posledice dogodkov, ki so se dogajali v prebrani pravljici. Udeležili smo 

se tudi Andersenovega dne v knjižnici Domžale. 

 

Fani Kunavar 
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SLOVENSKO LJUDSKO IZROČILO 

 

Slovensko ljudsko izročilo smo spoznavali preko celega šolskega leta. Otroci so se z njim 

srečevali preko zgodb, pesmi, plesa in iger. Brali smo slovenske ljudske pravljice, plesali 

slovenske ljudske plese in se igrali igre, kot so se jih nekoč. Svoje znanje o naši kulturi smo 

primerjali z drugimi kulturami po svetu. Nekaj pesmi in plesov pa smo prikazali tudi na 

zaključku šolskega leta.    

 

Fani Kunavar 

 

IGRE NA SNEGU 

 

Tokrat nam zima s snegom ni bila ravno najbolj naklonjena. Smo pa zato izkoristili dni, ko je 

bil sneg, da smo se igrali in ustvarjali na snegu. Sprehodi ob zasneženi Bistrici, risanje polžje 

sledi in ogled le te z vrha, nogomet na snegu, igra na zasneženem igrišču, kjer so otroci spuščali 

figurice po narejenih sneženih progah in skakalnicah, kepanje, valjanje po snegu in še in še. 

Tudi če je malo snega je lahko veliko radosti. 
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Fani Kunavar 

 

 

ROLANJE 

 

Pri rolanju so vsi sodelujoči otroci nadgradili znanje in nekaj spretnosti pri vožnji. Izvajali smo 

različne igre na alsfaltni površini. Naučili smo se padca, ustavljanja, vozili med in pod ovirami, 

izvajali različne igre poligonov in vse skupaj lepo zaključili z hokejsko igro. 

 

Fani Kunavar 
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SPRETNOSTI VOŽNJE S KOLESOM 

 

Otroci, ki so se udeležili spretnosti vožnje s kolesom so razen dveh izjem, že zelo dobro 

obvladali vožnjo, zato smo lahko prevozili kar nekaj različnih poligonov in vozili več voženj 

iger s pravili. Pogovarjali smo se tudi o pomembnosti zavedanja upoštevanja cestno prometnih 

predpisov. Tretji dan nas je obiskal tudi Kuža Pazi, ki je maskota zavarovalnice. Otroci so se 

ob njem pogovarjali in ponovili vsa pravila vedenja v prometu.  

 

 

 

Fani Kunavar 

 

PALČEK BRALČEK 

 

Tudi tokrat je bil pri palčku Bralčku cilj doživljanje ugodja, veselja in zabave ob knjigi ter 

pridobivanje pozitivnega odnosa do literature, ter samostojno pripovedovanje slišanega. 

Dejavnost je potekala od oktobra do februarja. Pravljice  in deklamacije so bile izbrane iz 

zakladnice knjižne dediščine iz različnih delov sveta. Na temo izbranih pravljic so si otroci 

izdelali knjigo. Aprila smo odšli v knjižnico Domžale, kjer so vsi otroci dobili priznanja, saj so 

Palčka Bralčka uspešno zaključili.  

 

Fani Kunavar 
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BRALNICE POD KROŠNJAMI 

 

Bralnice pod krošnjami so namenjene doživljanju ugodja, veselja in zabave ob knjigi ter 

pridobivanje pozitivnega odnosa do literature. Dejavnost je potekala v jesenskem in 

spomladanskem času. Pravljice sem izbirala iz zakladnice ljudske dediščine z različnih koncev 

sveta. Na temo izbranih pravljic so otroci tudi ustvarjali iz različnih materialov. Otroku je na ta 

način približana knjiga v vsakem okolju z vedenjem, da je povsod za knjige potrebno tudi paziti 

in jih primerno shranjevati. 

 

 

PETKOV VRTILJAK 

 

V okviru petkovega vrtiljaka, smo strmeli 

k cilju, da otrokom skupine Miške in 

Mucki, omogočimo možnost razvijati 

sposobnosti in načine za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v prijateljskih 

odnosih z enim ali več otroki. Otrokom 

smo v Muckovi igralnici in telovadnici 

pripravile različne vodene dejavnosti in 

pa kotičke v katere so se otroci vključevali 

po svoji izbiri. Bistvo je, da so otroci lahko prehajali iz igralnice v telovadnico in obratno po 

svoji izbiri. Otrokom je ponujalo to druženje možnost, da so se družili z otroki sosednje skupine 

in se igrali z igračami sosednje igralnice, kar so dodobra izkoristili.  

 

Fani Kunavar 
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ENOTA GAJ 

Vrtec Domžale, enota GAJ 

 

EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI  

SKUPINE »POLŽKI« 

 

 

 

Oddelek: 1–2 leti 

Šolsko leto: 2018/2019 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: UTRINKI SKUPINE POLŽKI 

 

Obogatitvena dejavnost, Utrinki skupine Polžki, je potekala od septembra do junija. Cilj 

dejavnosti je bil staršem približati otrokovo življenje v vrtcu ter starše in otroke razveseliti. V 

okviru dejavnosti so starši redno prejemali fotografije preko eAsistenta, ki so bile vezane na 

posamezne vsebine oz. tematske sklope. Tekom celega šolskega leta sva zbirala izdelke in 

fotografije otrok ter jih oblikovala v mapo utrinkov, ki so jo starši ob koncu šolskega leta prejeli 

v spomin. V mesecu januarju sva staršem, na sestanku za starše, življenje otrok v vrtcu 

predstavila tudi preko video utrinkov. Starše sva spodbujala k aktivnemu sodelovanju, v smislu 

obiska v skupini, vendar se za to možnost v letošnjem šolskem letu ni odločil nihče od staršev, 

temveč le dva stara starša. 

     

OBOGATITVENA DEJAVNOST: PUNČKA IZ CUNJ 

 

Projekt Unicef – Punčka iz cunj smo izvajali v sodelovanju z organizacijo Unicef. V 

sodelovanju s starši smo izdelali šest punčk. Tri smo poslali na UNICEF. Ena je skupaj z 

dnevnikom potovala na domove otrok, v mesecu juniju pa tudi na razstavo punčk iz cunj z 
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dnevniki. Dve punčki smo poslali na razstavo brez dnevnikov, tri pa so ostale v naši igralnici 

in nam lepšale dneve. Razstava bo potekala meseca junija, v Konzorciju, v Ljubljani.  

EVALVACIJA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

SKUPINA »ZAJČKI« 

 

 

 

Oddelek: 2–3 leti 

Šolsko leto: 2018/2019 

 

VZGOJITELJICA: Miranda Grošelj 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Anja Repanšek 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: UTRINKI SKUPINE ZAJČKI 

 

 

Utrinki skupine Zajčki so v šolskem letu 2018/19 zajeti v fotografijah, izdelkih otrok, njihovih 

komentarjih, risbah. Z obogatitveno dejavnostjo naših utrinkov sva staršem želeli približati 

življenje otrok v vrtcu. V juniju za vsakega otroka zbereva nastalo dokumentacijo, jo urediva 

in poveževa v knjigo, ki jo otrok konec šolskega leta odnese domov. Fotografije so skrbno 

izbrane. Fotografije večkrat v mesecu pošiljam staršem preko eAsistenta. Z njimi skušam 

prikazati trenutke nastale med dejavnostmi, prosto igro, na prostem, v gibanju. 
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EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 

SKUPINA »SOVE« 

 

ODDELEK: 5 – 6  LET 

 

 

VZGOJITELJICA: Sonja Orešek 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Andreja Gerbic, Urška Miklavčič 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: PUNČKA IZ CUNJ 

 

 

Projekt Unicef – Punčka iz cunj smo izvajali v sodelovanju z organizacijo Unicef. Izdelala sem 

punčko, oblačilo zanjo pa je sešila Anžetova mami. Punčko iz cunj so otroci ob vikendih nesli 

domov ter se z njo poigrali, ji izdelali nova oblačila in utrinke narisali v priložen zvezek. Punčko 

sem v mesecu maju poslala na Unicef in na takšen način omogočili pomoč otrokom v Afriki.  
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OBOGATITVENA DEJAVNOST: LJUDSKE PESMI IN PLESI 

 

 

 

Dejavnost smo izvajali vsak torek v večnamenskem prostoru vrtca, utrjevali otrokom že znane 

plese in pesmi, se naučili tudi nove ter po njihovih željah plesali njim ljube plese. Otroci so 

dobro uporabljali svoje telo, začutili glasbo in lepo zaplesali tudi v paru. Veliko plesnih gibov, 

ki so jih plesali pri Biba pleše, so nam zaplesali in nas jih tudi naučili. Veselili so se torkov, saj 

so vsi radi sodelovali.  

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: DAN V MESECU MALO DRUGAČE 

 

 

 

Pri dejavnosti »Dan v vrtcu malo drugače« so otroci za igro uporabljali samo nestrukturiran 

material, katerega smo že imeli v vrtcu ali pa so nam ga prinesli starši. Otroci so se veselili prve 

srede v mesecu, saj so bili polni pričakovanj, kateri material bodo dobili.  V začetku so bili pri 

igri zadržani, nato pa so se jim porajale vedno nove ideje in končni izdelki so bili krasni. Ob 

igri z nestrukturiranim materialom so otroci spoznavali lastnosti različnih materialov ter 

spoznavali, kako lahko uporabimo odpadno embalažo.  
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EVALVACIJA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI  

SKUPINA »MIŠKE« 

 

Oddelek : 4–5 

Šolsko leto: 2018/19 

 

VZGOJITELJICA: Barbara M. Ilnikar 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Saša Pogačar 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: POTOVANJE V PRAVLJIČNO DEŽELO 

 

 

V naši skupini je skozi šolsko leto potekal projekt Potovanje v pravljično deželo. Skupaj z 

otroki smo izbirali knjige glede na mesečne teme, jih brali ter nato ustvarjali z različnimi 

materiali. Otroci so prinašali tudi knjige od doma, ki smo jih nato skrbno pogledali ter se 

odločili katero bomo prebrali. Pri ustvarjanju smo uporabljali različne likovne tehnike (suhe 

barvice, tempera barve, voščenke, nestrukturiran material, volno, kosme vate, lesene palčke 

itd.). Otroško ustvarjanje je bilo tudi dokumentirano s fotografijami. Izdelki so bili nato 

razstavljeni v igralnici, pred igralnico ter v garderobi. Glavni cilj je bil realiziran. 
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EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 

SKUPINA »JEŽKI« 

 

Oddelek: 3–4 leti 

Šolsko leto: 2018/2019 

 

Vzgojiteljica: Jasna Bizjak 

Pom.vzgojiteljice:Tamara Ćosič in 

Sandra Kregar (nadomešča porodniško) 

 

 

 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: RASTEMO Z JEŽKOM 

 

 

V skupini Ježki smo v šolskem letu 2018/2019 izvajali obogatitveno dejavnost RASTEMO Z 

JEŽKOM, ki nas je skozi celo leto spremljala z beleženjem pomembnih utrinkov, dejavnosti, 

srečanj, zbiranju različnega gradiva, slik, dogodkov skozi celo leto. Sam projekt posega na 

mnoga področja saj nam omogoča vpogled nazaj in nas spontano spodbujajo k opazovanju, 

pogovoru, druženju. Letos so se v projekt spontano vključili tudi starši in stari starši saj smo v 

igralnici naredili poseben kotiček s slikami naše primarne in razširjene družine. 

S projektom Ježek raste smo s pomočjo fotografij vključili tudi v projekt Vrtca Domžale saj 

smo v objektiv ujeli tudi naravoslovne dejavnosti s področja fizike, saj marsikdaj slika pove 

mnogo več kot sam izdelek. 

Del projekta je bil tudi v uresničevanju zbiranju in shranjevanju otroških izdelkov in prvih  

zapisov grafomotoričnih vaj. V naši mapi smo pridno zbirali tudi zapise naših pesmic, 

deklamacij in risbic in tako spoznali, da smo se s projektom Ježek raste veliko naučili in 

pridobili nova spoznanja. 
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Skozi celo leto smo naredili tudi kratke filmčke in tako staršem prikazali majhen delček 

vrtčevskega utripa naše skupine. 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: JEŽEK  PLEŠE 

 

 

V letošnjem letu smo v naši skupini nadaljevali s projektom Ježek pleše kjer otroke spodbujamo 

k veselju do plesa, petja, igranja na MI, sproščanja ter spodbujanja k spontanemu plesnemu 

izražanju. V tej starosti so nama otroci spontano prihajali nasproti s svojimi željami ter 

prispevali k raznolikosti projekta. 

Vodilo pri dejavnosti, ki sem jo izvajala enkrat tedensko, mi je bilo, da so otroci obogatitveno 

dejavnost doživljali kot nekaj prijetnega, sproščenega ter družabnega. Cilje, ki sem si jih 

zastavila so bili razvijanje veselja do plesa, razvijanje veselja do poslušanje glasbe, razvijanje 

veselja do igre na male inštrumente. Projekt smo zaključili tudi z nastopom za dedke in babice 

ter zaključnim nastopom za naše starše. 

 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: PRAVLJIČNA JOGA 

 

V letošnjem letu smo se v naši skupini prvič srečali z elementi pravljične joge katere cilj je bil 

predvsem zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju. Projekt je potekal enkrat 

tedensko in smo ga občasno vključili tudi v projekt Ježek pleše. Otroci so skozi pravljično 

motivacijo in spodbudo spoznavali določene asane in jih spontano vključili v gibanje, 

raztezanje, sproščanje, dihanje. S pomočjo pravljične joge smo se navajali na pravilno držo se 

spoznavali, povezovali in sproščali. Pravljično jogo smo vključili tudi v naše gibalne minutke 

in tako spontano prispevali h kvalitetnejši igri, druženju ter spoznavanju samega sebe in svojega 

telesa. 
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ENOTA KEKEC 

 KEKČEV DAN 

(skupine 2-3,3-5,4-6) 

 

 

cilji: 

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

v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

- razvijanje ustvarjalnosti  

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

- razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem 

- spoznavanje pomena sodelovanja in upoštevanja različnosti 

- iskanje lastnih poti pri reševanju problemov 

 

 

evalvacija 

 

V vrtcu Kekec že nekaj let ob petkih izvajamo obogatitveno dejavnost, ki smo jo poimenovali 

Kekčev dan. 

 

Otrokom smo strokovne delavke pripravile zanimive dejavnosti, ki so zajemale vsa področja 

Kurikula. Otroci so prehajali iz igralnice v igralnico in po želji izbirali dejavnost.  

Občasno smo pripravile dejavnosti tudi z nestrukturiranim materialom. Pokazala se je 

ustvarjalnost in domišljija otrok. 

 

Otrokom je Kekčev dan prirasel k srcu. Mlajši otroci so pridobivali samozavest in so 

pogumno stopili v igralnico starejših otrok, starejši pa so postali pozorni do mlajših. 

Med seboj so si pomagali in skrbeli drug za drugega. Spletla so se drobna prijateljstva, ki so z 

vsakim petkom rasla.V veliko pomoč pri socializaciji so bili starejši bratje in sestre. 

Med seboj so si pomagali, se spodbujali in krepili prijateljske odnose. 
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»PIKAPOLONICA NA OBISKU« 

 

(skupina 1-2) 

 

V skupini pikapolonice smo v letošnjem šolskem letu izvedli obogatitveno dejavnost, ki smo 

jo poimenovali Pikapolonica na obisku.  

 

Kdo je pikapolonica? To je plišasta igrača, ki je v nahrbtniku z vsakim otrokom odšla domov 

ob prav posebni priložnosti, to je ob praznovanju rojstnega dne. Otroci so bili nad tem 

navdušeni. Pikapolonica je z otroki seveda sodelovala na praznovanjih, odšla z družinami na 

izlete,  z otroki je spala, nekatere je tolažila med boleznijo. 

 

Vsakič je bil ob pikapolonici v nahrbtniku tudi zvezek vtisov. Vanj so starši pridno beležili 

dogodke, dodali so kopico fotografij, risbic ter tudi pohval. Z otroki smo jih skupaj prebrali, 

posamezne fotografije so z veseljem komentirali. 

 

Skupaj s pomočnico ugotavljava, da je bila ideja, da pikapolonico otroci odnesejo na 

praznovanje, zelo dobra. Trije otroci bodo pikapolonico odnesli domov v poletnih mesecih, 

ko bodo imeli rojstni dan.. Moram tudi poudariti, da so otroci in starši lepo skrbeli za 

pikapolonico, saj se je vedno vračala čista in nepoškodovana. 

 

 Andreja Bigec, Marta Štrajhar    
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ENOTA KRTEK 

EVALVACIJA OBOGATITVENIH  DEJAVNOSTI 

SKUPINA : MIŠKE 3-5 LET 

IGRA Z NESTRUKTURIRANIM MATERIALOM 

Obogatitvena dejavnost je potekala od oktobra do maja. V skupini je bil celo leto na voljo 

nestrukturiran material, ki je bil namenjen igri in ustvarjanju. Materiali so bili različni in 

prilagojeni zmožnostim otrok (zamaški, kartonasti tulci, plastična embalaža, koruza, pesek, 

kamni, blago …). Otroke sva v tem šolskem letu spodbujali, da so ustvarjali. Z otroki smo 

uporabili nestrukturiran material za izdelavo različnih izdelkov in spoznali, da je odpadno lahko 

tudi uporabno.  Izdelovali smo igrače, kot so vozila, roboti, stolpi, izdelovali smo tudi 

instrumente, različen material smo uporabljali tudi kot pripomoček za gibalne minutke, za 

likovne izdelke… Skupaj s starši smo pa imeli šedelavnico, kjer smo naredili namizne igre z 

uporabo nestrukuriranega materiala. Starši so se tovrstnega druženja razveselili in uspešno smo 

izdelali veliko različnih iger, s katerimi so se otroci igrali.  Starši sodelovali celotno šolsko leto, 

saj so skupaj z otroki zbirali različen material ter ga prinašali v vrtec. Vse cilje smo uresničili, 

otroci so v dejavnostih z navdušenjem in aktivno sodelovali, v projekt so bili aktivno vključeni 

tudi starši, ki so nam celo šolsko leto pomagali pri zbiranju nestrukturiranega materiala. 

 

 

NAREDIMO  SI  ZDRAV  NAPITEK 

Obogatitvena dejavnost je potekala v zimskem času od oktobra 2018 do februarja 2019. Cilj je 

bil spoznavanje zdravega načina življenja in okrepitev imunskega sistema v hladnih dneh. 

Vsak mesec smo si pripravili zdrav napitek iz sadja ali zelenjave ter se veliko pogovarjali o 

pomembnosti in dobrodejnem vplivu sadja in zelenjave na ohranjanje našega zdravja. Otroci so 
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vestno pomagali in od doma prinašali sadje in zelenjavo. Otroke sva spodbujali, da napitek, ki 

so si ga pripravili tudi poskusijo in če je možno tudi popijejo. Otroci so se teh dni v mesecu 

veselili, pri izdelavi napitka so aktivno sodelovali in nam pomagali pri pripravi prostora, 

pripravi sredstev, rezanju sadja, stiskanju sadja. Sodelovali so tudi pri rezanju zelenjave, ki so 

jo lahko rezali z različnimi zanimivimi rezili, kar je bila še dodatna spodbuda  za otroke, da 

tako narezano zelenjavo tudi poskusijo. Zelenjavne krožnike smo vedno estetsko okrasili z 

raznobarvno zelenjavo, ki je otroke še dodatno spodbudila k okušanju le-te.Ves čas dejavnosti 

so otroci pridobivali spretnosti rezanja, poskrbeli smo za prijetno vzdušje v skupini ter s tem 

spodbujali družabnost in vzpostavljanje prijateljskih vezi. Otroci so z veseljem poskusili, kar 

so si pripravili, projekt je bil odlično sprejet tudi s strani staršev, saj smo prejeli veliko 

pozitivnih komentarjev in zahvalo, da je to odlično, saj so se nekateri otroci srečali z  različnimi 

okusi, ki jih do sedaj niso želeli niti poskusiti. Pridobili so tudi delovne navade, saj so pri 

pripravi aktivno sodelovali, seznanili se z različnim sadjem ter zelenjavo, ga poskusili in tudi 

sami ugotovili, da jih je sadje bolj pritegnilo, ker je sladko, zelenjava pa tudi ni tako kot slaba, 

kot se jim je zdela na začetku. Vse cilje smo uresničili. 

 

 

MIŠKIN ZVEZEK 

Obogatitvena dejavnost je potekala od oktobra do maja. Cilj dejavnosti je bil, približati staršem 

otrokovo življenje v vrtcu. Vsak otrok je imel zvezek opremljen z miško, vanj sva lepili 

fotografije otrok pri delu, igri, pesmice, uganke, deklamacije,... Poleg fotografij sva napisali 

tudi komentarje o otrokovem razvoju ter dokumentirali otrokove izdelke. Zvezek sem med 

letom uporabljala tudi pri pogovornih urah. Starši so si ga pogledali tudi na roditeljskem 

sestanku, otroci pa so ga lahko pogledali kadar so želeli, se smejali, komentirali, itn. Zvezek 
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bodo konec leta odnesli domov in tako jim bo ostal zelo dragocen spomin. Vse cilje projekta 

sva uresničili. 

 

 

JOGA ZA OTROKE 

Obogatitvena dejavnost je potekala od oktobra do maja, vsak petek. Z otroki smo se na začetku 

dejavnosti posedli v krog in si s pomočjo joga kartic za otroke izbrali, ki smo ga izvajali. Na 

karticah so narisane različne živali, ki predstavijo položaj na zabaven način, tako, da je bila to 

otrokom še dodatna vzpodbuda za delo. Jogo smo izvajala ob sproščujoči glasbi in na pol 

zatemnjenem prostoru, včasih smo prižgali tudi sveče in s tem pričarali še bolj sproščujoče 

okolje. Otroci so z navdušenjem sodelovali in si želeli odkrivati nove položaje. Naučili smo se 

kako pravilno izvesti nekatere položaje in tehnike dihanja. Na koncu smo se vedno sprostili ob 

ležanju na hrbtu ob mojem pripovedovanju in umirjeni glasbi. Skozi celo leto smo uživali ob 

naravnih oblikah gibanja in sproščanja. Ob tej dejavnosti so lepo sodelovali tudi otroki, ki sicer 

potrebujejo malo več vzpodbud za umiritev. 

 

 

Slađana Trapić 

SKUPINA SONČKI : 1-2 LET 

 BIBA SE GIBA 

  

Otroci so bili preko celega šolskega leta vsakodnevno gibalno aktivni. V gibanju so preprosto 

uživali, razvijali pa predvsem naravne oblike gibanja in ves čas iskali lastno pot za reševanje 

vseh gibalnih problemov oziroma ovir.  
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Vsakodnevno sem jim pripravila gibalne minute, zelo pogosto pa tudi vadbene ure. Veliko 

časa smo se gibali tudi v naravi. Takoj po novem letu smo pričeli s samostojno hojo na 

sprehodih in držanjem za trak. Nekaj otrok v začetku leta še ni hodilo in so nam pri vadbenih 

urah sledili kar po kolenih.  

Igrali smo se tudi različne preproste gibalne igre, premagovali so poligone (predvsem iz 

blazin), brcali žoge…Prostor za gibanje smo našli ali v večnamenskem prostoru ali pa kar v 

igralnici in garderobi. Zunaj pa sem za gibalne izzive pogosto uporabila kar različen teren, kar 

je otrokom predstavljalo velik izziv. Otroci so pri vseh gibalnih dejavnostih radi sodelovali in 

opazen je res velik napredek na tem področju prav pri vseh. 

 

  

 

RAJANJE PRI SONČKIH 

 

Sploh v uvajalnem obdobju je ta dodatna dejavnost otroke predvsem pomirila in jim dala 

občutek varnosti, zato smo jo v začetku izvajali res pogosto.  

Otroci so se ob glasbi in plesu sprostili, raziskovali kako se lahko gibali, preizkušali različne 

načine gibanja. Kasneje sva jim ponudili tudi male inštrumente ali pa kakšne drobne rekvizite 

(baloni, mehurčki, rutice…), da so se ob glasbi gibali tudi z njimi. 

Največji dogodek pa je bil seveda obisk deklet iz bližnje glasbene šole, ki so nam pripravile 

čisto pravi koncert, otroci pa so lahko ob poslušanju njihove glasbe tudi zaplesali. 

 
 

Jana Strojan 
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SKUPINA ČEBELICE: 4-6 LET 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI - FIRBCOLOGI 

Za firbcološko praznovanje rojstnih dni smo potrebovali celega slavljenca, skupino 

radovednih idej, obsežno zalogo idej in navdiha, številna sredstva in pripomočke in pa 

sodelavko, ki je podpirala vsa naša prizadevanja in raziskovanja. Zelo prav nam je prišla tudi 

podpora vodstva na izobraževanjih, pomembno pa nam je bilo tudi sodelovanje s starši, saj so 

nam priskrbeli marskikateri pripomoček. Predvsem pa so bili odlični posredniki povratnih 

informacij. V začetku zdravih praznovanj brez sladkarij in hrane, so bili sicer skeptični, kmalu 

pa so tudi oni prišli do spoznanja, da je poudarek na slavljencu in njegovi vlogi. Vsak 

slavljenec se je namreč spremenil v znanstvenika fizike, biologije ali kemije, ostali pa smo 

bili njegovi asistenti. Naš način dela je potekal v obliki samostojnega raziskovanja in 

izvajanja poskusov. Smo pa  upoštevali redosled pri izvajanju poizkusov, poskušali 

uporabljati čim več čutil, se učili na napakah in upoštevali varnostna pravila. 

Najpomembnejša pa nam je bila sproščenost in zabava. Pri poizkusih sva otroke vzpodbujale 

k postavljanju vprašanj in samostojnemu izvirnemu iskanju odgovorov nanje. V njih sva 

poskušali sprožiti čut za občutljivost in spoštovanje do žive in nežive narave ter zavedanje 

lastne vpletenosti v njuno povezanost. Sklenili smo, da bomo s paznovanjem rojstnih dni na ta 

način nadaljevale tudi v prihodnje. 

 
 

SKUPINA KRESNIČKE: 3-5 LET 

 

PRAVLJIČNA JOGA 

Projekt pravljična joga sem izvajala 2x mesečno od oktobra do junija v skupini Kresničke. 

Vključenih je bilo 21 otrok. Trudila sem se, da so bili gibi (asane) pravilno izvedene in 

prikazane. 

Otroci so se razveselili izvajanja pravljične joge in se tudi trudili da so asane pravilno izvajali. 

Skupino sem razdelila na polovico in sem najprej izvajala s polovico skupine. Tako sem se 

jim lahko bolj posvetila in jim pomagala pri izvajanju. V veliko pomoč mi je bila knjiga 

Pravljična joga (U. Božič) iz katere sem tudi izhajala. Otrokom sem s pomočjo fotografij 

pokazala kako bo asana izgledala. Ko smo dane gibe osvojili, pa sem jih vodila skozi zgodbo. 

Otroci so se ob tem zelo zabavali saj so oponašali živali, veter,… Naučili smo se izvajati tudi 

Tibetančke. Ti so bili otrokom zelo všeč, zato smo jih izvajali tudi na travniku. Otroci so se 

znali umiriti tudi zunaj.  

Ob zaključku joge pa sem velikokrat uporabila instrumentalno glasbo ob kateri so se otroci 

zelo umirili. Po končani jogi sem jih nekajkrat vprašala kako se počutijo in so mi odgovorili, 

da lepo, da jim srček lepo igra. Moji cilji so bili doseženi. 
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Barbara Gorič 

 

GIBALNA IGRALNICA 

Dejavnost je potekala enkrat tedensko, skozi celo šolsko leto, tako je bilo vključenih vseh 21 

otrok skupine Kresničke. Namen dejavnosti je bil dosežen, saj smo izvajali različne 

dejavnosti, da so se otroci res dodobra razgibali. Uporabljali smo različne pripomočke, s 

katerimi smo spodbujali vse vrste naravnih 

oblik gibanja. Nismo bili omejeni le na 

večnamenski prostor, saj smo dejavnost izvajali 

tudi na zunanjem dvorišču in travnatih 

površinah okoli vrtca. Poudarek je bil tudi na  

premagovanju ovir na različnih poligonih.  

Za umirjanje ob koncu vadbenih ur sem 

uporabila različne elemente masaž, 

sprostitvenih iger in joge. 

 

 

 

IZŠTEVANKE IN DEKLAMACIJE ZA VSAK DAN 

LITERARNO – JEZIKOVNI KOTIČEK 

Dejavnost je potekala enkrat tedensko v naši igralnici, saj smo si  uredili prostor z naslovom 

literarno – jezikovni kotiček. Vsak ponedeljek sem prinesla v vrtec novo izštevanko, 

nagajivko ali deklamacijo, ki smo se jo  naučili in jo tekom tedna utrjevali. Namen te 

dejavnosti je bil, da otrok razvija in bogati govor in s tem mišljenje. Otroci so tekom šolskega 

leta zelo napredovali pri samostojnem pripovedovanju in izpostavljanju pred vrstniki. Ob 

zaključku dejavnosti smo tudi pripravili nastop za starše, kjer so svoj nastop izpeljali zelo 

suvereno ob vsem kar so se naučili tekom leta.  

Janja Dragar Ribič 
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SKUPINA ČMRLJI: 4-6 LET 

IZDELOVANJE LUTK 

  Dejavnost je potekala od oktobra do maja. Otroci so si izdelali enajst lutk. Začeli smo z 

enostavnimi na prstnimi lutkami. Izdelali smo lutke Maček Muri in njegove prijatelje iz 

papirja. V novembru in decembru smo izdelali lutke za novoletno predstavo Netopir Kazimir. 

Lutke so izdelovali iz odpadnega materiala (papirnati tulci, filc, karton).Pozimi smo izdelali 

ročno lutko snežak, s katero so se otroci igrali gledališče. Spomladi smo naredili marionetno 

lutko ptiček iz volnenih cofov. Izdelali so beneško masko in prstno lutko iz filca. Za prstno 

lutko so najprej narisali načrt in jo po predlogi izrezovali iz filca. Otroci so bili zelo 

zainteresirani za dejavnost in so lepo sodelovali. Pri svojih lutkah so bili ustvarjalni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Svetlin   

 

 SKUPINA MRAVLJICE: 3 – 4 LETA 

 MALI EKOLOG 

 

Otroke sva skozi celo leto spodbujali k pravilnemu ločevanju odpadkov. K spoznavanju 

simbolov za odpadke smo vsi pristopili z igro in tako smo tudi ugotavljali kateri odpadki 

sodijo v pravi smetnjak. Otroci so zelo dobro razumeli, tako da smo skozi leto počasi opuščali 

oznake in povedali le še barvo smetnjaka. Ustvarili smo tudi svojo škatlo za papir, katero so 

okrasili otroci in jim je bila motivacija pri zbiranju odpadnega papirja. V šolskem letu smo 

izvedli dve zbiralni akciji starega papirja, katerega so lahko prinesli tudi otroci s svojimi 

starši. Sodelovali smo v čistilni akciji in očistili atrij ter vrtčevsko parkiršče, kjer smo pobirali 

male smeti, odstranili listje in pometli celotno površino parkirišča. Otroke sva spodbujali k 

pobiranju smeti, saj vsi radi živimo v čistem in lepem okolju.  

Cilji so bili realizirani, otroci odpadke tudi samostojno razvrščajo v za to namenjene 

smetnjake in ob tem opozorijo tudi prijatelje. Otroci so preko dejavnosti ugotovili, da 

nekatere odpadne embalaže lahko uporabimo tudi za igro in ustvarjanje.   
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GOZDNA IGRALNICA 

 

Z otroci smo se odpravili na sprehod v gozd. Skupaj smo ga raziskovali in spoznavali 

življenje v gozdu. Ob prvih obiskih sva ugotovili, da otroci sploh ne vedo kaj bi počeli v 

gozdu. Zato sva vse to še toliko bolj spodbujali. Spodbujali sva k samostojnemu raziskovanju 

gozda. Otrokom sva dali priložnost, da gozd doživijo kot učno okolje. Nabirali smo različne 

naravne materiale- iz katerih smo nato tudi ustvarjali (palice, polžje hišice, listi..). Predvsem 

smo se v gozdu naužili svežega zraka, razmigali svoje telo in koristno preživeli čas v 

raziskovanju bljižne narave.  

Cilji so bili realizirani. Otroci so gozd doživljali kot spodbudno učno okolje, spoznavali da v 

gozdu lahko počnemo veliko različnih stvari, da to ni le sprehod. Opazovali smo kako se gozd 

spreminja v letnih časih, in spoznavali naravne materiale iz katerih lahko tudi ustvarjamo.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Košenina in Saša Oštir Verbič 

 SKUPINA ŽABICE: 4-6 LET 

 

SKUPNA SREČANJA SKUPIN KRESNIČKE, ČMRLJI IN ŽABICE  

Skupna srečanja s skupinami Kresničke, Čmrlji in Žabice so potekala od oktobra 2018 do maja 

2019. V oktobru smo se  srečali na jesenskem krosu, palačinkinem dnevu ter skupaj odšli na 

sprehod z dežniki. Decembra je vsaka skupina pripravila dramatizacijo pravljice po izbiri in 

imeli smo čajanko. Februarja smo pripravili recital. Aprila smo odšli na sprehod po dežju, čaka 

pa nas še skupen izlet do vagona. Druženja so potekala v prijetnem vzdušju, otroci so imeli 

priložnosti za vzpostavljanje prijateljskih vezi, vse zastavljene cilje smo dosegli.  
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IGRE NA SNEGU 

V zimskem času smo izvedli Igre na snegu in sicer v mesecu januarju 2019, ki so trajale 5 dni. 

Z otroki smo se predvsem igrali na snegu, saj je bilo snega zelo malo (otroci so se kepali,  

odmetavali sneg) in spoznavali, katera oblačila so primerna za igro na snegu. Otroci so v igri 

na snegu zelo uživali, radi sodelovali in se je veselili. Vse cilje smo uresničili. 
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DNEVI ROLANJA 

Z otroki naše skupine je vzgojiteljica Slađana  Trapić izvedla tečaj rolanja, ki je trajal 5 dni, in 

sicer od 14. do 22. 5. 2019. Otroci so se predvsem seznanjali s spretnostjo vožnje z rolerji. 

Najprej so se seznanili z varnostno opremo (čelada, ščitniki za komolce, kolena, zapestja) in 

rolerji, ki jih potrebujemo za tovrstno dejavnost ter spoznali pomen le-teh. Nekateri otroci so 

se z rolerji seznanili prvič, zato so najprej usvajali veščine, kako se obleči, obuti, kako pravilno 

padati, hoditi z rolerji, zavirati itn., nazadnje pa je temu sledila vožnja z rolerji. Zadnji dan 

tečaja smo za otroke pripravili različne poligone, kjer so se preizkusili v vožnji med stožci, 

vožnji naravnost, se ustavljali itn. Vse cilje smo uresničili, večina otrok, ki se je tečaja udeležila, 

se je tudi naučila samostojne vožnje z rolerji. Z izvedbo so bili zelo zadovoljni tako otroci kot 

tudi starši, ki so se za uspešno izveden tečaj lepo zahvalili. 

 

 

DNEVI KOLESARJENJA 

Z otroki smo jeseni od 8. do 12. 10. 2018 izvedli tečaj kolesarjenja, ki je trajal 5 dni. Otroci so 

se najprej seznanili z varnim kolesarjenjem, opremo, ki jo potrebujemo za varno kolesarjenje 

(prvi dan tečaja) in pridobili spretnosti vožnje s kolesom (preostale štiri dni tečaja). S kolesi so 

se vozili po parkirišču vrtca in vrtčevski ploščadi, kjer so bili pripravljeni različni poligoni. 

Tečaj kolesarjenja je bil uspešen, večina otrok že samostojno vozi kolo. Otroci so pri vožnji s 

kolesi vztrajali, se z veseljem vozili ter aktivno sodelovali vse dni tečaja kolesarjenja. Vse cilje 

smo uresničili. Tečaj sta vodili Kaja Ljubi in Mateja Gabor. 

Alenka Lovšin 
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SKUPINA PIKAPOLONICE: 2-3 LET 

IGRE RAZVIJANJA ČUJEČNOSTI-BITI TUKAJ IN ZDAJ 

 

Zavedati se lastnega telesa in prisotnosti v nekem prostoru ob nekem času je umetnost, ki se je 

mora vsak posameznik znati naučiti. Skozi letošnje dejavnosti sva otroke najbolj spodbujali k 

zavedanju lastnega telesa. Uporabljali smo čuječo minuto, kjer sva jih opominjali na dihanje in 

spremljanje gibanja dihanja. Opazovali smo lastno dihanje in se preko pravljice o Mali želvi 

naučili kako izgleda vdih in kako izdih. Veliko poudarka sva dajali na poslušanje in 

pomembnost opazovanja okolice. Otroci so naju skozi šolsko leto pozitivno presenetili, saj so 

v opazovanju in poslušanju močno napredovali. Na sprehodih in v igralnicah so naju veliko 

spraševali in opisovali vse nove in ponavljajoče se dogodke. Preko zgleda sva otrokom podali 

veliko različnih načinov preko katerih lahko mirno rešimo nastale situacije. Veliko dejavnosti 

sva izvedli na prostem in pri tem večkrat ugotovili da je bila ob spoznavanju in učenju prisotna 

veliko večja notranja motivacija. Skupaj smo se predvsem zabavali ob spoznavanju telesa, 

njegovega delovanja in vpliva na druge.  
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NAREDI DOBRO DELO IN SPREMENI SVET 

 

Skozi življenje se vsak dan naučimo nekaj novega. Pridobivanje spretnosti in veščin za lažje 

bivanje v družbi je nekaj zelo pomembnega, spoznavanje vrednot in poenotenje le-teh pa je 

nekaj ključnega za dobro počutje vseh udeleženih v nekem okolju. Te lahko izjemno dobro 

otroci usvojijo že v predšolskem obdobju. Zato sva se v najini skupini tudi letos trudili, da smo 

skozi celo leto večkrat naredili dobro in s tem pripomogli delček k spreminjanju naše družbe. 

Kot tudi lani smo letos ob vsaki daljši odsotnosti otroka poslali dnevni zapis dejavnosti in nekaj 

fotografij, ki so ga spomnile na nas in vrtec. Starši so skozi celo šolsko leto ta način zelo 

pozitivno sprejeli in ga spodbujali. Predvsem so navajali pozitivne učinke poslanih sporočil. 

Otroci so imeli hkrati možnost spoznavati tudi medij kot pozitiven način pridobivanja 

informacij in povezovanja med ljudmi. Skozi leto sva otroke spodbujali k medsebojni pomoči, 

kjer smo naredili viden napredek. Otroci so predvsem izjemno radi pomagali nama in ostalim 

zaposlenim v našem vrtcu. Spodbujali sva jih tudi do pozitivnega odnosa do stvari ter k 

zavedanju, da njihovi odzivi pripeljejo do različnih reakcij, ki jih moramo predvideti in 

spoštovati. Otroci so postopoma pridobivali tudi veščino spoštovanja in odgovornega ravnanja 

ob izražanju različnih čustev in počutja.  

Karin Ropotar 

 

 

POLŽI: 3-4 LET 

POLŽEK KUHA 

Obogatitvena dejavnost je potekala od začetka oktobra do konca maja. Že ob prvi omembi 

otrokom, da bomo v vrtcu kuhali, je poželo val navdušenja in veselja. Otroci so v vrtec prinesli 

vsak svoj predpasnik, se ponovno seznanili s temeljitim umivanjem rok in kuhanje se je lahko 

pričelo. Samo dejavnost smo izvedli enkrat mesečno.  

Kaj smo skuhali oz. pripravili?  

Z otroki smo pripravili odlične sadne in zdrave napitke, namaze, pekli prave »pizza« kruhke, 

izdelali sadna nabodala, v času pusta »cvrli miške«, spekli po besedah otrok »najslajše muffine« 

in piškote.  

Vse kar smo pripravili, smo se dogovorili skupaj z otroki. Kdaj pa kdaj je bilo potrebno recept 

prilagoditi, a se otroci niso kaj dosti pritoževali. Vsakič znova so čakali, da pride dan, ko bodo 

ponovno lahko oblekli predpasnike. 

 Cilje, ki sem si jih zadala so bili realizirani.  
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MALI EKOLOG 

 

Za samo izvedbo dejavnosti sem se odločila, na podlagi zanimanja otrok pri nošenju odpadkov 

v smetnjak in razmišljanju, kateri smetnjak je pravi.  Vse skupaj smo, kar se tiče ločevanja 

odpadkov izvajali že v lanskem šolskem letu, a so bili otroci še premajhni, da bi dodobra 

razumeli pravilno razvrščanje odpadkov. Letošnje leto pa je bilo za to več kot primerno.  

Na samem začetku smo z otroki izdelali plakat o ločevanju odpadkov. Tu so otroci lahko 

dodobra spoznali, pravilno razvrščanje odpadkov. Nekaj fotografij smo nalepili tudi na 

smetnjake v igralnici in tako omogočili pravilnejše razvrščanje odpadkov. Skozi čas poteka 

dejavnosti se je to izkazalo za pozitivno. Otroci so pri ločevanju smeti postali zelo pozorni, o 

morebitni negotovosti pa se po pomoč obrnili k vzgojiteljici.  

Veliko besed smo namenili tudi porabi vode in »brisačk«, katera je bila v začetku leta malenkost 

večja, kot pa je sedaj. Otroci so spoznali, da je ena brisačka dovolj, da si obrišejo roke, ter, da 

voda teče samo toliko časa, kolikor časa si roke umivamo.  

Največ zanimanja je požela dejavnost, kjer smo iz odpadnega materiala izdelovali igrače. Vsak 

otrok si je tako izdelal svojo gosenico (zamaški), ki jo je koncu leta lahko odnesel domov.  

Seveda pa nismo pozabili tudi na urejenost igrišča našega vrtca. Redno smo grabili listje, 

pometali in skrbeli, da je naš »vrtiček« ostal čist.  

Cilji, ki sem si jih zadala so bili realizirani.  

 

 

 

 

 

 

Anja Bešter   
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ENOTA MLINČEK 

 

 

1. IGRE IN IDEJE BREZ MEJE 

Obogatitvena dejavnost Igre in ideje brez meje je potekal na nivoju enote in sicer skozi 

celotno šolsko leto. Ob petkih smo več časa namenili medsebojnemu druženju in obisku 

otrok obogatitvenih dejavnostih, ki smo jih izvajali strokovni delavci enote. Pri Igrah in 

idejah brez meje smo se igrali z nestrukturiranimi materiali.  Otrokom sem  ponudila 

različen naravni material ter tudi material iz umetnih mas (različna embalaža, mivka, 

palice od dreves, listje, lončki, stiropor, škatle…). Otroci so rokovali z materialom, ga 

sestavljali, kombinirali različna sredstva med seboj, se družili, dogovarjali, sodelovali...,  

kar je spodbujalo razvoj otrokove domišljije ter tudi krepilo medsebojne odnose. Projekt 

je zelo dobro zaživel, saj so otroci  radi sodelovali.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Radomlje, 31. 5. 2017                                                     Izvajalka: Damjana Rode, dipl. vzg. 
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2. V SVETU PRAVLJIC 

Ob petkih smo se od septembra do maja z otroki srečevali ob prebiranju pravljic, katere 

sem izbirala glede na letni čas, trenutne vsebine v tedenskem oziroma mesečnem načrtu, 

nazadnje pa sem se osredotočila predvsem na Slovenske ljudske pravljice.  

Cilji,ki sem si jih zadala ob pričetku dejavnosti in jih tudi uresničila so:  

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

pridobiva pozitivni odnos do literature, 

- ob poslušanju in pripovedovanju pravljic otrok razvija zmožnost identifikacije ter 

doživlja književno dogajanje, 

- otrok se ustvarjalno izraža v jeziku, 

- otrok se ob poslušanju pravljic tudi nauči razlikovati med pozitivnimi in negativnimi 

človeškimi odnosi, 

- otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija možnost 

domišljijske rabe jezika. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radomlje, 31. 5. 2017                                                           Izvajalka: Petra Miklavc, Mlinček 
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3. GIBALNA ABECEDA 

Prioritetni cilj s področja Gibalna abeceda je ključno pri oblikovanju navad za 

vseživljensko gibalno aktivnost. 

Je rekreativna oblika vzgoje z namenom razvijanja motoričnih sposobnosti in 

športnega duha. Vadbo bo vodil strokovni pedagog. Pri Gibalni abecedi se bodo otroci 

spoznali z naravnimi oblikami gibanja, skupaj bomo spoznavali skupinske, 

individualne in družabne igre.  

Razvijali bomo kulturen, spoštljiv in čustven odnos do svojih  vrstnikov, tako da bodo 

otroci polni novih spoznanj. 

Naše aktivnosti bodo temeljile na igri in dobrem počutju otrok v želji, da bi vsak otrok 

našel šport, ki ga posebej veseli, ne glede na to, kaj bo kasneje v življenju počel. 

Dejavnost bo potekala ob petkih, vzporedno z ostalimi obogatitvenimi dejavnostmi, 

vključeni bodo otroci iz vseh skupin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Radomlje, 31. 5. 2017                                                                       Izvajalec: Gašper Cestnik 
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ENOTA OSTRŽEK 

ABC GIBANJA 
 

Pikapolonice, Metulji, Medvedki 

 

Zastavljeni cilji so bili doseženi: 

 Otrokom omogočiti gibalne dejavnosti, ki jim bodo predstavljale ustrezne izzive. 

 Ustvariti stimulativno okolje in spodbude, da otroci iščejo lastne poti pri reševanju 

gibalnih problemov - poudarek  je na samostojnem reševanju problemov in spodbujanju  

ustvarjalnosti. 

 Igra kot motiv za delo.  Otrokov cilj naj bo uspeh v igri, cilj vzgojitelja pa, da otrok pri 

tem izvaja gibalne naloge, ki mu jih zastavi. 

 Predstavitev osnovnih elementov različnih športov preko igre, z uporabo ustreznih  

športnih pripomočkov, ki so prilagojeni otrokovi razvojni stopnji.  

 Gibanje naj  daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, ponosa in zaupanja v svoje 

sposobnosti. 

 Razvoj otrokovih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. 

 Otrok  postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti. 

 Omogočanje različnih senzoričnih zaznav. 

 Spoznavanje delovanja lastnega telesa (kako hitro bije srce, kako se počutim…). 

 Spodbujanje sodelovanja in upoštevanje dogovorjenih pravil. 

 Spodbujanje zdravega življenjskega sloga. 

 

 
 

Dejavnosti in metode dela: 

 izvedbe nalog na različnih poligonih, 

 vadba po postajah, 
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 elementarne igre z naravnimi oblikami gibanja in uporabo športnih rekvizitov 

(osnovne prvine športnih iger), 

 osnovne prvine gimnastike in atletike (prevali, opore, vese, skoki, meti), 

 čutne poti, 

 vaje sproščanja, 

 navzkrižna gibanja. 

 

 

Vadba je potekala v večnamenskem prostoru vrtca in/ali na igrišču vrtca v dopoldanskem 

času. Otroci so najraje vadili na poligonih in se igrali elementarne igre.  

              

Tadeja Mišmaš 

 

 

 

MAJHEN VRT, VELIKO VESELJE 
 

Pikapolonice, Metulji 

 

 

 

Letos smo nadaljevali z obogatitveno dejavnostjo »Majhen vrt, veliko veselje«. 

Upoštevali in uporabili smo znanje od prejšnjih let. Povezali smo vse, kar smo vedeli o  

naravi od letos ter iz obdobja, ko smo spoznavali zakladnico kamnov, semen, plodov, 

dreves in cvetlic ter gojili rastline na našem malem vrtu. Iskali smo nove možnosti za malo 

vrtnarjenje, se seznanili tudi z neprilikami, podrobno pa smo opazovali cvetenje tulipanov 

na mali cvetlični gredici. 

 

- ogradili smo naš mali vrt   

- opazovali spremembe v naravi, na vrtu 

- spodbudili zanimanje za naravoslovne dejavnosti 

- ekološko ozaveščali (lokalna pridelava), zadovoljstvo ob opazovanju rasti 

pridelkov, cvetlic 

- doživljali in spoznavali živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih  

- razvijali naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave. 
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Marjeta Osolin 
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OD ZEMLJE DO KRUHA 
 

Pikapolonice 

 

 V tem šolskem letu smo v starejši skupini strnili in obogatili izkušnje in spoznanja o 

vsem v zvezi z zemljo in kruhom.  

- Spoznavali smo raznolikost na polju v različnem času rasti  

- Razlikovali med žitnim poljem in drugim življenjskim okoljem 

- Spoznavali nekatere žitarice (pšenica, koruza, ajda…) 

- Seznanili smo se s postopkom od kalitve do odrasle rastline 

- Spoznavali vrste moke 

- Se navajali na to, da bi bolj cenili kruh 

- Spekli smo nekaj kruha in peciva 

 

Vse to smo dosegli z opazovalnimi sprehodi po mengeškem polju, zbiranjem, stiskanjem 

rastlin – žitaric v herbarij, spremljanjem rasti skozi čas, sejanjem žita (božično žito, koruza, 

navadna pšenica, pšenični kalčki), med obroki pa smo s kruhom primerno ravnali. 

 

 

Marjeta Osolin  
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OSTRŽKOVO GLASBENO DOPOLDNE 
 

Pikapolonice, Metulji, Medvedki 

 

 

V šolskem letu 2018/19 sem od oktobra do maja najmanj en krat mesečno vodila 

obogatitveno glasbeno dejavnost, ki je združevala vse tri Ostržkove starostne skupine. 

Najmlajši so se zaradi uvajanja pridružili postopno, saj je nekaj otrok komaj dopolnilo eno leto.  

Za spremljavo sem najpogosteje uporabila kitaro, otroci pa so spoznavali tudi druge  

instrumente. Sami so igrali na male in lastne instrumente. Prepevali smo otroške pesmi, 

slovenske ljudske pesmi, poslušali smo instrumentalno glasbo in glasbeno pravljico, se igrali 

glasbeno didaktične igre, otroci pa so poslušali tudi nastop strokovnih delavk - koncert v 

prazničnem decembru, sami pa so sodelovali na Ostržkovih karaokah. Večkrat smo se  

priložnostno družili ob glasbenih vsebinah. V veselem decembru so bili dopoldnevi z 

glasbenimi vsebinami pogostejši, prav tako smo z glasbo popestrili praznovanja in priprave na 

druženje s starši, starimi starši oz.  medgeneracijsko druženje. 

 

 

 
 

 

 

Marjeta Osolin 
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OSTRŽKOVO PRAVLJIČNO DOPOLDNE 
 

Pikapolonice, Metulji, Medvedki 

 

 

V šolskem letu 2019/ 2010 sem  nadaljevala z obogatitveno dejavnostjo  OSTRŽKOVO 

PRAVLJIČNO DOPOLDNE, najprej v srednji in starejši starostni skupini, kasneje pa so bili 

postopno vključeni tudi najmlajši. Vsebine knjig sem prilagajala načrtom posameznih skupin, 

letnim časom, praznikom in starosti otrok.  

Večkrat sem manjšim skupinam otrok brala in pripovedovala pravljice v Ostržkovi pravljični 

sobi, kjer je med kupi mehkih blazin in poznanimi plišastimi igračami prostor bolj intimen in 

pravljica bolj doživeta. 

 

 

Zastavljeni cilji so bili doseženi: 

 

o ob poslušanju in pripovedovanju pravljic in drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; s književno osebo se identificira ter doživlja književno 

dogajanje 

o otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta 

(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora) 

o doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke 

o otrok  ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje 

in pridobiva pozitiven odnos do literature 

o otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Nataša Okorn 
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LIKOVNE DELAVNICE 

Pikapolonice, Metulji, Medvedki 

 

Z raznolikimi dejavnosti so se starostno mešane skupine otrok spoznavale in urile v: 

 oblikovanje različnih materialov (plastelin, glina, slano testo, sneg, mivka), 

 slikanju na različne podlage in z različnimi tehnikami, 

 postavljanju konstrukcij iz različnih materialov in kock, 

 barvanju z različnimi tehnikami, 

 izdelavi preprostega nakita, 

Ob novem letu smo izdelovali novoletne čestitke in okraske za dekoracijo novoletne jelke in 

prostorov, ob pustu pa smo s pustnimi šemami zapolnili vse kotičke vrtca. 

Zastavljeni cilji so bili realizirani: 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem, 

 ustvariti sproščeno, ustvarjalno vzdušje, 

 spoznati različne materiale in likovne tehnike, 

 spodbujati samostojnost pri delu (priprava prostora, zaupanje v svoje zamisli, 

upoštevanje razvojne stopnje otrok),  

 pripraviti takšne delavnice pri katerih otrok lahko sam ali ob manjši pomoč izvede vse 

postopke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nataša Okorn, Lidija Peterka, Nena Orehov 
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BIBA PLEŠE 

skupini Metulji in Pikapolonice 

 

»BIBA PLEŠE« sem v starejših dveh skupinah vodila od  začetka oktobra do maja, 

enkrat tedensko. Ob sredah smo se srečevali glede na interes otrok. Včasih je bila plesna 

skupina bolj, včasih manj številčna, včasih smo imeli plesno uro za skupino Pikapolonic 

posebej in za skupino Metuljev posebej. Včasih so plesali skupaj.  

Otroci so zaznavali in obvladovali lastno telo pa tudi plesno izražanje v odnosu do 

drugih plesalcev, prostora, glasbene podlage. Mnogokrat smo uporabili pripomočke (mali 

instrumenti, trakovi in podobno), včasih pa smo se poslužili le tega, kar smo sposobni izraziti s 

telesom, zvoki. 

Tekom leta so se k dejavnosti »BIBA PLEŠE« zvrstili vsi otroci, tako da so vsi 

sodelovali pri nastopih za starše in stare starše. 

 

 

 

Marjeta Osolin 
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MALA BIBA PLEŠE 

skupina Medvedki, enota Ostržek 

 

V skupini 1,5—2,5 let  je od oktobra do konca aprila  potekala obogatitvena dejavnost 

Mala biba pleše. Enkrat tedensko smo po zajtrku rajali in plesali. Otroci so sprva zaznavali 

lastno telo, možnosti gibanja, razsežnosti prostora in njegove omejitve, zvoke in podobno.  Z 

uporabo različnih pripomočkov smo obogatili čutno zaznavo in motivacijo. Najmlajši so v 

jesenskem času večinoma le opazovali starejše otroke, nato pa so se vedno bolj aktivno 

vključevali v dejavnost. 

Ples nas je povezal s starejšimi otroci na novoletnem in pustnem rajanju. Včasih smo se 

pridružili starejšim otrokom in se od njih učili preprostih rajalnih plesov, kačo vit in kolo.  

 

 

 

Nena Orehov 
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ENOTA PALČEK 

 

SKUPINA SOVICE 

V SVETU GLASBE 

 

Obogatitvena dejavnost v SVETU GLASBE je vključevala tako spontane kot usmerjene 

dejavnosti. Spontane glasbene dejavnosti so se ciljno in vsebinsko dopolnjevale z usmerjenimi 

dejavnostmi. Usmerjene dejavnosti so običajno združevale več glasbenih dejavnosti (petje, 

igranje, poslušanje…). 

Osredotočili smo se na različne didaktične vsebine kot so: 

- izvajanje glasbe (petje, igranje) 

- ustvarjanje glasbe (z glasom, z glasbili) 

- poslušanje glasbe (različne zvrsti, zvoki iz narave, ples) 

- didaktične igre (Igrajmo se z glasbo - hitro, počasi, glasno, tiho) 

Glasba nas je spremljala skozi celo šolsko leto. Preko glasbe smo spodbujali in razvijali čutno 

in čustveno doživljanje otrok, razvijali skupinsko dinamiko in  motorične sposobnosti, krepili 

in poglobili sodelovanje med otroki in vplivali na razvijanje kulturne zavesti otrok. 

V okviru dejavnosti smo krepili tudi sodelovanje z okoljem na kulturnem področju, saj smo 

povabili v našo enoto različne glasbenike in umetnike. 

Otrokom smo omogočili aktivno poslušanje glasbe ter izražanje glasbenih doživetij in predstav 

glasbenega dela zlasti z gibalno-rajalno, plesno in tudi likovno in besedno komunikacijo. Delo 

smo velikokrat individualizirali in ga prilagodili različnim sposobnostim otrok  ter povezovali 

glasbo z vsemi področji dela v vrtcu. 

Otroci so svoje sposobnosti razvijali predvsem z glasbeno didaktičnimi igrami in to predvsem 

s tistimi, ki so povezane z gibom, saj otroci prilagajajo svoje gibe glasbi, ki jo poslušajo. 

Motorične sposobnosti so si razvijali tudi pri izdelovanju inštrumentov in igranju na različne 

male instrumente in si pri tem urili predvsem ročne spretnosti. Sami smo izdelali preproste 

ropotulje, skupaj s starši na popoldanski delavnici pa smo izdelali bobne, na katere smo izvajali 

tudi glasbo.  

Z glasbo smo skušali prebuditi občutke, ki se jih pogosto ne zavedamo, na otroke pa je po 

izkušnjah vplivala na boljše razpoloženje, jih motivirala in jih sproščala skozi celotno šolsko 

leto.  

 

 

 

Vzgojiteljica: Urška Dragar 

Pom. vzgojiteljice: Petra Keržan  
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SKUPINA ČEBELICE 

PEDENJPED 

OD SEPTEMBRA DO DECEMBRA 

 

SEPTEMBER:  

-Uspešno privajanje novemu okolju, osebam in dnevni rutini, 

-uspešno navajanje na kratke skupinske dejavnosti: poslušanje kratkih zgodbic in pesmic, 

rajanje ob otroški glasbi, igranje bibarij, 

-navajanje otrok na sodelovanje pri pospravljanju igrač, 

-navajanje otrok na sedenje na  malih stolih med obroki in  na samostojno hranjenje z žlico. 

 

OKTOBER: zgoraj naštetemu dodamo: 

-Sodelovanje pri slačenju zgornjih oblačil pri vrnitvi iz atrija, 

-navajanje na samostojno sezuvanje copat pred počitkom (uspešni trije otroci), 

-konec oktobra začnemo izvajati vadbene ure v telovadnici, 

-toaletni trening: sodeluje 1 otrok, 

-umivanje rok: vsi otroci sodelujejo pri umivanju rok. 

 

NOVEMBER zgoraj naštetemu dodamo še: 

-Mlečne zajtrke zamenjamo za kruh z različnimi namazi (večina otrok je nad spremembo 

navdušena in nima težav. Posameznikom kruh razkosamo na manjše koščke. Posamezniki 

odklanjajo namaze, zato jim vedno poleg nenamazanega kosa kruha ponudimo še košček 

kruha z namazom),  

-pri zajtrkih in čez dan pijemo iz lončkov in skodelic, posamezniki še imajo lonček z 

nastavkom, 

-vse bolj uspešni smo pri odvajanju od dud, 

-toaletni trening: sodeluje 1 otrok, 

-umivanje rok: otroci sodelujejo pri umivanju rok, pospravljanju slinčkov in mokrih brisačk. 

 

DECEMBER dodamo še: 
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-Vsi otroci pijejo iz lončkov brez nastavkov, 

-vsi jedo kruh v kosu, 

-nadaljujejo z odvajanjem od dud, 

-večina otrok že samostojno sezuje copate, posamezniki se že sami obujejo, 

-pri slačenju zgornjih oblačil so posamezniki zelo samostojni, ostali potrebujejo pomoč, 

-toaletni trening: več otrok se začne navduševati nad kahlico, 

-navajanje na varno hojo ob »bibi« z dodatnimi varovali (kratki sprehodi), 

-druženje v telovadnici in na hodniku: spoznavanje otrok in odraslih iz drugih skupin in 

sodelovanje pri skupnih dejavnostih (večina otrok ni imela težav, posamezne pa je bilo 

potrebno opogumljati). 

 

OD JANUARJA DO MAJA 

JANUAR dodamo še: 

- Odvajanje od dud: dudo imata v vrtcu samo še dva otroka in to samo pri počitku, 

-toaletni trening: 1 otrok suh, 2 zelo uspešna, 7 otrok občasno uspešnih, 4 otroci še ne 

sodelujejo pri toaletnem treningu, 

- sezuvanje copat:10 otrok sezuje copate brez pomoči, 3 še potrebujejo pomoč, 1 je še 

neuspešen, 

- obuvanje copat: 6 otrok povsem samostojno obuje copate, 3 potrebujejo malo pomoči, 5 

otrok še ni uspešnih pri samostojnem obuvanju copat, 

-sadne malice: mandarine si olupijo sami,  navajamo se, da hruške in jabolka pojedo z lupino, 

- prepoznavanje in uporaba simbolov: vsi prisotni otroci poznajo svoj simbol. Na poličko 

označeno s svojim simbolom odlagajo osebne predmete in copate, pri obrokih sedijo na stolu 

označenem s svojim simbolom, 

-navajamo se na ločevanje odpadkov: vsi prisotni otroci vedo v  kateri koš lahko odložijo 

umazano papirnato brisačko. Vsi otroci odlagajo  umazane slinčke na ustrezno mesto. 

-pospravljanje igrač: večina otrok sodeluje pri pospravljanju in razvrščanju igrač. 

 

FEBRUAR, MAREC otroci so bili zaradi bolezni: norice, trebušne viroze… pogosto dlje časa 

odsotni 

- Odvajanje od dude: dudo ima v vrtcu samo en otrok pri spanju, ostali je ne potrebujejo več, 

-toaletni trening: 1 otrok suh (brez plenic tudi pri počitku), 3 zelo uspešni, 4 otroci še ne 

sodelujejo pri odvajanju od plenic, ostali otroci sodelujejo, vendar še ni večjega napredka, 

-otroci, ki imajo primerna obuvala (copate in čevlje), se sezuvajo in obuvajo sami ali ob delni 

pomoči vzgojiteljice, 

-hranjenje: vsi otroci jedo sadje z lupino (hruške, jabolka), 

-pravila varne vožnje s kolesi brez pedal pred atrijem: otroci poznajo pravilo varne vožnje in 

ga upoštevajo. Samo en otrok večkrat poskuša prekršiti to pravilo, 

- razvrščanje igrač: otroci uspešno razvrščajo igrače v ustrezne zaboje, 

-otroci uspešno razvrščajo po barvi, imena barv še ne uporabljajo, 

-skupne dejavnosti: otroci uspešno sodelujejo pri kratkih vodenih skupinskih dejavnostih 

(poslušanje pravljic, petje pesmic…), 

- sprehodi: vsaj enkrat tedensko izvedemo kratek sprehod, 

- telovadba: pri vadbenih urah se navajajo na upoštevanje zaporedja vaj, pri čemer pa še niso 

uspešni, 

-otroci so vse bolj samostojni pri preobuvanju in preoblačenju. 

 



 

 190 

APRIL dodamo še: 

-Toaletni trening: 11 otrok uspešno sodeluje pri toaletnem treningu, 

-sprehodi so vse daljši, ne potrebujemo več  dodatnih varoval, 

-sodelovanje  pri pripravi na počitek. Pri pripravi na počitek sami sezujejo copate in si 

poskušajo sleči hlače. Otroke  spodbujava, da si med seboj pomagajo. 

 

MAJ dodamo še: 

- Navajanje na samostojno obuvanje čevljev. Večina otrok se obuje samostojno, 

-navajajo se na samostojno oblačenje zgornjih oblačil, pri čemer so vse bolj uspešni, 

-otroci se uspešno navajajo na sodelovanje pri pospravljanju pribora  na servirni voziček po 

zajtrku, 

-toaletni trening: 11 otrok uspešno sodeluje pri toaletnem treningu, 3 otroci še ne želijo na 

kahlico, 

-govorni napredek: 3 otroci so v govoru nekoliko slabše napredovali, ostali otroci so govorno 

zelo uspešno. Nekateri že tvorijo enostavne povedi. 

-poznavanje barv: nekateri otroci že prepoznavajo barve in jih pravilno imenujejo, 

-navajanje na daljše sprehode z bibo,  brez dodatnih varoval. Sprehode imajo zelo radi, zato 

so sprehodi vse daljši, 

-še vedno ima en otrok dudo za spanje. 

 

                
 

MALA EKO ŠOLA 
-Otroci so sodelovali pri ponedeljkovih čistilnih akcijah. Sprva so opazovali delo odraslih , 

kasneje so sodelovali pri brisanju prahu in  uspešno pomagali pri razvrščanju igrač, 

-ob koncu leta so sodelovali pri dnevnem urejanju sobe: v koš za smeti so odnašali smeti 

pomedene na smetišnico,  po zajtrku so pospravljali  pribor na servirni voziček,  

-celo leto so se navajali  na ločevanje in po večini  osvojili ločevanje: papirnate brisačke v en 

koš, slinčke v drugega, pleničke v tretjega…, 

- starši se niso odzvali povabilu na starševsko izmenjevalnico v mesecu novembru, 

-v zimskem času smo skrbeli za lačne ptice, 

-20.2.2019 so si ogledali delo komunalnih delavcev pri praznjenju zabojnikov in se srečali z 

maskoto Grinijem, 
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-v mesecu marcu so sodelovali pri čistilni akciji na ravni enote (11.3.2109), 

-starši so v dogovoru z nami poskrbeli, da smo umazano perilo pospravljali v vreče, ki so jih 

prinesli od doma, 

-v jeseni in spomladi smo sodelovali v akciji  zbiranja starega papirja, 

-od marca dalje smo sodelovali pri zbiranju starih zamaškov. 

 

 

 

 
  

PRAVLJIČNI KOTIČEK 

Otroci so se zelo hitro privadili frontalni obliki poslušanja zgodbic in pesmic primernih 

njihovi starosti. Da bi otroci ob knjigi doživljali ugodje, veselje in zabavo smo jim sprva 

zgodbice pripovedovale ob slikanicah ali s pomočjo lutk, kasneje smo otroke spodbujale k 

aktivnemu verbalnemu in neverbalnemu sodelovanju, v drugi polovici leta pa smo začele 

znane zgodbe brati, ter tako širiti otrokovo besedišče in jih navajati na pozitiven odnos do 

literature, ter primerno ravnanje s knjigo. Vsi otroci v skupini so v pravljičnem kotičku, ki 

smo ga med letom izvajali v igralnici  na blazini , v toplih dneh pa tudi v atriju in pod 

krošnjami, zelo uživali. 
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PUSTOVANJE V VRTCU 

Priprava na pustovanje je potekala že nekaj dni pred pustom, dosegla višek na pustni torek in 

se zaključila z odstranjevanjem pustne dekoracije na dan po pustu. Izdelali smo pustno 

dekoracijo in z njo okrasili igralnico in hodnik, si ogledali pustno dekoracijo v vrtcu in na 

ulicah v bližini vrtca. Na pustni torek smo skupaj z drugimi maškarami zarajali v telovadnici, 

ter se posladkali s pustnimi krofi. 

Vzgojiteljica: Vera Kolenc 

Pom. vzgojiteljice: Ana Štrajhar 

 

 

SKUPINA PIKAPOLONICE: 

 

GLASBENI NAHRBTNIK 

Otroci v skupini pikapolonice imajo zelo radi glasbene aktivnosti, zato sva se odločili, da bova 

otrokom in staršem pripravili glasbeni nahrbtnik. V njem so našli različna glasbila, zgoščenko 

s pesmicami, pobarvanko in ljubkovalno igračo ter zvezek. Nahrbtnika so se vedno zelo 

razveselili, komaj so pričakali dan, ko so ga lahko odnesli domov. Skupaj s starši so imeli tudi 

posebno nalogo. Izdelali so svoj inštrument, ki je otroka celo leto spremljal in razveseljeval pri 

glasbenih aktivnostih. Letos imamo poudarek na ekologiji, zato so otroci skupaj s svojimi starši 

te inštrumente naredili z različno odpadno embalažo. Izdelali so: različne ropotulje, bobne, 

trstenke in kitaro. Otroci so v vrtcu ob prepevanju pesmic igrali na svoja glasbila. Pri 

doživljanju glasbenega nahrbtnika so bili  prisotni tudi njihovi bratci in sestrice, ki so poskrbeli 

za lepa glasbena doživetja in pomagali pri barvanju pobarvanke in izdelovanju inštrumenta. 

Slike, ki so jih nalepili v zvezek vtisov, so nazorno pokazali, kako so uživali ob skupnem 

raziskovanju glasbenega nahrbtnika. Glasbeni nahrbtnik je prinesel v družino priložnost, da vsi 

družinski člani sodelujejo in se med seboj povezujejo. 
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EKO USTVARJALNICA 

V skupini imamo »eko kotiček«, zato sva se odločili, da bomo imeli tudi »eko ustvarjalnico«. 

Namen obogatitvene dejavnosti je bil, da otroke seznanjamo, da odpadno embalažo ne 

zavržemo, ampak jo ponovno uporabimo. Starši so skozi leto v vrtec prinašali različne odpadne 

materiale. Prinesli so staro embalažo, tulce, papir, blago … Vse te materiale smo uporabljali pri 

različnih dejavnostih. Izdelali smo didaktične igrače, ropotulje, različna vozila, senzorne igrače, 

ki so namenjene za razvoj otrokovih čutil … Otroci so v »eko ustvarjalnici« radi sodelovali, 

uporabljali svojo domišljijo pri ustvarjanju, razvijali ročne spretnosti in spoznavali različne 

odpadne materiale. 

 

 

SKUPINA POLŽKI 

MALI EKOLOG: 

 Z otroki smo skupaj skrbeli za urejeno igralnico, atrij, igrišče, telovadnico. Razvrščali smo 

odpadke v različne zabojnike. Obiskali so nas tudi smetarji in nam pokazali odvoz smeti.  

Skupaj smo  grabili – pometali listje. Na pomoč so nam priskočili še starši in stari starši. 

Dežurstvo pri obrokih je bilo otrokom zelo v interesu. Beležili smo kolikokrat je bil vsak otrok 

že dežuren, da smo enakomerno porazdelili možnost vsem. Starši so na pogovornih urah 

povedali, da so tudi sedaj doma radi dežurni pri kosilu, večerji.  
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KNJIŽNI NAHRBTNIK:  

Knjižni nahrbtnik so otroci prejeli po žrebanju. En teden so ga imeli doma. V njem je bil zvezek, 

igračka: plišasta slon in krava, pravljice: To je moje; Kolikor pikic, tolikšna sreča-uganke za 

malčke; Enci benci na kamenci;  pesmice: Pisani 

klobuček. Vsak otrok je imel nalogo, da še izdela 

polžka. Material, tehniko so izbrali sami. Nastali so 

zelo zanimivi polžki, ki nam krasijo igralnico. Starši 

so dogajanje s knjižnim nahrbtnikom zapisali v zvezek 

in zapis smo prebrali skupaj, ko je otrok vrnil 

nahrbtnik. 

 

 

 

 

 

 

POLŽABJI VRT: 

Skupaj s skupino Žabice smo skrbeli za Polžabji vrt. Sadili smo zelenjavo: redkev, solato, grah. 

Otroke smo učili razvijati naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do vrta. Tako smo otroke 

navajali tudi na zdravo prehrano, jih navajali na urejanje vrta. Ker je vrt zunaj vrtca, so ga otroci 

opazovali skozi okno in tako dnevno opazovali in spremljali dogajanje na  njem. Tudi starši in 

stari starši so pohvalili naše delo. V poletnih dneh bomo lahko že uživali sadove našega dela.  

 

Vzgojiteljica: Elizabeta Milunić 

Pom. vzgojiteljice: Petra Molk in  Anja Jovan Juteršek    
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SKUPINA METULJI 

MALI SONČEK – ORANŽNI IN ZELENI 

Skozi celo leto smo hodilo na pohode do Grobelj, Šumberka, knjižnice Domžale, vrtca 

Gaj, Kekec, Cicidom… Odpravili smo se na šolsko igrišče kjer smo tekli kros, vozili 

smo se s kolesom, imeli igre z žogo. Izdelovali ritmična glasbila na katera smo igrali in 

ob glasbi zaplesali. Imeli smo igre na snegu in športno popoldne s starši. Izvajali smo 

naravna gibanja v telovadnici in na prostem.  

 

PALČEK BRALČEK – OD SEPTEMBRA DO MARCA 

Palčka Bralčka je opravilo 21 otrok. V tem šolskem letu je Palček Bralček potekal brez 

dodatne motivacije, saj so si motivacijo zadajali otroci med seboj. V mesecu Aprilu smo 

obiskali knjižnico Domžale, kjer smo imeli slavnostno podelitev. Otroci so poslušali 

pravljico in dobili priznanja.  

 

IGRE NA SNEGU (18.1 – 21.1. 2019) 

V tem šolskem letu nismo imeli veliko snega. Vseeno pa smo ga izkoristili za zimske 

radosti. Raziskovali smo človeške in živalske stopinja. Na vrtčevskem igrišču smo se 

sankali, spuščali z lopatami, bobi, se kepali, kotalili in lovili. Naredili smo tudi enega 

majhnega snežaka. Otroci so s snega izdelovali tudi različne skulpture. Otroci so uživali, 

raziskovali, izdelovali in se vsakega dne na snegu zelo veselili.  

PUSTMO RAJANJE – 5.3.2019 

Ta dan so se otroci preoblekli v maškare. Po zajtrku smo imeli modno revijo. Vsaka 

maškara se je pokazala in predstavila. Nekateri so tudi zaplesali svoje posebne plese. Le 

en otrok ni imel maske, zato smo mu jo posodile vzgojiteljice. Ko so se otroci predstavili 

v skupini smo odšli od skupine do skupine, kjer so se otroci predstavili tudi drugim 

otrokom. Nato pa smo imeli skupno pustno rajanje v telovadnici.  

 

GIBALNICA V TELOVADNICI – celo leto 

V telovadnici smo se sprva naučili pravila lepega obnašanja. Otroci so spoznali 

nevarnosti v telovadnici in kakšne so prednosti. Vsak pripomoček smo poimenovali in 

si zapomnili kam ga je potrebno pospraviti. Vedno so otroci pomagali pri postavljanju 

poligona in pri pospravljanju. Včasih so tudi sami lahko izbrali kaj bomo imeli, poligon, 

plezanje, skakanje, žoge, ovire, ravnotežje… Ko smo se razgibali pa smo se v 

telovadnici tudi umirili s pomočjo joge in meditacijskih zgodb.  

 

PETKOV VRTILJAK – celo leto 

V petkih smo se s sosednjimi skupinami družili v igralnicah. Otroci so lahko zapustili 

svojo igralnico in odšli v Medvedovo ali Zajčevo skupino. V vsaki igralnici smo jim 

ponudili drugačne igrače. Sprva so imeli otroci malo sramu, vendar so se kmalu 

navadili. Nekateri svoje igralnice niso želeli zapustiti. Vseeno pa so se družili s tistimi 

kateri so prišli v skupino.  
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BRALNICE POD KROŠNJAMI – celo leto 

Ko so se začeli lepi spomladanski dnevi brez dežja, smo lahko izkoristili veliko igrišče. 

Usedli smo se v senco, kjer sem jim prebirala zgodbe. Otroci so sedeli na zato 

namenjenih blazinah in poslušali zgodbe.  

 

DELOVNA AKCIJA - celo leto 

Da se v igralnici lahko dobro razumemo je treba ne le poskrbeti za red ampak tudi za 

čistočo. Tako smo v začetku leta skupaj pospravili igralnico in uredili kotičke. Tako 

otroci točno vedo kam so namenjen določene igrače. Vsak ponedeljek smo poskrbeli, 

da je igralnica čista, tako smo skupaj pobrisali prah po kotičkih, mizah, stolih in omarah. 

Poskrbeli pa so tudi za svoje omarice v garderobi.  

 

 

SKUPINA PTIČKI 

PTIČKOVI PONEDELJKI 

Ob ponedeljkih so otroci prinašali od doma, kar smo se dogovorili, da prinesejo v  določenem  

mesecu. Vsak mesec je bil drugačen. Največ otrok je ob tem sodelovalo, ko so lahko prinesli 

igrače od doma. Takrat je bilo tudi največ navdušenja z njihove strani. Ob tem so se otroci učili 

posojati svoje igrače sovrstnikom in uživati v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. Ostale 

dogovorjene stvari pa je prinašalo malo otrok, razen v decembru, ko so lahko prinesli slikanico 

z novoletno vsebino in jih je prinesla kar polovica skupine. Slikanice smo prebirali in si tako 

ustvarili še bolj praznično vzdušje.  V novembru je prineslo ročne lutke le nekaj otrok, a jih  

imamo v vrtcu veliko, tako da so se kljub temu vsi otroci igrali lutkovno gledališče. Najmanj 

sodelovanja pa je bilo v mesecu marcu, ko so lahko prinesli nestrukturiran material – le en otrok 

in njegova  mamica sta nas razveselila z materialom, katerega smo uporabili pri izdelovanju 

pustnih mask. Cilji so bili kljub temu doseženi, čeprav sem pričakovala več odziva s strani 

staršev. 

PTIČKOV ZVEZEK 

Celo leto so otroci  v zvezke risali, barvali, strigli, lepili, povezovali, razvrščali…skratka 

sledili najinim navodilom.  Ob tem so se  učili orientacije v zvezku(katera je naslednja stran; 

kje je spodaj –zgoraj…), pazili so, da strani niso bile zavihane in da barvic ali svinčnika niso 

uporabljali pretrdo( ker se hitro lahko naredi luknja ) .  Otroci so z veseljem uporabljali 

zvezek in tako nezavedno  razvijali grafomotoriko in sposobnosti za začetno opismenjevanje. 

PTIČKOV BRALČEK 

Ptičkov bralček je potekal tako, da so otroci skupaj s starši izbrali  iz seznama pravljico in 

deklamacijo, jo doma s starši prebrali ter nato vsebino izbrane slikanice pripovedovali  v vrtcu 

pred skupino ali individualno v dveh delih. Prvi del je potekal v februarju, drugi del pa v 

maju. V februarju so skoraj vsi otroci izbrali deklamacijo, razen dveh, ki sta izbrala pravljico. 

V maju pa so pripovedovali pravljice( dva pa deklamacijo). Vsi otroci so izbrali 

pripovedovanje pred celo skupino. Vendar je v celoti opravila Ptičkovega bralčka le polovica 

skupine, čeprav se nekateri niso držali navodil in so izbrali pravljice, ki niso bile na seznamu.  

Ostali otroci pa, po besedah staršev, niso želeli pripovedovati, čeprav  je bilo pomembno le, 

da so pravljico skupaj prebrali in da so vsaj vedeli povedati ob slikah, kdo nastopa v pravljici 
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in kaj se je z njimi dogajalo. Otroke, ki  so opravili »bralčka« sva sproti nagradili s 

štampiljko, zaključili pa smo s podelitvijo bralnih priznanj ter skromnim darilcem.  

Sodelovali smo tudi pri vseh obogatitvenih dejavnosti, ki so potekale v sklopu enote ali vrtca 

Domžale.  

Vzgojiteljica:  Lili Jereb 

Pomočnica vzgojiteljice: Vesna Pestotnik 
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SKUPINI RAČKE 

 

POJEM, PLEŠEM, SE IGRAM 

Globalni cilj 

- Otrok se seznanja z različnimi glasbenimi in plesnimi zvrstmi, se ustvarjalno 

izraža z gibanjem, se sprošča. 

 

Skozi celoletno plesno dejavnost so otroci skupine Račke v ljudskih in izraznih plesih ter 

gibalno – rajalnih igrah  spoznavali, preizkušali in usvajali lažje plesne motive na različnih 

gibalnih nivojih ter usvojili plese Peričice, Pridi greva plesat, Miške in mačke, Gradim 

prijateljstvo in druge. Spoznali so nekaj novih pesmic in jih gibalno prikazali v bansih. Sproščali 

in umirjali so se v masažah in se seznanjali z jogo. Pri tem so bili še posebej usmerjeni na 

položaj telesa, na dihanje in občutenje v telesu. Otroci so imeli možnost ustvarjanja lastnih 

plesnih motivov, plesnih korakov ob glasbi in brez nje. Ob poslušanju šumov, zvokov, klasične 

instrumentalne glasbe ter otroških in ljudskih pesmi so se otroci kreativno izražali, sproščeno 

družili, razvijali domišljijo in ustvarjali z gibom ter eksperimentirali s telesom. 
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GIBALNI IZZIVI 

Globalni cilj 

- Zavedanje lastnega telesa  in doživljanje ugodja v gibanju. 

 

Skozi celo šolsko leto se je obogatitvena dejavnost Gibalni izzivi izvajala tedensko.  Povezovala 

je tudi otroke starejših starostnih  skupin, predvsem na skupnih sprehodih po bližnji in daljni 

okolici vrtca ter v druženjih v gibalnih igrah na igriščih in v naravi. Gibalne igre s pravili, 

tekalne in skakalne igre za razvijanje koordinacije, premagovanje ovir v gibalnih poligonih ter 

druge gibalne dejavnosti na prostem in v telovadnici so dejavnosti v katerih so otroci razvijali 

gibalne spretnosti, ter usvajali osnovne gibalne koncepte, spoznavali so pomena sodelovanja 

ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. Otroci so v gibalnih izzivih preizkušali svoje gibalne 

spretnosti, razgibali so svoje telo ter se učili sodelovanja in športnega vedenja. 
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LIKOVNE IGRARIJE 

Globalni cilj 

- Ustvarjalno izražanje z barvo in drugimi likovnimi sredstvi. 

 

Likovne igrarije so se izvajale v obliki mesečnih delavnic. Otroci so skozi igro spoznavali 

področja likovne umetnosti. Ustvarjali in raziskovali so likovne materiale in tehnike. Ostrili so 

svoje čute in tako pridobivali ideje za prenos zunanjega otroškega sveta in njihovih doživetji v 

likovna dela. Z likovnimi deli iz umetnostne zgodovine so potovali po svetu in v različna 

zgodovinska obdobja. Prisluhnili so zgodbam, ki nam jih pripovedujejo umetnine. Urili so svoje 

roke, da bodo še bolj spretne in vztrajne pri rokovanju s čopičem, glino, škarjami, lepilom. 

 

                                                                                                                        

 

                                                                                                 

                                                                                                     Aleksandra Andrić       

                                                                                                     Darja Svetlin Kovič 
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SKUPINA MEDVEDKI 

MEDVEDEK TELOVADI 

CILJ: omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 

Vsak petek 1 uro smo preživeli v telovadnici vrtca, kjer smo izvajali različne atletske, 

gimnastične in druge gibalne vaje, ter igre.  

Otroci so spoznavali primerno telovadno opremo in pravila varnega, ter primernega obnašanja 

v telovadnici. Upoštevati morajo tudi pravila gibalnih družabnih iger. S pomočjo telovadnih 

orodij, pripomočkov ali brez njih so otroci razvijali svoje gibalne spretnosti in imeli možnost 

opazovati svoj napredek. 

PALČEK BRALČEK 

CILJ: sodelovanje s starši- spodbujanje k družinskem branju in samostojnosti otrok pri 

predstavitvi pravljic 

Preko celega leta (od oktobra do aprila) so otroci v domačem okolju poslušali pravljice in se 

učili pesmic,deklamacij, izštevank. Predstavljali so jih svojim prijateljem v vrtcu. S projektom 

smo zaključili v knjižnici Domžale, kjer so otroci spoznali japonsko gledališče s prav posebno 

pravljico. Knjižničarka je otroke spodbujala k petju pesmic in jih ob koncu povabila na 

umetniško delavnico. Otroci so z veseljem pristopili k ustvarjanju in na koncu prejeli tudi 

priznanja.  

PETKOV VRTILJAK 

CILJ: Otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 

Ob petkih smo se glede na dogovor z ostalimi skupinami družili na ta način, da smo odprli vrata 

vseh treh igralnic. Otroci so prehajali med igralnicami in se igrali v različnih kotičkih s prijatelji 

iz sosednjih skupin. V vsaki igralnici so spoznavali druga pravila in se z otroki dogovarjali o 

načinu igre v kotičkih. Lahko so posegali tudi po vodenih dejavnostih npr. likovno ustvarjanje, 

plesna delavnica, pravljični kotiček, glasbena delavnica. 

MEDVEDEK Z DRUŽINO RAZISKUJE MOJ KRAJ 

CILJ: sodelovanje s starši in aktivno vključevanje otrok v raziskovanje našega kraja 

Vsak teden je nahrbtnik s plišastim medvedkom in priloženim zvezkom potoval od družine do 

družine. Družina je medvedka vključila v svoj vsakdan in dogodke vtisnila v zvezek. Skupina 

je poznavala bližnjo in daljno okolico vrtca in uživala v opazovanju različnih fotografij ali 

ilustracije otrok.  
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SKUPINA ZAJČKI 

GIBALNICA V TELOVADNICI 

GLOBALNI CILJI: 

 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok; 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja; 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja; 

 Uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila. 

 

V šolskem letu 2018/2019 smo v skupini Zajci enkrat tedensko izvajali obogatitveno dejavnost 

Gibalnica v telovadnici. Pri otrokih sva spodbujali in jim omogočali gibalno dejavnost na več 

področjih. Izvedli smo vadbene ure po postajah, se gibali na različnih poligonih, spoznavali 

čutno pot, se igrali različne igre z žogami, izvajali naravne oblike gibanja, ter vaje za urjenje 

ravnotežja. Preko igre smo premagali marsikatero gibalno oviro, dosegli načrtovane cilje in se 

obenem tudi zabavali. 

 

 

ZAJČKOVA MAPA 

GLOBALNI CILJ: 

 Spoznavanje samega sebe in svojih sposobnosti; 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 Otrok se navaja na rabo zvezka; 

 Otrok se orientira na listu papirja, v zvezku; 

 Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti; 

 Razvijanje prstne spretnosti oz. t. i. fine motorike. 

 

V šolskem letu 2018/2019 smo v skupini Zajci izvajali obogatitveno dejavnost Zajčkova mapa. 

Otroci so v svoje zvezke zbirali svoje izdelke. Vanj sva s sodelavko zapisovali različne vtise 

dogodkov, otroci so ilustrirali pesmi katere smo prepevali, dogodke, ki smo jih videli, ter 

načrtovane dejavnosti, ki smo jih izvajali. Vanj so lepili delovne liste z didaktičnimi in 

grafomotoričnimi vajami. Vzporedno s tematskimi sklopi smo v otroškem tisku iskali različne 

informacije in jih nalepili, dorisali v zvezek.  

Zvezek prikazuje razvoj otroka tekom celega šolskega leta. Večina otrok se je navadila na rabo 

zvezka, skrb zanj in orientiranje v njem. 
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PRAVLJIČNI PALČEK 

 

GLOBALNI CILJ:  

 Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke; 

 Spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok. 

OPERATIVNI CILJI: 

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

ter pridobiva pozitivni odnos do literature; 

 Otrok se uči samostojno pripovedovati; 

V šolskem letu 2018/2019 smo v skupini Zajci, v sodelovanju s Knjižnico Domžale,  izvajali 

projekt Pravljični palček. V projektu je sodelovalo vseh 21 otrok. Zaključilo pa jih je 19. Namen 

projekta je bilo otrokom čim bolj približati uporabo knjižnice, jih seznaniti z otroško literaturo 

in spodbuditi starše k prebiranju otroške literature svojim malčkom. Otroci so v vrtcu do konca 

februarja vsakodnevno pripovedovali njim poznano vsebino otroških knjig ter si tako krepili 

samozavest in razširjali svoje besedišče. Vsak od otrok je obnovil dve avtorski pravljici, eno 

ljudsko, ter deklamiral eno otroško pesem. Tako je bil najin namen projekta dosežen. Otroci so 

se zbližali s knjigo in z veseljem pripovedovali vsebino svojim prijateljem. Izdelali smo 

skupinski izdelek, kateri je bil razstavljen v Knjižnici Domžale v začetku meseca aprila. Konec 

aprila smo obiskali knjižnico Domžale, kjer smo bili deležni slovesne prireditve z naslovom 

Poezije, kjer je bila otrokom poezija predstavljena na drugačen način, način kitajskega 

gledališča, otroci pa so deklamirali dve pesmi. Po prireditvi je knjižničarka otrokom slovesno 

podelila zaslužena priznanja ob zaključku predšolske bralne značke.  
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PETKOV VRTILJAK 

GLOBALNI CILJ:  

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

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 

V šolskem letu 2018/2019 smo se ob petkih družili skupaj s skupinama Medvedi in Metulji. 

Otroci so imeli možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih. Skupaj smo se družili v tednu otroka, v predprazničnem 

decembrskem času. Na pustovanju in igrišču vrtca. Izvedli smo različne dejavnosti, drug pred 

drugim pa smo tudi nastopali in vadili za nastope. 

 

 

SKUPINA ŽABICE 

ŽABICE POJEJO  IN PLEŠEJO 

Obogatitveno dejavnost smo izvajale skozi celotno šolsko leto 2018/2019. Vsakodnevno smo 

prepevali že znane pesmi in se učili novih. Pesmi smo skoraj ves čas peli ob spremljavi 

različnih inštrumentov (kitara, flavta, MRI). Otroci so se tekom leta naučili kar nekaj novih 

pesmi. Veliko smo tudi plesali in rajali ob različnih zvrsteh glasbe (inštrumentalna, klasična, 

moderna,…). Otroci so vedno z velikim veseljem sodelovali pri dejavnostih. 

                  

ŽABJA TELOVADBA 

Skozi celotno leto smo se ob četrtkih posluževali telovadnice. V njej smo izvajale različne 

gibalne aktivnosti z različnimi gibalnimi pripomočki in tudi brez njih. Veliko smo se gibali 

tudi zunaj (igrišče, parkirišče, atrij). Hodili smo na daljše in krajše sprehode v našo bližnjo in 

daljno okolico vrtca. V okviru te obogatitvene dejavnosti smo skozi celotno leto izvajale tudi 

gibalne minutke v atriju, hodnikih in garderobi. 
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POLŽABJI VRT 

Skupaj s skupino Polžki smo skrbeli na Polžabji vrt. Jeseni smo ga pripravili na počitek. 

Spomladi pa smo postorili vse potrebno, da smo ga pripravili na sajenje. Pridno smo ga 

prekopali in populili plevel, nasuli novo plast zemlje in posadili zelenjavo. Vsakodnevno smo 

ga zalivali in opazovali kako naše vrtnine rastejo. Ko bodo obrodile pa bomo pridelke z 

veseljem okusili in jih z veseljem pojedli. 

 

BRALNICE POD KROŠNJAMI 

Obogatitveno dejavnost smo izvajale skozi celotno šolsko leto. Tudi v slabem vremenu (dežju, 

sneženju) smo bralnice izvajale v atriju. Otroci so skozi celotno leto poslušali zgodbe z različno 

tematiko, prilagojeno glede na vsebino tematskega sklopa. Otroci so ves čas zbrano poslušali 

in sodelovali pri dejavnosti ter kasneje ob pogovorih o določeni vsebini slikanice oz. pravljice. 
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PRAVLJIČNA JOGA 

Dejavnost je potekala od oktobra do maja, izvajali smo jo 2x mesečno ob torkih.  Otroci so se 

spoznavali s svojim telesom in se naučili osnovnih položajev v jogi in preprostih dihalnih 

tehnik. Pravljica je bila rdeča nit celotne pravljične joge, vse elemente  smo povezali v 

smiselno in zabavno celoto. Otroci so pri pravljični jogi zelo uživali, utrjevali so vsebino 

aktualnih pravljic oz. tem v skupini.  
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ENOTA RACMAN 

MOJI DNEVI V VRTCU 

POLŽKI 2018/2109 

 

 

 

V  tem šolskem letu smo začeli z obogatitveno dejavnostjo Moji dnevi v vrtcu. S to dejavnostjo sva 

želeli staršem in otrokom od prvega dne vstopa v vrtec, približati življenje v njem, hkrati pa jim ustvariti 

lepe in nepozabne spomine na skupino in delo v njej, tekom celega šolskega leta. Oblikovali sva zvezek 

vsakega otroka, v katerem sva celo leto zbirali risbe in fotografije otrok, otroci pa so vanj občasno tudi 

ustvarjali. Vedno kadar sva v roke prijeli njihove zvezke, so se nama z veseljem in radi pridružili pri 

pregledu le teh in nama ob kaki fotografiji tudi kaj povedali. 

 

Cilji so bili realizirani. 

Saša Šinkovec 
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Z ŽABICO V SVET PRAVLJIC 

                                                          skupina Žabice, 3-5 let 

Obogatitvena dejavnost je potekala od oktobra do maja. Zelena blazinica v obliki žabice, ki 

smo jo poimenovali Skokica, je v nahrbtniku v družbi pravljice in dnevnika, obiskala na domu 

vse otroke iz naše skupine in spoznala njihove družine.  

 

Vsak otrok, ki je nesel domov nahrbtnik z žabico in pravljico, je bil zelo navdušen. Nekateri 

so že na poti proti domu želeli slišati pravljico skrito v nahrbtniku ali vsaj videti knjigo. Odziv 

staršev je bil izredno dober, visoko nad pričakovanji. Naš dnevnik z žabico pa je med otroki 

najbolj priljubljena »slikanica«, saj so v njem fotografije otrok in zapisi njihovih staršev, ki so 

edinstveni in neponovljivi utrinki naše skupne poti prehojene v šolskem letu 2018/19. 

 

Glede na zapise v dnevniku sva dosegli zastavljeni cilj, saj so ob knjigi otroci in starši 

doživljali ugodje, veselje in zabavo ter povezovali estetsko in fizično ugodje. Prav tako pa se 

je spletla še ena lepa in topla vez med otroki in starši ter vrtcem.  

Da bi otroci pridobili pozitiven odnos do literature, pa se bova trudili tudi v prihodnjem letu z 

izvajanjem projekta Pravljični palček in s svojim vzgojnim delom. Ljubezen do knjig in 

pisane besede je namreč ena od vrednot, ki nam polepša otroštvo, mladost in odraslo 

življenje. 

   Anamarija Kermavnar  
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MIGAJMO Z JEZIČKI 

skupina Žabice, 3-5 let 

Na začetku šolskega leta sem pri nekaterih otrocih opazila določene primanjkljaje v razvoju 

govora. Spodbujala sem jih in jim ponujala dejavnosti, ki so pripomogle k izboljšanju. Z njimi 

sem vaje pogosteje izvajala tudi med igro in drugimi dejavnostmi. Kljub pogostejšim igram in 

vajam je napredek skromen. Tudi otroci, ki so govorno bolj spretni so se radi pridružili 

govornim igram, ki so spremljale druge dejavnosti, npr. igra z vozili, igra z živalmi, 

ogledovanje knjig, poskakovanje,… Všeč jim je bilo, da so igro spremljali z izgovorjavo 

različnih glasov.  

 

Obogatitvena dejavnost je potekala preko celega leta, enkrat do dvakrat tedensko. Otroci so 

dobili spodbudo ob različnem slikovnem materialu in aplikacijah, ki so jih zelo navduševali. 

Z otroki smo izvajali vaje za boljše delovanje mehkega neba, igrali smo se različne igra za 

izpihovanje, razgibavali jezik ob glasovnih in prstnih igrah. Igrali smo se tudi igre pri katerih 

smo s premikanjem ustnic oponašali različne glasove iz okolja ter izvajali dihalne vaje. 

Otrokom so bile ponujene dejavnosti zelo všeč, vsi so vedno radi sodelovali in se trudili, da so 

čimbolj natančno ponavljali prikazano vajo ali igro. Ob pravljici Larino potovanje so otroci 

zelo zavzeto sodelovali. 

Z različnimi glasovnimi igrami sem spodbujala govor otrok že v prvem starostnem obdobju. 

V letošnjem letu pa smo dejavnost še nadgradili. Otroci so razgibavali govorni aparat in 

razvijali artikulacijo.                                                                 

 

Anamarija Kermavnar 
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OBOGATITVENA DEJAVNOST »GLASBENE DELAVNICE« 

2018/19 

 

 

Obogatitveno dejavnost smo izvajali v najstarejši skupini našega vrtca.  Namenjena je bila 

vsem otrokom in tudi vsi so sodelovali. Lansko leto so se seznanili z  malimi ritmičnimi 

instrumenti, s tolkali in Orffovim instrumentarijem. Letos pa smo spoznali tudi zvočne palice 

in muziciranje z njimi. Prvo ljudsko pesem nas je naučila Mateja. Vsi smo bili navdušeni nad 

zvoki, ki jih oddajajo palice. Izvajali smo glasbeno didaktične igre in poslušali različne zvrsti 

glasbe. Naučili smo se rokovanja z novimi instrumenti, ritmičnega udarjanja in enostavnih 

melodij. Spoznali in poimenovali smo različna glasbila. Kot orkester smo nastopali tudi na 

zaključni prireditvi ob 70-letnici Vrtca Domžale v občinski knjižnici. Otroci ob glasbenih 

dejavnostih uživajo in se zabavajo. 

 

Katarina Kos Juhant 
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ŽELVE SE IMAJO LEPO 

 

Obogatitvena dejavnost je potekala od septembra do zaključka šolskega leta. Celotno leto smo 

otroke fotografirale pri različnih dejavnostih, igri in sprehodih. Spremljale smo otrokov 

napredek in razvoj. Staršem smo želele prikazati življenje v vrtcu in naše delo. Ob koncu 

šolskega leta bodo otroci dobili mapo z njihovimi fotografijami. S temi spomini na skupno leto 

v vrtcu se tudi poslavljamo od njih, saj večina odhaja v šolo.  

 

 

Cilji so bili realizirani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalija Lukman 
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ANALIZA PROJEKTOV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 
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ENOTA CICIDOM 

ZAJČKOV NAHRBTNIK 

V Zajčkovem nahrbtniku je bila slikanica Rok ne potrebuje več pleničke, »plišasti zajec, kahlica 

za zajca ter Zajčkov dnevnik (zvezek), kamor so starši in otroci zapisovali ter narisali svoje 

vtise. Otroci so si nahrbtnik sposodili za en teden, in sicer od ponedeljka do ponedeljka. Odziv 

staršev in otrok na ta projekt je bil odličen. Vsi so komaj čakali, da so lahko odnesli nahrbtnik 

domov. V vrtcu so otroci tudi z veseljem poročali o svojih vtisih in govorili o zajčku Roku. Kar 

nekaj otrok se je s pomočjo slikanice in »plišastega« zajca odvadilo od pleničk, tistim pa, ki se 

ni uspelo v prvo odvaditi od pleničk, so si nahrbtnik sposodili še enkrat. Cilj, ki je bil pri tem 

projektu zastavljen, je bil tako v celoti realiziran. 

Katja Cerar 

 

LOČUJEMO SKUPAJ 

Projekt je potekal celo leto, v vseh skupinah, v igralnici ter na igrišču vrtca. V igralnici imamo 

koš za bio odpadke, papir, embalažo ter ostale odpadke. Otroci so redno vsakodnevno ločevali, 

pri tem smo jih po potrebi spodbujale za ustrezno ločevanje. V mesecu aprilu smo izvedli 

čistilno akcijo, kjer smo urejali igrišča in lopi. Otroci so sodelovali pri pometanju, grabljanju,  

trganju plevela. Skozi celo leto smo se pogovarjali o pomembnosti ohranjanja naše narave čiste 

in kako lahko sami prispevamo k ohranitvi čistega okolja. 

Maja Kerep 

 

MUCEK NA OBISKU 

 

Naš Mucek je hodil k našim otrokom na obisk, da 

je videl, kaj delajo njegovi otroci, ko niso v vrtcu. 

Vsakega otroka je to šolsko leto enkrat pospremil, 

in preživel vikend z njim doma. S seboj je imel 

dnevnik, v katerega so s pomočjo staršev zapisali utrinke, dodali so lahko fotografije, risbice 

bratca ali sestri, mi pa smo v jutranjem krogu potem vse skupaj pregledali in prebrali. Družine 

in Mucek so skupaj preživeli prijetne in razburljive urice. 
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Fani Kunavar 

JAZ CICIDOMČEK 

 

V letošnjem letu smo zaključili z večletnim projektom Jaz Cicidomček, kjer se je v zvezek, ki 

je otroke spremljal skozi vsa leta njegovega bivanja v našem vrtcu, spremljal njegov razvoj in 

napredek na vseh področjih. Zvezek je bogat z zapisom mnogoterih sprememb v razvoju  in 

napredovanju posameznega otroka in je zbir mnogih podatkov in prikupnih zanimivosti 

posameznega otroka, saj je v njem tudi mnogo fotografij, ki nazorno prikazujejo tudi fizične 

spremembe otroka skozi čas. 

 

Fani Kunavar 
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ENOTA GAJ 

SKUPNI PROJEKTI V ENOTI GAJ 

PROJEKT: EKOLOŠKI KOTIČEK  

 

V naši enoti otroci zelo dobro ločujejo odpadke in tako čisto preprosto skrbijo za naš planet.  

Dvakrat letno organiziramo odvoz papirja in s pomočjo staršev in otrok nam vsako leto uspe 

»rešiti vsaj eno drevo«. Spomladi organiziramo čistilno akcijo, tako znotraj, kot zunaj vrtca in 

na ta način osveščamo otroke k eko zavesti ter jih navajamo na uporabo delovnega orodja. Skozi 

celo leto otroci v vrtec prinašajo različne »odpadne materiale«, iz katerih nato nastajajo različne 

otroške umetnine, ki jih nato razstavljamo v vrtcu in na ta način poskušamo otrokom približati  

skrb za čistejše okolje, tudi preko ekoloških kotičkov. Veseli smo, da lahko s pomočjo projekta  

ozaveščamo najmlajše in tako doprinesemo za lepši in čistejši svet.  

 

PROJEKT: IGRAJMO SE SKUPAJ 

 

Projekt, Igrajmo se skupaj, v okviru katerega so otroci razvijali sposobnost in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki, smo 

izvajali od oktobra do junija. Način izvajanja smo prilagodili starostni stopnji otrok. 

Najpogosteje smo se družili po dve skupini skupaj, občasno, ob posebnih priložnostih kot so 

npr. pustovanje, novoletni ples itn. pa smo načrtovali tudi druženja na ravni cele enote. Naša 

druženja so potekala po igralnicah, v kolikor se je družilo več skupin pa v telovadnici in 

večnamenskem prostoru. Za druženje smo izkoristili tudi atrije, igrišče ter bližnjo okolico, 

kamor smo se podali na skupne sprehode.  

 

PROJEKT: ZBIRAMO ZAMAŠKE 

 

V letošnjem šolskem letu je tudi naša enota pomagala društvu VESELE NOGICE pri zbiranju 

odpadnih plastičnih pokrovčkov. Sam projekt je namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki 

za svoj napredek, razvoj in kvalitetno življenje potrebujejo mnogo več kot samo sprejetost in 

vključenost v našo sredino.Pri projektu so sodelovali dedki, babice ter starši s svojimi otroki, z 

vestnim zbiranjem zamaškov in obenem spoznavali drugačnost, humanost ter skrb za 

sočloveka. Sam projekt je v večini nas odpiral mnoga vprašanja in nas spodbujal k povezovanju, 

razmišljanju ter negovanju vrednot povezanih z ljubeznijo, dobroto, prijaznostjo in strpnostjo. 

 

 Strokovni delavci enote Gaj 
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ENOTA KEKEC 

EVALVACIJA PROJEKTA: NAJ PRAVLJICE OŽIVIJO 

 

CILJI: 

 spoznati nekaj klasičnih ljudskih pravljic 

 ob poslušanju in pripovedovanju pravljic razvija zmožnost domišljijske rabe jezika, s 

književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje 

 otrok  razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu 

 otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje 

ter pridobiva pozitivni odnos do literature 

 otrok se uči samostojno pripovedovati 

 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem 

EVALVACIJA 

Z otroki smo se pogovarjali o tem kaj je pravljica - rekli so, da je to izmišljena zgodba.  

Poznajo veliko klasičnih ljudskih pravljic: Rdeča kapica, Sneguljčica, Trnuljčica, Pepelka, 

Volk in sedem kozličkov, Trije prašički, Janko in Metka, Pastirček. 

Dve pravljici so otroci sami predstavili- pripovedovali. Tiste, ki sem jim pripovedovala ali 

prebrala smo skupaj obnovili. Večkrat smo vsebino pravljice likovno upodobili (z risanjem, 

trganko, striženjem in lepljenjem ter oblikovanjem plastelina).  

Eno pravljico smo plesno dramatizirali. Posluževali smo se uporabe lutk. Pripravili smo 

gledališče za ostale skupine (sceno, vstopnice, rekvizite) in izvedli dramatizacijo.  

Otroci imajo pravljice radi, pri tem razvijajo sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja.  

Ob slikanicah se o vsebini med seboj veliko pogovarjajo, tako si širijo besedni zaklad.  

 

 

 

Miranda Krištof, Eva Jerman 
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EVALVACIJA  PROJEKTA »SLOVENSKE LJUDSKE PRAVLJICE« 

 

CILJI PROJEKTA SO BILI: 

- Spoznavanje značilnosti ljudske pravljice (pravljična števila, bitja, predmeti; dobro 

zmaga nad zlim, pravica nad krivico, resnica nad lažjo) 

- Ohranjanje ljudskega izročila 

- Pomen ustnega izročila 

- 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 

EVALVACIJA: 

Pravljicam je bil namenjen en dan v tednu, navadno ponedeljek. Vsako smo prebirali in se o 

njej pogovarjali daljše obdobje. Ob ilustracijah so jih otroci tudi samostojno pripovedovali. 

Največ pozornosti smo namenili nauku, ki nam ga je ponudila posamezna pravljica. Proti 

koncu so ga otroci že sami poiskali. 

 

Jana Ljubi 
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EVALVACIJA PROJEKTA: KAKO PRIDE DOJENČEK NA SVET ? 

 

Projekta smo se lotili, ker ena od deklic v skupini povedala, da bo njena mamica rodila 

dojenčka. Mamica je bila pripravljena za sodelovanje, zato smo se odločili, da bomo njeno 

nosečnost spremljali. 

POSTAVITEV DOMNEV 

Preverili smo, koliko otroci o tem že vedo. Vse smo zabeležili na plakat. 

ISKANJE INFORMACIJ 

Preverili smo naše domneve. Pomagali smo si z različnimi viri (knjige, internet, starši,…) ter 

dejavnostmi (obisk medicinske sestre babice, obisk noseč mamice). 

UGOTOVITVE 

Domneve smo preverili in izločili nepravilne. 

UPORABA INFORMACIJ 

Vse kar smo se naučili o razvoju dojenčka in njegovi negi smo uporabili pri igri z dojenčki. 

Otroci so najbolj uživali pri kopanju le-teh. Naučili smo se tudi uspavanko in jo dojenčkom 

večkrat zapeli. Obiskali smo naše najmlajše prijatelje in se skupaj igrali. 

Otroci so se skozi projekt veliko naučili. Prijetno me je presenetilo sodelovanje staršev. Prav 

nobeden ni čutil nikakršne zadrege. 

 

Jana Ljubi,  Jana Orehek 
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ENOTA KRTEK 

SKUPINA ČEBELICE: 4-6 LET 

BREZ ZMEDE DO ABECEDE 

 

Za uresničevanje ciljev sva poskušali igralnico in garderobo vrtca urediti tako, da sta postali 

spodbudno okolje za razvoj zgodne pismenosti. Obogatili sva jih s primernimi nestrukturiranimi 

igračami in naravnimi materiali, plakati, didaktičnimi igrami ter kotički, ki so bili obogateni s 

pisano besedo (časopisi, table, napisi, embalaža, zemljevidi, telefonski imeniki, navodila s 

slikovnimi prikazi, računi, razglednice...). 

Želeli sva si, da se znanje širi, da pa se otroci ob učenju zabavajo in navdušujejo nad novo 

usvojenim znanjem. Razvoj sposobnosti vidnega razločevanja smo razvijali z opazovanjem in 

zapisovanjem črk. Iskali smo podobnosti in razlike na slikah, geometrijskih znakih in besedah. 

Vsakodnevno smo preko gibalnih minut izvajali vaje za orientacijo v prostoru, na telesih in listih. 

Otroci so risali tudi slikovne nareke. Glasovno zaznavanje sva spodbujali s spodbudnim učnim 

okoljem, ki je bogato s tiskom, ( knjige, Cicido, igre Črkovanje, Vesela abeceda, Naučimo se brati). 

Garderobe otrok so bile opremljene samo z imeni. Skupaj z otroki sva izdelali urnik bivanja v vrtcu, 

številne recepte in vabila. V okviru Pravljičnega palčka in Bralnic pod krošnjami sva vedno 

poskušali omogočiti tudi dovolj časa za branje in se o prebranem pogovarjati, se igrati z besedami, 

rimami. Igrali smo se tvorjenje  in izpeljavo besed in širili ter bogatili besedni zaklad. Na sprehodih 

in izletih smo poskušali prebrati številne napise.Uspelo nam je urediti tudi kotiček za pisanje. Vsak 

otrok je imel tudi svoj zvezek. Pozorni sva bili pri podajanju navodil, saj otrok najprej sledi 

preprostim navodilom z dvema informacijama, sledi zahtevnejšim navodilom s štirimi 

informacijami in nato sledi nasprotnim navodilom. Za razvoj grafomotorike sva velik poudarek 

dajali izvajanju gibalno-grafičnih vaj in sicer sva se držali načela od velikih potez k majhnim. Tako 

so otroci najprej nakazovali linije po zraku, risali po mivki, po hrbtih vrstnikov, po plakatih na mizi 

in tleh, šele nato na liste. Poleg natikanja, striženja, lepljenja smo razvijali pincentni prijem z 

uporabo pikal, ločevanjem semen, uporabo šablon, risanjem črt najprej s prstom nato z barvico in s 

spontanimi zapisi. 

Projekt Brez zmede do abecede se je izkazal za odlično popotnico predšolskim otrokom pa 

tudi mlajšim v skupini. Poleg novega znanja in spretnosti, smo s pomočjo zgodnjega 

opismenjevanja  razvijali tudi samozavest, komunikacijo, medsebojne odnose, sodelovanje in 

dogovarjanje, pogovore in reševali konfliktne situacije. 

 

Slavica Perpar Ibrčič 
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SKUPINA POLŽI: 3-4 LET 

KAMEN, KAMENČEK 

OKTOBER:  

Nabiranje kamnov, kamenčkov:  

Naravna oblika gibanja pri otroku je hoja. Sprehodi so v vrtcu del vsakdana, ti pa otroka 

spodbujajo pri razvoju na vseh področjih. Prva dejavnost, ki jo otroci na sprehodu spoznajo je 

spontano pobiranje kamnov. V sklopu projekta sva že z mesecem septembrom otroke 

spodbujali k opazovanju narave in njene raznolikosti. Nobeno presenečenje ni bilo, da so otroci 

med prvimi lastnostmi opazili kamne in kamenčke. Sami sva pri sebi, pred izvedbo projekta, 

večkrat opazili, da sva otroke opomnili k nepobiranju kamnov. Ob razmisleku sva ugotovili, da 

so naju k temu vodili številni vzroki (nečistoča, varnost, …). Tokrat sva se zavestno odločili, 

da otroke spodbujava k pobiranju, raziskovanju, tipanju, opazovanju, primerjanju in opisovanju 

kamnov.  

Mlajši otroci so na kamne predvsem kazali, jih pobirali in z največjim veseljem metali. Ob tem 

sva jih opomnili na varnost ob metanju in na ustrezne načine igre s kamni. Starejši pa so kamne 

opazovali predvsem po zunanjih značilnostih (primerjanje po velikosti, barvi, obliki). Kot 

zaključek prve dejavnosti, smo za nadaljevanje projekta, v okolici vrtca pobrali kamne različnih 

barv, velikosti in oblik. Otroci so bili nad dejavnostjo navdušeni in vidno notranje motivirani. 

Ob njej so postavljali veliko vprašanj. Predvsem jih je zanimalo, ali jih lahko odnesejo domov 

in ali se z njimi lahko igrajo.  
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NOVEMBER:  

Urejanje po velikosti in barvi:  

Preko igre se otroci največ naučijo, zato sva jim najprej ponudili spontano igro s kamni. V 

sklopu te so otroci razvrščali kamne po velikosti. Ob tem sva opazili, da so starejši otroci kamne 

urejali po velikosti od največjega do najmanjšega, mlajši otroci pa so kamne razvrščali na 

majhne in velike.  Za namen izvedbe dejavnosti urejanja po barvi, sva otrokom ponudili čopiče 

in tempera barve. Pri starejših otrocih smo kamne pobarvali glede na temo pravljice, mlajši 

otroci pa so barvali kamne po notranji motivaciji. Otroci so pokazali veliko občutljivost na 

barve. Iz množice so mlajši otroci kazali na različne barve, starejši otroci pa jih razvrščali po 

barvi.  

 

 

DECEMBER:  

Kamen kot ritmični inštrument: 

V  otroškem svetu ima glasba velik pomen. Ne srečujemo je le na koncertih, internetu in radiu, 

ampak tudi v naravi, kjer se je ustvarjanje z glasbo tudi začelo. Že na začetku projekta so otroci 

ugotovili, da s kamni lahko proizvedemo zvok. Mlajši otroci so najpogosteje udarjali s kamni 

po podlagah, starejši otroci pa so s kamni že ustvarjali ritmične slike. Po ponavljanju ritmičnih 

slik, so svojo glasbeno ustvarjalnost pokazali tudi ob spremljavi petih pesmi. Prvič, ko smo 

dejavnost izvajali, so bili otroci ob izvajanju še bolj nesigurni in nesinhroni. Ritmično 

sinhronost smo sčasoma pridobili z večkratno izvedbo dejavnosti. Otroci so po dejavnosti 

večkrat vprašali, zato sva se odločili in dejavnost izvajali tudi v sklopu jutranjega pozdrava.  
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JANUAR: 

Gradnja stolpov:  

Že od prvega vstopa v vrtec otroka spoznavamo s kockami in nestrukturiranim materialom, 

preko katerih otrok zgodaj spozna tudi stolp in njegove značilnosti. Do drugega leta starosti je 

otrok sposoben zgraditi stolp iz šestih kock, kar ga motivira za gradnjo še višjih stolpov. 

Največjo zabavo otroku predstavlja podiranje stolpa, kar sva izkoristili tudi pri dejavnosti 

gradnje stolpov s kamni. Mlajši otroci so predvsem spoznavali, da je s pomočjo okroglih 

kamnov stolp nemogoče postaviti. Tako smo najprej razvrščali kamne po obliki. Zaradi varnosti 

igralnice smo stolpe s kamnov gradili na posebni podlagi, ki je zagotavljala varno in manj 

glasno igro. Kot sva predvidevali, so bili otroci najbolj navdušeni nad podiranjem stolpov, a so 

bili hkrati izjemno ponosni na svoj dosežek ob gradnji visokih stolpov. Starejši otroci so v 

sklopu svoje igre gradnje stolpov izdelovali večje objekte, za katere smo ugotovili, da 

potrebujemo načrt. Načrt smo skicirali na bel list papirja. Iz tega je nastala zanimiva, nova 

didaktična igra. Vzgojiteljici sva narisali več natančnih podlog z načrti stolpov, po katerih so 

otroci stolpe tudi zgradili.  

FEBRUAR:  

Izdelava mozaika: 

V sklopu projekta sva dejavnost razširili in izvedli tudi sodelovanje z dedkom in babico. Stari 

starši dečka zelo radi rišejo na kamne in se z otrokom zadržujejo ob potoku, kjer kamne pobirajo 

in jih mečejo v vodo. Z veseljem sta se odzvala povabilu in nam predstavila svojo dejavnost. 

Otroci so bili navdušeni že nad njunim prihodom. Kamne sta prinesla s seboj, saj so za namen 

izvedbe dejavnosti bili potrebni večji in bolj ploščati. Otroci so takoj opazili razliko med našimi 

in prinesenimi kamni, tako smo spoznali nov pojem: ploščato telo. Vsak otrok je pobarval svoj 
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kamen. Za namen lažje izvedbe dejavnosti, sva izbrali tehniko risanja z oljnimi voščenkami. 

Otroci so pri dejavnosti aktivno sodelovali in bili ustvarjalni. Večinoma so otroci risali črte in 

pike, nekaj kamnov so v celoti pobarvali. Po 

druženju smo kamne razstavili v naši garderobi 

in že tukaj opazili, da kamne lahko 

organiziramo v različne oblike. Po nekaj dneh 

smo začeli z izvedbo izdelave mozaika. 

Otrokom sva ponudili dejavnost igre s kamni. 

Ta se je popolnoma spontano razvila v 

izdelavo mozaika. Otroci so kamne 

postavljali v različne formacije, ob tem 

opazovali vzorce, velikost in obliko 

kamnov.  

 

 

 

MAREC:  

Odtisi kamenčkov v plastelinu ali glini 

Čeprav sva aktivnost odtiskovanja kamenčkov v plastelinu in glini načrtovali v sklopu projekta, 

smo do realizacije prišli popolnoma spontano. Med igro s plastelinom so v starejši skupini 

otroci popolnoma sami od sebe namesto modelčkov odtiskovali večje kamne. Opazovali smo 

predvsem razlike v površini in obliki kamnov. Otroci so opazovali najrazličnejše odtise 

kamnov, ki so nastali zaradi manj ali bolj grobih površin. Mlajši otroci so v nasprotju s 

starejšimi, težje razumeli odtiskovaje in so namesto tega ustvarili mozaik s plastelinom in 

kamni. Kamne so tako pustili v plastelinu in na podlagi tega opisovali kaj so izdelali 

(pikapolonica, avto, gasilca,..).  

V sklopu dejavnosti so otroci najbolj pogosto spraševali iz česa je plastelin. Zaradi 

nepoznavanja sestave plastelina, sva se odločili, da plastelin izdelamo z nam dostopnimi 
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sestavinami. Otroci so spoznali katere sestavine potrebujemo, da izdelamo plastelina. Izdelali 

smo slano testo, iz katerega so otroci prosto ustvarjali. Pri mlajših otrocih sva več pozornosti 

namenili varnosti, zato sva plastelin izdelali vzgojiteljici. Starejši otroci so bili pri izdelavi 

lastno aktivni.  

 

APRIL:  

POSKUS: Kaj se zgodi če kamen polijemo s kisom 

Za to dejavnost otroci sami niso spraševali. Torej niso postavljali vprašanj o sami površini 

kamna. Edino kar so opazili je, da so v stiku z vodo kamni bolj temni in spolzki, to pa je bilo 

odvisno tudi od same sestave kamna. Ko sva se pripravljali na poskus sva se osredinili predvsem 

na cilj, da otroci spoznajo razliko v sami površini kamna (razliko med vodo in kisom). Doma 

sva predhodno eksperiment izvedli in preverili kateri kamen bo v stiku s kisom odreagiral. 

Predhodno sva si natančno pogledali tudi teoretično ozadje raztapljanja kamnin, kar sva 

uporabili tudi pri razlagi ob izvedbi eksperimenta. Pri načrtovanju sva bili tudi tokrat najbolj 

previdni pri sami varnosti. Površino sva ustrezno zaščitili in otrokom povedali natančna 

navodila. Tako starejši kot tudi mlajši so pri samem procesu eksperimenta aktivno sodelovali. 

Zaradi bolj nazorne izvedbe eksperimenta, sva otroke v obeh igralnicah razdelili v dve skupini. 

Otroci v mlajši skupini so z navdušenjem po kamnih, s pomočjo kapalke, nanašali vodo in kis. 

Nekaj težav jim je predstavljala fina motorika, saj so  ob stiskanju kapalke hitro stisnili 

preveliko količino tekočine, ki je poskrbela da poskus ni bil dovolj nazoren, zato smo dejavnost 

nekajkrat ponovili. Otroci so najprej pokazali izraz presenečenja in navdušenja. Takoj so opazili 

mehurčke, ki so jih tudi poimenovali. Zelo dobro se je dejavnost povezala s področjem fizike, 

kjer otrokom predstavimo tudi nastanek mehurčkov (mehurček za nastanek najbolj pogosto 

potrebuje zrak ali vodo). Starejši otroci so bili bolj pozorni in so takoj opazili, da obstaja razlika 

med vodo in kisom. Otroci so znali tudi povezati, da je kis odreagiral na kamen zaradi svojega 

kislega okusa. Tega so vidno pokazali tudi s svojo obrazno mimiko. Pri nanašanju tekočine na 

kamen so bili zelo natančni, pri tem je velika večina otrok štela tudi količino iztisnjenih kapljic 

tekočine. Dejavnost je bila otrokom ena bolj zanimivih iger, ki smo se jih s kamni igrali. V 

mlajši skupini so otroci pokazali željo po ponovitvi dejavnosti in so za ta namen kamne v vrtec 

prinašali od doma. Tukaj smo skupaj spoznali tudi, da moramo za namen dobro in uspešno 

izvedenega poskusa uporabiti dovolj velike kamne in kamen, ki v sebi vsebujejo apnenec, 

granit, marmor…saj ostali s kisom ne reagirajo.  
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MAJ:  

DIDAKTIČNA IGRA: Tekmovanje kamenčkov na klančini 

Klančine smo v obeh skupinah spoznavali že ob načrtovanju in izvedbi ostalih dejavnosti iz 

fizike (spuščanje avtomobilov, drsenje po klančinah s telesi…). Tokrat smo se ponovno srečali 

s klančinami in kamni. Ob načrtovanju zadnje dejavnosti sva se odločili, da bova otrokom 

ponudili izkustveno učenje, kar je pomenilo pripravo prostora in elementov, otroci pa so imeli 

možnost, da sami spoznavajo igro. V obeh skupinah sva opazili, da so otroci izjemno hitro 

ugotovili, da se kamni in klančine lahko med seboj dopolnjujejo. Predvsem so ob spuščanju 

kamnov vzklikali in navijali, ter tako popolnoma spontano prišli do igre: Kateri kamen je 

hitrejši?. Vse vzgojiteljice smo se v igro aktivno vključile in tako otroke še dodatno spodbudile 

k tekmovanju. Nekaj več spodbude oz. ureditve tekmovanja so potrebovali otroci v mlajši 

skupini, ki so bili ob izvedbi igre oz. dejavnosti tako navdušeni da so želeli tekmovati vsi hkrati. 

Med kamne sva tokrat skrili nekaj ploščatih in nekaj izjemno velikih ter izjemno majhnih. 

Opazovali sva odzive otrok, ki so popolnoma nemoteno izvajali dejavnost in uporabljali vse 

kamne na vseh klančinah. Mlajši so hitro ugotovili, da se vsi kamni ne kotalijo in so ne 

kotalečim kamnom kar sami ponudili nekaj pomoči za spust po klančini (z rokami so jih 

potiskali po klančini navzdol in navzgor). Ob tem so večkrat podali komentarje, da je kamen 

pretežek ali da kamen nikamor ne gre. Skozi izvedbo dejavnosti sva se tudi tokrat potrudili, da 

sva otroke opomnili na različno terminologijo, ki smo jo do zdaj v okviru projekta že spoznali 

(ploščat, okrogel, lažji, težji, grob, gladek,…). 

 

KONČNA REFLEKSIJA PO IZVEDBI PROJEKTA 

Že v samem začetku sva si projekt zadali z namenom, 

da poiščeva nekaj dejavnosti izven okvirjev, ki so nama 

poznani. Za vsako novo pripravljeno dejavnost sva se 

morali dobro pripraviti, kar sva izkoristili tudi za 

širjenje najinega poznavanja vsebin z vidika kamnin. V 

sklopu izvedbe projekta sva od samega začetka 

dopuščali izvedbo tudi drugih dejavnosti, ki so jih kot 

iztočnico ponudili otroci ali drugo okolje (sodelovanje 

s starimi starši). Vse dejavnosti sva sprejeli odprtih rok 
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in z namenom, da vsi skupaj čim bolj celostno pristopimo k spoznavanju novih vsebin. Otroci 

so pri dejavnostih sodelovali z izjemno notranjo motivacijo za kar največjo zaslugo pripisujeva 

ravno kamnom samim. S kamni se otroci srečajo zelo zgodaj v svojem življenju zato ni bilo 

presenečenja, da jih bodo aktivnosti povezane z njimi tako zelo pritegnile in zanimale. 

Karin Ropotar, Anja Bešter  

 

 

SKUPINA MRAVLJICE:  3 – 4 LETA 

KAKO NASTANE KNJIGA? 

    Z otroci smo se v mesecu novembru pogovarjali o knjigah. Otroke sva povabili, da so v naš 

knjižnji kotiček, prinesli knjge iz svojih domov. Opazili sva, kako otroci z veseljem prinašajo 

knjige, jih prebirajo, posojajo prijateljem in jih skupaj ogledujejo. V tem mesecu smo imeli 

tudi vsakodnevne pravljice- nekatere po najinem izboru, druge so bile knjige otrok.  Preko 

tega smo spoznali, da se knjige med seboj razlikujejo- v velikosti, vsebini, materialu, debelini. 

Med seboj smo jih primerjali, razvrščali po velikosti, po debelini- iskali razlike, ki so bile 

očitne. S tem sva otrokom dokazali, da imamo različne knjige. Ker smo kotiček opremili s 

knjigami otrok, smo si ogledali kje v vrtcu imamo našo »vrčevsko knjižnico«. Skupaj smo se 

odpravili v zgornje nadstropje, kjer so si otroci izbrali eno izmed knjig, katero so si ogledali, 

nekaj smo jih odnesli tudi v igralnico. Obiskali smo tudi knjižnico Ihan, pri šoli. Dogovorili 

smo se za obisk, kjer smo spoznali, kje imajo knjige za otroke, kako s knjigami ravnamo, 

kako si knjige sposodimo. Ugotovili smo, da si lahko izposodimo tudi igrače; tega nismo 

strili, ampak smo se poigrali kar v knjižnici. Spoznali smo sam potek izposoje knjig, ter 

knjige odnesli s seboj v vrtec. Otroci so bili po obisku knjižnice zadovoljni z novimi znanji in 

baloni. Z otroci smo v tem mesecu pričeli tudi z ustvarjanjem lastne knjige. Najprej smo 

spoznali knjigo po kateri smo jo naredili, to je Velika skrivnost, pisatelja Erica Carla. Otroci 

so jo hitro vzeli za svojo in sodelovali pri pripovedovanju. Ker je bila ta majhna knjiga, smo 

mi naredili večjo različico le te. Otroci so sodelovali skozi celoten proces, najbolj so bili 

dejavni pri ustvarjanju ozadja, katerega so s tempera barvo in gobico tapkali po kartonu. Bili 

so ustvarjalci dreves, jabolk, nekaj pa sva prispevali tudi sami. Veliko knjigo smo s pomočjo 

moških rok tudi zvezali in jo zložli v pravo celoto. Otroci so spoznali, da je potrebno veliko 

časa in dela, da vse sestaviš in natane prava knjiga.  

S knjigo smo potovali po skupinah našega vrtca, kjer so jo otroci z veselejm pripovedovali. 

Knjigo smo predstvaili tudi staršem na srečanju,  ter babicami in dedkom na 

medgeneracijskem dopoldnevu. Sama pa sem s knjigo obiskala vrtce in starejše skupine v 

sklopu »Kulturno dopoldne«.  

Cilji so bili realizirani, otroci so pridobili veliko novih informacij in znanj.  
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Katarina Košenina 

 

SKUPINA ŽABICE: 5-6 LET 

MOJ ZVEZEK 

Otroci so se preko tega projekta seznanili s skrbjo za svoje stvari oz. navajali na odgovorno 

ravnanje s svojimi predmeti (barvice, svinčnik, zvezek). V zvezke in na liste so barvali, risali, 

povezovali, razvrščali, šteli, sledili našim navodilom, strigli in lepili itn. ter s tem krepili fino 

motoriko, natančnost, koncentracijo in vztrajnost, predvsem pa pridobivali orientacijo na listu. 

Vse to jim bo omogočilo lažji vstop v šolo v prihodnjem šolskem letu. Otroci so pri projektu 

radi sodelovali, skrbeli so za svoje stvari, jih skrbno pospravljali po končani dejavnosti ter 

vestno izvajali naloge, ki so jim bile dane. Vse cilje smo uresničili. 
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MALI SONČEK (RUMENI) 

Dejavnosti za projekt Mali sonček v skupini Žabice so v letošnjem letu obsegale gibalne 

dejavnosti z žogo, kolesarjenje s kolesi (tečaj kolesarjenja – 5 dni), ki so jih otroci pripeljali s 

seboj v vrtec, imeli smo jesenski kros, hodili na izlete (do vagona, na Tabor, do palčkove hiše, 

do skakalnice itn.), šli na sprehode po dežju, izvedli igre na snegu (5 dni, januar 2019), imeli 

tečaj rolanja (5 dni, maj 2019), izvajali poligone v večnamenskem prostoru,  igrali smo na male 

inštrumente in izvajali vsakodnevne gibalne minutke (joga in tibetančki za otroke). Športno 

popoldne smo izvedli 15. 4. 2019, udeležilo se ga je 8 otrok skupine.  Otroci so se vsakodnevno 

gibali in aktivno preživljali čas, ko so bili v vrtcu. Vse cilje projekta smo uresničili. 

 

PRAVLJIČNI PALČEK 

V  tem šolskem letu smo bi vključeni v projekt Knjižnice Domžale z imenom Pravljični 

palček. Vsak otrok skupine je prosto povedal eno ljudsko in dve avtorski pravljici ter eno 

pesem. To nalogo so uspešno opravili vsi 

otroci skupine ter s tem pridobivali 

spretnosti nastopanja pred skupino. 

Njihove dosežke smo sproti beležili. 

Narisali so tudi tri likovne izdelke na temo 

različnih pravljic in jih poslali v knjižico 

Domžale, ki jih je razstavila v času od 8. do 

20. 4. 2019. Zaključek Pravljičnega palčka 

smo imeli 19. 4. 2019 v knjižnici OŠ Ihan, 

kjer smo poslušali pravljice gledališča 

Kamišibaj ter izdelovali likovni izdelek 

Kokoš. Otroci so za uspešno opravljenega 

Pravljičnega palčka dobili tudi priznanja.  

Alenka Lovšin 
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ENOTA MLINČEK 

1. BRALNICE POD KROŠNJAMI 

 

Tudi v letošnjem letu smo nadaljevali s projektom Bralnice pod korošnjami. Nadaljevali 

smo z namenom samega projekta in sicer spodbujanje bralnega opismenjevanja otrok 

in bralne kulture. Na igrišču imamo prostor namenjen prebiranju knjig. Otrokom smo 

ponudili različne slikanice in knjige, katerih so se z veseljem posluževali. Velikokrat so 

prisluhnili branju strokovnih delavk in delavca vrtca. Obenem so imeli na razpolago 

tudi liste in bravice, da so slišano lahko prenesli na papir. 

 

2. LENKA SE ŠETA, METLA POMETA 

V letošnjem šolskem letu, je bila ena izmed prioritetnih nalog tudi delovna vzgoja. 

Naš cilj je bil, otroke navajati na delovne navade v vrtcu. Otroci imajo privzgojene 

navade že v sebi, potrebno jih je le razvijati. V skupini smo septembra začeli z 

dežurstvi pri hranjenju. Vsak dan sta bila dežurna dva otroka. Njuna naloga je bila, da 

sta poskrbela za urejen prostor. Dežurna, sta imela predpasnik, vsakemu otroku sta 

razdelila pribor in otrokom zaželela dober tek. Po končanem obedu sta pospravila 

mize in jih pobrisala s krpo. Delovna vzgoja je bila prisotna tudi pri ostalih 
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dejavnostih v igralnici: pri pospravljanju igrač, urejanju kotičkov, pometanju smeti po 

tleh ipd. Otroci so pri delu neizmerno uživali. Otroci so sodelovali tudi pri urejanju 

igrišča in sicer skupaj smo poskrbeli, da je bilo okrog peskovnika čisto, da so smeti v 

koših, da smo pograbili listje...Otroke smo spodbujali, da so pri opravilih pomagali 

tudi doma. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Radomlje, 31. 5. 2019                                                                              Mlinčkovi 
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EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE MIŠK 

STAROST OTROK: 1,5 – 2,5 

NOSILEC IZVEDBE: Dragica Repanšek, Urška Miklavčič, Sara Obreza 

 

1. MALI RAZISKOVALEC 

Ker so otroci še majhni, se z večino materialov za igro šele seznanjajo. Tako smo vse 

ponujene materiale spoznavali z vsemi čutili, različnimi pripomočki, spoznavali, kaj se 

z njimi dogaja, zakaj vseh ne moremo dati v usta….. 

Otroci se v tej  starosti najprej čudijo, pokušajo, spremljajo in preskušajo. Na podlagi 

lastnih izkušenj pridobivajo spoznanja , ki jih kasneje preverjajo in želijo veliko 

ponovitev, da lahko preskušajo ponovno in še enkrat… Kljub svoji majhnosti in 

neizkušenosti pa so odlični opazovalci, vse želijo poskusiti, vsako stvar za kratek čas, 

pa vendarle z največjim užitkom. Ob tem dobivajo spoznanja, ki jih potem prenašajo na 

vsa področja.  

Raziskovanje je za njih največji užitek in obenem najboljše spodbuda za razvoj in 

napredovanje na vseh vzgojnih področjih. 

 

2. MIŠKIN DNEVNIK 

Ob rojstnih dnevih otrok smo podrobneje spoznavali družino otroka. Poiskali smo 

fotografijo otroka in jo umestili na za to določeno mesto v igralnici. Otroci so imeli tako 

možnost večkrat vprašati ali se pogovarjati o slavljencu. Izhodišče so nam bile 

informacije, ki smo jih dobili od staršev. Otroku smo izdelali lutko ki nam je pomagala 

pri pogovoru, otroci pa so jo kasneje odnesli domov. Slike smo zbirali v posebni mapi, 
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ki nam bo služila kot osnova za zgodbo o otroku, ki bo v vrtcu bival več let. Zgodba se 

tako nadaljuje, v prihodnjem letu bomo zbrane materiale razvrščali v dnevnik 

3. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

V letošnjem letu smo izvedli načrtovane dejavnosti. Sodelovanje s starimi starši smo 

uvajali ze v samem začetku leta, saj veliko starih staršev sodeluje pri spremljanju otrok 

iz vrtca in v vrtec. Tako smo navezovali posebne stike ze med samim prihodom v vrtec. 

V mesecu januarju smo dedke in babice povabili na obisk v skupino in skupaj ustvarjali 

v delavnici. Ker so otroci še zelo majhni, tudi težje razumejo kasnejši odhod starih 

staršev iz skupine, tako je večina otrok odšla , v dogovoru s starši, domov po delavnici. 

Pripovedovanje zgodbe, ki jo pripoveduje babica je otroke zelo prevzelo, predvsem 

mirnost in zbranost ob pripovedovanju.  

Sodelovali smo tudi pri delu telovadbe, seveda pa smo morali počakati, da smo dovolj 

zrasli, de smo prišli do telovadišča. Obiskali so nas pevci pevskega zbora upokojencev 

in nam zapeli nekaj starih slovenskih pesmi, ki so jih otroci z zanimanjem poslušali. 

Sodelovanje bomo naslednje leto nadgradili. 

4. MALI SONČEK 

V projektu so sodelovali vsi otroci – torej 14 . Ob prihodu v vrtec je bilo gibalno aktivnih 

otrok malo, saj so bili v večini še v varnih zavetjih - naročjih staršev. Gibalne spodbude 

smo stopnjevali iz dneva v dan, otroci so se sprostili in se gibanja niso več bali. Poligoni 

so bili varno pripravljeni, da so otroci lahko raziskovali gibanje in se gibali po navodilu. 

Tako so hitro napredovali, izzive sva stopnjevali. Hodili smo tudi na kratke in kasneje 

dolge sprehode v naravo in prav vsi otroci so gibalno zelo napredovali. Udeležijo se 

vsake ponujene dejavnosti in jo izvedejo svojim danostim primerno. 
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5. EKOLOGIJA 

Vse leto smo otroke ekološko osveščale. Ločevanje odpadkov je bilo vsakodnevno 

opravilo, saj imamo v igralnici in v zunanjem stranišču več različnih košev, tako so se  

otroci navajali na ločevanje različnih odpadkov. Starši so nam prinesli različne 

odpadne materiale (stekleničke, papir za risanje, škatlice), ki smo jih uporabile za 

dejavnosti. V mesecu marcu smo organizirali čistilno akcijo s katero smo očistili vrtec 

ter njegovo okolico (parkirišče, igrišče). Prav tako smo otroke vsakodnevno navajale 

na ekološko obnašanje v vrtcu s pravili pri vsakodnevni rutini npr.: vzemi eno brisačo 

za roke ali robček za nos, uporabi malo mila, zapiraj vodo za seboj, uporabi vse 

koščke papirja, embalažo uporabi kot ustvarjalni material. 

 

Radomlje, 31. 5. 2019                                                                    Dragica Repanšek, dipl. vzg.  
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EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE PTIČKI 

STAROST OTROK: 2 – 4  

NOSILEC IZVEDBE: Maja Cerar Jeretina, Petra Miklavc 

 

1. BISTRE GLAVICE 

Projekt smo v skupini izvajali z namenom spodbujanja ustvarjalnosti in miselnega 

razvoja otrok, čemur je namenjen program NTC.  Dejavnosti so bile izvedene po 

metodah dela programa NTC (Nurture of talented children), ki deluje po treh stopnjah. 

To so dodatna stimulacija možganov (motorične sposobnosti: dinamično prilagajanje 

očesa, rotacija, ravnotežje; vaje za finomotoriko), spodbujanje razvoja asociativnega 

razmišljanja (abstrakcija, vizualizacija; miselna klasifikacija in seriacija (urejanje po 

vrstnem redu; asociacije in analogije; glasba), spodbujanje razvoja funkcionalnega 

razmišljanja (ugankarske naloge, ugankarska in problemska vprašanja). Metode dela 

smo povezovali z vsemi kurikularnimi področji in sicer bolj konkretno v okviru 

dejavnosti za razvijanje fino in grobo motorike (uporaba športnih rekvizitov, gibanje 

na prostem, uporaba nestrukturiranega materiala), za spodbujanje in razvijanje 

ustvarjalnosti (glasbeno, likovno področje) ter za razvijanje govorno-jezikovnih 

zmožnosti (učenje pesmi z asociacijami, besedne igre). V okviru projekta smo izvajali 

dejavnosti za razvoj grafomotoričnih spretnosti pri čemer smo uporabljali različna 

sredstva, dejavnosti za koncentracijo in razvijanje koordinacije oko-roka. Otroci so pri 

dejavnostih zelo radi sodelovali, prav tako smo realizirali zastavljene cilje. Namen, 

potek ter konkretne dejavnosti projekta so spoznali tudi starši na 2. roditeljskem 

sestanku.  
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2. NA SONČNI STRANI ALP 

V okviru projekta, ki smo ga povezali tudi z drugimi projekti,  smo upoštevajoč starost 

otrok v oddelku  spoznavali  kulturno dediščino,  slovensko ljudsko izročilo. Vključili 

smo vsa področja kurikuluma, predvsem pa jezikovno področje.  V prvem delu smo 

spoznali slovensko zastavo, grb ter himno. Kaneje pa smo se bolj osredotočili na 

spoznavanje zančilnosti. Med njimi so bile tradicionalne slovenske jedi, glasba, plesi. 

V povezavi s prazniki so otroci spoznavali tudi šege in navade.  Pri plesnih 

dejavnostih smo izvajali ljudske otroške plesne ter rajalne igre, ob tem pa tudi 

prepevali ljudske pesmi, nekatere v narečju. Ogledali smo si posnetke, fotografije, 

različno literaturo in spoznavali ter poslušali različne inštrumente značilne za ljudsko 

glasbo. Pogosto pa sva otrokom pripovedovali slovenske ljudske pravljice in legende. 

Nekateri otroci so prinašali v vrtec knjige z  ljudskimi pravljicami in pesmimi. Veliko 

smo se tudi igrali prstne igre in bibarije. Zelo radi pa so se otroci igrali igre, ki so se 

jih igrali že naši stari starši. Projekt bomo v naslednjem šolskem letu nadaljevali in 

nadgradili. 
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3. ŠKRAT ČISTKO  

Dejavnosti izvedene v okviru projekta so otroke spodbudile k razmišljanju, spoznavali 

so kako ljudje vplivamo na naše okolje, kako lahko skrbimo za njegovo varovanje, 

kako lahko odpadke ponovno predelamo. Otroci so ob tem spoznavali in primerjali 

različen material in ga ustrezno razvrščali. Uporabili smo različno literaturo ter si 

ogledali posnetke, na sprehodih pa opazovali kako ljudje skrbimo (ali ne najbolj 

skrbimo) za okolje, ogledali smo si tudi ekološki otok.  Projekt smo povezovali z 

delovno vzgojo in projektom na nivoju enote Lenka se šeta, metla pometa. Tako so 

otroci pridobili primeren odnos do dela in organizacijskih sposobnosti. Sodelovali so 

pri oblikovanju ter urejanju prostora (igralnice) ter igrišča. Pogovarjali smo se o 

odpadkih, skrbeli za ustrezno ločevanje odpadkov v igralnici. Pri likovnih dejavnostih 

smo ustvarjali z odpadnim materialom, pri matematičnih dejavnostih izdelovali iz 

odpadne embalaže družabne igre. Veliko sredstev (različnih škatel, lončkov, blaga, 

usnje, les, kamni...) pa so v vrtec prinašali tudi starši. To smo uporabili za ustvarjalno 

igro z nestrukturiranim materialom. 
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4. MALI SONČEK 

V tem šolskem letu smo v okviru projekta Mali sonček izvajali program zeleni. Sledili 

smo zastavljenim ciljem. Izvajali smo 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 ...), izvajali različne kompleksne 

gimnastične vaje (z in brez rekvizitov, z ali brez glasbene spremljave). Gibalne 

spretnosti ter doživljanje ugodja v gibanju so otroci pridobivali tudi ob aktivni 

udeležbi pri različnih elementarnih in drugih igrah kot so igre lovljenja, teki, štafetne 

igre, igre za razvijanje natančnosti, hitrosti in moči. Ob tem pa se tudi učili pomena 

medsebojne pomoči in pravil. Pogosto smo oblikovali gibalne dejavnosti z žogami. 

Otroci so različno velike žoge in tudi balone kotalili, lovili, metali, brcali, podajali. Ob 

tem pa uporabljali ne samo roke in noge temveč tudi različne rekvizite. Igrišče smo 

izkoristili za vožnjo z različnimi vozili, poganjalci, kjer smo uredili poligon. Zimski 

čas pa smo takrat, ko je bil sneg le tega izkoristili za igre na snegu (z in brez 

rekvizitov). Tekom celotnega šolskega leta smo hodili na različno dolge sprehode, 

predvsem po poti ob Kamniški Bistrici. Pot pa nam je nudila tudi veliko prostora za 

gibalne vaje in igre.   

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

Maja Cerar Jeretina, mag. prof. inkluz. ped. 
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EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE RIBICE 

STAROST OTROK: 4 – 6 

NOSILEC IZVEDBE: Damjana Rode, Gašper Cestnik 

 

1. PIŠEM ČRKE 

Projekt je potekal skozi celo šolsko leto. Osrednji cilj projekta je bil razvoj predbralnih 

in predpisalnih spretnosti. Izvajala sva različne dejavnosti preko katerih so otroci 

spoznavali črke. V jutranjem krogu smo se igrali z glasovi, iskali začetni in končni 

glas v besedi, zlogovali smo besede in dopolnjevali besede in iskali besede na 

določeno črko. V igralnici smo uredili tudi kotiček, kjer smo imeli na steno nalepljene 

črke. S projektom bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu. 
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2. BRALNI PALČEK 

Projekt je potekal od septembra do marca. Vanj so bili  vključeni vsi otroci iz skupine. 

Doma so skupaj s starši brali knjige in slikanice, se učili pesmice, jih prinašali v vrtec 

in vsebine pripovedovali svojim  prijateljem. Vsak izmed njih je brez težav predstavil 

vsebine pred vsemi. Otroci so v projektu  pridobili veliko samozavesti, govornih 

sposobnostih, samostojnosti, domiselno so pripovedovali, razvijali so besedni zaklad. 

Obiskali smo knjižnico v osnovni šoli v Radomljah, kjer nam je gospa Amanda z 

veseljem predstavila knjižnico in otroke popeljala v svet pravljic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EKOLOŠKI KOTIČEK 

V vrtcu se otroci v skupini z ekologijo srečujejo vsak dan. Otroci v različne koše 

razvrščajo različne odpadke. Na ločevanje odpadkov se navajajo tudi doma, kar se 

odraža tudi pri njihovem sodelovanju v vrtcu. V letošnjem letu smo se odločili tudi za 

zbiranje PVC zamaškov, ki smo jih podarili zavodu Naš kuža. Cilji projekta so 

ekološko osveščanje otrok in staršev, skrb za čisto in urejeno okolje, ohranjanje narave 

in navajanje na ločevanje odpadkov. 
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4. MALI SONČEK 

V letošnjem šolskem letu, sva v naši skupini izvajala program malega sončka in sicer 

oranžnega in rumenega. V projektu Mali sonček – Rumeni je sodelovalo 6 otrok, 17 

otrok pa je sodelovalo pri oranžnem malem sončku. Hodili smo na izlete. Vozili smo 

se s skiroji in kolesi, se žogali, se gibali in plesali. Za starše in otroke smo pripravili 

tudi Športno popoldne in sicer poligon ob Kamniški Bistrici, 19 otrok je utrjevalo 

svoje plavalne sposobnosti na plavalnem tečaju v Atlantisu. V septembru pa smo 

izvedli tudi rolanje in kolesarjenje. Pri projektu je sodelovalo vseh 23 otrok in vsi 

otroci so ob koncu prejeli priznanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radomlje, 31. 5. 2019                                                                         Damjana Rode, dipl. vzg.  
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ENOTA PALČEK 

 

SKUPINA MEDVEDKI – ENOTA 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 ki sedi ali stoji zadaj, je maser. 

Po točno določenih korakih, ki jih kaže vzgojiteljica, certificirana strokovnjakinja za otroško 

masažo, otroci masirajo drug drugega 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. 

EVALVACIJA:  

Približno enkrat mesečno smo v vrtcu izvajali masažne prijeme. V začetku sem otrokom 

dovolila, da si sami izberejo par s katerim bodo izvajali masažo, kasneje pa sem pare zamenjala 

oz. določila sama. Zamenjavo sem izvedla predvsem zato, ker se ugotovila, kateri otroci 

karakterno bolj sodijo skupaj, saj podobni karakterji lažje izvajajo masažo, ker imajo podobno 

močen prijem, bolj razumejo drug drugega in se lažje prilagajajo drug drugemu. Masažo smo 

izvajali po zajtrku, ker so otroci v tem času bolj umirjeni ter pripravljeni za delo in upoštevanje 

pravil in navodil. V začetku smo masažo izvajali počasneje, saj so se morali otroci točnih 

prijemov in gibov šele učiti, kasneje pa smo lahko masažo izvedli hitreje. Ponavadi je ena 

skupina otrok masirala 10-15 minut, nato pa so se pari med seboj zamenjali in tisti, ki je prej 

masiral, je postal masiranec. Otroci so zelo hitro usvojili pravila masiranja, in sicer, da vedno 

pred dotikom vprašajo za dovoljenje in se po masaži zahvalijo. V začetku je bilo veliko 

govorjenja oz. pogovarjanja med samo masažo, kasneje pa so usvojili tudi pravilo, da se med 

masažo ne pogovarja, ampak se govori le toliko, da se otroci med seboj dogovorijo za moč 

prijema-dotika. Otroci so zelo hitro usvojili tudi posamezne masažne prijeme ter vrstni red 

masažnih prijemov, zelo so jim pri tem pomagale masažne kartice z ilustracijami posameznih 

prijemov. Enkrat smo masažo izvajali tudi ob umirjeni glasbi. Otroci so se masaže vedno 

razveselili in po masaži so bili vedno umirjeni in pripravljeni za druge dejavnosti. Masažo 

priporočam vsem skupinam, ker blagodejno vpliva na odnose, povečevanje empatije med otroki 

ter razvija čut za odgovornost. 
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ANALIZA DODATNIH DEJAVNOSTI V VRTCU 

DOMŽALE 
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OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA  

ORGAZIRANOST ABONMAJSKIH 
PREDSTAV ZA OTROKE PO ENOTAH 

 

 

ABONMA V KULTURNEM DOMU FRANCA BERNIKA V DOMŽALAH: 

 

PALČEK (45 otrok), GAJ (48 otrok), CICIDOM (24 otrok), KRTEK (63 otrok), OSTRŽEK 

(20 otrok) in  RACMAN (23 otrok), KEKEC (22 otrok), MLINČEK (24 otrok).  

 

V KD Franca Bernika bodo imeli tri abonmajske predstave. 

1. Kratki animirani filmi: KIWI IN STRET (22.‒24. 10. 2018) 

2. Plesna predstava: HUD PESJAN (13. in 14. 2. 2019) 

3. Lutkovna predstava: TRIJE PRAŠIČKI (15. 4. 2019 in 5. 6. 2019 ) 

 

 

ABONMAJI ZA MLAJŠE OTROKE V ENOTI:  

Enota KEKEC (19 otrok) in enota MLINČEK (33 otrok)- MIŠKINO GLEDALIŠČE - tri 

predstave: 

- 23. 11. 2018 - KAKO JE ZEBRA POSODILA SVOJE ČRTE 

- 23. 1. 2019 - ŽABICA BROKOLINA IN POLŽ SLADKOSNED 

- 12. 4. 2019 - ČIRULE ČARULE IN KUHALNI PRAŠEK 

 

Enota GAJ; MIŠKINO GLEDALIŠČE - tri abonmajske predstave; vključenih 109 otrok.  

- 20. 11. 2018 - ZOO ZA LAHKO NOČ  

- 12. 2. 2019 - ČAROBNA VILILANDIJA  

- 10. 4. 2019 - ČEBELICA DEBELICA  

 

Enota RACMAN; gledališče FRU-FRU - tri abonmajske predstave; vključenih 47 otrok. 
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- 10. 1. 2019 - MUCA COPATARICA 

- 26. 3. 2019 -  KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO  

- 16. 5. 2019 - TO NI PIKA  

 

Enota KRTEK; gledališče KU KUC- dve predstavi. Vključenih je bilo 130 otrok. 

- 1.2.2019 MALA MURSKA DEKLICA 

- 10.5.2019 HIŠICA DO NEBA 
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JESENOVANJE 2018/2019 

jesenovanje na kmetiji 

         

          DAVČEN                                                            TAVČAR                                          OŽBET 

Jesenovanje bo potekalo v ŠTIRIH TERMINIH, in sicer: 

 

 1. TERMIN:  8. —  10. OKTOBER 2018 
 2. TERMIN: 10. — 12. OKTOBER 2018 
 3. TERMIN: 15.  –  17. OKTOBER 2018 
 4. TERMIN: 17. –   19. OKTOBER 2018 

 

CENA:  med 70 in 79 € (glede na število prijavljenih otrok) 

 

Možnost plačila: dva obroka  

1. obrok: OKTOBER – 40 EUR; pred začetkom jesenovanja; plačilo po   
položnici. 

2. obrok: NOVEMBER – 39 eur (ali manj); po končanem jesenovanju; 
plačilo pri novembrski položnici skupaj z oskrbnino vrtca. 

 

V ceno je vključeno:  

 Dva polna penziona, malica, pijača, dodatno kosilo zadnji dan, 
 Program in animacija, (ogled in spoznavanje domačih živali, košnja trave, 

jahanje konja, pobiranje in prešanje sadja, izlet, peka kruha….) 
 avtobusni prevoz,  
 zavarovanje, 

 plačilo spremljevalcev. 

Prijavite lahko otroke rojene leta 2012 in 2013.  
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Prijave zbiramo do PONEDELJKA, 24. septembra 2018  do 9. ure! 

 

V primeru velikega števila vpisa otrok iz vseh enot Vrtca Domžale, je možna 
sprememba  termina ali dodatna lokacija. 

 

PRIJAVNICO DOBITE PRI VZGOJITELJICI! 

 

                                                                                            Ravnateljica: 

                                                                                          Jana Julijana Pirman 
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RAZPORED  JESENOVANJA OKTOBER 2018: 

JESENOVANJE 2018 

1. TERMIN; 10. – 12. OKTOBER 2018 
KMETIJA ENOTA ŠTEVILO 

OTROK 

SPREMLJEVALCI 

TAVČAR CICIDOM 

MLINČEK 

 

10 

4 

1 

1 

OŽBET PALČEK 31 

 

4 

SKUPAJ:                                             45                                      6                    51          

2. TERMIN; 15. – 17. OKTOBER 2018 
KMETIJA ENOTA ŠTEVILO 

OTROK 

SPREMLJEVALCI 

OŽBET 

 

KRTEK 29 4 

DAVČEN 

 

GAJ 

 

24 3 

TAVČAR 

 

GAJ 

OSTRŽEK 

10 

8 

2 

1 

SKUPAJ:       71         10                  81 

3. TERMIN; 17. – 19. OKTOBER 2018 
KMETIJA ENOTA ŠTEVILO 

OTROK 

SPREMLJEVALCI 

OŽBET  

 

        KEKEC 15 2 

TAVČAR 

 

RACMAN 14 

 

2 

 

SKUPAJ:       29         4                  33 

SKUPAJ: 145  OTROK IN 20 SPREMLJEVALCEV  
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EVALVACIJA JESENOVANJA OKTOBER 2018 

1. TERMIN; 10. 10 -12. 10. 2018 

ENOTE: CICIDOM, MLINČEK in PALČEK 

 

 

Enota Cicidom: 10 otrok 

Enota Mlinček: 4 otroci 

Enota Palček: 31 otrok 

 

 

Letos je bilo v okviru vrtca Domžale organizirano jesenovanje za otroke letnikov 2012-2013. 

Jesenovanja, ki je potekalo od 10. 10. do 12. 10. 2018 smo se udeležili otroci in vzgojitelji iz 

enot Cicidom, Mlinček in Palček. Z avtobusom smo se odpeljali na dve lepo urejeni kmetiji na 

Četeno Ravan. Vas Četena Ravan se nahaja v Poljanski dolini, na južnem pobočju Starega vrha, 

kmetiji pr Ožbet in Tavčar, pa stojita druga blizu druge in so njihovi lastniki med seboj zelo 

povezani, tako se je naše življenje na kmetiji, čeprav v dveh hišah, neprestano prepletalo, saj 

smo imeli veliko skupnih dejavnosti. 

Ob prihodu so nas prijazno sprejeli, nam najprej postregli z dobro malico, ter nam pomagali 

pospraviti prtljago. Imeli smo le malo prostega časa, saj smo si kar hitro odšli ogledat lovsko 

sobo, kjer nam je lovec pokazal in povedal, kakšne živali bivajo v tamkajšnjih krajih in nam 

pokazal in opisal tudi takšne, ki so značilne za celotno Slovenijo. Na krajšem sprehodu smo si 

ogledali bližnjo cerkev in čebelnjak, po povratku pa tudi del kmetije. Popoldan smo jahali konja 

in odšli na košnjo. Pokosili in pograbili smo nekaj sveže krme za živali. Zvečer smo si ogledali 

še notranjost hleva, ter potek molže, nato pa odšli na kres. Pred spanjem smo se odpravili na 

sprehod s svetilkami. Nebo je bilo jasno, zato smo si lahko dobro ogledali nočno nebo, kjer se 

je svetila množica zvezd. Naslednji dan smo že zgodaj odrinili na izlet, vzpeli smo se na Stari 

vrh. Po kosilu in počitku smo odšli najprej pobirat jabolka, nato pa smo sodelovali tudi pri 

mletju jabolk in stiskanju soka. Po večerji  in tuširanju smo imeli težko želeni in pričakovani 

ples v pižamah, ki pa ni dolgo trajal, saj so bili otroci kar prijetno utrujeni in so hitro odšli v 

postelje na miren spanec. In že je bilo tu zadnje jutro, ko smo po zajtrku s pomočjo gospodinje 

zamesili in spekli kruh v krušni peči, ki jo je za peko pripravil gospodar. Po kosilo je sledilo 

slovo in odhod v dolino. S seboj smo odnesli veliko novega znanja o življenju na podeželju in 

mnogo lepih spominov. 

 

vzgojiteljica Fani Kunavar 
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2. TERMIN; 15. 10. – 17. 10. 2018 

                                           ENOTE: GAJ, OSTRŽEK IN KRTEK 

 

 

Enota Gaj: 34 otrok 

Enota Ostržek:8 otrok 

Enota Krtek:29 otrok 

 

Na kmetiji Tavčar, Davčen in Ožbet je v terminu od 15. 10. do 17. 10. 2018 jesenovalo 69 otrok 

in 10 spremljevalk (Sonja Orešek, Mira Vladimira Vrankar, Maja Novak, Andreja Gerbic, Katja 

Cerar, Marjeta Osolin, Anja Bešter, Andreja Matkovič, Mateja Gabor in Kaja Ljubi) iz enot 

Gaj, Ostržek in Krtek.  

V času bivanja na kmetiji so si otroci ogledali hlev in domače živali (zajce, pujse, krave, kokoši, 

konja in koze). Spoznali so kmečka opravila, kot so košnja in grabljenje trave, pobiranje sadja, 

priprava domačega soka, hranjenje živali in peka domačega kruha. Seznanili so se s pomenom 

čebel, kako poteka njihova pot od travnika do medu in si ogledali njihovo bivališče. Odpravili 

smo se na pohod do Starega vrha in se zvečer odpravili na sprehod s svetilkami. Zakurili smo 

kres, ob katerem smo se greli in prepevali otroške pesmi. Obiskal nas je tudi lovec in nam 

predstavil svoj poklic.  

Vse pohvale kmetijam in njihovim gospodarjem, ker so nas tako lepo sprejeli in nam omogočili 

spoznati delček njihovega življenja.  
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3. TERMIN; 17. 10. – 19. 10. 2018 

ENOTI: RACMAN in KEKEC 

 

Enota Racman: 14 otrok 

Enota Kekec: 15 otrok 

 

V enoti Racman je letos odhod na kmetijo potekal drugače kot običajno. Otroke so starši 

pripeljali v vrtec 15 minut pred odhodom, se od otrok poslovili in odšli. Nato smo se skupaj 

odpravili na avtobus, ki nas je že čakal pred vrtcem. Otroci so se veselili odhoda na kmetijo, 

zaznati ni bilo nikakršnih stisk pri nobenem od otrok, tudi časa za solze ni bilo. Odločitev za 

takšen odhod se je izkazala za pravilno, saj so otroci, kot tudi starši, lažje prestali odhod na 

kmetijo.  

Odpravili smo se proti Radomljam, kjer so nas na avtobusni postaji že čakali otroci s starši, 

ter vzgojiteljici enote Kekec. Tudi oni so se hitro poslovili in čas je bil za odhod na kmetijo. 

Vožnja je potekala brez posebnosti, vsi otroci so vožnjo dobro prestali, navdušenje vseh otrok 

pa je bilo slišati po celem avtobusu. Po dobri uri vožnje smo prispeli na Četeno Ravan, ki se 

nahaja 900m nad Škofjo Loko.  

Na kmetiji so nas že čakali gospodar Marko ter gospodarica Silva, ki sta lastnika kmetije 

Tavčar. Lepo sta nas sprejela, na kratko povedala nekaj navodil, nato pa vse povabila v 

jedilnico, kjer nas je pričakala topla krušna peč, piškoti in domač Pehtin čaj. Ko smo se 

okrepčali smo odhiteli v lovsko sobo, kjer nas je že čakal lovec. Sledila je namestitev v sobe, 

kosilo, igra na prostem, ježa kobile Miše, priprava kurišča za kres, ogled in krma živali v 

hlevu, nato pa je napočil čas večerje in čas za spanje. Otroci so v trenutku utrujeni zaspali, 

kmalu pa sva se jim pridružili tudi vzgojiteljici. Noč je potekala mirno in brez posebnosti.   

Zbudili smo se v megleno in oblačno jutro. Odhiteli smo na zajtrk nato pa se pripravili na 

pohod na Stari Vrh. Kljub oblačnemu jutru, so nas na Starem Vrhu pričakali sončni žarki. Ko 

smo se vrnili s pohoda je sledila igra na prostem, nato pa je napočil čas kosila. Vsi otroci so se 

zelo veselili zajtrkov, kosil in večerij, saj jim je bila kuha gospe Silve neznansko všeč. 

Po kosilu je sledil kratek počitek, nato pa smo se odpravili na košnjo trave s koso, pobiranja 

sadja, ki smo ga skupaj z Marko zmleli in sprešali v okusen domač sok, ki smo ga nato tudi 

poskusili. 

Kmalu je prišel čas večerje, nočnega pohoda z lučkami in spanja. Zjutraj smo se odpravili na 

zajtrk, kjer nam je gospa Silva razložila,  kako bo potekala peka domačega kruha. Pred 

zajtrkom smo zamesili testo za kruh in ga pustili vzhajati. Nato smo pojedli zajtrk in odšli v 

sobe, kjer so se otroci igrali, vzgojiteljici pa sva pripravili vse potrebno za odhod. Po peki 

kruha je sledila igra na prostem in ogled steklenega čebelnjaka, kosilo, nato pa smo se 

odpravili proti domu. V Domžale smo se vrnili polni lepih vtisov, zabavnih doživetij in 

seveda rahlo utrujeni, zato smo bili še toliko bolj veseli svojih domačih in vrnitve domov.  

                                                     

                                                                                                        vzgojiteljica  Mateja Vuk 
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PLAVALNI TEČAJ 2018/2019 

Izvajalec: Azimutsport 

Kraj izvedbe: Atlantis Ljubljana 

 

ENOTA TERMINI ŠTEVILO 

OTROK 

SPREMLJEVALCI 

OSTRŽEK 11. 3., 13.3., 15. 3. ,  

19. 3. , 21. 3. 2019 

11 M. Osolin, 

L. Peterka 

RACMAN 11. 3., 13.3., 15. 3. ,  

19. 3. , 21. 3. 2019 

18 A. Kemavnar,  N. Lukman, M. Vuk , Š. Štrekar, 

K. Kos Juhant 

 

KRTEK 26. 3., 28. 3., 1. 4., 3. 

4., 5. 4. 2019 

32 S. Perpar Ibršič, V. Lukan,   

J. Dragar Ribič, M. Svetlin, A. Matkovič, 

T. Jordan 

PALČEK 12. 3., 14. 3., 18. 3., 20. 

3., 22. 3. 2019 

 

28 K. Lah, B. Perša, B. Kunilo,  M. Firm, T. Jeras, 

N. Majcen, L. Jereb, S. Mikič 

CICIDOM 26. 3., 28. 3., 1. 4.,  

3. 4., 5. 4. 2019 

10 A. Maravič, F. Kunavar, K. Repnik 

MLINČEK 8. 4., 10. 4., 12. 4., 16. 

4., 18. 4. 2019 

5 D.  Rode, G.  Cestnik 

GAJ 9. 4., 11. 4., 15. 4.,  

17. 4., 19. 4. 2019 

29 M. Novak, S. Orešek, U. Miklavčič, K. Ljubi, S. 

Pogačar, P. Kociper, A. Repanšek, J. Bizjak, B. 

Modic Ilnikar 

KEKEC 

 

8. 4., 10. 4., 12. 4., 16. 

4., 18. 4. 2019 

14 E. Jerman, M. Krištof 

Skupaj:  

 

147  

  

Otroci so imeli na začetku in ob zaključku tečaja preverjanje znanje plavanja in prilagoditve na 

vodo po merilih za ocenjevanje znanja plavanja v  Sloveniji. Po opravljenem tečaju plavanja je 

bil opazen napredek pri prilagoditvi na vodo in tehniki plavanja, kar je razvidno tudi iz spodnje 

tabele.. 
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REZULTATI PREVERJANJE ZNANJA PLAVANJA IN PRILAGODITVE NA 

VODO 

  

OCENA 

 

0 1 2 3 4 5 SKUPAJ 

PRED 

TEČAJEM 

98 31 17 1   147 

PO 

TEČAJU 

 

 

27 41 56 5 

 

18 147 

 

Merila za ocenjevanje znanja plavanja v Sloveniji 

Ocena 1: neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 1 

Otrok zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej. Drsi na prsih z glavo v vodi 5 

sekund 

Ocena 2: neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 2 

Otrok preplava 8 m s poljubno tehniko neprekinjeno, brez vmesnega dotika dna, roba 

plavališča ali drugega otroka. Nalogo lahko izvede tudi s plavanjem pod vodo. Plavanje 

prične v vodi 

Ocena 3: neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 3 

Otrok preplava 25 m s poljubno tehniko neprekinjeno, brez dotika dna, roba plavališča ali 

drugega otroka. Plavanje prične v vodi ali s skokom, vendar razdalja plavanja ne sme biti 

krajša od 25 m. V krajših bazenih lahko preplava razdaljo v eni ali obeh smereh. 
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ENOTA CICIDOM                                  ENOTA GAJ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENOTA KEKEC                                     ENOTA KRTEK 

        

 

 

 

 

 

 

ENOTA MLINČEK                                 ENOTA OSTRŽEK 
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ENOTA PALČEK                                    ENOTA RACMAN 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 255 

ANALIZA DODATNE POPOLDANSKE DEJAVNOSTI V 

VRTCU DOMŽALE  

BIBA SE IGRA 

Dejavnost Biba se igra se je izvajala v vrtcu Palček  vsak ponedeljek popoldan. Vključeni so 

bili otroci, ki ne obiskujejo vrtca in so stari od 1-3 let. Na Bibe je prihajalo je 5 otrok v 

spremstvu s starši. 

Veliko časa smo namenili skupinski igri in spoznavanju, ter se ob tem zabavali, prepevali in 

lepo imeli. 

Na pobudo staršev smo se srečevali v telovadnici, kjer sem pripravila različne oblike poligona, 

socialne in družabne igre, ter raznovrstne delavnice. Ob lepem vremenu smo druženje prestavili 

na naše vrtčevsko igrišče. 

 

 

 

 

 

Mojca Firm 
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ANALIZE LETNIH DELOVNIH NAČRTOV ENOT VRTCA DOMŽALE ZA ŠOLSKO  LETO 

2018/2019 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ENOTE CICIDOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

KRAJŠA EVALVACIJA LADN ENOTE CICIDOM 
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V minulem šolskem letu smo v naši enoti veliko delali na komunikaciji. Vse delavke smo se v tej smeri izobraževale in se po svojih močeh trudile, 

da bi sadove izobraževanja prenesle v vsakdanjik, kar nam je včasih bolj, včasih manj tudi uspelo. Svoje znanje smo prenašale tudi v pogovore s 

starši in otroci.  

Aktivni smo bili v medgeneracijskem sodelovanju, saj smo pripravili nekaj delavnic za dedke in babice, otroci so jim pokazali kar nekaj pridobljenih 

znanj in veščin na nastopih, odšli pa smo z njimi tudi na sprehode. Imeli smo delavnice za starše. Posebno pozornost pa smo namenili druženju 

med starejšimi in mlajšimi otroki. 

Otroci so se srečali z nekaj zakoni fizike in se z njimi skozi igro spoznali. 

V začetku šolskega leta smo se razveselili novih omar za kotičke, ki so nam omogočili pripravo novih igralnih prostorov. Tako so postale igralnice 

še bolj funkcionalne za igro. Z igro smo se v primernem vremenu selili tudi na zunanje veliko in malo igrišče, ki smo ju koristili v vseh letnih časih. 

Prav tako so potekali tudi sproščeni sprehodi ob Kamniški Bistrici, ki je velika učilnica za naše znanja željne malčke. 

Z aktivnostjo na prostem smo prispevali k bolj zdravemu načinu življenja. Obiskali sta nas medicinska sestra in zobna asistentka ZD Domžale, 

otroci starejše skupine pa so obiskali ambulanto za zobno higieno. 

Prav posebno pozornost smo to leto namenili delovni vzgoji. Skrbeli smo za naše skupne prostore, večkrat smo urejali igrišče in naše igralnice, 

otroci pa so dnevno sodelovali pri urejanju igralnic. 

 

Fani Kunavar, vodja enote 
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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 2018/2019 

 ENOTA: CICIDOM 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

1–2 MAJA KEREP DARJA IRŠIČ 

BRIGITA ŽEBALJEC 

ŠPELA KALAN (sočasnost) 

g. Vili Erbežnik 

2–3 POLONA ŠKRABAR 

nadomeščanje – KATJA CERAR 

LEONIDA HABJAN 

 

 

ga. Nika Steklasa Cerar 



 

 

 260 

3–4 ANA MARAVIČ  DANIJELA NOGRAŠEK 

 

 

ga. Anja Zahorik 

4–6 FRANCKA KUNAVAR KATJA REPNIK 

 

 

ga. Nika Steklasa Cerar 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: ga. Nika Steklasa Cerar 

 

VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE  

 

1. KOMUNIKACIJA 

- komunikacijske veščine med udeleženci:  

• otrok-vzgojitelj-starš 

• poslušati, slišati,  

• čuječnost…. 

2. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

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

-  Etika, morala in vrednote 

3. FIZIKA, v teoriji in praksi v vrtcu 

      - izobraževanje,  

 - izmenjava dobrih praks,  

 - uporaba didaktičnih sredstev in iger   

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 - Igralnica in igrišče kot inovativni in               

              spodbudni učni okolji 

 - Funkcionalni igralni kotički  

5. ZDRAVJE 

- aktivnosti na prostem 
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- sodelovanje z ZD Domžale 

- pestra in zdrava prehrana 

 

6. DELOVNA VZGOJA 

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

 - delovna akcija (marec 2019) 

7. EKOLOGIJA 

 - ločevanje odpadkov,  

 - zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov 
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SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 

LOČUJEMO SKUPAJ; Otrok pridobiva izkušnje: kako lahko sam in drugi ljudje vplivajo na naravo, kako lahko dejavno prispeva k ohranitvi 

okolja. Enkrat mesečno otroci 2. starostne skupine pomagajo pri urejanju igrišča (pobiranje smeti, odstranjevanje plevela, pometanje parkirišča in 

igrišča, urejanje peskovnika in igrač…). 

 

JAZ, CICIDOMČEK; S Projektom v tem šolskem letu zaključujemo, saj je vanj vključena le še zadnja skupina 4-6, ki se je vanj vključila že v 

šolskem letu 2015/16. Projekt je sledil utrjevanju novih spoznanj, graditvi pozitivne samopodobe, spoznavanju samega sebe na čim več načinov, 

ter spremljanju otrokovega napredka in razvoja. 

 

MALI SONČEK; Obogatitev programa na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek na igri in vadbi, ki je 

prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih 

se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Za skupine 2–6 let. 

 

 

 

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

 

POVEZOVALNI KURIKULUM; v vseh skupinah izvajamo dejavnosti na vseh področjih in jih med seboj prepletamo; 

- gibalne igre povezujemo z glasbo, jezikom, matematiko, 

- branje zgodb povezujemo z umetnostjo, naravo, 

- petje pesmi povezujemo z jezikom, gibanjem, matematiko, družbo, 
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- obiske športnikov, staršev oz. predstavitev poklica povezujemo z družbo, jezikom, naravo, 

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

- uporabljamo različne pripomočke, ki niso »tipični«, npr. računalnik pri vadbeni uri, žoga pri ustvarjanju z likovnimi materiali ipd. 

 

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

- najmlajši se navajajo na obuvanje copat in čevljev, umivanje rok, uporabo brisačk, pospravljanje in vračanje igrač na določeno mesto, pravilno 

držanje pribora, 

- najmlajši se varno sprehajoj (hoja ob robu ceste, držanje vrvice – s postopnim opuščanjem vrvice) 

- starejši si sami uredijo oblačila (spodnje majice, zadrga, zavezati vezalke), obrišejo nos, pravilno umijejo roke, smotrno uporabljajo sanitetni 

material, sami uredijo kotičke in igrače, varno in pravilno uporabljajo pribor (tudi nož), sodelujejo pri dežurstvu (pripravijo mize) in si sami 

razdelijo hrano (samopostrežni obroki) 

- enkrat mesečno otroci 2. starostne skupine pomagajo pri urejanju igrišča (pobiranje smeti, odstranjevanje plevela, pometanje parkirišča in igrišča, 

urejanje peskovnika in igrač…), 

- sodelovanje med skupinami. 

 

SPOZNAVAMO OKOLICO VRTCA; sprehodi, ustanove, sodelovanje z lokalno skupnostjo (gasilci, čebelar, športniki, kulturni domovi, bližji 

vrtci, zdravstveni dom, knjižnica ipd.); 

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

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

- sodelovanje s čebelarjem. 

 

POVEZOVANJE DOM-VRTEC; vključevanje družin v dogajanje vrtca (sestanki, popoldanske delavnice in nastopi, e-obveščanja, izleti, 

pogovorne ure, spremstva); 

- obveščanja tudi preko elektronske pošte in eAsistenta, 

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

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

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

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

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

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

LOČUJEMO 

SKUPAJ 

vse 1-6 september - 

maj 

Spoznavanje in učenje športno-

gibalnih iger in izštevank. 

Realizirano 

 

ZAJČKOV 

NAHRBTNIK 

Polona 

Škrabar/Katja 

Cerar,  

Leonida Habjan 

2–3 september - 

junij 

Povezovanje vrtec-dom. Realizirano 

 

 

MUCEK NA 

OBISKU 

Francka Kunavar 

 

5-6 september - 

junij 

Izposoja igrače s predstavitvijo igrače 

otrokom in staršem. 

Realizirano 

 

JAZ CICIDOMČEK 

 

Francka Kunavar, 

Katja Repnik 

5-6 september - 

junij 

Spremljanje fizičnih in spoznavnih 

otrokovih  sprememb. 

Realizirano 
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OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

TELOVADBA V 

TELOVADNICI 

vse september - junij 1–6 73 Realizirano 

 

BRALNICE POD 

KROŠNJAMI  

vse  celo letno 1–6 73 Realizirano 

 

IGRE NA SNEGU 

 

vse zima 1–6 73 Realizirano  

9., 17., 18., 21., 22., 23. in 24. 1. 

2019 

 

PUSTNO RAJANJE vse 

 

5.3.2019 1-6 67 Realizirano 

5. 3. 2019 

LUTKOVNA 

PREDSTAVA 

Francka Kunavar 

 

zima 1-6 51 Realizirano 

3. 6. 2019 

LUTKOVNA 

PREDSTAVA 

Maravič, Nograšek  februar 2019 3-5 15 Realizirano 

21. 2. 2019 
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MALI SONČEK 

 

Škrabar/ Cerar, Habjan, 

Maravič, Nograšek, 

Kunavar, Repnik 

september - maj 2-6 59 Realizirano 

 

MALA BIBA PLEŠE Polona Škrabar/Katja 

Cerar 

od oktobra do aprila 2–3 14 Realizirano 

 

BIBA PLEŠE Ana Maravič od oktobra do aprila 3–6 45 Realizirano 

 

LUTKE PRI 

MEDVEDIH 

Maja Kerep, Darja Iršič, 

Brigita Žebaljec 

1x mesečno 1-2 12 Realizirano 

 

TEDEN OTROKA Maja Kerep, Darja Iršič, 

Brigita Žebaljec 

1. – 7. oktober 1-2 11 Realizirano 

 

PETKOV VRTILJAK Francka Kunavar,   

Ana Maravič 

september - junij 3-6 45 Realizirano 

 

PRAVLJICE PRI 

MUCKIH 

Francka Kunavar, 

Katja Repnik 

september - junij 4-6 24 Realizirano 

 

SLOVENSKO 

LJUDSKO IZROČILO 

Francka Kunavar, 

Katja Repnik 

september - junij 4-6 24 Realizirano 

 

PALČEK BRALČEK Francka Kunavar,  

Katja Repnik  

oktober - februar 4-6 24 Realizirano 
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UREJANJE IN 

ČIŠČENJE 

IGRALNICE 

Francka Kunavar, 

Katja Repnik 

september - junij 4-6 24 Realizirano 

 

ROLANJE Francka Kunavar 

Katja Repnik 

pomlad 4-6 14 Realizirano 

 

SPRETNOSTI 

VOŽNJE S KOLESOM 

Francka Kunavar 

 

pomlad 4-6 16 Realizirano 

 

 

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

JESENOVANJE Vrtec Domžale Četena Ravan nad 

Poljansko dolino 

oktober 10 10. – 12. 10. 2018 

 

OTROŠKI GLEDALIŠKI 

ABONMA 

Kulturni dom 

Franca Bernika 

Domžale 

Kulturni dom Franca 

Bernika Domžale 

3x v letu 24 20. 10. 2018,  

14. 2. 2019,  

7. 6. 2019 
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PLAVALNI TEČAJ Azimut Atlantis pomlad 19 26. 3. – 5. 4. 2019 

 

PALČEK BRALČEK 

 

Knjižnica 

Domžale 

Knjižnica Domžale september-oktober 24 Realizirano z zaključkom  

10. 4. 2019 

OBISK OŠ RODICA 

 

OŠ Rodica OŠ Rodica april 11 15. 3. 2019 

ANGLEŠČINA ZA 

MALČKE  

Sama-Novatis Vrtec Cicidom oktober – maj 

četrtek, 7.30-8.00 

13 Realizirano z zaključkom  

16. 5. 2019 

 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

IZLETI OB KAMNIŠKI 

BISTRICI 

september - junij 1-6 Maja Kerep, Darja Iršič, 

Brigita Žebaljec, Polona 

Škrabar/Katja Cerar, 

Leonida Habjan, 

Orientacija v širšem 

okolju. 

Realizirano 
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OKOLICA VRTCA oktober - junij 1-2 Maja Kerep, Darja Iršič, 

Brigita Žebaljec 

Orientacija v ožjem okolju. Realizirano 

 

KMETIJA V OKOLICI pomlad 2–3 Polona Škrabar/Katja 

Cerar, Leonida Habjan 

Orientacija v širšem 

okolju. Spoznavanje živali. 

Ni realizirano 

 

BLIŽNJI VRTCI september - junij 3-6 Maravič, Kunavar Spoznavanje narave in 

sprememb. Orientacija v 

širšem prostoru.  

Realizirano 

 

TEHNIŠKI MUZEJ 

Bistra 

 

spomladi 3-6 Francka Kunavar,  

Ana Maravič 

 

Spoznavanje obsežne 

muzejske zbirke kot 

tehniške dediščine. 

26. 3. 2019 

LEKARNA Vir 

 

oktober 4-6 Francka Kunavar Otroci si ogledajo lekarno 

in spoznavajo poklic 

formacevta. 

11. 3. 2019 

NARODNA GALERIJA 

(Ljubljana)+park Tivoli 

jeseni 4-6 Francka Kunavar Ogled Stalne zbirke 

slovenske umetnosti. 

7. 11. 2018 

MINI ZOO LAND  

(Slovenske Konjice) 

spomladi 4-6 Francka Kunavar Otrok odkriva, spoznava in 

primerja značilnosti živali 

in njihovega okolja. 

17. 4. 2019 

KEKČEVA DEŽELA spomladi 4-6 Francka Kunavar Vživljanje v pravljično 

deželo v naravnem okolju. 

4. 10. 2018 

ŠUMBERK, HOMŠKI 

HRIB 

2x v letu 4-6 Francka Kunavar Izvajanje naravnih oblik 

gibanja. Izlet za projekt 

Mali sonček. 

Homški hrib 17. 10. 

2018, 
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 Šumberk 20. 5. 2019 

OBISK VRTNARIJE 

(Praprotnik) 

spomladi 4-6 Francka Kunavar Otroci si ogledajo vrtnarijo 

in spoznavajo poklic 

vrtnarja. 

3. 6. 2019 

ARBURETUM  

Volčji potok 

spomladi 4-6 Francka Kunavar Spoznavanje raznolikih 

botaničnih vrst. 

5. 6. 2019 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

JESENSKO DRUŽENJE 

(Črnelo) 

oktober vse 1-6 28 3. 10. 2019 

 

STARŠEVSKA 

IZMENJEVALNICA 

29.11.2018 Leja Habjan 1-6 0 Ni realizirano 

BABICE IN DEDKI NA 

OBISKU 

zima vse 1-6 53 28. 11. in 5. 12.  2018, 

6. in11. 3. 2019 

DELOVNA AKCIJA marec vse 1-6 3 12. 3. 2019 
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ŠPORTNO POPOLDNE 

 

april vse 1-6 28 15. 4. 2019 

SKUPAJ V GORE 

 

6. ali 13.4.2019 vse 1-6 10 6. 4. 2019 

POKLICI, HOBIJI, KROŽKI celo leto Maja Kerep 

Darja Iršič 

Brigita Žebaljec 

1-2 0 Ni realizirano 

 

POMLADNO SREČANJE pomlad Maja Kerep 

Darja Iršič 

Brigita Žebaljec 

1-2 2 23. 4. 2019 

ZAKLJUČNO SREČANJE 

 

pomlad vse 1-6 47 3. in 23. 5. in 5. 6. 2019 

IZLET Z VLAKOM V 

KAMNIK 

december Francka Kunavar, 

Katja Repnik 

4-6 10 18. 12. 2018 

USTVARJALNA 

DELAVNICA Z OČKI 

marec Francka Kunavar, 

Katja Repnik 

4-6 15 7. 3. 2019 
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USTVARJALNA 

DELAVNICA Z 

MAMICAMI 

marec Francka Kunavar, 

Katja Repnik 

4-6 11 21. 3. 2019 

BABICE IN DEDKI NA 

OBISKU 

Izlet ŠP Škrjančevo z 

nastopom 

maj Francka Kunavar, 

Katja Repnik 

4-6 17 21. 5. 2019 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

SESTANEK ZA STARŠE  september 

 

vse 1-6 62 11. – 13. 9. 2018 

 

SESTANEK ZA STARŠE 

 

januar vse 1-6 61 21. 1. in 4., 13. 21. 2. 2019 

POGOVORNE URE 1x mesečno vse 1-6 68 Realizirano 

 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 

 

Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 
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LUTKOVNA PREDSTAVA december 1-6 Kunavar 51 Kerep, Škrabar, 

Maravič, Kunavar 

3. 6. 2019 

 

LUTKOVNA PREDSTAVA februar 3-5 Maravič, Nograšek 

 

15 Ana Maravič 21. 2. 2019 

NOVOLETNI MOŽ december 1-6 g. Hrovat 62 Kerep, Škrabar, 

Maravič, Kunavar 

13. 12. 2018 

 

PREDSTAVA VZG. VRTCA 

DOMŽALE 

december 1-6 gledališka skupina Vrtca 

Domžale 

63 Kerep, Škrabar, 

Maravič, Kunavar 

10. 12. 2018 

 

GLEDALIŠKI ABONMA 3x v letu 4-6 KD Franca Bernika Domžale 24 Francka Kunavar 22.10.2018, 

14.2.2019, 

7.6.2019 

 

KNJIŽNICA DOMŽALE spomladi 4-6 Knjižnica Domžale 19 Francka Kunavar 10. 4. 2019 

 

ANDERSENOV DAN 2. april 

 

4-6 Knjižnica Domžale 21 Francka Kunavar 2. 4. 2019 

PRAVLJIČARKA 

PRIPOVEDUJE 

februar 4-6 Vrtec Domžale 22 Francka Kunavar 5. 2. 2019 
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LIKOVNA RAZSTAVA 

OTROŠKIH DEL 

februar 4-6 Francka Kunavar 24 Francka Kunavar 15. – 19. 4. 2019 

NARODNA GALERIJA 

LJUBLJANA + PARK 

TIVOLI 

jeseni 4-6 Narodna galerija 24 Francka Kunavar 7. 11. 2018 

 

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..) 

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

Čebelar na obisku november vse, 1-6 Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva 

navade zdravega in raznolikega prehranjevanja. 

16. 11. 2018 

 

SODELOVANJE Z 

GASILCI PGD VIR 

(evakuacijska vaja) 

oktober vse, 1-6 Seznanjanje s požarno varnostjo. 

Evakuacjska vaja, ogled gasilskega vozila, 

spoznavanje pomembnosti dela gasilcev. 

19. 10. 2018 

 

OBISK MEDICINSKE 

ZD Domžale 

april vse,  1–6 Skrb za zdravje in spoznavanje zdravega načina 

življenja. 

20. 5. 2019 

FOTOGRAF januar vse,  1–6 Spoznavanje poklica fotograf. 15. 3. 2019, 
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 13. 6. 2019 

OBISK ZOBNE 

ASISTENTKE ZD Domžale 

 Cerar, Maravič, 

Kunavar 2–6 

Otrok pridobiva navade o negi telesa. skrb za 

ohranitev in krepitev zdravja (zobki). 

22. 11. 2019, 

 

SPUŠČANJE 

GREGORČKOV 

marec Maravič,  

Kunavar 3–6 

Spoznavanje kulturne dediščine. Druženje izven 

vrtca. 

11. 3. 2019 

 

OBISK CENTRA ZA 

ZAŠČITO IN REŠEVANJE 

Domžale 

oktober Maravič,  

Kunavar 3–6 

Spoznavanje dela gasilca in dela v centru za zaščito 

in reševanje. 

9. 10. 2019 

VZGOJA ZA VARNOST V 

PROMETU (PP Domžale) 

maj Francka Kunavar 

4-6 

Seznanjanje s prometno varnostjo, poklicem 

policista-motorista. 

10. 5. 2019 

OBISK VRTNARIJE marec Francka Kunavar 

4-6 

Spoznavanje poklica vrtnarja in  rastlinjakov, kjer se 

vzgaja različne rastline. 

3. 6. 2019 

OŠ RODICA 

 

april ali maj Francka Kunavar 

4-6 

Obisk šole. Seznanitev s potekom življenja v šoli. 

 

15. 4. 2019 

OBISK AMBULANTE ZA 

ZOBNO HIGIENO  

maj Francka Kunavar 

4-6 

Obisk ZD Domžale, spoznavanje zobne higiene in 

učenje pravilne nege zob. 

20. 5. 2019 

 

 

 



 

 

 278 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 

 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

Vrtec Domžale 1.strokovni aktiv: Čuječnost, etika 

in morala 

vse 12. -15. 11.2018 2,30 

 

Vrtec Domžale 2. strokovni aktiv: Pomen spanja 

in počitka ter primeri dobre prakse 

v vrtcu 

vse 18. - 21.2.2019 2,30 

 

Vrtec Domžale 3. strokovni aktiv: Fizika, teorija in 

primeri dobre prakse 

vse 13. - 16.5.2019 2,30 

 

Vrtec Domžale HAACAP vse 8. 1. 2019 2,30 

 

Mag. Irena Deželak 

 

Zgledna komunikacija  

 

vse 25. 9. 2018 

15. 10. 2018 

30. 1. 2019 

3 

3 

3 

Vrtec Domžale – Tinkara Avsec 

 

Predstavitev dela v Irskih vrtcih Polona Škrabar, Leonida Habjan, 

Danijela Nograšek, Katja Repnik 

19. 3. 2019 2 
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Vrtec Domžale – Tadeja Mišmaš Kreativnost in varnost pri izvedbi 

poligonov in praktična delavnica 

Polona Škrabar, Danijela Nograšek 23. 10. 2018 2 

Vrtec Domžale – Katja Flor Štefan Zdrav način življenja Leonida Habjan 

 

31. 1. 2019 2,30 

Gostinčar Blagotinšek 

 

Fizika v vrtcu Ana Maravič 11. 4. 2019 2 

Vrtec Domžale – Mira Vladimira 

Vrankar 

Biba pleše 3 Katja Repnik, Ana Maravič 28. 2. 2019 2 

Vrtec Domžale  

(Kaja Ljubi) 

Ustvarjalni gib Katja Repnik 

 

13. 3. 2019 1,30 

ZRSŠ 

 

Tematska konferenca; Pomen in 

značilnosti timskega dela na ravni 

oddelka in vrtca. 

Francka Kunavar, Maja Kerep, 

Brigita Žebaljec, Darja Iršič 

 

2. in 16. 4. 2019 8 

G. VUKOSAVLJEVIČ 

 

Varstvo pri delu Špela Kalan 28.11.2018 1 

BOŽIDAR POPOVIĆ 

 

Varstvo osebnih podatkov GDPR vse 28.5.2019 1,5 

SUPRA Gibalne dejavnosti v vrtcu Francka Kunavar 29. 1. 2019 

 

8 

Mag. Nataša Prebil Ustrezna skrb za glas Francka Kunavar, 12. 3. 2019 3,30 
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Katja Repnik 

Republika Slovenija 

Ministerstvo za kulturo 

Kulturni Bazar 

 

Francka Kunavar 4. 4. 2019 4 

 

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 

 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

Matematika kot igra 2 Francka Kunavar september ali oktober 18. 10. 2018 

 

 

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 

VZGOJITELJICA: MAJA KEREP 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: DARJA IRŠIČ 

- urejanje knjižnice 

- skrb za kotiček za starše (spodaj) 

- skrb za zunanjo cvetlično gredico 

- skrb za računalnik 
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- skrb za urejenost parkirišča 

 

 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: BRIGITA ŽEBALJEC POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: ŠPELA KALAN 

- skrb za notranje rože 

- urejanje prostora pod stopniščem 

- urejanje shrambe za igrače na igrišču (1. starostna sk.) 

 

 

- skrb za športni kabinet 

- urejanje knjižnice 

 

VZGOJITELJICA: POLONA ŠKRABAR/KATJA CERAR POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: LEONIDA HABJAN 

- nadomeščanje vodje enote, 

- skrb za mobitel (spodaj), 

- zadolžena za začetno gašenje požarov, 

- skrb za sanitarije odraslih (spodaj). 

- nadomeščanje kuharice, 

- skrb inventurna komisija, 

- skrb za sanitetni material 

- vodenje izposojevalnice za starše. 

 

VZGOJITELJICA: ANA MARAVIČ POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: DANIJELA NOGRAŠEK 

- inventura,  

- nabava in menjava kartuš, 

- zamaški za Vesele nogice, 

- kotiček za starše, 

- pometanje stopnišča, 

- skrb za shrambo (2. starostna skupina). 
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- CZ, 

- začetno gašenje požarov. 

 

VZGOJITELJICA: FRANCKA KUNAVAR POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: KATJA REPNIK 

- vodja enote, 

- skrb za urejenost pisarne 

- skrb za mobitel (zgoraj). 

 

 

 

- urejanje shrambe za igrače na igrišču (2. starostna),  

- skrb za sanitarije (zgoraj), 

- nadomeščanje kuharice, 

- skrb za dekoracijo na vhodu, 

- evakuacija. 

 

Datum:                                                                                                                                                                                                        ŽIG:  

 

                                                                                                                                                                                                                 Podpis vodje 

enote: 

 

                                                                                                                                                                                                                    Podpis 

ravnateljice: 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ENOTE GAJ 
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POVZETEK DELA V ENOTI GAJ ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 

Realizacija LDN je v enoti Gaj potekala po načrtovanih smernicah in po zastavljenem programu dela. Uresničevali smo skupne projekte, ki so nas 

povezovali na ravni enote, realizirali projekte v skupinah ter sledili prioritetnim nalogam.  

V septembru nas je ponovno obiskal kočijaž z ranča pr`Osolet. Ta je otroke našega vrtca popeljal skupaj z vzgojiteljicami na vožnjo po bližnji 

okolici vrtca. Otroci so se seznanili s konji, konjsko vprego in razvijali spoštljiv odnos do živali. V oktobru in novembru sta nas družila skupna 

tematska sklopa na ravni enote: Teden otroka in Medeni teden. V tem času so se odvijale skupne dejavnosti in povezovanja med otroki različnih 

starostnih skupin. Bogate praznične dejavnosti so se vrstile skozi ves december. Strokovni delavci enote smo za otroke in njihove družine pripravili 

malce drugačno izvedbo predstave Debela repa. Za otroke najstarejših treh skupin je vzgojiteljica Mira Vrankar vodila plesno dejavnost Biba pleše. 

Za otroke prve starostne skupine pa je vodila Malo biba pleše. Vzgojiteljica Maja Novak je kot pravljičarka obiskala skupine in otrokom na svoj 

način pripovedovala pravljico ter jih vanjo tudi aktivno vključevala. Na ravni enote so nas obiskali rogisti iz Domžal, ki se vsako leto vračajo v 

našo enoto. Obiskala sta nas policista iz policijske postaje Ljubljana-Polje. Pripeljala sta se na motorjih in zagotovo je bil za otroke velik dogodek, 

ker so lahko sedeli na motorju medtem ko, je vzgojiteljica naredila fotografijo vsakega otroka. 

Udeležile smo se različnih izobraževanj, tri so vodile tudi naše sodelavke. Mira Vrankar je strokovnim sodelavkam nudila nadaljevanje Biba pleše. 

Petra Kociper je sodelavkam nudila nadaljevalni tečaj šivanja, Tinkara Avsec pa nam je predstavila Irsko in delo v irskem vrtcu. 

V tem šolskem letu smo imeli v enoto vključenih 158 otrok, tri oddelke prve starostne skupine in pet oddelkov druge starostne skupine. Vzgojno 

delo je tako opravljalo 20 strokovnih delavcev. Med šolskim letom sta naši sodelavki Tamara in Andreja odšli na porodniško, Katja Cerar je odšla 

v enoto Cicidom, kjer nadomešča in dela na mestu vzgojiteljice. V enoto so prišle Kaja Ljubi, Urška Miklavčič in Sandra Kozinc. Maja Novak je 

v enoti Gaj od njene otvoritve. V septembru prihaja do menjave in odhaja v enoto Cicidom, k nam pa prihaja Mateja Vuk. Vsem strokovnim 

delavcem enote Gaj bi se zahvalila za trud, ki ga vlagajo v delo z otroki in medosebne odnose, ki nas spodbujajo in vodijo, da skupaj soustvarjamo 

prijazen vrtec v katerega otroci in starši vsakodnevno radi prihajajo.  

Zahvaljujem se ravnateljici in vsem zaposlenim na upravi, ki nam pomagajo pri reševanju tekočih problemov, skrbijo za nabavo kvalitetnih igrač, 

materialov in sredstev s katerimi tako bogatimo naše delo z otroki.  

    Napisala vodja enote Gaj: Miranda Groše 
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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 2018/2019 

 ENOTA: GAJ 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik vzgojiteljice Predstavnik Sveta staršev 

 

1–2 POLŽKI Mira V. Vrankar Peter Tomažin 

 

ga. Metka Svetlin 

2–3 MEDVEDKI Tinkara Avsec Lili Panič 

 

g. Miro Čampa 

2–3 ZAJČKI Miranda Grošelj Anja Repanšek ga. Sergeja Jamšek 
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3–4 JEŽKI Jasna Bizjak Tamara Čosič, Sandra Kozinc (nadomešč.) 

 

g. Rok Okrogar 

3–5 LISIČKE Maja Svetlin Petra Kociper 

 

g. Robert Plevnik 

 

4–5 MIŠKE Barbara M. Ilnikar 

 

Saša Pogačar ga. Martina Flisar 

 

4–6 PTIČKI Maja Novak 

 

Katja Cerar, Kaja Ljubi (nadomešč.) g. Sandi Avbelj 

 

5–6 SOVE Sonja Orešek Andreja Gerbic, Urška Miklavčič (nadomešč.) 

 

ga. Adriana Brajac 

 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: g. Miro Čampa 

VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE  

 

1. KOMUNIKACIJA: 

- komunikacijske veščine med udeleženci:  

• otrok-vzgojitelj-starš 

• poslušati, slišati,  

• čuječnost…. 

2. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE:  

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

-  etika, morala in vrednote 

3. FIZIKA v teoriji in praksi v vrtcu: 

      - izobraževanje 

 - izmenjava dobrih praks  

 - uporaba didaktičnih sredstev in iger   

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE: 

 - igralnica in igrišče kot inovativni in spodbudni učni okolji    

 - funkcionalni igralni kotički  

5. ZDRAVJE: 

- aktivnosti na prostem 
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- sodelovanje z ZD Domžale 

- pestra in zdrava prehrana 

6. DELOVNA VZGOJA: 

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

 - delovna akcija (marec 2019) 

7. EKOLOGIJA: 

 - ločevanje odpadkov 

 - zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov 
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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  

 Skupaj v gore 

 Športno popoldne v vrtcu Domžale 

 Novoletna predstava strokovnih delavcev enote Gaj 

 Obisk dobrega moža in obdaritev 

 Predstava strokovnih delavcev vrtca Domžale 

 Predstavitev in vaja evakuacije PGD Homec 

 Zbiranje starega papirja v sodelovanju s tovarno Količevo karton 

 Fotografiranje otrok in predstavitev poklica 

 Obisk čebelarja iz Čebelarskega društva Komenda 

 Medgeneracijsko druženje 

 Otroški gledališki abonma 

 Delovno čistilna akcija 

 Ranč PrOsolet : seznanitev s konji in vožnja s kočijo 
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PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

EKOLOŠKI 

KOTIČEK 

 

strokovni delavci 

enote Gaj  

vse  sept.–junij Otrok pridobiva izkušnje, kako lahko 

varuje in ohranja naravo, nauči se 

ločevati odpadke. Zbiranje papirja (2-

krat letno). 

Realizirano od septembra do 

junija. Zbiranje papirja oktobra in 

maja. 

IGRAJMO SE 

SKUPAJ 

strokovni delavci 

enote Gaj 

vse  oktober–

junij 

Otrok ima možnost razvijati 

sposobnost in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z 

enim ali več otroki. 

Realizirano od oktobra do junija; 

različne priložnosti skozi šolsko 

leto. 

 

ZBIRAMO 

ZAMAŠKE 

 

strokovni delavci 

enote Gaj 

vse  oktober–

junij 

Preko aktivnosti zbiranja zamaškov 

krepiti empatijo, socialni čut za 

sočloveka. 

Realizirano od oktobra do junija. 

 

SOVE TEČEMO S. Orešek, A. 

Gerbic 

5–6   jesen, 

pomlad 

Razvijanje gibalnih sposobnosti in 

veselja do teka. 

Realizirano. 

PORTFOLIO Maja Novak 

Katja Cerar 

4-6 sept.–junij  Staršem približati življenje  v vrtcu, 

oblikovati mapo vsakega otroka, 

risbe, fotografije,… 

Realizirano od septembra do 

junija. 

IGRA Z 

NESTRUKTU-

Maja Novak 

Katja Cerar 

4-6 oktober–

junij  

Otrok razvija domišljijo in krepi 

socialne stike. 

Realizirano od oktobra do junija.  
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RIRANIM 

MATERIALOM 

POTOVANJE V 

PRAVLJIČNO 

DEŽELO 

Barbara. M. 

Ilnikar 

Saša Pogačar 

4–5  oktober–maj  Otrok ob knjigi doživlja ugodje, 

veselje, zabavo, povezuje estetsko in 

fizično ugodje ter pridobiva pozitivni 

odnos do literature. 

Hkrati pa razvija sposobnost 

domišljijskega doživljanja literarnega 

sveta. 

Realizirano v šolskem letu. 

MAPE Z UTRINKI Maja S. Ljubić 

Petra Kociper 

 

3–5 letno Spremljanje otrokovih izdelkov. Realizirano v šolskem letu. 

PLESNI 

RINGARAJA 

Maja S. Ljubić 

Petra Kociper 

3–5 2x mesečno Razvijanje prostorskih, časovnih, 

vizualnih, slušnih in telesnih predstav 

ter predstav o umetnosti, 

komunikaciji, sebi in drugih 

Realizirano v šolskem letu. 

JEŽKOV 

NAHRBTNIK 

 

Jasna Bizjak 

Tamara Ćosić 

3–4    oktober–maj Spoznavamo družine. Realizirano od novembra do 

junija. 
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OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

MALI SONČEK  

modri, zeleni, oranžni, 

rumeni 

S. Orešek, A. Gerbic 

Maja Novak, Katja Cerar 

Barbara M.Ilnikar, Saša Pogačar 

Maja S. Ljubič, Petra 

Kociper 

Jasna Bizjak, Tamara Čosič 

Miranda Grošelj, Anja Repanšek 

Tinkara Avsec, Lili Panič 

september–junij 5–6   

4–6 

4–5 

3–5 

3–4 

2–3 

2–3 

24 

24 

24 

24 

18 

14 

14 

Realizirano od septembra do junija. 

IGRE NA SNEGU S. Orešek, A. Gerbic 

Maja Novak, Katja Cerar 

Barbara M.Ilnikar, Saša Pogačar 

Maja S. Ljubič, Petra 

Kociper 

Jasna Bizjak, Tamara Čosič 

Miranda Grošelj, Anja Repanšek 

zima  5–6   

4–6 

4–5 

3–5 

3–4 

2–3 

21 

23 

23,15, 14 

20, 22, 23, 

21,18 

14, 13, 12, 14, 

12 

Realizirano, 18. 1.–25. 1. 2019. 

Realizirano 9. 1., 18. 1.–22. 1. 

2019. 

Realizirano,19. 1., 22. 1., 23. 1. 

2019. 

Realizirano 9.1.–11.1. in 18.1.–

22.1. 2019. 



 

 

 294 

Tinkara Avsec, Lili Panič 2–3 13, 11, 12, 14, 

13 

10, 11 

Realizirano, 21. 1.–25. 1. 2019. 

Realizirano, 21. 1.–25. 1. 2019. 

Realizirano, 21. 1.–25. 1. 2019. 

DNEVI ROLANJA S. Orešek, A. Gerbic 

Maja Novak, Katja Cerar 

pomlad 5–6   

4–6 

23 

23 

Realizirano, 6. 5.–10. 5. 2019. 

Realizirano 13. 5.–17. 5. 2019. 

KOLESARSKO 

DOPOLDNE – 

spretnosti vožnje s 

kolesom 

S. Orešek, A. Gerbic 

Maja Novak, Katja Cerar 

Barbara M.Ilnikar, Saša 

Pogačar 

jesen  

pomlad 

5–6   

4–6 

4–5 

23 

22 

20 

Realizirano, 23. 4.–26. 4. 2019. 

Realizirano 6. 5.–10. 5. 2019. 

Realizirano, 17. 9.–21. 9. 2019. 

MALA BIBA PLEŠE 

 

M. V. Vrankar oktober–april  

 

1–2 

2–3 

2–3 

14 

14 

14 

Realizirano vsako sredo dopoldne,  

od oktobra do maja. 

BIBA PLEŠE  

 

M. V. Vrankar oktober–april  

(vsak petek) 

4–5 

4–6 

5–6   

24 

24 

24 

Realizirano vsak petek dopoldne,  

od oktobra do maja. 

TEDEN OTROKA 

 

 

 

strokovni delavci enote Gaj 1. 10. 2018–5. 10. 

2018 

 

1–2 

2–3 

2–3 

3–4 

11 

10, 11, 12 

11, 14, 13, 13, 

13 

16, 17, 16, 16, 

Realizirano, 1. 10. 2018 – 5. 10. 

2018. 
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3–5 

4–5 

4–6 

5–6 

17 

19, 19, 21, 20, 

19 

24 

23 

24 

PUSTOVANJE 

 

strokovni delavci enote Gaj 

 

pustni torek 1–2 

2–3 

2–3 

3–4 

3–5 

4–5 

4–6 

5–6   

10 

11 

11 

14 

15 

20 

21 

24 

Realizirano, 5. 3. 2019. 

PUNČKA IZ CUNJ 

(UNICEF) 

S. Orešek, A. Gerbic oktober–maj 5–6   23 Realizirano. 

DELOVNO – 

ČISTILNA AKCIJA 

V VRTCU 

strokovni delavci enote Gaj marec  1–2 

2–3 

2–3 

11 

6 

12 

Realizirano, 15. 3. 2019. 



 

 

 296 

3–4 

3–5 

4–5 

4–6 

5–6   

15 

17 

16 

20 

24 

BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

S. Orešek, A. Gerbic 

Maja Novak, Katja Cerar 

Barbara M.Ilnikar, Saša Pogačar 

Maja S. Ljubič, Petra 

Kociper 

Jasna Bizjak, Tamara Čosič 

celo šolsko leto 5–6   

4–6 

4–5 

3–5 

3–4 

24 

24 

24 

24 

18 

Realizirano skozi šolsko leto. 

V SVETU PRAVLJIC 

 

 

M. Novak enkrat letno 1–2 

2–3 

3–4 

4–5 

4–6 

5–6 

13 

10 

11 

24 

24 

19 

Realizirano, 16. 5. 2019. 

Realizirano, 20. 2. 2019. 

Realizirano, 5. 2. 2019. 

Realizirano v februarju. 

Realizirano v februarju. 

Realizirano, 15. 2. 2019. 

PRAVLJIČNI 

PALČEK 

S. Orešek, A. Gerbic 

Maja Novak, Katja Cerar  

oktober–februar 5–6   

4–6 

19 

24 

Realizirano od oktobra do aprila. 
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Knjižnica Domžale  

 

Barbara M. Ilnikar 4–5 24 

DAN MALO 

DRUGAČE 

S. Orešek, A. Gerbic oktober–maj  

 

5–6   24 Realizirano. 

 

LJUDSKE PESMI IN 

PLESI 

S. Orešek, A. Gerbic oktober–maj 5–6   24 Realizirano. 

IGRA Z 

NESTRUKTU-

RIRANIM 

MATERIALOM 

Barbara M. Ilnikar, Saša 

Pogačar 

oktober–maj  4–5  24 Realizirano. 

PRAVLJIČNI 

NAHRBTNIK 

Maja S. Ljubić, Petra 

Kociper 

šolsko leto 3–5 24 Realizirano v šolskem letu.. 

FOTO UTRINKI PRI 

JEŽKIH 

Jasna Bizjak,  Tamara Čosić oktober–junij 3–4 18 Realizirano od oktobra do junija. 

JEŽEK PLEŠE Jasna Bizjak, Tamara Čosić oktober–maj 

 

3–4    18 Realizirano v šolskem letu. 

PRAVLJIČNA JOGA Jasna Bizjak, Tamara Čosić 

 

oktober–maj 3–4    18 Realizirano v šolskem letu. 

UTRINKI SKUPINE 

ZAJČKI 

Miranda Grošelj, Anja 

Repanšek 

šolsko leto 2–3 14 Realizirano od septembra do junija. 

UTRINKI SKUPINE  M. V. Vrankar, P. Tomažin september–junij 1–2   14 Realizirano.  
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POLŽKI  

PUNČKA IZ CUNJ 

(UNICEF) 

M. V. Vrankar, P. Tomažin oktober–april  

 

1–2   14 Realizirano.  

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

PLAVALNI TEČAJ Azimut Ljubljana 

 

pomlad 44 Realizirano: 9. 4., 11. 4., 15. 

4., 17. 4. in 19. 4. 2019. 

JESENOVANJE 

 

Vrtec Domžale Četena Raven nad 

Škofjo Loko 

oktober  33 Realizirano 15.10. – 

17.10.2019. 

 

GLEDALIŠKI 

ABONMA 

KD Bernik Domžale 3-krat letno 

 

48 Realizirano: 24. 10. 2018, 

14. 2. 2019 in 15. 4. 2019. 

ANGLEŠČINA 

 

SamaNavitas Enota Gaj oktober–maj 9 Realizirano od oktobra do 

maja. 
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GLEDALIŠKI 

ABONMA  

(3 predstave) 

Miškino gledališče enota Gaj 20. 11. 2018 

12. 2. 2019 

10. 4. 2019 

108 1. ZOO ZA LAHKO NOČ  
2. ČAROBNA VILILANDIJA  

3. ČEBELICA DEBELICA  

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

IZLETI  V OKVIRU 

PROJEKTA MALI 

SONČEK 

večkrat letno 5–6   S. Orešek 

 

Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja. 

Realizirano. 

 

KNJIŽNICA OŠ 

PRESERJE PRI 

RADOMLJAH 

enkrat letno 5–6   S. Orešek 

 

Pravljična urica, ogled 

knjižnice, seznanitev s 

poklicem 

knjižničar/knjižničarka. 

Realizirano, 15. 5. 

2019. 

 

KNJIŽNICA 

DOMŽALE 

februar  5–6   S. Orešek 

 

Pravljična urica, ogled 

knjižnice, seznanitev s 

poklicem 

knjižničar/knjižničarka. 

Realizirano, 6. 2. 

2019. 

OBISK KEKČEVE 

DEŽELE 

4. 10. 2018 5–6   S. Orešek 

 

Doživeti knjižne junake v 

naravi. 

Realizirano. 
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ZAKLJUČNI IZLET 

SKUPINE – 

PASTIRSKI DAN 

pomlad  5–6   S. Orešek 

 

Otrok v naravi spoznava 

pastirske igre, življenje 

pastirjev, se seznani z 

nekaterimi živalmi. 

Realizirano, 14. 5. 

2019. 

SPREHODI OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

večkrat letno 4–6 Maja Novak 

 

Otrok ima možnost 

razvijati sposobnosti in 

načine za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v 

prijateljskih odnosih. 

Realizirano od 

septembra do junija.  

 

SPREHOD DO 

ARBORETUMA 

VOLČJI POTOK 

september 4–6 Maja Novak 

 

Otrok ima možnost 

razvijati sposobnosti in 

načine za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v 

prijateljskih odnosih. 

Realizirano, 20. 9. 

2018. 

OBISK DRUGIH 

ENOT VRTCA 

DOMŽALE 

večkrat letno 4–6 Maja Novak 

 

Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja, 

razvijanja moči  in 

vztrajnosti. 

Realizirano od  

septembra do junija. 

 

KEKČEVA DEŽELA oktober  4–6 Maja Novak 

 

Doživljanje in spoznavanje 

žive in nežive narave v 

njeni raznolikosti, 

povezanosti in stalnem 

spreminjanju. 

Realizirano, 4. 10. 

2018. 

HIŠA 

EKSPERIMENTOV 

LJUBLJANA 

 april   4–6 Maja Novak  

 

Spodbujati radovednost in 

ustvarjalnost s 

sposobnostjo kritičnega 

mišljenja preko odprte 

Realizirano, 9. 4. 

2019. 
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komunikacije, raziskovanja 

in odkrivanja. 

SPREHODI OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

celo leto 4–5 Barbara M. Ilnikar Doživljanje in spoznavanje 

žive in nežive narave v 

njeni raznolikosti, 

povezanosti in stalnem 

spreminjanju. 

Realizirano. 

OBISK DRUGIH 

ENOT VRTCA 

DOMŽALE 

večkrat letno 4–5 Barbara M. Ilnikar Otrok ima možnost 

razvijati sposobnosti in 

načine za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v 

prijateljskih odnosih. 

Realizirano. 

GRADIŠKO JEZERO jesen  4–5 Barbara M. Ilnikar proščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja, 

razvijanja moči  in 

vztrajnosti. 

Realizirano, 20. 9. 

2019. 

 

POLICIJSKA 

POSTAJA (konjušnica) 

pomlad  4–5 Barbara M. Ilnikar Spozavanje živali. Ni bilo realizirano. 

 

KEKČEVA DEŽELA 4. 10. 2018 4–5 Barbara M. Ilnikar Doživljanje in spoznavanje 

žive in nežive narave v 

njeni raznolikosti, 

povezanosti in stalnem 

spreminjanju. 

Realizirano, 4. 10. 

2018. 

PRIRODOSLOVNI 

MUZEJ 

 april   4–5 Barbara M. Ilnika Otrok odkriva, spoznava in 

primerja živa bitja, njihova 

Realizirano, 9. 4. 

2019. 
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okolja in sebe kot enega 

izmed njih. 

DOMŽALE – obisk pri 

županu  

jesen ali pomlad 4–5 Barbara M. Ilnikar Otrok dobiva konkretne 

izkušnje o demokratičnih 

načelih, na katerih temelji 

sodobna družba. 

Ni bilo realizirano. 

OBISK ČEBELARJA november 

 

3–5 Maja S. Ljubić Ogled čebelnjaka. Realizirano, 6. 11. 

2018. 

OBISK VRTCA 

KEKEC IN CICIDOM 

pomlad 3–5 Maja S. Ljubić Ogled vrtca. Realizirano, 29. 3. 

2019 

in 2. 4. 2019. 

ŠPORTNI PARK 

ŠKRJANČEVO 

večkrat letno 3–5  Maja S. Ljubić Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja. 

Realizirano. 

 

DALJŠI SPREHODI 

OB KAMNIŠKI 

BISTRICI 

večkrat letno 3–5 Maja S. Ljubić Navajanje na daljšo hojo.  Realizirano. 

 

JEŽKI NA 

SPREHODU OB REKI 

september–junij 3–4  Jasna Bizjak Sprehodi  z namenom 

spoznavanja, opazovanja, 

raziskovanja 

Realizirano v šolskem 

letu. 

POT POD NOGE 

(MALI SONČEK) 

 

 

oktober–junij   3–4  Jasna Bizjak Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja v 

povezavi z Malim 

sončkom. 

Realizirano v šolskem 

letu. 
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OBISKUJEMO 

BLIŽNJE ENOTE 

spomlad 3–4  Jasna Bizjak Spoznavamo nove 

prijatelje. 

Realizirano v šolskem 

letu. 

OPAZOVALNI 

IZLETI OB 

KAMNIŠKI BISTRICI  

večkrat letno 2–3 Miranda Grošelj Spoznavanje in opazovanje 

narave skozi različne letne 

čase ter sproščeno 

izvajanje naravnih oblik 

gibanja. 

Realizirano večkrat v 

šolskem letu. 

OBISK BLIŽNJIH 

ENOT (Cicidom, 

Kekec) 

večkrat letno 2–3 Miranda Grošelj Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja. 

Realizirano večkrat v 

šolskem letu. 

ŠPORTNI PARK 

ŠKRJANČEVO 

večkrat letno 2–3 

 

Miranda Grošelj Otrok razvija interes in 

zadovoljstvo ob odkrivanju 

sveta zunaj vrtčevskega 

okolja. 

Realizirano večkrat v 

šolskem letu. 

SPREHODI OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

večkrat letno 2–3 

 

Tinkara Avsec Spoznavanje in opazovanje 

narave skozi različne letne 

čase ter sproščeno 

izvajanje naravnih oblik 

gibanja. 

Realizirano skozi celo 

šolsko leto, najmanj 

enkrat tedensko. 

ŠPORTNI PARK NA 

ŠKRJANČEVEM 

večkrat letno 2–3 

 

Tinkara Avsec Otrok razvija interes in 

zadovoljstvo ob odkrivanju 

sveta zunaj vrtčevskega 

okolja. 

Realizirano večkrat v 

šolskem letu. 

 

ŠPORTNI PARK NA 

KOLIČEVEM 

večkrat letno 2–3 

 

Tinkara Avsec Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja. 

Realizirano večkrat v 

šolskem letu. 
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VRTEC CICIDOM in 

KEKEC 

 

pomlad  2–3   Tinkara Avsec Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja. 

Vzpostavljanje prijateljskih 

odnosov. 

Realizirano, 27. 2. 

2019 in 23. 5. 2019. 

POLŽKI NA 

SPREHODU 

oktober–april  

 

1–2   M. V. Vrankar Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja in 

spoznavanje okolice vrtca. 

Realizirano, skozi celo 

šolsko leto, najmanj 

enkrat tedensko. 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeleže

ncev 

Realizacija 

 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

SKUPAJ V GORE 7. ali 14. april 2019 strokovni delavci vrtca 

Domžale 

3–6 13 

 

Realizirano, 6. 4. 2019. 

ŠPORTNO POPOLDNE V 

VRTCU DOMŽALE 

 april  strokovni delavci enote Gaj vse 65  Realizirano, 15. 4. 2019. 

STARŠEVSKA 

IZMENJEVALNICA 

november  M. Vrankar, A. Repanšek 1–6   / Ni bilo realizirano, ker ni bilo 

interesa s strani staršev. 
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SPOMLADANSKO 

DRUŽENJE 

 

marec  S. Orešek, A. Gerbic 5–6   19 Realizirano, 28. 3. 2019. 

 

STARI STARŠI NA 

OBISKU 

pomlad  S. Orešek, A. Gerbic 5–6   23 Realizirano, 12. 4. 2019. 

 

ZAKLJUČNO SREČANJE 

V VRTCU 

junij  S. Orešek, A. Gerbic 5–6   23 Realizirano, 23. 5. 2019. 

 

ZAKLJUČNO SREČANJE maj ali junij  Maja Novak, Katja Cerar 

 

4–6 24 Realizirano, 6. 6. 2019. 

ZAKLJUČNO SREČANJE maj ali junij Barbara. M.Ilnikar 4 –5  24 Realizirano, 3. 6. 2019. 

 

POMLADNO SREČANJE 

 

marec ali april Barbara M. Ilnikar, Saša 

Pogačar 

4–5  24 Realizirano. 

MEDGENERACIJSKO 

DRUŽENJE 

celo leto Barbara M. Ilnikar, Saša 

Pogačar 

4–5  24 Realizirano. 

LIKOVNA DELAVNICA  

 

november Maja S. Ljubić, Petra 

Kociper 

3–5  12 Realizirano, 28. 11. 2018. 

 

BABICE IN DEDKI 

 

marec Maja S. Ljubić, Petra 

Kociper 

3–5 19 Realizirano, 16. 4. 2019. 
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NASTOP Z DELAVNICO 

ZA STARŠE 

marec Maja S. Ljubić, Petra 

Kociper 

3–5 19 Realizirano, 26. 3. 2019. 

ZAKLJUČNO SREČANJE 

S STARŠI 

april Maja S. Ljubić, Petra 

Kociper 

3–5 20 Realizirano, 20. 5. 2019. 

OBISK ŠIVILJE ga. 

KATJE ŽNIDARŠIČ 

januar Maja Svetlin, Petra Kociper 3–5  18 Realizirano, 21. 1. 2019. 

DRUŽENJE S STARŠI 

 

februar ali marec 

 

Jasna Bizjak, Tamara Ćosić 3–4   17 Realizirano, 22. 5. 2019. 

OBISKI DEDKOV IN 

BABIC V VRTCU  

spomladi Jasna Bizjak, Tamara Ćosić 

 

3–4 12 Realizirano, 20. 3. 2019. 

S STARŠI NA SPREHODU  

 

maj ali junij Jasna Bizjak, Tamara Ćosić 3–4 14 Realizirano, 24. 11. 2018. 

BABICA IN DEDEK NA 

OBISKU 

oktober Miranda Grošelj, Anja 

Repanšek 

2–3 13 Realizirano, 5. 10. 2018. 

USTVARJALNA 

DELAVNICA 

 

december Miranda Grošelj, Anja 

Repanšek 

2–3 12 Realizirano, 3. 12. 2018. 

PRVI NASTOP ZA 

STARŠE 

marec 

 

Miranda Grošelj, Anja 

Repanšek 

2–3 13 Realizirano, 26. 3. 2019. 

MENGEŠKA KOČA oktober Miranda Grošelj, Anja 

Repanšek 

2–3 6 Realizirano, 10. 10. 2018. 
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ZAKLJUČEK S STARŠI  junij 

 

Miranda Grošelj, Anja 

Repanšek 

2–3 14 Realizirano, 10. 6. 2019. 

 

SPOZNAVNO SREČANJE 

– izlet na Mengeško kočo 

oktober Tinkara Avsec, Lili Panič 2–3 

 

8 Realizirano, 3. 10. 2018. 

NOVOLETNA 

DELAVNICA (ustvarjanje) 

december Tinkara Avsec, Lili Panič 2–3 

 

13 Realizirano, 4. 12. 2018. 

POJEMO, RAJAMO, 

PLEŠEMO (nastop za 

starše) 

marec Tinkara Avsec, Lili Panič 2–3 12 Realizirano, 23. 4. 2019. 

BABICE IN DEDKI NA 

OBISKU 

maj Tinkara Avsec, Lili Panič 2–3 

 

10 Realizirano, 21. 5. 2019.  

ZAKLJUČNO SREČANJE  

 

junij Tinkara Avsec, Lili Panič 2–3 

 

14 Realizirano, 11. 6. 2019. 

JESENSKI SPOZNAVNI 

IZLET S STARŠI IN 

STARIMI STARŠI - 

ŠKRJANČEVO 

jesen  M. V. Vrankar, P. Tomažin 1–2   8 Realizirano, 18. 9. 2018. 

 

POMLADNO SREČANJE 

 

pomlad M. V. Vrankar, P. Tomažin 1–2 8 Realizirano, 25. 3. 2019. 
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OGLED VIDEO 

UTRINKOV SKUPINE 

POLŽKI 

jan./februar  M. V. Vrankar, P. Tomažin 1–2   14 Realizirano, 15. 1. 2019. 

ZAKLJUČNO SREČANJE 

V VRTCU 

 

junij 2019 M. V. Vrankar, P. Tomažin 1–2   14 Realizirano, 3. 6. 2019. 

 

 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

SESTANEK ZA STARŠE september 

januar 

S. Orešek, A. Gerbic 

 

Maja Novak, Katja Cerar 

 

Barbara M.Ilnikar, Saša 

Pogačar 

 

Maja S. Ljubič, Petra 

Kociper 

 

Jasna Bizjak, Tamara Čosič 

 

5–6   

 

4–6 

 

4–5 

 

3–5 

 

3–4 

 

2–3 

21, 22 

 

19, 20 

 

20, 19 

 

20, 14 

 

15, 10 

 

10, 11 

Realizirano, 10. 9. 2018 in 24. 1. 

2019. 

 

Realizirano, 12. 9. 2018 in 

31.1.2019. 

 

Realizirano, 10. 9. 2018 in 21. 1 

.2019. 

 

Realizirano, 12. 9. 2018 in 21. 1. 

2019. 
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Miranda Grošelj, Anja 

Repanšek 

 

Tinkara Avsec, Lili Panič 

 

M. V. Vrankar, P. Tomažin 

 

 

2–3 

 

1–2 

 

13, 12 

 

13, 14 

Realizirano,13. 9. 2018 in 23. 1. 

2019. 

 

Realizirano, 11. 9. 2018 in 30. 1. 

2019. 

 

Realizirano, 12. 9. 2018 in 22. 1. 

2019. 

 

Realizirano, 11. 9. 2018 in 15. 1. 

2019. 
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POGOVORNA URA  enkrat mesečno S. Orešek, A. Gerbic 

 

Maja Novak, Katja Cerar 

 

Barbara M.Ilnikar, Saša 

Pogačar 

 

Maja S. Ljubič, Petra 

Kociper 

 

Jasna Bizjak, Tamara Čosič 

 

Miranda Grošelj, Anja 

Repanšek 

 

Tinkara Avsec, Lili Panič 

 

M. V. Vrankar, P. Tomažin 

5–6   

 

4–6 

 

4–5 

 

3–5 

 

3–4 

 

2–3 

 

2–3 

 

1–2 

 

 

 

 

različno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizirano; enkrat mesečno. 

 

 

 

 

UVAJALNO OBDOBJE september Jasna Bizjak, Tamara Ćosić 

 

3–4 

 

 4 

 

Realizirano. 
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Tinkara Avsec, Lili Panič 

 

M. V. Vrankar, P. Tomažin 

2–3 

 

1–2 

14 

 

14 

Realizirano. 

 

Realizirano. 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 

 

Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

NOVOLETNA 

PREDSTAVA 

STROKOVNIH 

DELAVCEV ENOTE GAJ  

december  1–2 

2–3 

2–3 

3–4 

3–5 

4–5 

4–6 

5–6   

strokovni delavci enote Gaj 60 Mira V. Vrankar 

Tinkara Avsec 

Miranda Grošelj 

Jasna Bizjak 

Maja Svetlin 

Ljubič 

Barbara M. Ilnikar 

Maja Novak 

Sonja Orešek 

Realizirano, 13. 12. 

2018 in 19. 12. 2018. 



 

 

 312 

PISATELJICA 

PRIPOVEDUJE OZ. 

KULTURNO DOPOLDNE 

februar 4–6 

5–6   

Katarina Košenina  16 

19 

Maja Novak 

S. Orešek 

Realizirano, 5. 2. 

2019. 

OBISK DOBREGA MOŽA 

IN OBDARITEV 

december 1–6   Mare Hrovat 134 Mira V. Vrankar 

Tinkara Avsec 

Miranda Grošelj 

Jasna Bizjak 

Maja Svetlin 

Ljubič 

Barbara M. Ilnikar 

Maja Novak 

Sonja Orešek 

Realizirano, 11. 12. 

2018. 

 

PREDSTAVA 

STROKOVNIH 

DELAVCEV VRTCA 

DOMŽALE »LEŠNIKI« 

december 1–2 

2–3 

2–3 

3–4 

3–5 

4–5 

4–6 

5–6   

strokovni delavci Vrtca 

Domžale 

130 

 

Mira V. Vrankar 

Tinkara Avsec 

Miranda Grošelj 

Jasna Bizjak 

Maja Svetlin 

Ljubič 

Barbara M. Ilnikar 

Maja Novak 

Realizirano, 13. 12. 

2018. 
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Sonja Orešek 

OBISK KNJIŽNICE V OŠ 

PRESERJE 

PRI RADOMLJAH   

enkrat 

letno 

5–6   strokovna delavca oddelka, 

knjižničarka 

22 S. Orešek 

 

Realizirano, 15. 5. 

2019. 

 

OBISK KNJIŽNICE 

DOMŽALE 

februar  5–6   strokovna delavca oddelka, 

knjižničarka 

19 S. Orešek 

 

Realizirano, 6. 2 . 

2019. 

OBISK ROGISTOV 

 

2. 10. 2018 2–3 

2–3 

3–4 

3–5 

4–5 

4–6 

5–6   

Domžalski rogisti 122 

 

Tinkara Avsec 

Miranda Grošelj 

Jasna Bizjak 

Maja Svetlin 

Ljubič 

Barbara M. Ilnikar 

Maja Novak 

Sonja Orešek 

Realizirano, 2. 10. 

2018. 

GLEDALIŠKI ABONMA  

KD Franca Bernika 

3x letno  5–6 

4–6 

KD Franca Bernika 24 

24 

S. Orešek 

Maja Novak 

 

Realizirano. 

24. 10. 2018, 14. 2. 

2019, 15. 4. 2019. 

GLEDALIŠKI ABONMA 

V VRTCU 

3 –x letno  1–2 

2–3 

Miškino gledališče 14 (2 predstavi) 

14 

M. V. Vrankar 

Tinkara Avsec 

Miranda Grošelj 

Realizirano. 
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2–3 

3–4 

3–5 

4–5  

14 

18 

24 

24 

Jasna Bizjak 

Maja Svetlin 

Barbara M. Ilnikar 

OBISK SILVE KOSEC 

(ljudska pevka) 

 

enkrat 

letno 

1–2   

5–6 

Silva Kosec 8 

19 

M. V. Vrankar 

S. Orešek 

Realizirano, 5. 2. 

2019. 

 

NASTOP KITARISTKE 

MAJA KOCIPER 

marec 3–5 Maja Kociper 15 Petra Kociper Realizirano, 1. 3. 

2018. 

OGLED RAZSTAVE V 

VRTCU CICIDOM 

april 

 

3–5 

2–3 

Francka Kunavar 21 

12 

Maja Svetlin 

Ljubić Miranda 

Grošelj 

Realizirano, 17. 4. 

2019. 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..) 

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

GASILCI (PGD Homec) 

 

oktober  vse Spoznavanje poklica gasilec in pravilna evakuacija 

v primeru požara. 

Realizirano, 1. 10. 

2018. 
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POLICIJA LJUBLJANA  maj  vse Seznanjanje s prometno varnostjo, poklicem 

policista. 

 

Realizirano, 22. 5. 

2019. 

FOTOGRAF (podjetje 

ARTPRO) 

januar  vse Spoznati poklic fotografa. Realizirano, 21. 3. 

2019. 

KOLIČEVO KARTON 

 

oktober 

april  

vse Sodelovanje pri zbiranju starega papirja; otroci 

napolnijo zabojnik, ki ga nato odpeljejo v tovarno 

na predelavo. 

Zbiranje papirja 

oktobra in maja. 

OBISK ČEBELARJA november  vse Spoznati delo čebelarja, se seznaniti s pomenom 

čebel. 

 

Realizirano, 14. 11. 

2018. 

RANČ PR' OSOLET 17. 9. 2018  

 

2–6 Seznanjanje s konji, konjsko vprego; razvijanje 

spoštljivega odnosa do živali. 

Realizirano, 17. 9. 

2018. 

 

OŠ PRESERJE PRI 

RADOMLJAH 

enkrat letno S. Orešek, 5–6   Obisk knjižnice. Seznanitev s poklicem 

knjižničar/knjižničarka. 

Realizirano, 15. 5. 

2019. 

KNJIŽNICA DOMŽALE 

 

celo šolsko 

leto  

S. Orešek, 5–6   

 

Sodelovanje v okviru projekta Pravljični palček. 

Izposoja knjig celo šolsko leto. 

Realizirano 6. 2. 

2019. 

KNJIŽNICA DOMŽALE 

 

10. 10. 2018 S. Orešek, 5–6   Nastopanje otrok ob otvoritvi razstave ob 70. 

letnici Vrtca Domžale. 

Realizirano. 

 

ZDRAVSTVENI DOM 

DOMŽALE  

april  S. Orešek, 5–6   Otroci se seznanjajo o zdravem načinu življenja; 

pogovor z medicinsko sestro. 

Realizirano, 13. 5. 

2019. 
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Maja Novak, 4–6 

Barbara M. Ilnikar, 4–

5 

NOGOMETNI KLUB 

DOMŽALE 

enkrat letno S. Orešek, 5–6   

 

Spodbujanje veselja do športa in športnih 

aktivnosti; predstavitev nogometa in vadba s 

trenerjem. 

Realizirano. 31. 1. 

2019. 

OBČINA DOMŽALE 

 

jesen  S. Orešek, 5–6   

 

Obisk Občine Domžale, župana  in ogled 

prostorov. 

Realizirano 15. 11. 

2018. 

TISKARNA KOLENC jesen  

 

S. Orešek, 5–6   Ogled tiskarne; seznanitev dela tiskarja. Realizirano 16. 5. 

2019. 

 

OSNOVNA ŠOLA 

PRESERJE PRI 

RADOMLJAH 

enkrat letno S. Orešek, 5–6   

 

Obisk prvega razreda – spoznavno, igralna, učna 

urica. 

Ni bilo realizirano. 

Obisk je v 

popoldanskih urah. 

VRTEC URŠA – enota 

Bistra 

jesen, 

pomlad 

S. Orešek, 5–6   

 

Prijetno druženje s prijatelji drugega vrtca; 

navezovanje in negovanje prijateljskih stikov. 

Realizirano 11. 10. 

2018. 

PLAZILCI NA OBISKU 

 

enkrat letno vse Spoznavanje plazilcev; ogled le teh. Ni bilo realizirano. 
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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 

Nina MAV HROVAT, Vilma 

HROVAT, Katarina KOS 

JUHANT in 

STROKOVNI AKTIVI 

strokovni aktiv: Vizija vrtca, 

Čuječnost 

strokovni aktiv: Vizija vrtca, Spanje 

v vrtcu 

strokovni aktiv: Vizija vrtca, Fizika 

v vrtcu 

S. Orešek, A. Gerbic 

Maja Novak, Katja Cerar 

Barbara M. Ilnikar, Saša Pogačar 

Maja S. Ljubič, Petra Kociper 

Jasna Bizjak, Tamara Čosič 

Miranda Grošelj, Anja Repanšek 

Tinkara Avsec, Lili Panič 

M. V. Vrankar, Peter Tomažin 

12., 13., 14., 15. 11.2018 

 

18., 19., 20., 21. 2. 2019 

 

13., 14., 15., 16. 5. 2019 

 

2,5 

 

Jana Julijana PIRMAN 

 

VZGOJITELJSKI ZBOR S. Orešek, Andreja Gerbic 

Maja Novak, Katja Cerar 

Barbara M. Ilnikar, Saša Pogačar 

Maja S. Ljubič, Petra Kociper 

Jasna Bizjak, Tamara Čosič 

30. 8. 2018 

20. 6. 2019 

2 

2 
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Miranda Grošelj, Anja Repanšek 

Tinkara Avsec, Lili Panič 

M. V. Vrankar, Peter Tomažin 

Kaja Ljubi, Urška Miklavčič 

Sandra Kozinc  

Tadeja MIŠMAŠ KREATIVNOST IN VARNOST 

PRI IZVEDBI POLIGONOV IN 

PRAKTIČNA DELAVNICA 

S. Orešek 

Tinkara Avsec 

M. V. Vrankar 

Miranda Grošelj 

Jasna Bizjak 

23. 10. 2018 2 

Mira V. VRANKAR, mag. 

prof. pred. vzg. 

BIBA PLEŠE 3 S. Orešek  

A. Gerbic 

Maja Novak 

Katja Cerar 

Barbara M. Ilnikar 

Saša Pogačar 

Petra Kociper 

Jasna Bizjak 

26. 2. 2019 2,5 
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Miranda Grošelj 

Kaja LJUBI USTVARJALNI GIB Petra Kociper 13. 3. 2019 2 

 

ZRSŠ TEMATSKA KOFERENCA – 

Pomen in značilnosti timskega dela 

na ravni oddelka in vrtca 

S. Orešek 

Urška Miklavčič 

Jasna Bizjak 

M. V. Vrankar 

Miranda Grošelj 

Maja S. Ljubić 

Tinkara Avsec 

2. 4. 2019 

16. 4. 2019 

4 

4 

Andreja Širca Čampa, klinična 

dietičarka, univ. dipl. ing. živ. 

teh 

HACCP S. Orešek, A. Gerbic 

Maja Novak, Katja Cerar 

Barbara M. Ilnikar, Saša Pogačar 

Maja S. Ljubič, Petra Kociper 

Jasna Bizjak, Tamara Čosič 

Miranda Grošelj, Anja Repanšek 

Tinkara Avsec, Lili Panič 

M. V. Vrankar, Peter Tomažin 

8. 1. 2019 2,5 
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Francka Kunavar MATEMATIKA KOT IGRA 2 Maja Novak 

Katja Cerar 

M. V. Vrankar 

P. Tomažin 

18. 10. 2018  2 

Tinkara Avsec PREDSTAVITEV DELA V 

IRSKIH VRTCIH 

Maja Novak 

Katja Cerar 

M. V. Vrankar  

P. Tomažin 

Anja Repanšek 

Miranda Grošelj 

Maja S. Ljubić 

Petra Kociper 

Sonja Orešek  

Andreja Gerbic 

Saša Pogačar 

Lili Panić 

19. 3. 2019 2 

Renata Capuder 

 

FIZIKA V VRTCU Maja S. Ljubić 

Petra Kociper 

11. 4. 2019 2 
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M. V. Vrankar 

Urška Miklavčič 

Saša Šinkovec 

 

KOMUNIKACIJA Z GLINO Jasna Bizjak 

Petra Kociper 

14. 1. in 15. 1. 

2019 

8 

Petra Kociper 

 

NADALJEVALNI KORAKI 

ŠIVANJA 

Anja Repanšek 22. 10.–24.10. 

2018 

25. 2. 2019 

27. 2. 2019 

4 

4 

4 

Dr. Ranko Rajović 

 

Predstavitev programa NTC sistema 

učenja 

M. V. Vrankar 

S. Orešek 

13. 9. 2018 

22. 1. 2019 

1,5 

3,5 

UNICEF 

 

Pomoč otroku, ki je doživel težje 

izkušnje 

M. V. Vrankar 

S. Orešek 

15. 9. 2018 8 

KD Franca Bernika 

 

Sodobna vzgoja z Robijem 

Krofličem 

M. V. Vrankar 22. 11. 2019  2,5 

Mag. Nataša Prebil 

 

Ustrezna skrb za glas M. V. Vrankar 12. 3. 2019 3,5 

Robi Kroflič Film in pogovor – svobodna šola Maja Svetlin Ljubić 

Petra Kociper 

22. 11. 2018 2 

g. Božidar Popovič GDPR S. Orešek, Urška Miklavčič 28. 5. 2019 1,5 
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 Maja Novak 

Kaja Ljubi, Saša Pogačar 

Maja S. Ljubič, Petra Kociper 

Jasna Bizjak, Sandra Kozinc 

Miranda Grošelj, Anja Repanšek 

Tinkara Avsec, Lili Panič 

M. V. Vrankar, Peter Tomažin 

Svet zavoda Vodenje Sveta zavoda  Maja Svetlin Ljubić 

 

 

24. 9. 2018  

25. 2. 2019 

19. 6. 2019 

4,5  

 

Knjižnica Domžale PRAVLJIČNI PALČEK S. Orešek 

 

13. 9. 2018 1,5 

 

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 

 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 
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PREDSTAVITEV DELA V 

IRSKIH VRTCIH 

Tinkara Avsec 19. 3. 2019 Realizirano. 

BIBA PLEŠE 3 Mira V. VRANKAR, mag. prof. 

pred. vzg. 

26. 2. 2019 Realizirano. 

NADALJEVALNI KORAKI 

ŠIVANJA 

Petra Kociper 22.10.–24.10. 2018 

25. 2.–28. 2. 2019 

Realizirano. 

 

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 

VZGOJITELJICA: Sonja Orešek POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Andreja Gerbic 

 

- Skrb za urejenost lope z igračami na igrišču, 

- komunikacija s čebelarji (dogovor o obisku), 

- inventurna komisija – član 4. 

 

 

 

- Zbiranje odpadnih kartuš in baterij, 

- skrb za omarice in torbico prve pomoči, 

- urejanje sprotnih informacij in posebnosti otrok, 

- skrb za urejenost telovadnice. 

VZGOJITELJICA: Maja Novak POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Katja Cerar 

 

- Nadomeščanje vodje v času njene odsotnosti (eno leto), 

 

- Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov,  
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- inventura igrač, 

- izvedba obogatitvene dejavnosti  

   V svetu pravljic (za vse oddelke enote Gaj, 1x letno), 

- pravljičarka na obisku na ravni Vrtca Domžale. 

 

- civilna zaščita, nudenje prve pomoči, 

- predstavnica sindikata, 

- inventurna komisija član 2, 

- komunikacija s kočijažem. 

VZGOJITELJICA: Barbara M. Ilnikar POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Saša Pogačar 

 

- Skrb za omarice prve pomoči v enoti, 

- pregledi zunanjih površin na igrišču, 

- urejanje zeliščnega vrta, 

- članica inventurne komisije. 

 

 

- Vodenje blagajne, 

- organizacija zbiranja starega papirja, 

- zbiranje zamaškov, 

- skrb za sanitarni material, 

- skrb za urejenost vrtčevskih ležalnikov. 

 

VZGOJITELJICA: Maja S. Ljubič  POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Petra Kociper 

 

- Predsednica inventurne komisije, 

- predsednica sveta zavoda vrtca Domžale. 

 

 

- Urejanje knjižnice in pedagoške sobe, 

-  izvedba tečaja šivanja. 

VZGOJITELJICA: Jasna Bizjak POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Tamara Čosić 
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- Urejanje gledališkega abonmaja, 

- urejanje knjižnice,  

- didaktični kabinet. 

 

 

- Skrb za nabiralnik, 

- sestanki za prehrano, 

- urejanje pedagoške sobe. 

 

VZGOJITELJICA: Miranda Grošelj POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Anja Repanšek 

 

- Vodja enote, 

- LDN enote, 

- nakup in sajenje rož ter skrb za rast sezonskega cvetja. 

 

- Vodenje pralnice v odsotnosti delavke, 

- urejanje kotička za starše,  

- odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov, 

- mesečno pisanje zapisnikov na sestankih, 

- komunikacija z gasilci, čebelarji (dogovor o terminu obiska). 

 

VZGOJITELJICA: Tinkara Avsec POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Lili Panić 

 

- Izdelava publikacije enote Gaj, 

- skrb za urejenost didaktičnega kabineta, 

- nakup in sajenje zunanjih rastlin. 

 

 

- Naročanje sanitetno-sanitarnega materiala, 

- skrb za urejenost prostora, kjer se shranjuje  

- sanitetno-sanitarni material. 
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VZGOJITELJICA: Mira V. Vrankar POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Peter Tomažin 

  

- Mesečno vzdrževalna dela, 

- mesečno poročilo o uporabi na multifunkcijski napravi, 

- naročanje kartuš (po potrebi), 

- organizacija predstave strokovnih delavcev, 

- skrb za omaro z didaktičnim materialom (vodenje izposoje) + urejanje sobe 

za DSP, 

- vodenje obogatitvene dejavnosti Biba pleše in Mala biba pleše (tedensko 

od oktobra do aprila), 

- izvedba internega izobraževanja (Biba pleše 3), 

- članica inventurne komisije. 

 

 

- Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov, nudenje prve pomoči, 

- tehnična priprava sredstev pred aktivi itn., 

- skrb za računalnike, 

- dnevno – skrb za pošto (razvrstitev pošte po predalčkih …). 

 

 

Datum:                                                                                                                                                                                                        ŽIG:  

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                        Podpis vodje enote: 

                                                                                                                                                                                            Podpis ravnateljice: 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ENOTE  KEKEC 
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KRAJŠA EVALVACIJA LDN ENOTE KEKEC  

 

 

 

 - V vrtcu Kekec otrokom omogočamo spodbudno ter inovativno okolje z igralnimi in funkcionalnimi kotički v igralnicah in na prostem. 

 

- S starši smo se družili na izletu na Dobeno, na športnem popoldnevu ter se na »Lucijino« z lanternami odpravili na sprehod po Radomljah . 

Starejša skupina je pripravila dramatizacijo za starše, otroke v enoti in prvošolce ter zaključno srečanje. 

 

- S starimi starši smo imeli dopoldanska medeneracijska druženja (krajši nastopi, skupno likovno ustvarjanje in igra) 

 

- Izvedli smo načrtovane izlete in spretnosti za Mali sonček ter poskrbeli za različne obogatitvene dejavnosti na nivoju vrtca.   

 

- Utečeno je sodelovanje  z OŠ Preserje in z enoto Mlinček. Letos smo med drugim sodelovali tudi z Geološkim inštitutom. Otroci so spoznavali 

sestavo zemlje, kamnine, fosile  in  delovanje vulkana. 

 

- Imeli smo nekaj menjave kadra (daljša bolniška odsotnost, prerazporeditev v drugo enoto). 

 

- Sodelavkam in vodstvu vrtca se zahvaljujem za trud, ki ga prispevate, da se otroci v našem vrtcu dobro počutijo.  

 

 

 

 

vodja enote Miranda Krištof 

 



 

 

 329 

 

 

 

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 2018/2019 

 ENOTA: KEKEC 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

1-2 Andreja Bigec Marta Štrajhar, Sandra Kregar, 

Tanja Koščak 

 

g. Simon Grčar 

2-3 Martina Pavlič, Tadeja Lavtižar  Mojca Novak 

 

ga. Anita Marenk Urbanija 

3-5 Jana Ljubi Ivanka Orehek 

 

ga. Jana Gogić  
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4-6 Miranda Krištof Tjaša Rožič, Eva Jerman 

 

ga. Manja Kenda 

   

 

 

   

 

 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: ga. Anita Marenk Urbanija 

VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE  

 

1. KOMUNIKACIJA 

- komunikacijske veščine med udeleženci:  

• otrok-vzgojitelj-starš 

• poslušati, slišati,  

• čuječnost…. 

2. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

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

-  Etika, morala in vrednote 

3. FIZIKA, v teoriji in praksi v vrtcu 

      - izobraževanje,  

 - izmenjava dobrih praks,  

 - uporaba didaktičnih sredstev in iger   

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 - Igralnica in igrišče kot inovativni in               

              spodbudni učni okolji 

 - Funkcionalni igralni kotički  

5. ZDRAVJE 

- aktivnosti na prostem 
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- sodelovanje z ZD Domžale 

- pestra in zdrava prehrana 

6. DELOVNA VZGOJA 

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

 - delovna akcija (marec 2019) 

7. EKOLOGIJA 

 - ločevanje odpadkov,  

 - zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov 

 

 

 

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 

- Skrb za okolje (privzgajanje delovnih navad, ločevanje odpadkov in varčevanje) in zdravje 

- »Kekčev dan« (prijetno druženje, integracija otrok) 

- praznovanja: »Lucijino«, Veseli december - okrasitev vrtca, peka piškotov, čajanke, predstave, obisk Božička, Pust (poskrbeti za 

prijetno in sproščeno vzdušje) 

- spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi (izlet s starši na Dobeno) 

- druženje z otroki iz vrtca Mlinček 

- evakuacija (spoznavanje dela gasilcev) 

- dramatizacije (starejši otroci pripravijo predstavo za mlajše otroke) 
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STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v letošnjem šolskem letu: 

 

Strateške cilje bomo oblikovali na strokovnih aktivih. 

PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

NAJ PRAVLJICE 

OŽIVIJO 

Krištof 4-6 zima  Spoznati nekaj klasičnih ljudskih 

pravljic ter razvijati miselno in 

čustveno sodelovanje v literarnem 

svetu. 

realizirano 

 

SLOVENSKE 

LJUDSKE 

PRAVLJICE IN 

BASNI 

Ljubi, Orehek 3-5 Šolsko leto Seznaniti otroke s slovenskimi 

ljudskimi pravljicami, kulturna 

dediščina 

realizirano 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec Čas  Starost Število Realizacija 



 

 

 335 

 izvajanja otrok otrok 

BIBA PLEŠE Kregar, Jerman šolsko leto 3-5, 4-6 40 realizirano  

vsak ponedeljek ob 10.15 

 

KEKČEV DAN vse zaposlene šolsko leto 1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

54 realizirano vsak petek 

 

MALI SONČEK Pavlič, Lavtižar, Novak 

Ljubi, Orehek,  

Krištof, Jerman 

šolsko leto 2-3,  

3-5,  

4-6 

54 realizirano 

 

PUSTNO RAJANJE vse zaposlene 5.3. 2019 

 

1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

58 realizirano 

ROLANJE Jerman spomladi 5-6 15 21.,22., 23., 24. maj. in  

3.junij 2019 

 

SPRETNOSTI 

VOŽNJE S KOLESOM 

Krištof spomladi 4-6 21 13.14. in 31.maj 

IGRE NA SNEGU 

 

Krištof, Ljubi, Orehek pozimi 4-6, 3-5 40 7.,9., 21., 22.,23.,24. januar 
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

ANGLEŠČINA Jezikovni svet 

Navitas 

Vrtec Kekec sreda  / zaradi premajhnega števila 

otrok odpadlo 

JESENOVANJE Vrtec Domžale, 

Krištof, Jerman 

Kmetija Pr' Ožbet oktober 2018 15 17.-19.10. 2018 

 

PLAVALNI TEČAJ Azimut Atlantis spomladi 2018 15 8.,10.,12.,16. in 18.4. 2019 

 

GLEDALIŠKI ABONMA 

 

KD Franca 

Bernika 

KD Franca Bernika šolsko leto 21 22.10., 14.2. in 7.6.  

GLEDALIŠKI ABONMA 

 

Miškino gledališče enota Kekec šolsko leto 19 23.11., 23.1., 12.4.2019 

SKRB ZA ZDRAVJE ZD Domžale enota Kekec 

 

april 2019 20 22.5. 2019 
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IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

izlet na kmetijo 

 

oktober 4-6 Krištof Mali sonček, ogled 

domačih živali 

9.10.2018 

bajer Črnelo jesen 4-6 Krištof Mali sonček, opazovanje 

narave 

14.11.2018 

 

vrtec Gaj jesen 4-6 Krištof Mali sonček, druženje z 

vrstniki 

24.10.2018 

 

izlet v Hišo 

eksperimentov 

november 4-6 Krištof spoznati svet fizike, 

eksperimentirati 

6.11.2018 

Homški hrib zima 4-6 Krištof Mali sonček, opazovanje 

zimske pokrajine 

15.1.2019 

 

Arboretum pomlad 4-6 Krištof Mali sonček, druženje z 

vrstniki 

junij 2019 

ob Kamniški Bistrici šolsko leto 3-5 Ljubi, Orehek Opazovanje narave skozi 

letne čase, Mali sonček 

realizirano 

 

Homški hrib marec 2019 3-5 Ljubi, Orehek Rekreacija, Mali sonček 25. 4. 2019 
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Vrtec Gaj april 2019 3-5 Ljubi, Orehek Rekreacija, Mali sonček 27.3.2019 

 

Količevo, otroško igrišče maj 2019 3-5 Ljubi, Orehek Rekreacija, Mali sonček Junij 2019 

 

Vače, Kmetija Kolenc 

 

maj ali junij 2019 3-5 Ljubi, Orehek Pastirski dan in 

spoznavanje živali na 

kmetiji 

31.5.2019 

zelena pobuda ob 

Kamniški Bistrici 

2018/19 1-2 Bigec, Štrajhar Opazovanje narave skozi 

letne čase.  

marec, april, maj 

 

Homec ob Kamniški 

Bistrici 

2018/19 1-2 Bigec, Štrajhar Spoznavanje vodnega in 

obvodnega sveta. 

16.5.2019 

 

Sprehod v gozd šolsko leto 2 -3 Pavlič, Lavtižar, Novak Opazovanje gozda v 

različnih letnih časih, 

nabiranje godnih. plodov 

realizirano 

 

ob Kamniški Bistrici do 

Homca 

šolsko leto 2 -3 Pavlič, Lavtižar, Novak Opazovanje narave skozi 

letne čase, opazovanje 

življenja v in ob reki 

realizirano 

 

ob Kamniški Bistrici do 

teniškega igrišča 

Škrjančevo 

šolsko leto 2 -3 Pavlič, Lavtižar, Novak Opazovanje narave skozi 

letne čase, opazovanje 

življenja v in ob reki 

realizirano 
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jutranja telovadba na 

prostoru Šole zdravja ob 

Kam. Bistrici 

Pomlad 2019 2 -3 Pavlič, Novak Spoznati pomen gibanja na 

zraku, 1x tedensko 

realizirano 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

Jesenski izlet na Dobeno konec septembra Bigec, Štrajhar, Lavtižar, 

Novak, Ljubi, Orehek, 

Krištof 

1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

13 realizirano 20.9.2018 

 

Razstava  v Knjižnici 

Domžale ob 70 letnici Vrtca 

Domžale 

10.10.2018 Vrtec Domžale 1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

 realizirano 

Starševska izmenjalnica 

 

29.11. 2018 Bigec, Štrajhar, Pavlič, 

Novak, Ljubi, Orehek, 

Krištof 

1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

/ odpadlo- ni bilo interesa 

»Prižgimo luči«- ohranjanje 

ljudskega izročila - Lucijino 

12.12. 2018 Bigec, Štrajhar, Pavlič, 

Novak, Ljubi, Orehek, 

Krištof 

1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

28 realizirano 12.12.2018 
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Skupaj v gore 6. ali 13 4. 2019  1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

/ realizirano 6.4.2018 

 

Dedki in babice na obisku 

 

pomladi 2018 Bigec, Štrajhar, Pavlič, 

Novak, Ljubi, Orehek, 

Krištof 

1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

 realizirano  

Športno popoldne 

 

april 2018 Bigec, Štrajhar, Pavlič, 

Novak, Ljubi, Orehek, 

Krištof 

1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

8 realizirano 15.4.2019 

Rad pomagam: zbiranje 

zamaškov 

šolsko leto Vrtec Kekec 1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

 realizirano  

Zaključek  

 

junij 2018 Krištof, Jerman 4-6  realizirano 4.6.2019 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

sestanka za starše september, januar Bigec, Štrajhar, Pavlič, 

Novak, Ljubi, Orehek, 

Krištof 

1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

 realizirano 

pogovorne ure šolsko leto – enkrat 

mesečno ali po 

potrebi 

Bigec, Štrajhar, Pavlič, 

Novak, Ljubi, Orehek, 

Krištof 

1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

 realizirano 
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KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 

 

Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

ABONMAJSKE 

PREDSTAVE 

šolsko leto  

 

4-6 KD Franca Bernika 21 Krištof 22.10., 14.2. in 7.6. 

GLEDALIŠKI ABONMA 

 

šolsko leto 3-5 Miškino gledališče 19 Ljubi, Orehek 23.11., 23.1., 

12.4.2019 

NOVOLETNA IGRA: 

LEŠNIKI  

december 1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

vzgojiteljice Vrtca Domžale 62 Bigec, Štrajhar, Pavlič, 

Novak, Ljubi, Orehek, 

Krištof 

12.12. 2018 

 

BOŽIČEK NA OBISKU december 1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

g. Marko Hrovat 61 Bigec, Štrajhar, Pavlič, 

Novak, Ljubi, Orehek, 

Krištof 

10.12.2018 

 

SREČANJE OB TEDNU 

OTROKA 

prvi teden 

v oktobru 

2-3,  

3-5, 4-6 

vzgojiteljice 58 Pavlič, Lavtižar, 

Novak, Ljubi, Orehek, 

Krištof 

4.10. kros z 

Mlinčkovimi 

 

DRAMATIZACIJE V 

ENOTI 

šolsko leto 1-2, 2-3,  

3-5, 4-6 

otroci skupine metulji 59 Bigec, Štrajhar, Pavlič, 

Novak, Ljubi, Orehek, 

Krištof 

3.4.2019 
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PISATELJICA 

PRIPOVEDUJE:  

KULTURNO DOPOLDNE 

februar 4-6 Katarina Košenina 20 Krištof, Jerman 6.2.2019 

 

OBISK KNJIŽNICE V OŠ 

PRESERJE PRI 

RADOMLJAH 

12.2. 2019  Ga Amanda Pokorn 18 Ljubi, Orehek 12. 2. 2019 

IGRA MUCA 

COPATARICA 

29. 3. 2019 3-5,4-6 Igralska skupina Mlinček 

 

33 Ljubi, Orehek, Krištof, 

Jerman 

29. 3.2019 

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..) 

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

PGD RADOMLJE 

 

oktober Bigec, Štrajhar, 

Pavlič, Novak, Ljubi, 

Orehek, Krištof, 

1-2,2-3,3-5,4-6 

spoznajmo poklic, izvedba evakuacije. evakuacija 5.10., 

ogled Gasilskega 

doma 12.10. 

VRTEC MLINČEK 

 

šol. leto Lavtižar, Novak, 

Ljubi, Orehek, 

Krištof, Jerman 

kros ob tednu otroka,  obiski, igra, druženje. realizirano 
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 2-3,3-5,4-6 

VRTEC GAJ 

 

šol. leto Krištof,  4-6 

Ljubi, Orehek, 3-5 

druženje, igra 24.10. 2018 

ČEBELARSKO DRUŠTVO 

DOMŽALE 

november 

2018 

Bigec, Štrajhar, 

Pavlič, Novak, Ljubi, 

Orehek, Krištof,  

1-2,2-3,3-5,4-6 

uporabiti pravi slovenski med, pogovor z otroki realizirano 16. 11. 

OŠ PRESERJE PRI 

RADOMLJAH 

šol. leto Ljubi, Orehek, 

Krištof,  3-5,4-6 

predstava v OŠ: Skrivnostna skrinja 

obisk 1. razreda v vrtcu (dramatizacija Grad gradič),  

obisk šolske telovadnice- vadbena ura z prvošolci, 

obisk v 1. razredu 

obisk knjižnice 

11.12. 

18.4. 

8.5. 

5.6. 

12.2.2019 

ZD DOMŽALE- OBISK 

MEDICINSKE SESTRE 

april Krištof,  4-6 kako poskrbeti za zdravje realizirano 

22.5.2019 

GEOLOŠKI INŠTITUT- 

obisk v vrtcu 

 

pomlad Krištof, 4-6 sestava zemlje, kamnine, fosili, delovanje 

vulkana (geologija za najmlajše - predstavitev) 

realizirano 

9.4.2019 

POLICIJSKA POSTAJA 

DOMŽALE 

maj 2019 Krištof, 4-6 vzgoja za varstvo v prometu, obisk policista realizirano 9.5. 

DU RADOMLJE, ŠOLA 

ZDRAVJA 

pomlad 2019  Telovadimo skupaj, medgeneracijsko sodelovanje realizirano 

5.6.2019 
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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 vzgojni zbor Bigec, Štrajhar, Pavlič, Lavtižar, 

Novak, Ljubi, Orehek, Krištof 

30.8.2018,  

junij 

 

 

Vrtec Domžale strokovni aktivi Bigec, Štrajhar, Pavlič, Lavtižar,  

Novak, Ljubi, Orehek, Krištof 

november, 

februar, maj 

 

 

Vrtec  Domžale, ga. Andreja Širca 

Čampa 

HACCP Bigec, Štrajhar, Pavlič, Lavtižar, 

Novak, Ljubi, Orehek, Krištof 

8.1. 2019  

 

Vrtec Domžale Ogled filma Svobodna šola in 

pogovor z Robijem Krofličem 

Jerman, Ljubi 22.11.   

Vrtec Domžale, Tinkara Avsec Predstavitev dela v Irskih vrtcih Bigec, Štrajhar, Ljubi, Orehek, 

Lavtižar, Pavlič, Novak, Jerman 

8.1.2019  

 

Posvet o vzgoji- Supra Gibalne dejavnosti v vrtcu Krištof 29.1.2019  

 

Vrtec Domžale, Saša Šinkovec Komunikacija z glino Ljubi 14., 15. januar 

2019 
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Vrtec Domžale, Kaja Ljubi 

 

Ustvarjalni gib Ljubi, Jerman 13. marec 2019  

Vrtec Domžale, Renata Capuder Fizika v vrtcu Ljubi 11. 4. 2019 

 

 

Vrtec Domžale, mag. Nataša Prebil 

 

Ustrezna skrb za glas Jerman 12.3. 2019  

Vrtec Domžale, Lavtižar Odkrivanje Kamniških pravljičnih 

poti 

Jerman 25.10, 26.3.  

 

Ministrstvo za kulturo Kulturni bazar 

 

Krištof 4.4.2018  

Tematska konferenca Pomen in značilnosti timskega dela 

na ravni oddelka in vrtca 

Jerman 2. in 16. 4. 

2019 

 

Vrtec Domžale, DATA INFO, 

Bogdan Popovič 

GDPR Bigec, Štrajhar, Pavlič, Novak, 

Ljubi, Orehek, Krištof, Koščak 

28. 5.2019 
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VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

Odkrivajmo Kamniške pravljične 

poti 

Tadeja Lavtižar od septembra do junija realizirano 

 

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

VZGOJITELJICA: Andreja Bigec POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Marta Štrajhar 

- skrb za urejenost igralnice in garderobe 

- skrb za oglasno desko 

- urejanje igrišča 

- skrb za avdiovizualna sredstva 

- skrb za urejenost pisarne in pisarniškega materiala 

- nadomeščanje vodje v enoti 

- predstavnik za prehrano       

                          

- skrb za urejenost igralnice, sanitarij, garderobe, brisanje prahu 

- redno nameščanje WC papirja, brisač, mila 

- razkuževanje igrač in preoblačenje ležalnikov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- naročanje in urejanje čistil, materiala… 

- skrb za likalnico 

- urejanje igrišča 

- občasno urejanje lope z zunanjimi igračami in skladišča v kleti 

 

VZGOJITELJICA: Martina Pavlič / Tadeja Lavtižar 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Mojca Novak 



 

 

 347 

- skrb za urejenost igralnice in garderobe 

- skrb za oglasno desko 

- pometanje na igrišču 

- skrb za likovni kotiček in lutke 

- skrb za požarno varnost, sodelovanje z gasilci + izvedba evakuacije 

- vodenje inventure 

 

- skrb za urejenost igralnice, sanitarij, garderobe, brisanje prahu 

- redno nameščanje WC papirja, brisač, mila 

- razkuževanje igrač in preoblačenje ležalnikov 

- pometanje 

- skrb za prvo pomoč in CZ 

- občasno urejanje lope z zunanjimi igračami in skladišča v kleti 

- skrb za zunanje rože 

VZGOJITELJICA: Jana Ljubi POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Ivanka Orehek 

- skrb za urejenost igralnice in garderobe 

- skrb za oglasno desko 

- urejanje atrija 

- urejanje in skrb za knjižni kotiček 

- sodelovanje s TD 

- predsednica sindikata vrtca Domžale  

- skrb za urejenost igralnice, sanitarij, garderobe, brisanje prahu 

- redno nameščanje WC papirja, brisač, mila 

- razkuževanje igrač 

- preoblačenje ležalnikov 

- skrb za likovni in lutkovni kotiček 

- skrb za požarno varnost 

- občasno urejanje lope z  zunanjimi igračami in skladišča v kleti 

VZGOJITELJICA: Miranda Krištof POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Eva Jerman 

- urejenost igralnice, garderobe 

- skrb za oglasno desko 

- skrb za urejenost igralnice, sanitarij, garderobe, brisanje prahu 

- redno nameščanje WC papirja, brisač, mila 
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- pometanje na igrišču 

- skrb za omare v pisarni 

  (zapisniki, akti, obrazci…) 

- skrb za digitalni fotoaparat, kamero in računalnik  

- org. vodenje enote 

 

- razkuževanje igrač  

- pometanje  

- skrb za glasbeni kotiček 

- skrb za športni kotiček 

- občasno urejanje lope z zunanjimi igračami in skladišča v kleti 

POMOČNICA/IK VZG.: Sandra Kregar/Tanja Koščak 

- POMOČ VZGOJITELJICI ALI POMOČNICI V 

SKUPINI Z OTROKI, 

- POMOČ PRI UREJANJU IGRALNICE IN 

SANITARIJ 

- vodenje »Biba pleše« 

- BRISANJE PRAHU V VELIKI GARDEROBI 

(OMARE) 

- pometanje  

- občasno urejanje lope z zunanjimi igračami in skladišča v kleti 

 

Datum:  5.6.2019                                                        ŽIG:  

    Podpis vodje enote: Miranda Krištof 

                                                                                                                                                                            Podpis ravnateljice: 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ENOTE  KRTEK 
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KRAJŠA EVALVACIJA LDN ENOTE KRTEK 

 

Evalvacija pedagoško organizacijskega dela v enoti Krtek za šolsko leto 2018/2019 

 

Pedagoško delo 

Za leto, ki je za nami smo strokovne delavke  za otroke pripravile raznolik in obširen letni načrt. Za večino dejavnosti smo izhajale iz interesa  

otrok. Veliko dejavnosti je bilo skupnih v vseh starostnih skupinah, nekatere pa so družile skupine posameznih starostnih skupin. Za izvedbo smo 

veliko koristile zunanji prostor, ki omogoča več možnosti za gibanje, opazovanje in učenje skozi izkušnje. 

V delo oddelkov smo vključevale tudi starše, ki so se odzvali v zelo velikem številu. Kot vsako leto so po skupinah potekala srečanja s starimi 

starši. Spoznavali smo tudi širše okolje, našemu vabilu so se odzvali iz glasbene šole Parnas, nogometnega kluba Domžale, košarkarskega kluba 

Helios, zdravstveni delavci, gasilci in mnogi drugi, ki smo jih povabili medse. Otroci so ob srečanjih doživeli prijetno izkušnjo in se naučili 

marsikaj novega. 

Strokovne delavke so skozi vse leto svoje znanje nadgrajevale z izobraževanjem, ki ga je omogočil Vrtec Domžale, nekatere pa so si programe 

izobraževanja poiskale  tudi pri drugih ponudnikih. Nekatere strokovne delavke  enote so izvajale interno izobraževanje na nivoju zavoda.  

Redno smo izvajale tudi delovne sestanke na nivoju enote, na katerih smo se dogovarjale o izvajanju nalog ki nas čakajo v  posameznem 

obdobju. 

Sledile smo strateškim ciljem in prioritetnim nalogam vrtca Domžale. 

Sodelovali smo pri razstavi ob 70. letnici vrtca Domžale, pripravili stojnico in program v Češminovem parku. Dve strokovni delavki sta bili letos 

vodji strokovnega aktiva za zaposlene, tri strokovne delavke so izvedle interno izobraževanje. 

Ena strokovna delavka je  z otroki sodelovala na veči mednarodnih likovnih natečajih, na katerih so otroci dosegli prva druga in tretja mesta. 

V mesecu maju smo pred vrtcem postavili forma vivo na temo fizika. 

Povezali smo se s Planinsko zvezo Slovenije in odšli na nekaj planinskih pohodov, ki so bili za naše otroke brezplačni. 
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Sodelovanje s starši je bilo skozi celo leto zelo dobro, v velikem številu so se udeleževali vseh skupnih prireditev, pogovornih ur in sestankov. 

 

Organizacijsko delo 

Delo je potekalo nemoteno, za pokrivanje bolniških odsotnosti smo dobili ustrezno nadomestilo. Večjih bolniških odsotnosti pri strokovnih 

delavkah ni bilo. Na daljši odsotnosti zaradi bolezni so bile čistilke in občasno delavka v kuhinji. 

V enoti so vseskozi potekla manjša vzdrževalna dela. V maju smo v kopalnicah sob 1,2 in 3 odstranili neuporabne blatekse in jih nadomestili s 

splakovalnikom in pisoarjem, za potrebe starejših otrok pa smo v kopalnici sob 3 in 4 eno manjše stranišče zamenjali z velikim.  

Med dežurnimi dnevi pred prazniki je bilo vedno prisotno manj otrok od vpisanih, tako , da je bilo potrebno še dodatno združevati skupine. 

Jeseni smo na vrtu zasadili novo drevo, ki bo omogočalo nekaj dodatne sence. 

Dobili smo tudi veliko novih sredstev za igro, ki otrokom omogočajo raziskovanje in učenje. 

Strokovne delavke v enoti smo s svojim delom, medsebojnim sodelovanjem, sodelovanjem s starši in okoljem zelo zadovoljne. Spoznale smo, da 

se z nasmehom in prijaznostjo, empatijo in vztrajnostjo da doseči vse zastavljene cilje  in vsebine, kar nam daje  potrditev, da smo dobro delale. 

 

Andreja Matkovič, vodja enote 
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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 2018/2019 

 ENOTA: Krtek 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

1-2 let Špela Zemljič Kociper Maja Novak g. Robert Knez 

1-2let Karin Ropotar 

(do prihoda Nine Fortuna) 

Dragana Ristić 

(do prihoda Mateje Kržič) 

Ga. Karmen Kaljevič 

2-3let Jana Strojan Jasmina Trebušak Ga.Katka Močnik 

2-3let Katja Frol Štefan Simona Kunavar g. Matej Oražem 

3-4let Katarina Košenina Saša Verbič Oštir                g. Iztok Vozelj 
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3-4let Anja Bešter Mateja Vrhovnik  Ga. Nina Jarc Vertovec 

3-5let Slađana Trapič Tina Jordan Ga jana lončar 

3-5let Janja Dragar Ribič Barbara Gorič g. Zupančič Martin 

4-6let Andreja Matkovič Martina Svetlin Ga. Karmen Kaljevič 

4-6let Slavica Perpar Ibrčič Valentina Lukan Ga. Klavdija Ravnikar 

5-6let Kaja Ljubi Mateja Gabor g. Simon Rupnik 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI:  

 

G:Iztok Vozelj 

 

VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU: 
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»V Krtku delimo objeme, znanje, nasmehe in si vzamemo čas za igro.« 

Skušali bomo doseči dobro medsebojno sodelovanje, pozitivno klimo in zadovoljstvo na vseh ravneh. 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE  

 

 

1. KOMUNIKACIJA 

- komunikacijske veščine med udeleženci:  

• otrok-vzgojitelj-starš 

• poslušati, slišati,  

• čuječnost…. 

2. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

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

-  Etika, morala in vrednote 

3. FIZIKA, v teoriji in praksi v vrtcu 

      - izobraževanje,  

 - izmenjava dobrih praks,  

 - uporaba didaktičnih sredstev in iger   

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 - Igralnica in igrišče kot inovativni in               

              spodbudni učni okolji 

 - Funkcionalni igralni kotički  

5. ZDRAVJE 
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- aktivnosti na prostem 

- sodelovanje z ZD Domžale 

- pestra in zdrava prehrana 

6. DELOVNA VZGOJA 

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

 - delovna akcija (marec 2019) 

7. EKOLOGIJA 

 - ločevanje odpadkov,  

 - zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov 

 

 

 

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 

-medsebojno povezovanje in druženje med oddelki-dobra klima 

-praznovanja  

-bralnice pod krošnjami 

-zbiralna akcija starega papirja in zamaškov 

-ekološko osveščanje 
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-pošiljanje novoletnih voščilnic starejšim v kraju in bivšim upokojenim sodelavkam in varovancem MGC Domžale 

 

 

 

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

 

 

-VREDNOTE KOT DEL VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA 

-prijaznost 

-srčnost 

-poštenost 

-vljudnost 
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PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

Kamen, kamenček Karin Ropotar, 

Anja Bešter 

2-4let Celo leto Razvijanje otrokove igre, 

naravoslovnega raziskovanja in 

domišljije preko naravnih materialov 

(kamni, kamenčki).  

 

Realizirano skozi celo leto 

Kako nastane knjiga? K. Košenina 3 – 4let November – 

Januar 

Otrokom približati spošljiv odnos do 

knjige. 

Z otroci izdelati knjigo, ki vsebuje 

tudi njihovo delo.  

Realizirano v mesecu novembru- 

predstavitev knjige konec januarja 

in v februarju             (18 otrok) 

 

MOJ ZVEZEK K. Ljubi 

M. Gabor, 

A Lovšin 

5-6 let oktober 2018 

– junij 2019 

Pridobivanje orientacije na listu, 

veselje do reševanja nalog in 

navajanje na skrb za svoje stvari. 

Realizirano: 

oktober 2018–junij 2019 

Brez zmede do 

abecede 

Slavica Perpar 

Ibrčič 

Valentina Lukan 

 

4 – 6let 

september – 

junij 

-  razvijanje zgodnje 

 pismenosti skozi igro in dejavnosti. 

Realizirano  skozi vse leto 

Palček Bralček S. Perpar Ibrčič, 

V. Lukan 

M.Svetlin 

 

4 – 6let 

september - 

junij 

 

- sodelovanje s starši in 

knjižnico Domžale, 

- samostojno pripovedovanje. 

 

Realizirano vod oktobra do 

februarja z zaključki v aprilu 2019 
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K. Ljubi 

M.Gabor 

Mali sonček Vse od 2-6let Skozi celo 

leto 

2-6 169 

 

Realizirano skozi vse leto 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

Skupno dopoldne s 

ČEBELAMI  in POLŽI 

Jana Strojan 

Jasmina Trebušak 

1x mesečno  1-6 53 Realizirano (celo leto) 

Biba se giba Jana Strojan Skozi celo šolsko leto 1-2 14 Realizirano (celo leto) 

Rajanje pri sončkih Jana Strojan Skozi celo šolsko leto 1-2 14 Realizirano (celo leto) 

Kostanjčkov piknik Jana Strojan 

Jasmina Trebušak 

Jesen 2018 1-2 14  

5. 10. 2018 

Novoletni ples vse December 2018 1-6 197 21. 12. 2018 
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Pustovanje vse 5. 3. 2019 1-6 197 5. 3. 2019 

Gibalček Š. Zemljič Kociper 

M. Novak 

Celo leto 1 - 2 14 realizirano okt.-jun. 

 

Igre razvijanja 

čuječnosti-biti tukaj in 

zdaj 

Karin Ropotar Skozi celo leto 2-3 14 Realizirano skozi celo leto 

Igre na snegu vse Zima 2018/19 1-6 197 Realizirano januar 2019 

 

Moj kraj 

 

Karin Ropotar, Dragana 

Ristić 

Skozi celo leto 2-3 14 Realizirano skozi celo leto 

Teden otroka 

 

vse       oktober 1-6 197 Realizirano 1- 7 oktober 2018 

Naredi dobro delo in 

spremeni svet 

Karin Ropotar Skozi celo leto 2-3 14 Realizirano skozi celo leto 

Bralnice pod krošnjami Karin Ropotar, Dragana 

Ristić 

Skozi celo leto 2-3 14 Realizirano skozi celo leto 

Mala biba pleše Tina Jordan  Celo leto 

 

2 – 3  59 24. 10., 29. 11. 2018, 27. 2., 

4. 4., 24. 4., 29. 5. 2019. 
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Bralnice pod krošnjami 

 

Katja Frol Štefan, 

Kunavar 

Pomlad, poletje 2 – 3 14 Realizirano 

Kosilo na prostem vse Maj 2019 1-2 let 197 6.6.2019 

 

Forma viva vse April 2019 1-6let 197 Maj,junij 2019 

 

Delovna vzgoja  vse Celo leto, enkrat 

tedensko 

1-6 197 -realizirano v vseh skupinah 

skozi vse leto 

Biba pleše Barbara Gorič 

Kaja Ljubi 

1 X mesečno 3 – 5 

4-6 

59 

44 

Realizirano oktober -maj 

Po lužah Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

Pomlad 2019 3 - 5 20 6. 11. 2018 

Palačinkin dan J. Dragar Ribič 

A. Matkovič K. Ljubi 

Oktober 2018 3 - 5 62 5. 10. 2018 

Igralni dnevi  Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

Celo leto 3 - 5 20 realizirano okt. – jun. 

Vožnja s kolesi Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

Pomlad 2019 3 - 5 20 16. 4. 2019 

Ohranimo drevo Janja Dragar Ribič Celo leto 3 - 5 20 realizirano okt. – jun. 
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(ekološko osveščanje) Barbara Gorič 

Igre na snegu vse Zima 2018/2019 

 

1- 6  18. 1. 2019 

Pravljična joga Barbara Gorič 2 x mesečno 

 

3 - 5 20 realizirano okt. – jun. 

 

Kros Prijateljstva 

 

 

J. Dragar Ribič 

A. Matkovič, K. Ljubi 

S. Perpar Ibrčič 

Jesen 2018 3 - 6 87 1. 10. 2018 

Ustvarjalnice v naravi Janja Dragar Ribič 

Andreja Matkovič 

S. Perpar Ibrčič 

Celo leto 3 - 6 87 17. 10. 2018, 5. 12. 2018, 

25. 2. 2019, 25. 4. 2019 

 

Praznični teden Janja Dragar Ribič 

Andreja Matkovič 

Kaja Ljubi 

December 2018 3 - 6 65 17. 12. – 21.12. 2018 

Pravljična čajanka Janja Dragar Ribič 

 

December 2018 3 - 5 20 20. 12. 2018 

Karaoke Janja Dragar Ribič 

Andreja Matkovič 

Januar 2019 3 - 6 64 16.1.2019 
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Kaja Ljubi 

Recital za otroke J. Dragar Ribič 

A. Matkovič, K. Ljubi 

S. Perpar Ibrčič 

Februar 2019 3 - 6 84 7.2.2019 

Sprehod z dežniki Janja Dragar Ribič 

Andreja Matkovič 

Kaja Ljubi 

Februar 2019 3 - 6 64 11. 4. 2019 

Ples snežink ob 

zasneženem vremenu 

Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

Zima 2019 3 - 5 20 24.1.2019 

 

Ples Kresničk Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

September 2018 3 - 5 20 12. 9. 2018 

 

Kino dan Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

December 2018 3 - 5 20 17. 12. 2018 

 

Mažoretni ples Hana Burnik 

 

Februar 2019 3 - 5 20 11. 2. 2019 

Izštevanke, 

deklamacije, uganke in 

nagajivke za vsak dan: 

literarno - jezikovni 

kotiček 

Janja Dragar Ribič 

 

Celo leto 3 - 5 20 realizirano okt. – jun. 
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Mali ekolog  K. Košenina 

S. Oštir Verbič 

Celo leto 3 – 4 18 Realizirano (18 otrok) 

Gozdne igralnice K. Košenina 

S. Oštir Verbič 

Celo leto 3 – 4 18 Realizirano (18 otrok) 

Bralnice pod krošnjami K. Košenina 

S. Oštir Verbič 

Skozi celo leto 3 – 4 18 

 

Realizirano (18 otrok) 

Biba pleše T. Jordan Okt.- Maj 

 

3 - 4  Realizirano mala Biba pleše 

Za mlajše oddelke 

 

Miškin zvezek 

 

Trapić, Jordan 

 

Oktober - maj 

 

3 - 4 

 

19 

Realizirano od oktobra 2018 do 

junija 2019 

Spretnosti vožnje s 

kolesi in poganjalci 

 

Trapić, Jordan 

 

Maj 

 

3 - 4 

 

19 

 

16. 5. 2019 

 

Joga za otroke 

 

Jordan 

 

Oktober - maj 

 

3 - 4 

 

19 

Realizirano od oktobra 2018 do 

maja 2019 

 

 

Kostanjev  piknik 

 

Trapić, Jordan 

 

Oktober 

 

3 - 4 

 

19 

2. 10. 2018 

Naredimo si zdrav 

napitek 

 

Trapić, Jordan 

 

Oktober- februar 

 

3 - 4 

 

19 

Realizirano od oktobra 2018 do 

februarja 2019 



 

 

 365 

Igra z nestrukturiranim 

materialom 

 

Trapić, Jordan 

 

Oktober - maj 

 

3 - 4 

 

19 

Realizirano od oktobra 2018 do 

maja 2019 

 

Mini kros 

 

Trapić, Jordan 

 

Oktober 

 

3 - 4 

 

19 

1. 10. 2018 

 

Bralnice pod krošnjami 

 

Trapić, Jordan 

 

Oktober - maj 

 

3 - 4 

 

19 

Realizirano oktober- maj 

Druženje Sončkov, 

Polžev in Čebel 

A. Bešter 

J. Strojan 

S. Perpar Ibrčič 

okt. - maj 3 – 4  19 realizirano 

Polžek kuha  

 

A. Bešter 

M. Vrhovnik 

okt. - maj 3 - 4 19 realizirano 

 

Mali ekolog 

 

A. Bešter 

M. Vrhovnik 

okt. - maj 3 - 4 19 realizirano 

Dnevi rolanja s.Trapić pomlad 2019 (5 dni) 5-6 let 23 otrok  

14. 5.-22. 5. 2019 

Dnevi kolesarjenja K. Ljubi 

M. Gabor 

jesen 2018 ali pomlad 

2019 (5 dni) 

5-6 let 23 otrok 8. 10.–12. 10. 2018 
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Skupna druženja: 

Kresničke, Čmrlji in 

Žabice. 

K. Ljubi, A. Lovšin 

J. Dragar Ribič 

A. Matkovič, 

S Perpar Ibrčič 

oktober 2018 – maj 

2019 

5-6 let 82 otrok 10. 2018 (kros), 2. 10. 2018 

(dežniki), 5. 10. 2018 (palačinkin 

dan), 4. 12. 2018 (Grad 

Gradiček), 12. 12. 2018 

(pravljično dopoldne), 18. 12. 

2018 (Netopir Kazimir), 20. 12. 

2018 (čajanka), 7. 2. 2019 

(recital), 11. 4. 2019 (Sprehod po 

dežju); maj ali junij 2019 (izlet 

do vagona). 

Praznovanje rojstnih 

dni - FIRBCOLOGI 

Slavica Perpar Ibrčič, 

Valentina Lukan 

 

celo leto 4 - 6 20 Realizirano skozi vse leto 

Kolesarjenje Slavica Perpar Ibrčič, 

Valentina Lukan 

pomlad 4 - 6 20 6.-10.5.2019 

Druženje z mlajšimi Perpar Ibrčič, Lukan 

 

celo leto 4 - 6 54 realizirano 

Igralni dan in 

izposojevalnica igrač 

Slavica Perpar Ibrčič, 

Valentina Lukan 

ponedeljek 4 - 6 

 

20 realizirano 

Zum – zum krog Slavica Perpar Ibrčič, 

Valentina Lukan 

celo leto 4 - 6 20 realizirano 

Bralnice pod krošnjami Slavica Perpar Ibrčič, celo leto 4 - 6 20 realizirano 
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 Valentina Lukan 

Rolanje Slavica Perpar Ibrčič, 

Mateja Vrhovnik 

pomlad 4 - 6 7 20-24.5.2019 

Telovadba s Šolo 

zdravja 

Slavica Perpar Ibrčič, 

Valentina Lukan 

9. 10. 2018 4 - 6 20 9.10.2018 

Bralnice pod 

slamnikom »Poezija« 

Slavica Perpar Ibrčič, 

Valentina Lukan 

30. 1. - 13. 2. 2019 4 - 6 20 27. 5. 2019 

 

Kolesarjenje  A. Matkovič 

M. Svetlin 

pomlad 4-6 21  

1.6- 7.6..2019 

Lutkovna predstava za 

otroke Velika skrivnost 

Slavica Perpar Ibrčič, 

Valentina Lukan 

31. 1. 2019 

  4. 2. 2019 

4 - 6 16 

20 

realizirano 

 

Dnevi rolanja M. Svetlin 20.-24.5.2019 4-6 10 

 

realizirano 

Tečaj rolanja S. Trapić pomlad 2019 (5 dni) 5-6 let 13  14. 5.-22. 5. 2019 

 

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 

 

Dejavnost Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 
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OBISK SARE IN PSIČKE 

TAŠI 

Sara Šinko Vrtec Pomlad 2019 14+18 junij, 2019 

OBISK ZOBNE 

ASISTENTKE 

Zobna asistentka Vrtec Pomlad 2019 169 Realizirano v skupinah 2-6 

let 

Gledališki abonma Ku - kuc Vrtec Krtek Februar, maj 133 1.2. in 10. 5. 2019 

Dan za zdravje ZD Domžale Vrtec Domžale maj 61 16.5.2019 

Štirje letni časi Nuša Sotlar Igralnica Jesen, Pomlad 20 16. 5. 2019 

Obisk glasbenice ga. Bečaj Igralnica Jesen 2018 20  

Ljubiteljsko zbiranje 

dežnikov 

 g. Robert  Krtek Oktober 2018 150 2.10. 2019 

Tečaj angleščine za 

malčke 

Sama - Navitas Vrtec Domžale – enota 

Krtek 

Celo leto  Realizirano okt-maj 

Plesni tečaj Plesna šola Miki Vrtec Domžale – enota 

Krtek 

Celo leto  Realizirano okt-maj 

Jesenovanje Vrtec Domžale Kmetija Tavčar,  

Davčen in Ožbet 

oktober 2018 32 otrok 15. 10.–17. 10. 2018 

Otroški gledališki abonma KD Franca 

Bernika 

KD Franca Bernika 3x letno 64 otrok 24. 10. 2018, 14. 2. 2019, 15. 

4. 2019 

Plavalni tečaj Azimut Ljubljana Atlantis pomlad 2019 52 otrok 25. 3., 27. 3., 29. 3., 2. 4. in 

4. 4. 2019 
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Obisk zdravnice mag. Renata 

Rajapakse 

Vrtec Januar 2019 18 17.1. 2019 (15 otrok) 

Obisk košarkašev Heolios Suns – 

Gašper Papež 

Vrtec Maj 2019 18 28. 5. 2019 (17 otrok) 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

V gozd Jesen, pomlad Sončki Jana Strojan Otroci opazujejo in 

raziskujejo v gozdu.   

21. 5. 2019 

Do Kamniške Bistrice Pomlad Sončki Jana Strojan Otroci opazujejo okolico 

vrtca in se sprehodijo do 

reke.  

16. 4. 2019 

Do kmetije Pomlad Sončki Jana Strojan Otroci opazujejo domače 

živali 

 

8. 5. 2019 

Sprehod do reke V vsakem letnem 

času (jesen, zima, 

pomlad, poletje) 

Pikapolonice Karin Ropotar Otroci opazujejo 

spreminjanje narave na 

istem mestu, v vseh letnih 

časih. 

3. 10. 2018, 

19. 2. 2019. 

Obisk kmetije Pomlad 2019 Pikapolonice Karin Ropotar Otrok spozna delo in živali 

na kmetiji. 

Zaradi slabega 

vremena realizirano v 

mesecu juniju. 
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Izlet do pravljične hišice Pomlad 2019 Pikapolonice Karin Ropotar Otrok spoznava pravljični 

svet in razvija vzdržljivost. 

Zaradi slabega 

vremena realizirano v 

mesecu juniju. 

Izlet do VAGONA Pomlad 2019 Gosenice Katja Frol Štefan Opazovanje narave, 

gibanje na svežem zraku, 

hoja v koloni 

Realizirano april, junij 

2019 

 

Izlet do palčkove hišice Pomlad 2019 Gosenice Katja Frol Štefan Hoja po gozdu, opazovanje 

gozda, spoznavanje gozda 

Realizirano junij 2019 

 

Izlet v neznano Jesen 2018 Kresničke Janja, Barbara -sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 

9. 6. 2018 

Izlet ob Kamniški 

Bistrici  

Zima 2018 Kresničke Janja, Barbara -sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 

- uživanje otrok v zimski 

idili 

16. 1. 2019 

Izlet do ribnika Študa Pomlad 2019 Kresničke Janja, Barbara -sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 

20. 2. 2019 

Izlet na Tabor Pomlad 2019 Kresničke Janja, Barbara - sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 

12. 4. 2019 

Pohod do vagona Pomlad 2019 Kresničke, 

Čmrlji, 

Žabe, 

Čebele 

Janja, Andreja, Kaja, 

Slavi 

- sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 

31.5. 2019 
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Ob Kamniški bistrici v 

vseh 4 letnih časih 

Okt. – Jun. Mravljice K. Košenina Opazovanje spreminjanja 

narave 

27. 9.2018 

20.2., 29..3.2019 

Junij 2019 

Izlet do vagona Maj 2019 Mravljice K. Košenina 

 

Otroci uživajo na izletu. 20.2.2019 (14 otrok) 

29.3. 2019 (16 otrok) 

Obisk »Palčkove hišice« Oktober 2018 Mravljice K. Košenina 

 

 8.11. 2018 (14 otrok) 

 

 

Izlet do vagona 

 

Marec 

 

3 - 4 

 

Trapić, Jordan 

Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 

 ( hoja, tek ) 

 

27. 3. 2019 

 

Zimski izlet do bajerja 

 

 

December 

 

3 - 4 

 

Trapić, Jordan 

Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 

Otrok spoznava bližnjo 

okolico 

 

 5. 12. 2018 

Skupno druženje pri 

Nacetu doma 

 

 

Oktober 

 

 

3 - 4 

 

Trapić, Jordan 

Otrok uživa in krepi dobre 

prijateljske odnose  v 

skupnem druženju  

 

4. 10. 2018 

 

Obisk cvetličarne 

Slovnik 

 

Januar 

 

3 – 4let 

 

Trapić, Jordan 

Otrok se seznanja z 

različnimi funkcijami 

bližnjega družbenega 

okolja, spoznava poklic 

 

15. 1. 2019 
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 cvetličarja in funkcijo 

cvetličarne. 

 

Izleti v okviru projekta 

MALI SONČEK 

 

Oktober- maj 

 

3 – 4let 

 

Trapić, Jordan 

 

Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja. 

Realizirano od oktobra 

2018 do maja 2019 

Sprehodi po Ihanu  celo leto polži Anja Bešter Spoznavanje in opazovanje 

narave skozi letne čase, 

sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja. 

realizirano 

(celo leto) 

 

Pohod na Križentaver  pomlad 2019 polži Anja Bešter Otroci se povzpnejo na 

prvo bližnjo vzpetino in s 

hojo urijo svojo vztrajnost 

in vzdržljivost.    

7. 6. 2019 

 

Daljši sprehod do vagona  pomlad 2019 polži Anja Bešter Otrok aktivno preživlja čas 

na prostem.  

realizirano 

(večkrat letno) 

 

Izlet do vagona skozi 

celo leto 

oktober 2018 – maj 

2019 

5-6 let K. Ljubi,A Lovšin Gibanje in bivanje v 

naravi. 

oktober 2018–maj 

2019 

Izlet na Križentaver jesen 2018 ali 

pomlad 2019 

5-6 let  K. Ljubi,A Lovšin Gibanje in bivanje v naravi 

ter osvojitev vrha hriba. 

junij 2019 

Izlet do skakalnice 

Zaboršt 

jesen 2018 ali 

pomlad 2019 

5-6 let K. Ljubi Spoznavanje bližnje 

okolice vrtca in navajanje 

na varnost v prometu. 

4. 10. 2018 
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Izlet na Tabor jesen 2018 ali 

pomlad 2019 

5-6 let K. Ljubi,A Lovšin Spoznavanje bližnje 

okolice vrtca. Omogočanje 

gibalnih dejavnosti. 

15. 2. 2019, 7. 5. 2019 

Kekčeva dežela 

 

Pomlad 2019 5-6 let K. Ljubi,A Lovšin Izlet v druge kraje 

Slovenije.  

4.6.2019 

Pohod na Tabor jesen, pomlad Čebele Slavica Perpar Ibrčič Razvijanje vztrajnosti pri 

hoji, veselja do bivanja v 

naravi. 

11. 9. 2018 

 

Ob Kamniški Bistrici jesen, pomlad Čebele Slavica Perpar Ibrčič Spoznavanje naravnih 

virov v okolici vrtca. 

19. 9. 2018 

 

Tehnični muzej Bistra pomlad Čebele 

Čmrlji 

Slavica Perpar Ibrčič, 

Andreja Matkovič 

Otrok prepoznava in 

uporablja tehnične 

predmete in procese. 

Poštni muzej Slovenije 

27.12.2018 

Akvarij Piran(zaključni 

izlet) 

pomlad Čebele,Čmrlji Slavica Perpar Ibrčič, 

Andreja Matkovič 

Spoznavanje podvodnega 

sveta Jadranskega morja. 

13.6.2019 

grad Žužemberk pomlad Čebele,Čmrlji Slavica Perpar Ibrčič, 

Andreja Matkovič 

Oblikovanje osnove za 

dojemanje zgodovinskih 

sprememb. 

27.11.2018 

Izlet v Študo jesen Čmrlji  Andreja Matkovič -negovanje med 

vrstniškega prijateljstva  

4.10.2018 

Izlet do Zaboršta zima Čmrlji Andreja Matkovič -ogled skakalnice 

 

20.2.2019 



 

 

 374 

2x izlet z PZS Glede na termin 

PZS 

Čmrlji 

Čebele, 

Mravlje,Žabe 

Andreja Matkovič 

Slavica Perpar Ibrčič, 

Lovšin, Košenina 

-spoznavanje planinskih 

poti 

-druženje 

Planina 5.4.2019 

Ušte   7.5.2019 

Gobavica 6.6.2019 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

Starševska izmenjevalnica  29. 11. 2018 Starši ob pomoči vzgojiteljic 1-6 let - nerealizirano zaradi ne 

interesa staršev 

 

Z dedkom in babico Pomlad 2019 Jana Strojan 

Jasmina Trebušak 

1-2 let 14 19. 4. 2019 

Zimsko druženje Januar 2019 Jana Strojan 

Jasmina Trebušak 

1-2 let 14 22. 1. 2019 

Zaključno druženje s starši maj 2019 Jana Strojan 1-2 let 14 21. 5. 2019 
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Jasmina Trebušak 

Sončkov nahrbtnik Skozi celo šolsko 

leto 

Jana Strojan 

Jasmina Trebušak 

1-2 let 14 Realizirano (celo leto) 

Zbiranje starega papirja Jesen, pomlad Vrtec Krtek 

 

1-6let 197 8.10 - 10. 10 2018; 

23. 4. - 26. 4. 2019 

Prednovoletno druženje 

(delavnice in druženje) 

December 2018 Karin Ropotar, Dragana 

Ristić 

2-3 14 12. 12. 2018 

Športno popoldne April 2019 vse 1-6 197 

 

15.4.2019 

Nahrbtnik gre domov  Skozi celo leto Obe strokovni delavki 

 

2-3 14 Realizirano skozi celo leto 

Druženje s starimi starši (v 

dopoldanskem času) 

Skozi celo leto Karin Ropotar, Dragana 

Ristić 

2-3 14 23. 1., 19. 3.,26. 3., 

29. 3.,9. 5., 31. 5. 2019. 

Zaključno srečanje (Sprehod 

do pravljične hišice in  

»mini« piknik) 

Junij 2019 Karin Ropotar, Dragana 

Ristić 

2-3 14  

10. 6. 2019 

Skupaj v gore 

 

April Vzgojiteljice Vrtca Domžale 3-6  11 13.4.2019 

Zaključek leta 

 

Junij 2019 Frol Štefan, Kunavar 2 - 3 14 Realizirano junij 2019 
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Dopoldne z babico in dedkom Pomlad 2019 Janja, Barbara 3 - 5 20 12. 2. 2019 

 

Čistilna akcija 

 

Pomlad 2019 vse 1-6 197 realizirano 

Zimska pravljica Zima 2019 Janja, Barbara 3 - 5 20 30. 1. 2019 

 

Zaključni izlet s starši Pomlad 2019 Janja, Barbara 3 - 5 20 junij, 2019 

 

Izposojevalnica igrač Celo leto Karin Ropotar 3 - 5 20 realizirano 

 

Premisli in ustvarjaj Okt. – April  K. Košenina 

S. Oštir Verbič 

3 – 4 17 družin Od oktobra do marca 

(razstava v mesecu marcu) 

Zaključno srečanje 

 

Junij 2019 K. Košenina 

S. Oštir Verbič 

3 - 4  31. 5. 2019 

Obisk bankirja November 2018 K. Hrnja 3 – 4 14 otrok 29. 11. 2018 

 

Prednovoletno srečanje z 

delavnico 

December 2018 K. Košenina 

S. Oštir Verbič 

3 - 4 11 družin 10. 12. 2018 
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Obisk medicinske sestre Januar 2019 B. Stegnar 3 - 4 15 otrok 15. 1. 2019 

 

Medgeneracijsko druženje Marec 2019 K. Košenina 

S. Oštir Verbič 

3 – 4 16 otrok 20. 3. 2019 

Obisk glasbenice Marec 2019 A. Černe Gregorič 3 – 4 16 otrok 18. 3. 2019 

 

Obisk frizerke April 2019 B. Karner 3 – 4 15 otrok 1. 4. 2019 

 

Praznični vlak  

(izlet do Kamnika) 

December 2018 A. Bešter 

M. Vrhovnik 

3 – 4let 19 13. 12. 2018 

Zaključno srečanje s starši  

 

junij 2019 A. Bešter 

M. Vrhovnik 

3 – 4let 19 12. 6. 2019 

Izlet z babicami in dedki oktober 2018 ali 

pomlad 2019 

K. Ljubi 

M. Gabor 

5-6 let 23 4. 10. 2018 

Zimsko srečanje s starši december 2018 ali 

januar 2019 

K. Ljubi 

M. Gabor 

5-6 let 23  

19. 12. 2018 

Zaključno srečanje maj 2019 ali junij 

2019 

K. Ljubi 

M. Gabor, Lovšin 

5-6 let 23  

31. 5. 2019 
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Predpraznična delavnica   november Perpar Ibrčič, Lukan 4 – 6let 20 20. 11. 2018 

 

Medgeneracijsko dopoldne januar Perpar Ibrčič, Lukan 4-6 let 20 1.2. 2019 

 

Razstava v Knjižnici 

Domžale 

10. 10. 2018 vse 1 – 6let 197 10. 10. 2018 

Zaključno srečanje s starši v  

Kulturnem domu Ihan 

junij Perpar Ibrčič, Lukan 4 – 6let 20 12. 6. 2019 

 

Pravljični  potep  December 2018 Andreja Matkovič 

Martina Svetlin 

4-6 let 21 13.12.2018 

Zaključno srečanje za otroke  

 

Junij  2019 Andreja Matkovič 

Martina Svetlin 

4-6 let 21 14.6.2019 

Dopoldne v družbi dedka in 

babice 

Maerc 2019 Andreja Matkovič 

Martina Svetlin 

4-6 let 21 17.4.2019 

Dan staršev Maj 2019 Andreja Matkovič 

Martina Svetlin 

4-6 let 21 23.5.2019 

Prednovoletna delavnica 

 

December 2018 Š. Zemljič Kociper 

M. Novak 

1 – 2let  

14 

12.12.2018 
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Dan staršev- zaključno 

srečanje 

Maj 2018 Š. Zemljič Kociper 

M. Novak 

1 – 2let 14 realizirano junij 2019 

 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

1. Sestanek za starše september vse 1-6 let  Realizirano v vseh 

skupinah 

Pogovorne ure 1x mesečno vse  1-6 let  Realizirano mesečno v 

vseh skupinah 

2. Sestanek za starše Januar  ali februar    

2019 

vse 1-6 let  Realizirano v vseh 

skupinah 

 

 

 

 

 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 
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Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

Mini lutkovni abonma Pomlad 

2019 

1-5let Gledališče KU KUC 133 Jana Strojan 1. 2. 2019 in 10. 5. 

2019 

Predstava vzgojiteljic Vrtca 

Domžale: LEŠNIK 

December 

2018 

Vse 1-6 Vzgojiteljice Vrtca Domžale 197 Jana Strojan 11. 12. 2018 

Obisk Božička December 

2018 

Vse 1-6 Vrtec Domžale 197 Jana Strojan 14. 12. 2018 

Lutkovna igrica Zima 2019 sončki Jana Strojan, Jasmina 

Trebušak 

14 Jana Strojan 18. 1. 2019 

Glasbena šola Parnas Februar 

2019 

sončki Glasbena šola Parnas 14 Jana Strojan 11. 2. 2019 

Obisk Knjižnice Ihan Pomlad 

2019 

sončki Knjižnica Ihan 14 Jana Strojan 24. 5. 2019 

Gregorjevo Pomlad 

2019 

Kresničke Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

20 Janja Dragar Ribič 12. 3. 2019 

Poslikava obraza Februar 

2019 

Kresničke 

Žabe, 

Čmrlji 

Nastja Učakar 64 Janja Dragar Ribič 

Kaja Ljubi 

Andreja Matkovič 

Realizirano junij 

2019 

Pisateljica pripoveduje Februar 

2019 

3- 4let Vrtec Domžale 64 K. Košenina Realizirano februar 
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Glasbeni koncert pomlad Čebele Glasbena šola Parnas 20 S. Perpar Ibrčič 11. 2. 2019 

 

MPZ Domžale September 

2018 

3-6let MPZ Domžale 169 Andreja Matkovič 27.9.2018 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..) 

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

Knjižnica Domžale  Celo leto Jana Strojan, sončki Celoletna izposoja knjig. 

Otrok ob knjigi doživi ugodje, veselje, zabavo, 

povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva 

pozitiven odnos do literature. 

Realizirano          

(celo leto) 

Gasilsko društvo Ihan-obisk 

gasilcev in evakuacijska vaja 

Oktober 

2018 

Vse 1-6 let Spoznavanje dela in pomembnosti gasilcev. 12. 10. 2019 

Fotograf pomlad Vse 1-6let Otrok se fotografira. 22. 3. 2019 

 

Glasbena šola Parnas Pomlad 2019 Jana Strojan,  sončki Otrok uživa v umetnosti (glasbi).  

11.2.2019 
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ZBIRANJE ZAMAŠKOV (za 

društvo Vesele nogice) 

Celo leto Vse 1-6let Z zbiranjem zamaškov pomagamo ljudem v stiski. Realizirano skozi 

vse leto 

Izdelava novoletnih voščilnic December 

2018 

Vse 1-6 let Pošiljanje novoletnih voščilnic starejšim v kraju in 

bivšim upokojenim sodelavkam in varovancem 

MGC Domžale. 

Realizirano v 

decembru 

Ogled čebelnjaka  November 

2019 

Janja Dragar Ribič, 

Kresničke 

Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi 

funkcijami. 

15. 11. 2018 

 

Obisk kmetije Sojer Pomlad 2019 Janja Dragar Ribič, 

Kresničke 

Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi 

funkcijami. 

 

20. 9. 2018 

Obisk starejših občanov v 

kraju 

Pomlad 2019 Janja Dragar Ribič, 

Kresničke 

Razvijati občutek za solidarnost, medsebojna 

pomoč. 

9. 10. 2018 

Sprehod s policistom 

spoznavanje varnih poti v 

okolici vrtca 

September S. Trapič, miške Spoznati poklic policista. Vzgoja za varnost v 

prometu 

Realizirano, 18. 9. 

2018 

Knjižnica Ihan Vse leto Andreja Matkovič, 

Čmrlji 

-spoznavanje knjižnice, delo knjižničarke 

-izposoja knjige,pravljične urice 

Realizirano skozi 

vse leto 

PP Domžale  pomlad Andreja Matkovič, 

Čmrlji 

-varnost v cestnem prometu-sprehod po šolskih 

poteh 

13.5.2019 

Prestavitev poklica: PEK Pomlad 2019 Mičo Matulini Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi 

funkcijami. 

26. 3. 2019 

Predstavitev pohodništva Jesen 2019 Martina Učakar Otrok spoznava značilnosti bližnjega (gore) 8. 10. 2018 
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Občina Domžale; nastop na 

občinskem prazniku 

pomlad Slavica Perpar Ibrčič, 

Čebele 

Otrok spoznava, da vsi pripadamo družbi in smo 

pomembni. 

17. 4. 2019 

 

Občina Domžale, rajanje z 

maskotami 

pomlad Slavica Perpar Ibrčič, 

Čebele 

Otrok razvija sposobnosti in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v 

prijateljskih odnosih. 

22. 5. 2019 

 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 

 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

Vrtec Domžale 1.strokovni aktiv - 12. 11. 2018 

-Vizija in strateški cilji 

-Čuječnost, etika in morala 

Vse strokovne delavke 12. -15.11.2018 2.5 

 

Vrtec Domžale 2.strokovni aktiv - 18. 2.. 2019 

-Vizija in stateški cilji 

-Pomen spanja in počitka, ter 

primeri dobre prakse v vrtcu 

Vse strokovne delavke 18.-21.2.2019 2.5 

 

Vrtec Domžale 3.strokovni aktiv- 13. 5. 2019 

-Vizija in strateški cilji 

Vse strokovne delavke 13.-16.5.2019 2.5 
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- Fizika, teorija in primeri dobre 

prakse 

Vrtec Domžale  HACCP  Prehrana v vrtcu Vse strokovne delavke 9. 1. 2019 

 

2.5 

Predavanje za strokovne delavce Ustrezna skrb za glas Jana Strojan, Jasmina Trebušak 12. 3. 2019 

 

3.5 

Vrtec Domžale 

Jana Julijana Pirman 

Vzgojiteljski zbor Vse strokovne delavke 20. 6. 2019 

30.8.2018 

1.5 

1.5  

Študijske skupine Formativno spremljanje 

otrokovega razvoja in napredka, s 

poudarkom na spremljanju 

socialno-čustvenih kompetenc 

Jana Strojan, Jasmina Trebušak 23. 10. 2018 8 

Vrtec Domžale Delovni sestanki enote Vse strokovne delavke 5. 9. ,3. 10., 

7.11., 

5. 12. 2018, 

10. 1.,7. 2., 7. 3., 

4. 4.,9.4., 

5.6. 2019, 

1.5 

Vrtec Domžale TEMATSKA KONFERENCA Karin Ropotar 

Janja Dragar Ribič 

2. 4. 2019 in     

16. 4. 2019 

8 
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K. Košenina 

Jana Strojan, Jasmina Trebušak, 

Trapić, K. Ljubi,Slavica Perpar 

Ibrčič, Š. Zemljič Kociper 

Vrtec Domžale- Tinkara Avsec 

 

Predstavitev dela v irskih vrtcih K. Ropotar, A.Matkovič 

S.Trapić,T. Jordan ,Anja Bešter, 

M. Vrhovnik, S. Perpar Ibrčič, 

V. Lukan 

19.3.2019 1.5 

Vrtec Domžale- Ana Gostinčar 

Blagotinšek 

Fizika v vrtcu Karin Ropotar, Anja Bešter ,K. 

Ljubi, Š. Zemljič Kociper 

11.4.2019 2 

Vrtec Domžale- Katja Frol Štefan Zdrav način življenja Ristić,Vrhovnik, Dragar Ribič, 

Gorič, Gabor 

31.1.1019 2.5 

Vrtec Domžale – Saša Šinkovec Komunikacija z glino  Gorič ,K. Ljubi,Svetlin 

 

14. in 15. 1. 

2019 

8  

Vrtec Domžale – Mira Vladimira 

Vrankar 

 Biba pleše 3 Dragar Ribič, Gorič Januar 2019 26.2.2019 

Vrtec Domžale-  

Fani Kunavar 

Matematika kot igra 2 K. Košenina, M. Vrhovnik 28. 2. 2018 2 

Vrtec Domžale – Tadeja Mišmaš  Kreativnost in varnost pri izvedbi 

poligonov in praktična delavnica  

Mateja Vrhovnik,Maja Novak Oktober 2018 

23.10.2018 

2 
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Vrtec Domžale Izobraževanje: Varstvo osebnih 

podatkov 

K. Košenina 

S. Oštir Verbič 

27. 5. 2019 1, 30 h 

 

Vrtec Kolezija Specialno-pedagoško delo z OPP Slavica Perpar Ibrčič 

 

29.11.2018 

30. 11. 2018 

realizirano 

Inštitut Integrum 

 

Ali pri nas govorimo o spolnosti? Slavica Perpar Ibrčič   8. 12. 2018 realizirano 

Edita Bah Berglez Timsko delo na nivoju oddelka in 

vrtca 

A. Lovšin  2. in 16. 4. 2019 8  

Ljudska univerza Šentjur 10. Slomškov simpozij – Varno in 

spodbudno učno okolje 

Slavica Perpar Ibrčič 

 

9. 11. 2018 realizirano 

Inštitut Vita Bona Sočutno varstvo otrok Slavica Perpar Ibrčič 

 

27. 2. 2019 realizirano 

 

 

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v gore…) 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

1.aktiv-Čuječnost Karin Ropotar 12. 11. 2018 

 

realizirano 
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Zdrav način življenja Katja Frol Štefan Januar, 2019 

 

realizirano 

Ustvarjalni gib v vrtcu Kaja Ljubi  14. Marec 2019 

 

realizirano 

 

 

 

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 

VZGOJITELJICA: Špela Zemljič Kociper 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Maja Novak 

-Predstavnica za prvo pomoč- kontrola omaric -Skrb za vrtne gredice pred vrtcem 

VZGOJITELJICA: Jana Strojan POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Jasmina Trebušak 

 

-urejanje omar z odpadnim, uporabnim materialom (hodnik v starem 

delu vrtca) 

-organizacija obiska zobne asistentke gospe Tine Kosec za obisk vseh 

skupin v enoti 

-delo v inventurni komisiji 

 

-urejanje športnega kabineta stari del 
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VZGOJITELJICA: Karin Ropotar POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Dragana Ristić 

-čVodenje Izposojevalnice iger, 

- pisanje mesečnih novic za lokalni časopis, 

- vodenje internega izobraževanja na ravni vrtca, 

- skrb za urejenost našega pedagoškega prostora, 

 

- dekoracija panojev – vhod 1, 

- zapiranje in odpiranje vhoda v vrtec (novi del), 

- sodelovanje pri vodenju Izposojevalnice iger, 

 

VZGOJITELJICA: Katja Frol Štefan POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Simona Kunavar 

-Skrb za knjižnico 

 

-Sindikat 

VZGOJITELJICA: Janja Dragar Ribič POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Barbara Gorič 

  

- predstavnik za civilno zaščito 

- skrb za urejenost vrtca in njegove okolice 

- -koordinator za zbiranje zamaškov 

 

- skrb za urejenost vrtca in njegove okolice 

- skrb za skupno omaro v pedagoški sobi 

- urejanje zunanje dekoracije 

- vodenje obogatitvene dejavnosti: Biba pleše 

VZGOJITELJICA: Slađana Trapić POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Tina Jordan 

-urejanje panoja z dekoracijami 

-urejanje čajne kuhinje 

-urejanje zunanje lope pred vrtcem 

 

-urejanje zunanjega panoja 

-vodenje plesnih uric Biba Pleše 
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VZGOJITELJICA: Anja Bešter POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Mateja Vrhovnik 

- skrb za urejenost vrtne ute 

- skrb za urejenost kabineta z različnim materiala 

-skrb za urejenost kabineta z različnim materialom  

-skrb za urejenost glasbene omare 

 

VZGOJITELJICA: Kaja Ljubi POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Mateja Gabor 

-Urejanje športnega kabineta novi del. 

-Urejanja atrija. 

-Urejanje okolice po košnji – pometanje asfalta in grabljenje travnika. 

-Odmetavanje snega. 

-Skrb za pretok vode vsak ponedeljek ob prihodu. 

 

 

-Urejanje športnega kabineta novi del. 

-Urejanja atrija. 

-Urejanje okolice po košnji – pometanje asfalta in grabljenje travnika. 

-Odmetavanje snega. 

-Skrb za pretok vode vsak ponedeljek ob prihodu. 

-Pregled igrišč stari in novi del. 

-Zlaganje perila. 

VZGOJITELJICA: Slavica Perpar Ibrčič POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Valentina lukan 

 

-urejanje gredice na igrišču (stari del vrtca), 

-mentorstvo 

-nadomeščanje vodje enote  

 

-urejanje brunarice na igrišču (stari del vrtca), 

 

VZGOJITELJICA: Katarina Košenina POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Saša Oštir Verbič 
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-  nadomeščanje vodje v času njene odsotnosti in pomoč pri delu 

-  skrb za oglasno desko pred igralnico 

-organizacija zbiranja starega papirja 

-skrb za zunanjo lopo na parkirišču 

 

 

VZGOJITELJICA: Andreja Matkovič POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Martina Svetlin 

-vodenje enote 

-naročanje sanitetnega materiala 

-odgovorna oseba za evakuacijo 

-urejanje zunanje gredice z rožami 

-urejanje panoja vhod 1 

 

Datum:30.5.2019     

                                                                                 ŽIG: 

 

Podpis vodje enote: Andreja Matkovič                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                       Podpis ravnateljice: Jana Julijana Pirman 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ENOTE MLINČEK 
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KRAJŠA EVALVACIJA LDN ENOTE MLINČEK 

 

 

Evalvacija letošnjega letnega delovnega načrta je pokazala, da smo Mlinčkovi v tem šolskem letu realizirali vse zastavljene cilje, ravno tako pa 

nam je uspelo uresničiti prioritetne naloge in vizijo naše enote. 

Uspešno smo izvedli kar nekaj skupnih projektov: 

Lenka se šeta, metla pometa, Bralnice pod krošnjami in Mali sonček. 

Izvajali smo dodatne in obogatitvene dejavnosti: 

Biba pleše, Mala Biba pleše, Igre in ideje brez meje, Gibalna abeceda, V svetu pravljic, Igre na snegu, rolanje in kolesarjenje, plavalni tečaj, 

jesenovanje, pustno rajanje, angleščina 

Strokovni delavci enote smo za otroke pripravili gledališko predstavo Pujsa imamo za soseda in ob kulturnem dnevu recital za otroke.  

Gledališko – lutkovni abonma smo letos v najstarejši skupini po nekaj letnem premeru, koristili v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah, 

mlajši dve skupini pa sta v sodelovanju z enoto Kekec gledališki abonma organizirali kar v enoti Mlinček in sicer pri gledališču Miš.  

Otrokom smo omogočili, da so na različnih izletih, pohodih, sprehodih in obiskih pridobivali veliko novih spoznanj in izkušenj. Veliko tega smo 

izkoristili kar v naši bližnji in širši okolici. Podali pa smo se tudi v Ljubljano v hišo eksperimentov in na ogled letališča Jožeta Pučnika. 

Obiskal nas je Božiček, pravljičarka, policist, fotograf, ljudska pevka Silva Kosec, Društvo upokojencev Radomlje različni kulturniki in ustvarjalci, 

predstavniki turističnega in kulturnega društva Radomlje. 

Sodelovanje s starši smo ves čas nadgrajevali z različnimi dejavnostmi. Vsak mesec smo imeli pogovorne ure, skupaj smo imeli jesenski 

kostanjčkov piknik, družili smo se ob novem letu in ob materinskem dnevu. Starši so komaj čakali na športni dan v mesecu aprilu, naša druženja 

ob koncu pa zaključujejo uspešno šolsko leto. 

Vsako leto povabimo tudi babice in dedke, ki se vabilu odzovejo v zelo velikem številu. Uspešno smo sodelovali z okolico, raznimi organizacijami 

in društvi. 

Strokovni delavci  smo se udeleževali vzgojnih zborov, strokovnih aktivov, delavnic z notranjimi izvajalkami in različnih izobraževanj. 
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Imeli smo nekaj daljših bolniških dopustov, vendar kljub vsemu strokovno delo ni trpelo. 

V prihodnjem šolskem letu bomo vse dobro uspele dejavnosti in projekte nadaljevali in dodali še kaj novega. 

Večjih kadrovskih sprememb ni bilo. V aprilu je Urška Miklavčič odšla v enoto Gaj, na njeno mesto je prišla Sara Obreza, v poletnih mesecih pa 

se s porodniškega dopusta vrača Saša Starič. 

Torej, šolsko leto zaključujemo zelo uspešno. 

Ob tem naj se zahvalim vsem svojim sodelavkam in sodelavcu, za vso pomoč, strpnost in razumevanje. 

 

 

                

Radomlje; 8. 6. 2019                                                              vodja enote:Damjana Rode 
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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 2018/2019 

 ENOTA: MLINČEK 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

4 – 6  Damjana Rode Gašper Cestnik 

 

Irena Senožetnik 

2 – 4  Maja Cerar Jeretina Petra Miklavc 

 

Anja Hrovat 

1,5 – 2,5  Dragica Repanšek Urška Miklavčič 

 

Matjaž Urlep 
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PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: Anja Hrovat 

VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE  

 

1. KOMUNIKACIJA 

- komunikacijske veščine med udeleženci:  

• otrok-vzgojitelj-starš 

• poslušati, slišati,  

• čuječnost…. 

 

2. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

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

-  Etika, morala in vrednote 

 

3. FIZIKA, v teoriji in praksi v vrtcu 

      - izobraževanje,  

 - izmenjava dobrih praks,  

 - uporaba didaktičnih sredstev in iger   

 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 - Igralnica in igrišče kot inovativni in               

              spodbudni učni okolji 
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 - Funkcionalni igralni kotički  

 

5. ZDRAVJE 

- aktivnosti na prostem 

- sodelovanje z ZD Domžale 

- pestra in zdrava prehrana 

 

6. DELOVNA VZGOJA 

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

 - delovna akcija (marec 2019) 

 

7. EKOLOGIJA 

 - ločevanje odpadkov,  

 - zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov 

 

 

 

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 
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 MALI SONČEK 

 BRALNICE POD KROŠNJAMI 

 LENKA SE ŠETA, METLA POMETA 

 EKOLOŠKI KOTIČEK 

 BRALNI PALČEK 

 BIBA PLEŠE 

 IGRE IN IDEJE BREZ MEJE 

 GIBALNA ABECEDA 

 V SVETU PRAVLJIC 

 IGRE NA SNEGU 

 PUSTNO RAJANJE 

 SKRB ZA ZDRAVJE 

 KOSTANJČKOV PIKNIK 

 SKUPAJ V GORE 

 ŠPORTNI DAN VRTCA DOMŽALE 

 STARŠEVSKA IZMENJEVALNICA 

 BOŽIČEK 

 IGRICA OB NOVEM LETU 

 RECITAL VZGOJITELJEV ENOTE OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

 PREDSTAVA VZGOJITELJEV ZA OTROKE 

 PGD RADOMLJE 

 ČEBELAR 

 FOTOGRAF 
 KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE 

 DRUŠTVO UPOKOJENCEV Radomlje 

 POLICIJA DOMŽALE 

 ENOTA KEKEC 

 ZBIRANJE ZAMAŠKOV 

 KNJIŽNICA DOMŽALE 
 ZD DOMŽALE 
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STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v letošnjem šolskem letu: 

 

 SKRB ZA DOBRO POČUTJE TER PRIJETNO IN SPROŠČENO VZDUŠJE VSEH OTROK 

 VSAKODNEVNO SODELOVANJE  S STARŠI; 

 POVEZOVANJE VRTCA, DRUŽINE IN OKOLJA 

 PONUDITI OTROKOM USTREZNE IZZIVE 

 SPOŠTOVANJE IN UPOŠTEVANJE RAZLIČNOSTI 

 Z OBOGATITVENIMI DEJAVNOSTMI PRISPEVATI K PESTROSTI DOGAJANJA V VRTCU 

 SPODBUJANJE OTROK K LASTNI AKTIVNOSTI; NAVAJANJE NA SAMOSTOJNOST PRI OBLAČENJU, HRANJENJU, 

OSEBNI HIGIENI … 

 DOŽIVLJANJE VRTCA KOT OKOLJA, V KATEREM SO ENAKE MOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJEV DEJAVNOSTI IN 

VSAKDANJE ŽIVLJENJE 

 VEČJI POUDAREK NA RAZVIJANJU PRIJATELJSTVA IN UPOŠTEVANJE INDIVIDUALNIH RAZLIK 

 EKOLOŠKO OSVEŠČANJE 
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PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec 

izvedbe 

Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

MALI SONČEK Mlinčkovi 1,5 – 6  September 

2018 – junij 

2019 

Razvijanje veselja do športa; seznanitev z 

različnimi športnimi aktivnostmi. 

Realizirano.  

 

BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

Mlinčkovi 1,5 – 6  September 

2018 – junij 

2019 

Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, 

zabavo, povezuje estetsko in fizično 

ugodje ter pridobiva pozitivni odnos do 

literature. 

Realizirano.  

LENKA SE ŠETA, 

METLA POMETA 

Mlinčkovi  1,5 – 6   September 

2018 – junij 

2019 

Seznanjanje in uvajanje elementov delovne 

vzgoje v vsakdanje življenje otrok v vrtcu.  

Realizirano.  

EKOLOŠKI 

KOTIČEK 

D. Rode,  

G. Cestnik 

1,5 – 6   September 

2018 – junij 

2019 

Otrok se nauči pravilno ločevati odpadke.  

 

Realizirano.  

V DEŽELI ČRK D. Rode,  

G. Cestnik 

1,5 – 6   September 

2018 – junij 

2019 

Otrok spoznava simbole pisnega jezika. Realizirano.  

BRALNI PALČEK D. Rode,  

G. Cestnik 

1,5 – 6   September 

2018 – junij 

2019 

Spodbujanje bralne kulture otrok in 

staršev. 

Realizirano.  
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ŠKRAT ČISTKO M. Cerar 

Jeretina, 

P. Miklavc 

2 – 4  September 

2018 – junij 

2019 

Pridobivanje izkušenj človekovega vpliva 

na naravo in spoznavanje načinov in 

možnosti prispevanja k  varovanju in 

ohranjanju naravnega okolja. 

Realizirano.  

BISTRE GLAVICE M. Cerar 

Jeretina, 

P. Miklavc 

2 – 4  September 

2018 – junij 

2019 

Spodbujanje ustvarjalnosti in miselnega 

razvoja otrok (uporaba metod dela NTC). 

Realizirano.  

NA SONČNI 

STRANI ALP 

M. Cerar 

Jeretina, 

P. Miklavc 

2 – 4   September 

2018 – junij 

2019 

Spoznavanje šeg in navad, slovenskega 

ljudskega izročila. 

Realizirano.  

MALI 

RAZISKOVALEC 

D. Repanšek, 

U. Miklavčič 

1,5 – 2,5 September 

2018 – junij 

2019 

Odkrivanje in spoznavanje lastnosti 

različnih tekočin, različnih snovi ter zmesi. 

Odkrivanje in spoznavanje kako se snovi 

mešajo in kako se pri tem spreminjajo 

lastnosti. 

Realizirano.  

MIŠKIN DNEVNIK D. Repanšek, 

U. Miklavčič 

1,5 – 2,5 September 

2018 – junij 

2019 

Povezovanje družine in vrtca. Realizirano.  

 

 

 

 

 



 

 

 403 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

BIBA PLEŠE M. Cerar Jeretina Vsak petek, 9.00 – 

9.45 

2 – 6  42 Realizirano.  

MALA BIBA PLEŠE U. Miklavčič Vsak petek, 9.00 – 

9.45 

1,5 – 2,5  14 Realizirano.  

IGRE IN IDEJE BREZ 

MEJE 

D. Rode Vsak petek, 9.00 – 

9.45 

2 – 6  42 Realizirano.  

GIBALNA ABECEDA G. Cestnik Vsak petek, 9.00 – 

9.45 

2 – 6  42 Realizirano.  

V SVETU PRAVLJIC P. Miklavc Vsak petek, 9.00 – 

9.45 

2 – 6  42 Realizirano.  

IGRE NA SNEGU D. Rode, G. Cestnik 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Repanšek, U. 

Miklavčič 

Zima 2019 4 – 6  

2 – 4  

1,5 – 2,5 

23 

19 

14 

Realizirano od 21.1.2019 do 

25.1.2019. 

Realizirano od 8.1.2019 do 

11.1.2019 

Realizirano od 10.1 2019 do 

25.1.2019 

PUSTNO RAJANJE Mlinčkovi 5. 3. 2019 1,5 – 6  56 Realizirano od 5.3.2019. 
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ROLANJE D. Rode, G. Cestnik 2018/2019 4 – 6  23 Realizirano od 10.9.2018 do 

14.9.2018. 

KOLESARJENJE D. Rode, G. Cestnik 2018/2019 4 – 6  23 Realizirano od 17.9.2018 do 

21.9.2018. 

SKRB ZA ZDRAVJE ZD Domžale V šolskem letu 4 – 6  23 Realizirano, 22.5.2019. 

 

 

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

JESENOVANJE Loka Turist Kmetija pri Šoštarju - 

Davča 

Jesen 2018 5 Realizirano od 10.10.2018 

do 12.10.2018. 

PLAVALNI TEČAJ AZIMUT Atlantis Ljubljana Pomlad 2019  17 Realizirano, 8.4., 10.4., 

12.4., 16.4. in 18.4.2019. 

ANGLEŠČINA Navitas Vrtec Mlinček September 2018 – 

maj 2019 

8 Realizirano od septembra 

2018 do maja 2019. 
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OTROŠKI GLEDALIŠKI 

ABONMA 

Kulturni dom 

Franca Bernika 

Kulturni dom Franca 

Bernika 

Oktober 2018 – maj 

2019 

23 Realizirano, 23.10.2018, 

13.2.2019 in 6.5.2019. 

ABONMA MLINČEK Miškino gledališče Mlinček November, januar, 

marec 

33 Realizirano, 23.11.2018, 

23.1.2019, 9.4.2019. 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupin

a 

Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

HOMŠKI HRIB Jesen 2018 4 – 6  D. Rode,  

G. Cestnik 

Izlet za MALI SONČEK. 

Otrok razvija prostorske predstave kako 

izgleda naš kraj s ptičje perspektive. 

Realizirano, 15.10.2018. 

 

BAJER BLATA IN 

MLAKE 

Jesen 2018 4 – 6  D. Rode,  

G. Cestnik 

Izlet za MALI SONČEK. 

Doživljanje in spoznavanje žive in nežive 

narave v njeni raznolikosti. 

Realizirano, 16.10.2018. 

 

PRESERJE - GAJ Jesen 2018 4 – 6  D. Rode,  

G. Cestnik 

Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje narave, 

razvijanje gibalnih sposobnosti. 

Realizirano, 21.9.2018. 

 

HIŠA 

EKSPERIMENTOV 

Zima 2019 4 – 6 D. Rode,  

G. Cestnik 

Otroci spoznavajo poizkuse in pri njih aktivno 

sodeluje. 

Realizirano, 6.11.2018. 

 

ZIMSKI IZLET OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

Zima 2019 4 – 6 D. Rode,  

G. Cestnik 

Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje narave, 

razvijanje gibalnih sposobnosti. 

Realizirano, 9.1.2019. 
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VERBIČEV HRIB Zima 2019 4 – 6 D. Rode,  

G. Cestnik 

Izlet za MALI SONČEK: 

Igre na snegu in športno gibalne dejavnosti. 

Realizirano, 22.1.2019. 

IZLET DO RIBNIKA 

Radomlje 

Pomlad 2019 4 – 6 D. Rode,  

G. Cestnik 

Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje narave, 

razvijanje gibalnih sposobnosti. Hranjenje rib. 

Realizirano, 10.5.2019. 

ARBORETUM Pomlad 2019 4 – 6 D. Rode,  

G. Cestnik 

Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje narave, 

razvijanje gibalnih sposobnosti. 

Realizirano, 17.5.2019. 

LETALIŠČE BRNIK Pomlad 2019 4 – 6 D. Rode, 

 G. Cestnik 

Seznanitev z delom na letališču 

 

Realizirano, 30.5.2019. 

OB KAMNIŠKI 

BISTRICI 

September 

2018 –  

junij 2019 

4 – 6 D. Rode,  

G. Cestnik 

Doživljanje in spoznavanje žive in nežive 

narave v njeni raznolikosti, opazovanje gozda. 

Realizirano celo šolsko 

leto.  

ŠKRJANČEVO Oktober 2018 2 – 4  M. Cerar 

Jeretina 

Razvijanje vztrajnosti pri hoji v naravi. Realizirano, 12.11.2018. 

ENOTA GAJ December 

2018, april 

2019 

2 – 4  M. Cerar 

Jeretina 

Otrok hodi v naravi in doživlja ugodje v 

gibanju. Obisk in druženje prijateljev v drugi 

enoti. 

Realizirano, 12.12.2018.  

DALJŠI IZLET OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

Maja 2019 2 – 4  M. Cerar 

Jeretina 

Otrok hodi v naravi in doživlja ugodje v 

gibanju. 

Realizirano, 17.5.2019. 

SPREHODI PO BLIŽNJI 

OKOLICI VRTCA 

Celo leto 2 – 4  M. Cerar 

Jeretina 

Doživljanje in spoznavanje žive narave v njeni 

raznolikosti (izleti za Mali sonček) 

Realizirano celo šolsko 

leto. 
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IZLETI V OKOLICO 

VRTCA 

September 

2018 –  

junij 2019 

1,5 – 

2,5 

D. Repanšek Hoja v naravi ter doživljanje ugodja v gibanju. Realizirano celo šolsko 

leto.  

 

IZLET NA 

ŠKRJANČEVO 

Zima 2018 1,5 – 

2,5 

D. Repanšek Izlet v okviru projekta Mali sonček Realizirano, 16.1.2019. 

IZLET DO HOMCA Pomlad 2019 1,5 – 

2,5 

D. Repanšek Izlet v okviru projekta Mali sonček Realizirano, 21.3.2019. 

IZLET DO ČRNELEGA Pomlad 2019 1,5 – 

2,5 

D. Repanšek Doživljanje in spoznavanje žive narave v njeni 

raznolikosti  

Realizirano, 6.3.2019. 

 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. udeležencev Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

KOSTANJČKOV PIKNIK Jesen 2018 Mlinčkovi 1,5 – 6  36 Realizirano, 8.10.2018. 
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SKUPAJ V GORE April 2019 Vrtec Domžale 1,5 – 6 0 Realizirano v sklopu vrtca 

Domžale, v naši enoti ni bilo 

prijav. 

ŠPORTNI DAN VRTCA 

DOMŽALE 

April 2019 Vrtec Domžale 1,5 – 6 16 Realizirano, 15.4.2019. 

BABICE IN DEDKI  

(HIŠICE IZ GLINE) 

 

Oktober 2018 Mlinčkovi 4 – 6 19 Realizirano, 3.10.2018. 

POZDRAV POMLADI 

(NASTOP ZA STARŠE) 

Marec 2019 D. Rode, G. Cestnik 4 – 6 20 Realizirano, 26.3.2019. 

 

ZAKLJUČEK 

 

Junij 2019 D. Rode, G. Cestnik 4 – 6 23 Realizirano, 23.5.2019. 

STARŠEVSKA 

IZMENJEVALNICA 

29. 11. 2018 Vzgojitelji enote 1,5 – 6 0 Ni bilo realizirano zaradi 

premajhnega števila prijav. 

PTIČKOVA PRAZNIČNA 

USTVARJALNICA 

December 2018 M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

2 – 4  7 Realizirano, 11.12.2018. 

SREČANJE S STARIMI 

STARŠI 

Januar 2019 M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

2 – 4  9 Realizirano, 23.1.2019. 

ZAKLJUČNO SREČANJE S 

STARŠI 

Pomlad 2019 M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc  

2 – 4  19 Realizirano v prvem tednu v 

juniju 2019. 

Igrica starši otrokom:  Maj 2019 Starši, D. Repanšek  1,5 – 2,5 14 Realizirano, 26.3., 29.3.in 

2.4.2019. 
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MUCA COPATARICA 

BABICE IN DEDKI NA 

OBISKU 

Januar 2019 D. Repanšek 1,5 – 2,5 11 Realizirano, 30.1.2019. 

ZAKLJUČEK: PRI SOUD Junij 2019 D. Repanšek 1,5 – 2,5 14 Realizirano, 31.5.2019. 

OKRAŠEVANJE 

IGRALNICE S STARŠI 

1.12.2018 D. Repanšek 1,5 – 2,5 9 Realizirano, 3.12.2018. 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

1. RODITELJSKI 

SESTANEK  

September 2018  D. Rode, G. Cestnik 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Repanšek, U. Miklavčič 

4 – 6 

2 – 4  

1,5 – 2,5  

20 

8 

11 

Realizirano, 6. 9. 2018 

Realizirano, 12.9.2018 

Realizirano, 12.9.2018 

POGOVORNA URA  Vsak prvi 

ponedeljek v 

mesecu 16.00 – 

17.00 

D. Rode, G. Cestnik 4 – 6 1 – 4  Realizirano celo šolsko leto.  

 

POGOVORNA URA 1. sreda v mesecu 

(ali po dogovoru) 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

2 – 4  1 – 4  Realizirano celo šolsko leto.  

 

POGOVORNA URA 2. sreda v mesecu 

(ali po dogovoru) 

D. Repanšek, U. Miklavčič 1,5 – 2,5  1 – 4  Realizirano celo šolsko leto.  
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2. RODITELJSKI 

SESTANEK 

Januar 2019 D. Rode, G. Cestnik 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Repanšek, U. Miklavčič 

4 – 6 

2 – 4  

1,5 – 2,5  

18 

13 

9 

Realizirano, 28.1.2019.  

Realizirano, 19.2.2019. 

Realizirano, 16.1.2019. 

RODITELJSKI SESTANEK 

ZA NOVINCE 

Junij  2019 Mija Jerman, vzgojiteljice 1,5 – 6  Število po 

seznamu 

sprejetih otrok. 

Realizirano, 6.6.2019. 

 

 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 

 

Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

BOŽIČEK December 

2018 

1,5 – 6 Marko Hrovat 18 

15 

14 

D. Rode, 

M. Cerar 

Jeretina,  

D. Repanšek 

Realizirano, 

10.12.2018. 

 

IGRICA OB NOVEM LETU 

 

December 

2018 

1,5 – 6 Gledališka skupin vzgojiteljic 

vrtca Domžale 

19 

15 

D. Rode, Realizirano, 

12.12.2018. 
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14 M. Cerar 

Jeretina,  

D. Repanšek 

 

LJUDSKA PEVKA Silva 

kosec 

Januar 

2019 

4 – 6 Gospa Silva Kosec 18 D. Rode Realizirano, 15.2.2019. 

PISATELJICA 

PRIPOVEDUJE 

Februar 

2019 

4 – 6 Vzgojiteljica Katarina 

Košenina 

17 D. Rode Realizirano, 6.2.2019.  

RECITAL VZGOJITELJEV 

ENOTE OB SLOVENSKEM 

KULTURNEM PRAZNIKU 

Februar 

2019 

1,5 – 6 Strokovni delavci enote 

Mlinček 

16 

5 

14 

D. Rode, 

M. Cerar 

Jeretina,  

D. Repanšek 

Realizirano, 7.2.2019. 

 

Predstava VZGOJITELJEV 

ZA OTROKE 

Marec 

2019 

1,5 – 6 Strokovni delavci enote 

Mlinček 

23 

19 

14 

D. Rode, 

M. Cerar 

Jeretina,  

D. Repanšek 

Realizirano, 28.5.2019. 

PRAVLJIČARKA NA 

OBISKU 

Februar 

2019 

2 – 4 Vzgojiteljice 5 M. Cerar 

Jeretina 

Realizirano, 7.2.2019.  

TEDEN OTROKA Oktober 

2018 

1,5 – 6 Mlinčkovi 57 D. Rode, M. 

Cerar Jeretina, 

D. Repanšek 

Realizirano od 

1.10.2018 do 

5.10.2018. 
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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 

 

PGD 

RADOMLJE 

 

Oktober 2018 D. Rode in G. Cestnik, 4 – 6 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc, 2 

– 4  

D. Repanšek, U. Miklavčič, 1,5 – 

2,5 

Spoznati poklic gasilec in njegovo delo, ki ga 

opravlja. Izvedba sektorske vaje. 

Realizirano, 

5.10.2018. 

 

ČEBELAR November 2018 D. Rode in G. Cestnik, 4 – 6 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc, 2 

– 4  

D. Repanšek, U. Miklavčič, 1,5 – 

2,5 

Spoznavanje poklica, dejavnosti in življenja 

čebel, vzpodbujanje k uživanju medenega zajtrka. 

Realizirano, 

15.11.2018. 

 

FOTOGRAF Januar  2019 D. Rode in G. Cestnik, 4 – 6 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc, 2 

– 4  

D. Repanšek, U. Miklavčič, 1,5 – 

2,5 

Fotografiranje otrok, spoznati poklic fotografa. Realizirano, 

25.3.2019.  

KRAJEVNA 

SKUPNOST 

RADOMLJE 

September  

2018 – junij 

2019 

D. Rode in G. Cestnik, 4 – 6 Sodelovanje z lokalno skupnostjo. Realizirano celo 

šolsko leto. 
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M. Cerar Jeretina, P. Miklavc, 2 

– 4  

D. Repanšek, U. Miklavčič, 1,5 – 

2,5 

DRUŠTVO 

UPOKOJENCE

V Radomlje 

September  

2018 – junij 

2019 

D. Rode in G. Cestnik, 4 – 6 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc, 2 

– 4  

D. Repanšek, U. Miklavčič, 1,5 – 

2,5 

Medgeneracijsko sodelovanje. Realizirano, 

14.5.2019.  

 

POLICIJA 

DOMŽALE 

Maj 2019 D. Rode in G. Cestnik, 4 – 6 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc, 2 

– 4  

D. Repanšek, U. Miklavčič, 1,5 – 

2,5 

Spoznavanje policijskega poklica, njegovega dela 

in opreme. 

Realizirano, 

22.5.2019. 

ENOTA KEKEC September  

2018 – junij 

2019eptember  

2014 – junij 

2015 

D. Rode in G. Cestnik, 4 – 6 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc, 2 

– 4  

D. Repanšek, U. Miklavčič, 1,5 – 

2,5 

Mlinčkovi in Kekečevi otroci smo prijatelji, 

medsebojno dopisovanje, risanje risbic 

prijateljem, obisk prijateljev v Kekcu. 

Realizirano celo 

šolsko leto. 

ZBIRANJE 

ZAMAŠKOV 

September  

2018 – junij 

2019 

D. Rode in G. Cestnik, 4 – 6 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc, 2 

– 4  

Sodelovanje v dobrodelni akciji, razvijanje 

socialnega čuta. 

Realizirano celo 

šolsko leto. 
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D. Repanšek, U. Miklavčič, 1,5 – 

2,5 

KNJIŽNICA 

DOMŽALE 

September  

2018 – junij 

2019 

D. Rode in G. Cestnik, 4 – 6 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc, 2 

– 4  

D. Repanšek, U. Miklavčič, 1,5 – 

2,5 

Izposoja knjig ter spoznavanje značilnosti okolja, 

ki so pomembne za lokalno skupnost. 

Realizirano celo 

šolsko leto. 

OŠ RADOMLJE 

- knjižnica 

Februar 2019 Damjana in Gašper, 4 – 6 Ogled knjižnice in spoznavanje poklica. Realizirano, 

5.2.2019. 

 

ZD DOMŽALE Celo leto Maja Cerar Jeretina, 2 – 4  Spoznavanje pomena in načinov skrbi za lastno 

zdravje. 

Realizirano.  

 

 

 

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 20.6.2019 1,30 
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M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 

D. Repanšek, U. Miklavčič 

19.6.2019  

1. STROKOVNI AKTIV  Vizija in strateški cilji 

 Čuječnost, etika in morala 

D. Rode, G. Cestnik 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 

D. Repanšek, U. Miklavčič 

15.11.2018 

14.11.2018 

13.11.2018 

2,30 

2,30 

2,30 

2. STROKOVNI AKTIV  Vizija in strateški cilji 

 Pomen spanja in počitka, ter 

primeri dobre prakse v vrtcu 

D. Rode, G. Cestnik 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 

D. Repanšek, U. Miklavčič 

21.2.2019 

20.2.2019 

19.2.2019 

2,30 

2,30 

2,30 

3. STROKOVNI AKTIV  Vizija in strateški cilji 

 Fizika, teorija in primeri dobre 

prakse 

D. Rode, G. Cestnik 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 

D. Repanšek, S. Obreza  

17.5.2019 

16.5.2019 

15.5.2019 

2,30 

2,30 

2,30 

HACCP Prehrana v vrtcu (novosti, diete) D. Rode, G. Cestnik 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 

D. Repanšek, U. Miklavčič 

8.1.2019 2,30  

Vrtec Domžale FIZIKA V VRTCU D. Rode, D. Repanšek  

D. Repanšek, U. Miklavčič 

11.4.2019 2 

Robi Kroflič 

 

Svobodna šola (film) D. Repanšek 22.11.2018 3 
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ZRSŠ Pomen in značilnosti timskega 

dela na ravni oddelka in vrtca 

D. Repanšek, U. Miklavčič 

 

2.4.2019, 

16.4.2019 

3,30 

3,30 

MIRA VLADIMIRA VRANKAR BIBA PLEŠE 3 D. Rode, U. Miklavčič 26.2.2019 2,30 

DATAINFO GDPR D. Rode, G. Cestnik 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 

D. Repanšek, S. Obreza 

28.5.2019 1,30 

 

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: 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  

- skrb za urejenost omar, garderobe, vrtca 

- vodenje obogatitvene dejavnosti Igre in ideje brez meje 

- razkuževanje 

- 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 Gibalna abeceda 

 

 

VZGOJITELJICA: MAJA CERAR JERETINA POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: PETRA MIKLAVC 

- urejanje oglasne deske pred igralnico, 

- vodenje obogatitvene dejavnosti Biba pleše, 

- skrb za lutkovni kotiček, 

- urejanje igralnice, 

- urejanje fotografij, 

- urejanje igrišča 

- razkuževanje kljuk v enoti, 

- skrb za evidenco igrišča, 

- urejanje igralnice: razkuževanje igrač, brisanje prahu… 

- urejanje knjižnega kotička 

- vodenje obogatitvene dejavnosti V svetu pravljic 

VZGOJITELJICA: DRAGICA REPANŠEK POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:  

- urejanje oglasne deske pred igralnico, 

- skrb za kotičke, 

- urejanje igralnice, 

- urejanje fotografij, 

- urejanje garderobe, 

- urejanje igrišča. 

- razkuževanje kljuk v enoti, 

- pranje perila, 

- urejanje igralnice: razkuževanje igrač, brisanje prahu… 

- urejanje kotičkov, 

- urejanje igrišča,  

- urejanje garderobe, 
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- vodenje obogatitvene dejavnosti Mala biba pleše 

 

Datum: 20. 6. 2019                                                                                                                                                                                                        

ŽIG:  

 

                                                                                                                                                                                                                 Podpis vodje 

enote: 

 

                                                                                                                                                                                                                    Podpis 

ravnateljice: 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ENOTE OSTRŽEK 
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ENOTA OSTRŽEK 

EVALVACIJA LDN 2019/ 2020 

 

Pri načrtovanju dejavnosti v enoti in v posameznih skupinah smo upoštevali prioritetne naloge. Strateški cilji zastavljeni v LDN so realizirani. 

Na sprehodih in izletih po Mengeškem polju in ob Kamniški Bistrici smo opazovali spreminjanje narave skozi letne čase. Želeli smo, da 

otroci začutijo, da so povezani z naravo, da so neločljiv del narave. V okviru obogatitvene dejavnosti Majhen vrt, veliko veselje smo sadili 

čebulice, sejali žito  in opazovali pisano dogajanje na cvetličnem in zeliščnem vrtu.  

 

Z Bralnicami pod krošnjami, obiskom pravljičarke, Pravljičnim palčkom, obiski Knjižnice Domžale in Ostržkovimi pravljičnimi dopoldnevi v 

prednovoletnem času smo še dodatno spodbujali bralno kulturo, bogatili jezik, ustvarjalnost, domišljijski svet.  

 

Gibalno področje smo obogatili z dejavnostmi Mali sonček, Biba pleše, Mala biba pleše, kolesarjenjem, vožnjo s skiroji in poganjalci, 

jesenskim in spomladanskim Ostržkovim krosom, plavalnim tečajem, igrami na snegu, sprehodi in izleti. Vsi otroci enote so se vključili v  

obogatitveno dejavnost ABC gibanja.  

Z fizikalnimi eksperimenti smo tešili vedoželjnost otrok in jih učili metod raziskovanja  

Likovne delavnice, Ostržkovo glasbeno dopoldne in Ostržkovo pravljično dopoldne in Ostržkove igrarije so dejavnosti,  ki so združevale 

vse tri oddelke enote ob ponedeljkih in petkih. 

Otroci so si ogledali predstave v okviru gledališkega abonmaja V KD Franca Bernika, lutkovno predstavo »Muca Copatarica«, novoletno 

predstavo »Lešnik« gledališke skupine Vrtca Domžale, lutkovno predstavo »Kdo je napravil Vidku srajčico« v Lutkovnem gledališču v 

Ljubljani, dve predstavi strokovnih delavk Ostržka in predstave skupin znotraj enote. Strokovne delavke smo za otroke izvedle tudi božično 

novoletni koncert in recital ob kulturnem dnevu. Kulturni teden smo obeležili z Ostržkovo galerijo otroških izdelkov.  

Predšolski otroci so tri oktobrske dni preživeli na turistični kmetiji in naredili korak naprej k samostojnosti. 

S starši smo ob lucijinem z lučkami sprehodili iz Jarš do Rodice, ustvarjali na spomladanskih uricah, premagovali ovire na športnem popoldnevu 

in pripravili zaključni nastop ob zaključku vrtca. V vrtec smo povabili stare starše, jim zapeli in pripravili čajanko. 
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Sodelovali smo z gasilskim društvom Jarše-Rodica pri vaji evakuacije, s Knjižnico Domžale pri projektu Pravljični palček, z ZD Domžale pri 

preventivni zobni higieni in vzgoji za zdravo življenje.  Obiskala na s je policistka PP Domžale, mi pa smo obisk vrnili. Z  OŠ Rodica 

sodelujemo pri uvajanju otrok v osnovno šolo.  

Strokovne delavke smo se udeleževale izobraževanj, strokovnih aktivov, vzgojnih zborov in  delavnic z notranjimi izvajalkami po predvidenem 

planu. 

 

Tadeja Mišmaš 

vodja enote Ostržek, Vrtec Domžale 

  



 

 

 422 

 

 

 

 

 

 

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 2018/ 2019 

 ENOTA: OSTRŽEK 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice Predstavnik Sveta staršev 

1,5-2,5  Darja Kališek Nena Orehov Kristjan Kos 

2,5-4,5 Tadeja Mišmaš Nataša Okorn Petra Žirovnik Gruden 

4,5-6 Marjeta Osolin                 Lidija Peterka Simona Blatnik 

sočasnost  

 (4 ure) 
 

Manca Vilar               do 31.5. 2019 

Mateja Pezamovski  od 31. 5. 2019  
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spremljevalka 

OPP  
 

Eva Jerman             do 10. 10. 2018 

Anja Musek            od 10. 10. 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI:  Kristjan Kos 

 

 

 

 

 

VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE  
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1. KOMUNIKACIJA 

- komunikacijske veščine med udeleženci:  

• otrok-vzgojitelj-starš 

• poslušati, slišati,  

• čuječnost…. 

2. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

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

- Etika, morala in vrednote 

3. FIZIKA, v teoriji in praksi v vrtcu 

      - izobraževanje,  

 - izmenjava dobrih praks,  

 - uporaba didaktičnih sredstev in iger.  

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 - Igralnica in igrišče kot inovativni in spodbudni učni okolji 

 - Funkcionalni igralni kotički  

5. ZDRAVJE 

- aktivnosti na prostem 

- sodelovanje z ZD Domžale 

- pestra in zdrava prehrana 
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6. DELOVNA VZGOJA 

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

 - delovna akcija (marec 2019) 

7. EKOLOGIJA 

 - ločevanje odpadkov,  

 - zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov 

 

 

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 

 Večerni izlet s svetilkami od Jarš do vrtca Ostržek  

 Kostanjčkov piknik  

 Ostržkov vrt – »Majhen vrt, veliko veselje« 

 Ostržkovo glasbeno dopoldne  

 Ostržkovo pravljično dopoldne 

 Likovne ustvarjalnice 

 Igrarije (petkova druženja vseh otrok v enoti; igra z nestrukturiranimi materiali) 

 Ostržkov jesenski in pomladni kros 

 Teden otroka  

 Mesec kulture in dnevi knjige 

 Praznični december 

 Biba pleše, Mala biba pleše 

 ABC gibanja 

 Igre na snegu in igre z vodo 



 

 

 427 

 Mali sonček 

 Delovno-čistilne akcije v vrtcu 

 

 

 

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

 

- razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave, 

- približati gibanje kot prijetno aktivnost, v skladu s cilji projekta Mali sonček in obogatitveno dejavnostjo ABC gibanja, 

- spoznavanje pomena sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti, 

- povezanost vseh v enoti (skupno načrtovanje dejavnosti, pester izbor obogatitvenih dejavnosti za starostno mešane skupine, Igrarije), 

- spodbujati ustvarjalnost in kreativnost v sproščenem okolju, 

- spodbujanje bralne kulture. 

 

 

 

PROJEKTI 

V letošnjem letu ne bomo imeli izvajali projektov. 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 
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Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

PRAVLJIČNI 

PALČEK  

OSOLIN in PETERKA 

v sodelovanju s 

KNJIŽNICO 

DOMŽALE 

sep.—feb. 4,5-6 

(Pikapolonice) 

izbirno REALIZIRANO 

MALI SONČEK Koordinator: MIŠMAŠ sep.— maj 2-6  REALIZIRANO 

ABC GIBANJA MIŠMAŠ sep.- maj  vse skupine izbirno  REALIZIRANO 

KOSTANJČKOV 

PIKNIK 

Koordinator: OSOLIN  teden otroka  vse skupine vsi REALIZIRANO 4.10.2018 

OSTRŽKOV 

JESENSKI IN 

POMLADNI KROS 

Koordinator: PETERKA oktober , maj vse skupine vsi REALIZIRANO 3.10.2018 in 

31.5.2019 

TEDEN OTROKA Koordinator: MIŠMAŠ 1. – 7. 10. 2018 vse skupine vsi REALIZIRANO 

OSTRŽKOVE 

KARAOKE 

Koordinator: OSOLIN  december  2,5-6 izbirno REALIZIRANO 

PUSTNO RAJANJE Koordinator: KALIŠEK  pustni torek, 5. 3. 2018 vse skupine vsi REALIZIRANO 5.3.2019 

ČISTILNA AKCIJA Koordinator: OKORN vsak ponedeljek ; 

marec 

vse skupine vsi REALIZIRANO 

BIBA PLEŠE OSOLIN  okt.-april (sreda) 2,5-6 izbirno REALIZIRANO 

MALA BIBA PLEŠE OSOLIN okt.-maj (torek) 1,5-4 izbirno REALIZIRANO 
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OSTRŽKOVO 

PRAVLJIČNO 

DOPOLDNE 

OKORN okt.—maj (ponedeljek/ 

mesečno) 

vse skupine Vsi (mlajši 

otroci se 

priključijo 

postopoma) 

REALIZIRANO 

IGRE NA SNEGU  Koordinator: MIŠMAŠ zima  vse skupine vsi prisotni REALIZIRANO 23. -25. 1. 2019 

SPRETNOSTI 

VOŽNJE S 

KOLESOM 

OSOLIN, PETERKA pomlad  5-6 

(Pikapolonice) 

 

20 otrok REALIZIRANO 10.5. -23.5. 

2019 

UČENJE ROLANJA OSOLIN, PETERKA pomlad  5-6 

(Pikapolonice) 

17 otrok REALIZIRANO 24.5. -5.6.2019 

OSTRŽKOVO 

GLASBENO 

DOPOLDNE 

OSOLIN okt.—maj 

(ponedeljek/ mesečno) 

vse tri skupine  vsi (mlajši 

otroci se 

priključijo 

postopoma) 

REALIZIRANO 

BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

Koordinator: OKORN celo leto vse tri skupine vse skupine REALIZIRANO 

LIKOVNE 

USTVARJALNICE 

PETERKA, OKORN, 

OREHOV 

okt.-maj 

(ponedeljek/ mesečno) 

vse tri skupine izbirno REALIZIRANO 

SKUPAJ V GORE VRTEC DOMŽALE 7. ali 14. 4. 2018 otroci in starši po prijavi ni prijav 

ŠPORTNO 

POPOLDNE 

Koordinator: MIŠMAŠ april  otroci in starši vabljeni vsi 

otroci in starši 

REALIZIRANO 15.4.2019 

15 otrok s starši 
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NOVOLETNA 

PREDSTAVA 

»Lešnik« 

GLEDALIŠKA 

SKUPINA VRTCA 

DOMŽALE 

december vse skupine vsi REALIZIRANO 14.12.2018 

PISATELJICA 

PRIPOVEDUJE 

PRAVLJIČARKA 

VRTCA DOMŽALE 

februar 4,5-6 

(Pikapolonice) 

20 REALIZIRANO 7.2.2019 

IGRARIJE vse strokovne delavke 

enote 

okt.- april (vsak petek) vse skupine vsi REALIZIRANO 

»OD ZEMLJE DO 

KRUHA« 

Koordinator: OSOLIN,  okt. - maj 2,5 -6 

(Pikapolonice 

in Metulji) 

39 REALIZIRANO 

»MAJHEN VRT – 

VELIKO VESELJE« 

Koordinator: OSOLIN,  okt. - maj 4,5 -6 

(Pikapolonice) 

20 REALIZIRANO 
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI  

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

JESENOVANJE NA 

KMETIJI  

VRTEC 

DOMŽALE 

Spremljevalci: 

OSOLIN  

Kmetija Davčen pod 

Starim vrhom nad 

Škofjo Loko 

oktober  po prijavi 

(letnik 2012 in 

2013) - 

REALIZIRANO 

 15.10.-17.10.2018; 8 otrok 

PLAVALNI TEČAJ 

 

AZIMUT 

Spremljevalci: 

OSOLIN 

LJUBLJANA; 

VODNO MESTO 

ATLANTIS 

marec, april po prijavi 

((letnik 2012 in 

2013) 

REALIZIRANO 

15.3.-21.3.2019; 13 otro 

OTROŠKI 

GLEDALIŠKI 

ABONMA (3 predstave) 

1.Kiwi in Strit 

2.Hud pesjan 

3. Kdo je napravil Vidku 

srajčico Trije prašički 

KD FRANCA 

BERNIKA 

DOMŽALE 

DOMŽALE okt..— junij Pikapolonice 

(20) 

REALIZIRANO 

24.10.2018, 14.2.2019, 

15.4.2019 

LUTKOVNA 

PREDSTAVA  

»Muca Copatarica«« 

FRU FRU 

Koordinator: 

OSOLIN 

OSTRŽEK Teden otroka 

2. 10. 2018 ob 9.30 

vsi otroci REALIZIRANO 2.10.2018 



 

 

 432 

LUTKOVNA 

PREDSTAVA  

LGL 

Spremljevalke: 

OSOLIN, 

PETERKA, 

OKORN 

LJUBLJANA pomlad  Pikapolonice 

(20)   

REALIZIRANO 2.4.2019 

LJUDSKI PEVCI MPZ Janez Cerar OSTRŽEK pomlad  vsi otroci REALIZIRANO 29.5.2019 

VZGOJA ZA 

VARNOST V 

PROMETU 

PP DOMŽALE OSTRŽEK maj Pikapolonice 

(20) Metulji 

(19) 

REALIZIRANO 15.5.2019 

in OBISK PP Domžale 

22.5.2019 

PRIKAZ DELA 

GASILCEV in vaja 

evakuacije 

PGD JARŠE, 

Rodica 

OSTRŽEK oktober vsi otroci in 

zaposleni 

REALIZIRANO 11.10.2018 

ZDRAVSTVENI DOM 

DOMŽALE 

Ga. NATAŠA JERAS 

ZOBNA 

PREVENTIVA 

OSTRŽEK okt. -maj Pikapolonice 

(vsak prvi 

četrtek v 

mesecu ob 

12.30),  Metulji 

4.10.2018 in 

pomlad 2019 

REALIZIRANO po 

programu 

ZD DOMŽALE SKRB ZA 

ZDRAVJE (obisk 

medicinske sestre) 

OSTRŽEK april Pikapolonice 

(20) 

REALIZIRANO 23.5.2019 
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IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

OB KAMNIŠKI 

BISTRICI SKOZI 

LETNE ČASE 

sep. - maj 

 

Metulji, 

Pikapolonice 

MIŠMAŠ, OSOLIN opazovanje narave, gibanje 

v naravi, spoznavanje kraja 

REALIZIRANO 

 

OBISKI DRUGIH 

ENOT VRTCA 

DOMŽALE 

okt.- junij Metulji, 

Pikapolonice 

MIŠMAŠ, OSOLIN,  druženje s prijatelji, 

spoznavanje kraja, gibanje 

 

REALIZIRANO 

ŠUMBERK pomlad  Pikapolonice OSOLIN hoja po prometnih in 

gozdnih poteh, 

spoznavanje kraja, gibanje 

REALIZIRANO 

LUTKOVNO 

GLEDALIŠČE 

LJUBLJANA  

pomlad  Pikapolonice OSOLIN ogled lutkovne predstave v 

gledališču, spoznavanje 

glavnega mesta 

REALIZIRANO 

MENGEŠKO POLJE okt. -maj Pikapolonice OSOLIN v sklopu obogatitvene 

dejavnosti »Od zemlje do 

kruha« 

REALIZIRANO 

MENGEŠKO POLJE pomlad Metulji  MIŠMAŠ Opazovanje narave, 

gibanje – Mali sonček 

REALIZIRANO 

Z VLAKOM V 

KAMNIK 

24.5.2019 Metulji MIŠMAŠ Spoznavanje kraja, 

druženje 

REALIZIRANO 

(dodatno) 
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SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

VEČERNI SPREHOD S 

SVETILKAMI OD JARŠ 

DO VRTCA OSTRŽEK 

12. 12. 2018 Koordinator: OSOLIN;  

vse str. delavke 

vabljeni vsi 

otroci s starši 

 REALIZIRANO 

19 otrok s starši 

RAZSTAVA V KNJIŽNICI 

DOMŽALE – 70 let Vrtca 

Domžale 

otvoritev 10. 10. 

2018 

VRTEC DOMŽALE in 

KNJIŽNICA DOMŽALE 

vabljeni vsi 

otroci s starši 

 REALIZIRANO 

STRŠEVSKA 

IZMENJEVALNICA 

29. 11. 2018 Koordinator: MIŠMAŠ vabljeni vsi 

starši 

 Odpovedano – ni prijav 

staršev 

DRUŽENJE S STARIMI 

STARŠI 

pomlad  MIŠMAŠ, OKORN, 

OSOLIN, PETERKA 

2,5-6  REALIZIRANO 5.4.2019 

POMLADNE URICE  pomlad  vse strokovne delavke 1,5-6  REALIZIRANO 

26.3.2019  Pikapolonice, 

28.3.2019 Metulji, 

Medvedki 
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ŠPORTNO POPOLDNE V 

VRTCU DOMŽALE 

april Koordinator:MIŠMAŠ ; 

vse str. delavke 

1,5-6  REALIZIRANO 

12 otrok s starši 

SKUPAJ V GORE 7. ali 14. 4. 2019 VRTEC DOMŽALE 3-6  Ni prijav 

OSTRŽKOVA GALERIJA 

V KULTURNEM MESECU 

februar  vse str. delavke 1,5-6  REALIZIRANO 

ZAKLJUČNO SREČANJE junij  OSOLIN 4,5-6 

(Pikapolonice) 

 REALIZIRANO 4. 6. 

2019 

 

ZAKLJUČNO SREČANJE  MIŠMAŠ, OKORN, 

MUSEK 

2,5,-4,5 

(Metulji) 

 na pobudo staršev dodatno 

REALIZIRANO 

14.6.2019 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

POGOVORNE URE mesečno  KALIŠEK 

OSOLIN 

MIŠMAŠ 

1,5-2,5 

2,5-4,5 

4,5- 6 

 

 

REALIZIRANO 

 

1. SESTANEK ZA 

STARŠE (september 2018) 

Medvedki     13. 9. 

2018 

Metulji         11. 9. 

2018 

KALIŠEK 

MIŠMAŠ 

OSOLIN 

1,5-2,5 

2,5-4,5 

4,5- 6 

Starši 10 otrok 

Starši 11 otrok 

Starši 15  

otrok 

REALIZIRANO 
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Pikapolonice10. 9. 

2018 

2. SESTANEK ZA 

STARŠE (januar 2019) 

Medvedki     

17.1.2019 

Metulji 

Pikapolonice 

KALIŠEK 

MIŠMAŠ 

OSOLIN 

1,5-2,5 

2,5-4,5 

4,5- 6 

Starši  7 otrok 

Starši   otrok 

Starši 13 otrok 

 

REALIZIRANO 

SESTANEK ZA STARŠE 

NOVINCEV (za š.l. 2019/ 

2010) 

junij  VRTEC DOMŽALE   REALIZIRANO 5.6.2019 

DAN ODPRTIH VRAT avgust  VRTEC DOMŽALE   REALIZIRANO 

29.8.2019 
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KULTURNE PRIREDITVE 

 

Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

GLEDALIŠKI ABONMA   

(3 predstave) 

 

okt.- maj Pikapoloni

ce 

 

KD FRANCA BERNIKA 

DOMŽALE 

20 Koordinator: 

OSOLIN 

REALIZIRANO 

LUTKOVNA 

PREDSTAVA  

»Muca Copatarica« 

2. 10. 2018 vse skupine 

 

FRU FRU 53 Koordinator: 

KALIŠEK 

REALIZIRANO  

1. PREDSTAVA 

VZGOJITELJIC ENOTE 

Teden 

otroka 1.-

7.10. 2018 

vse skupine STROKOVNE DELAVKE 

ENOTE OSTRŽEK 

53 Koordinator: 

OSOLIN 

REALIZIRANO 

Zelo lačna 

gosenica 

 

BOŽIČEK PRI 

OSTRŽKOVIH 

december vse skupine BOŽIČEK 53 Koordinator: 

KALIŠEK 

REALIZIRANO 

12.12.2018 

BOŽIČNO NOVOLETNI 

KONCERT 

december vse skupine STROKOVNE DELAVKE 

ENOTE OSTRŽEK 

53 Koordinator: 

OSOLIN 

REALIZIRANO 

19.12.2018 

NOVOLETNA 

PREDSTAVA   

december vse skupine GLEDALIŠKA SKUPINA 

VRTCA DOMŽALE 

53 Koordinator: 

MIŠMAŠ 

REALIZIRANO 

14.12.2018 
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»Lešnik« 

PRAVLJIČARKA 

PRIPOVEDUJE 

februar Pikapoloni

ce 

PRAVLJIČARKA VRTCA 

DOMŽALE  

20 Koordinator: 

OSOLIN 

REALIZIRANO 

7.2.2019 

RECITAL OB 

KULTURNEM DNEVU 

7. 2. 2019 vse skupine STROKOVNE DELAVKE 

ENOTE OSTRŽEK 

53 Koordinator: 

OSOLIN 

REALIZIRANO 

6.2.2019 

2. PREDSTAVA 

VZGOJITELJIC ENOTE  

februar vse skupine STROKOVNE DELAVKE 

ENOTE OSTRŽEK  

53 Koordinator: 

OSOLIN 

REALIZIRANO 

5.12.2018 

Lonček kuhaj 

OSTRŽKOVA GALERIJA 

V KULTURNEM MESECU 

februar vse skupine STROKOVNE DELAVKE 

ENOTE OSTRŽEK IN 

OTROCI 

53 vse strokovne 

delavke enote 

 

REALIZIRANO 

BRALNICE POD 

SLAMNIKOM  

 Pikapoloni

ce 

KNJIŽNICA DOMŽALE 20 Koordinator: 

OSOLIN 

REALIZIRANO 

OGLED LUTKOVNE 

PREDSTAVE V LGL 

pomlad  Pikapoloni

ce 

LGL 20 Koordinator: 

OSOLIN 

REALIZIRANO 

2.4.2019 

Kdo je napravil 

Vidku srajčico 

LJUDSKI PEVCI – MPZ 

Janez Cerar 

pomlad  vse skupine MPZ Janez Cerar 53 Koordinator: 

MIŠMAŠ 

REALIZIRANO 

29.5.2019 

LJUDSKI PLESI - 

FOLKLORA 

21.3.2019 Pikapoloni

ce 

Folklorno društvo Groblje (v 

enoti Palček) 

20 Koordinator: 

MIŠMAŠ 

dodatno 

REALIZIRANO 
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TROBENTAČ 21.2.2019 vse skupine g. Primož Ložar 53 Koordinator: 

KALIŠEK 

dodatno 

REALIZIRANO 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM  

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

KNJIŽNICA DOMŽALE sep.- junij Pikapolonice Bralnice pod slamnikom 

Pravljični palček 

obisk Knjižnice Domžale  

- spodbujanje bralne kulture 

REALIZIRANO 

25.1.2019 

 

POLICIJSKA POSTAJA 

DOMŽALE 

maj Pikapolonice, Metulji vzgoja za varnost v prometu REALIZIRANO 

15.5.2019, 

22.5.2019 

 

GASILSKO DRUŠTVO 

JARŠE - RODICA 

oktober vsi vaja evakuacije in prikaz gasilske opreme  REALIZIRANO 

11.10.2018 

KULTURNO DRUŠTVO 

FRANCA BERNIKA 

okt. -maj Pikapolonice  ABONMA – 3 PREDSTAVE REALIZIRANO 
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ZDRAVSTVENI DOM 

DOMŽALE 

Ga. NATAŠA JERAS 

okt. -maj Pikapolonice (vsak 

prvi četrtek v mesecu 

ob 12.30) 

Metulji 4.10.2018 in 

april 

ZOBNA PREVENTIVA REALIZIRANO 

po programu 

ZD DOMŽALE april Pikapolonice SKRB ZA ZDRAVJE (obisk medicinske sestre) REALIZIRANO 

OŠ ROJE okt.- maj Pikapolonice, Metulji OGLED RAZSTAV 

 

REALIZIRANO 

oktober 2018 

SODELOVANJE Z VRTCI okt. -maj Pikapolonice , Metulji PRIJATELJSKI ODNOSI, OBISKI, IZLETI 

 

REALIZIRANO 

LJUDSKI PEVCI – zbor 

Janeza Cerarja 

pomlad  vse tri skupine MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE, 

SPOZNAVANJE LJUDSKEGA IZROČILA 

REALIZIRANO 

29.5.2019 

OŠ ROJE 17.4.2019 Pikapolonice OBISK 1. RAZREDA REALIZIRANO 
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IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(izobraževanja, predavanja, študijske skupine itd.) 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

VRTEC DOMŽALE  1. VZGOJNI ZBOR 

 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, KALIŠEK, 

OREHOV, JERMAN, VILAR 

enota Gaj, 

30. 8. 2018 

1ura 

VRTEC DOMŽALE  2. VZGOJNI ZBOR MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, KALIŠEK, 

OREHOV, PEZAMOVSKI, 

MUSEK 

enota Gaj, 

20.6.2019 

1 ura 

VRTEC DOMŽALE 1. STROKOVNI AKTIV:  

Vizija in strateški cilji 

Čuječnost, etika in morala 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, KALIŠEK, 

OREHOV, JERMAN, VILAR 

 

12.-15. 11. 2018 

2 uri30 min 

VRTEC DOMŽALE 2. STROKOVNI AKTIV:  

Vizija in strateški cilji 

Pomen spanja in počitka ter 

primeri dobre prakse v vrtcu 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, KALIŠEK, 

OREHOV, VILAR 

 

18. -21. 2. 2019 

2 uri 30 min 

VRTEC DOMŽALE 3. STROKOVNI AKTIV:  

Vizija in strateški cilji 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, KALIŠEK, 

OREHOV, PEZAMOVSKI 

 

13.- 16. 5. 2019 

2uri 30 min 
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Fizika – teorija in primeri dobre 

prakse 

ZRŠŠ 

 

TEMATSKA KONFERENCA: 

Pomen in značilnosti timskega 

dela na ravni oddelka in vrtca 

JERMAN april Eva Jerman v 

drugi enoti od 

okt. 2018 

VRTEC DOMŽALE: Tadeja 

Lavtižar 

ODKRIVAMO KAMNIŠKE 

PRAVLJIČNE POTI 

JERMAN, OSOLIN jesen-pomlad Eva Jerman v 

drugi enoti od 

okt. 2018 

PEF: Ana Gostinčar Blagotinšek FIZIKA V VRTCU OSOLIN November 

11.4.2019 

2 uri 

VRTEC DOMŽALE: Fani 

Kunavar 

MATEMATIKA KOT IGRA  OSOLIN 18.10.2019 2 uri 

VRTEC DOMŽALE: Tinkara 

Avsec 

PREDSTAVITEV DELA V 

IRSKIH VRTCIH 

JERMAN, MIŠMAŠ, OREHOV, 

KALIŠEK 

marec 2019 2 uri 

VRTEC DOMŽALE: Tadeja 

Mišmaš 

KREATIVNOST PRI IZVEDBI 

POLIGONOV – praktična 

delavnica 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, OREHOV, JERMAN 

23.10.2018 2 uri 

VRTEC DOMŽALE: Kaja Ljubi USTVARJALNI GIB JERMAN marec Str. delavka v 

drugi enoti od 

okt. 2018 

VRTEC DOMŽALE: Simona 

Klarič in 

 

HACCP MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, KALIŠEK, 

OREHOV, VILAR, MUSEK 

9.1.2019 2 uri 
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CANKARJEV DOM 

 

KULTURNI BAZAR MIŠMAŠ 

 

4.4.2019 8 ur 

SUPRA d.o.o. STROKOVNI POSVET DOBRIH 

PRAKS V VRTCIH 

MIŠMAŠ 29.1.2019 8 ur 

VRTEC DOMŽALE, DATA VARNOST PODATKOV MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, OREHOV, 

PEZAMOVSKI 

27.5.2019 1ura 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 PIKAPOLONICE 

- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE PIKAPOLONICE 

- UREJANJE DIDAKTIČNEGA KABINETA (glasbeni, lutkovni),  

- ODGOVORNA OSEBA ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV 

- NUDENJE PRVE POMOČI 

- PREDSEDNICA INVENTURNE KOMISIJE 

- IZDELAVA PUBLIKACIJE ENOTE 

 

- KOORDINATOR DEJAVNOSTI »MAJHEN VRT-VELIKO 

VESELJE« 

- PRIPRAVA GLASBENIH DOPOLDNEVOV 

- PRIPRAVA DEJAVNOSTI BIBA PLEŠE in MALA BIBA PLEŠE 

- KOORDINACIJA RAZSTAVE IN RECITALA OB MESECU 

KULTURE 

- KOORDINACIJA PREDNOVOLETNIH DOGAJANJ V ENOTI 

(OSTRŽKOVE KARAOKE, BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT, 

…)  

- UREJANJE GARDEROBE PIKAPOLONICE 

- PRANJE IGRAČ 

- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV 

- POMETANJE IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA 

- ZALIVANJE PESKOVNIKA 

- UREJANJE LESENIH UT NA IGRIŠČU 

 

- PRIPRAVA ZAJTRKA 

 

- UREJANJE KABINETA OB GLAVNEM VHODU  

- IZDELAVA KOLAJN ZA JESENSKI IN POMLADNI 

OSTRŽKOV KROS 

 

- IZDELAVA DARIL ZA ROJSTNE DNI OTROK 

- PRIPRAVA MATERIALOV ZA DELO Z OTROKI 

- PRIPRAVA NA LIKOVNE USTVARJALNICE 



 

 

 445 

 

- IZDELAVA PRILOŽNOSTNIH DARIL  

- UREJANJE VRTIČKA OB ATRIJU IN SKRB ZA NASADE 

- UREJANJE ZELENEGA DELA IGRIŠČA: preverjanje in 

odstranitev pogojno strupenih rastlin 

- PREVERJANJE STANJA IGRIŠČA (ob odsotnosti vodje enote) 

 

- NADOMEŠČANJE VODJE ENOTE V ČASU NJENE 

ODSOTNOSTI 

 

- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z 

vodstvom vrtca) 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

 

- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V 

ENOTI 

 

- SODELOVANJE S STARŠI 

 

 

 

- POMOČ PRI INVENTURI 

 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

 

- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA 

V ODDELKU IN V ENOTI 

 

- SODELOVANJE S STARŠI 



 

 

 446 

VZGOJITELJICA: TADEJA MIŠMAŠ POMOČNICA VZGOJITELJICE: NATAŠA OKORN 

- VODENJE ENOTE VRTCA 

-  KOORDINATOR PROGRAMA MALI SONČEK 

- KOORDINACIJA PRAZNIČNEGA POPOLDNEVA  

- KOORDINACIJA IGER NA SNEGU 

- PRIPRAVA PROGRAMA ABC GIBANJE 

 

- KOORDINACIJA AKTIVNOSTI ZA VSE SKUPINE OB TEDNU 

OTROKA 

 

- UREJANJE OGLASNE DESKE PRI VHODU 

- UREJANJE OGLASNE DESKE ZA STROKOVNI KADER 

- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE METULJII 

- UREJANJE GARDEROBE METULJI 

- SKRB ZA ŠPORTNE PRIPOMOČKE, UREJANJE SHRAMBE ( 

pri klimatu) 

- PREVERJANJE STANJA IGRIŠČA  

- UREJANJE KNJIŽNICE  

- UREJANJE DIDAKTIČNEGA KABINETA (naravoslovni, 

jezikovni,     matematični) 

-  UREJANJE GARDEROBE METULJI 

- PRANJE PERILA  

- PRANJE IGRAČ 

- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV 

- POMETANJE IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA 

- ZALIVANJE PESKOVNIKA 

- UREJANJE LESENIH UTIC NA IGRIŠČU 

 

- PRIPRAVA ZAJTRKA 

 

- ODGOVORNA OSEBA ZA GAŠENJE ZAČETNIH 

POŽAROV 

- PREDSTAVNICA ENOTE ZA SINDIKAT 

- NAROČANJE IN PREVZEM ČISTIL IN SANITETNEGA 

MATERIALA 

- SKRB ZA OMARICE ZA PRVO POMOČ (dopolnjevanje, 

preverjanje roka trajanja) 

-  

- UREJANJE BRALNIC POD KROŠNJAMI NA IGRIŠČU VRTCA 
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- FOTOGRAFIRANJE IN BELEŽENJE DOGODKOV V ENOTI 

- PRIPRAVA, UREJANJE ZAPISOV LDN ENOTE 

 

- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z 

vodstvom vrtca) 

 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V 

ENOTI 

-  SODELOVANJE S STARŠI 

- UREJANJE PRAVLJIČNE SOBE IN BRALNIH KOTIČKOV 

- UREJANJE KABINETA OB GLAVNEM VHODU 

-  

- KOORDINACIJA ČISTILNIH AKCIJ 

 

- PRIPRAVA NA OSTRŽKOVO PRAVLJIČNO DOPOLDNE 

- PRIPRAVA NA LIKOVNE USTVARJALNICE 

- IZDELAVA DARIL ZA ROJSTNE DNI OTROK 

- PRIPRAVA MATERIALOV  ZA DELO Z OTROKI 

 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA 

V ODDELKU IN V ENOTI 

- SODELOVANJE S STARŠI 
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VZGOJITELJICA: DARJA KALIŠEK POMOČNICA VZGOJITELJICE:NENA OREHOV 

- UREJANJE GARDEROBE MEDVEDKI 

- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE MEDVEDKI 

-  DEKORACIJA VRTCA  IN ORGANIZACIJA PUSTOVANJA V 

ENOTI 

-  UREJANJE ATRIJA PRI SKUPINI MEDVEDKI 

- - NADOMEŠČANJE VODJE ENOTE (v času odsotnosti vodje in 

odsotnosti Marjete Osolin) 

 

- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z 

vodstvom vrtca) 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V 

ENOTI 

- SODELOVANJE S STARŠI 

 

 

 

- UREJANJE GARDEROBE MEDVEDKI 

- PRANJE PERILA  

- PRANJE IGRAČ 

- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV 

- POMETANJE IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA 

- ZALIVANJE PESKOVNIKA 

- UREJANJE LIKOVNEGA KABINETA 

 

- UREJANJE ATRIJA PRI SKUPINI MEDVEDKI 

- ČIŠČENJE MREŽIC NA PIPAH (cela enota) 

 

- IZDELAVA DARIL ZA ROJSTNE DNI OTROK 

- IZDELAVA NOVOLETNIH VOŠČILNIC 

- PRIPRAVA MATERIALOV ZA DELO Z OTROKI 

- PRIPRAVA NA LIKOVNE USTVARJALNICE 

 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 
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- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA 

V ODDELKU IN V ENOTI 

- SODELOVANJE S STARŠI 

 

EVA JERMAN/ ANJA MUSEK spremljevalka gibalno oviranega 

otroka 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU (vzgojni zbori, HACCP, 

varstvo pri delu, varstvo podatkov) 

- druga dela in pomoč v skupini v primeru odsotnosti otroka z odločbo  

POM. VZGOJITELJICE - sočasnost: MANCA VILAR/ 

MATEJA PEZAMOVSKI  

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU (strokovni aktivi, vzgojni 

zbori, HACCP, varstvo pri delu, varstvo podatkov) 

 

 

Datum:   1.6.2019         ŽIG:  

                                                                                                                                                                          Podpis vodje enote:Tadeja Mišmaš 

 

                                                                                                                                                                              Podpis ravnateljice: 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ENOTE PALČEK 
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KRAJŠA EVALVACIJA LDN VRTCA PALČEK 

Delo v enoti se je v preteklem šolskem letu začelo z večjimi kadrovskimi spremembami zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti sodelavk. Delo je 

kljub temu steklo brez težav in v okviru zastavljenih ciljev, vsebin in prioritetnih nalog.  

Vse obogatitvene dejavnosti, ki jih je bilo res zelo veliko,  nam je uspelo v celoti uresničiti, tako skupne na nivoju enote in po skupinah.  

Zelo veliko smo sodelovali s starši, katere smo skušale čim bolj vključiti tako v dopoldanske dejavnosti, kot tudi na različna popoldanska srečanja 

v obliki delavnic ali nastopov. Odziv za sodelovanje je bil dober, saj so nam starši radi predstavljali svoje poklice ali hobije. 

Velik poudarek na spoznavanju kulture smo imeli v mesecu februarju, kjer so se odvijale različne dejavnosti: glasbeniki na obisku, lutkovne 

predstave, ki so jih izvajale vzgojiteljice posameznih skupin, pevski zborček OŠ Rodica, branje in dramatizacija pravljic,  ter druge dejavnosti. 

Sodelovanje z zunanjimi izvajalci je potekalo dobro, tako kot vsako leto. Zopet smo povabili v gostovanje KUD Groblje, kateri so nam predstavili 

ljudske plese in narodne noše. Na ogled predstavitve smo povabili tudi skupino iz vrtca Ostržek.  

Na področju izobraževanja je bil odziv dober, saj se je veliko sodelavk prijavilo na različna izobraževanja, katera nam ja ponudilo vodstvo in tako 

še obogatilo znanje z različnih področij. 

Nekaj težav smo imeli v letošnjem letu s streho, saj nam je v močnejšem nalivu v notranje prostore pritekla voda. Streho je bila uspešno sanirana, 

smo imeli pa v zadnjem mesecu poplavo v skupini Medvedov, ki smo jih morali začasno preseliti v telovadnico. Sodelavkam se za potrpežljivost 

in prilagajanje vzgojnega dela med izvajanjem del, še enkrat zahvaljujem.  

V prihodnje šolsko leto stopamo samo z eno spremembo  kadra in sicer od nas odhaja Mojca, k nam pa prihaja Katja iz Cicidoma. Tudi sama 

organizacija dela bo jeseni malce drugačna, saj kot edini vrtec do sedaj, bomo v novem šolskem letu tudi me prehajale naprej skupaj z otroki. Glede 

nove organizacije dela se sodelavkam še enkrat zahvaljujem za sodelovanje, saj je bilo potrebno kar veliko dogovarjanj in usklajevanj, saj so bile 

želje in mnenja o tem zelo različna.  

Želim si, da se bomo še naprej vse trudile po svojih najboljših močeh, si med seboj pomagale in upoštevale nasvete, da bo naša komunikacija 

dvosmerna, saj le tako bomo lahko še bolj učinkovite in ostale kolektiv pravih vrednot in učinkovitih vzgojiteljic.  

Počitnice so pred vrati, spočijte se in si naberite novih idej in  energije za šolsko leto, ki prihaja, Ostržkovim pa želim, da bi se med gostovanjem 

pri nas dobro počutili.  

 

                                                                                Vodja enote: Urška Dragar 
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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 2018/2019 

 ENOTA: PALČEK 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

 

1-2 leti 

Urška DRAGAR 

(do prihoda Tatjane MOLK) 

Petra KERŽAN 

(do prihoda Tatjane MOLK) 

 

Ga. Sneža MIHAILOVA BROJAN 

   1,5-2,5 leti Vera KOLENC Ana ŠTRAJHAR 

(do prihoda Katje NOVAK) 

Ga. Nina VOVK 

2-3 leta Ana ČEBULJ Anita KERN Ga. Jelena ELEZ ŠKORC 

 

2-3 leta 

Tina VOZEL, Nina TRDIN  

(do prihoda Tine VOZEL) 

 

Sanja MIKIĆ 

 

Ga. Ana TURŠIČ 

 

3-4 leta 

 

Elizabeta MILUNIĆ 

Anja JOVAN (pol. del. čas) 

Petra MOLK (pol. del. čas) 

 

Ga. Saša LAVRIČ 

3-4 leta Aleksandra ANDRIĆ Darja SVETLIN KOVIČ Ga. Neva FAGANEL SAVKOVIĆ 



 

 

 453 

3-5 let Lili JEREB Vesna PESTOTNIK g. Gregor ROVANŠEK 

4-5 let Živa SPREITZER Melita VOLF g. Gašper MURN 

 

4-6 let 

Katja LAH 

(do prihoda Darje MOČNIK) 
 

Mojca FIRM 
 

Ga. Maja ČOLIĆ 

 

5-6 let 

Barbara KUNILO (pol. del. čas) 

Sergeja JAMŠEK (pol. del. čas) 
 

Barbara PERŠA 
 

Ga. Renata JUG 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI:  

VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE  

 

1. KOMUNIKACIJA 

- komunikacijske veščine med udeleženci:  

• otrok-vzgojitelj-starš 

• poslušati, slišati,  

• čuječnost…. 

2. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

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

-  Etika, morala in vrednote 

3. FIZIKA, v teoriji in praksi v vrtcu 

      - izobraževanje,  

 - izmenjava dobrih praks,  

 - uporaba didaktičnih sredstev in iger   

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 - Igralnica in igrišče kot inovativni in               

              spodbudni učni okolji 

 - Funkcionalni igralni kotički  

5. ZDRAVJE 

- aktivnosti na prostem 
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- sodelovanje z ZD Domžale 

- pestra in zdrava prehrana 

6. DELOVNA VZGOJA 

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

 - delovna akcija (marec 2019) 

7. EKOLOGIJA 

 - ločevanje odpadkov,  

 - zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov 

 

 

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 

- projekt MALI SONČEK 

- zbiranje starega papirja v sodelovanju s starši (2x letno) 

- DAN ODPRTIH VRAT (31.8.) 

- sodelovanje z okoljem ( gasilci, policija, zdravstveni dom, čebelar) 

- medgeneracijsko druženje (otroci – stari starši)  

- knjižni nahrbtnik 

- pustno rajanje 
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- bralnice pod krošnjami 

- 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: 

 

Strateške cilje do leta 2018 smo realizirali v celoti. Vizijo vrtca in strateške cilje za prihodnje obdobje bomo postavili tekom šolskega leta 

saj jih bomo obravnavali na strokovnih aktivih. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 458 

PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

 

MISP – projekt 

masaže v vrtcu 

 

Kunilo 

 

5-6 let 

 

Celo leto 

Spoznavanje in občutenje 

blagodejnega dotika, krepitev 

medsebojnega zaupanja, umirjanje in 

povečanje koncentracije otrok 

 

Od oktobra 2018 do maja 2019 

 

 

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 

Oktober-maj 

1 x tedensko 

 

1-2 leti 

 

14 

 

Od oktobra 2018 do maja 2019 

 

PUSTNO RAJANJE 

 

vse strokovne delavke 

 

5.3.2019 

 

1-6 let 

 

186 

 

5.3.2019 
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PEDENJPED 

 

Kolenc, Jeras, Štrajhar 

 

Celo leto 

 

1,5-2,5 leti 

 

14 

 

Od oktobra 2018 do junija 2019 

 

PRAVLJIČNI 

KOTIČEK 

 

Kolenc, Jeras, Štrajhar 

 

Celo leto 

 

1,5-2,5 leti 

 

14 

 

Od oktobra 2018 do junija 2019 

 

MALA EKO ŠOLA 

 

Kolenc, Jeras, Štrajhar 

 

Celo leto 

 

1,5-2,5 leti 

 

14 

 

Od oktobra 2018 do junija 2019 

 

ŽABICE POJEJO 

 

Vozel, Trdin, Mikić 

 

Celo leto 

 

2-3 leta 

 

14 

 

Od septembra 2018 do avgusta 

2019 

MALI EKOLOG Milunić, Jovan, Molk P. Celo leto 3-4 leta 19 Od septembra 2018 do avgusta 

2019 

BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

 

Vse strokovne delavke 

 

Celo leto 

 

1-6 let 

 

186 

Od oktobra 2018 do avgusta 2019 

GIBALNICA V 

TELOVADNICI 

 

Vse strokovne delavke 

 

Celo leto 

 

1-6 let 

 

186 

 

Od oktobra 2018 do junija 2019 

 

POLŽABLJI VRT 

 

Vozel, Trdin, Mikić 

Milunić, Molk P., Jovan 

 

Celo leto 

 

2-3 leta 

3-4 leta 

 

14 

19 

 

Od septembra 2018 do avgusta 

2019 

PRAVLJIČNA JOGA Vozel, Trdin, Mikić Celo leto 2-3 leta 14 Od oktobra 2018 do maja 2019 
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MALI SONČEK Vse strokovne delavke 

enote 

Celo leto 2-6 let 169 0d oktobra 2018 do junija 2019 

KNJIŽNI 

NAHRBTNIK 

Milunić, Jovan, Molk P. Celo leto 3-4 leta 19 Od oktobra 2018 do maja 2019 

EKO 

USTVARJALNICA 

Čebulj, Kern Okt.-junij 2-3 leta 14 Od oktobra 2018 do junija 2019 

GIBALNI IZZIVI Andrić, S. Kovič Celo leto 3-4 leta 19 Od septembra 2018 do avgusta 

2019 

 

BIBA PLEŠE – 

POJEM PLEŠEM SE 

IGRAM 

S. Kovič 

Spreitzer, Jeras, Volf 

Lah, Firm 

Kunilo, Jamšek 

Okt.-maj 

Okt.-april 

Okt.-maj 

Celo leto 

3-4 leta 

4-5 let 

4-6 let 

5-6 let 

19 

24 

21 

24 

 

1 x tedensko 

Od oktobra 2018 do maja 2019 

IGRE NA SNEGU Vse strokovne delavke zima 1-6 let 186 Od 9.1. do 25.1.2019 

PTIČKOVI 

PONEDELJKI 

Jereb, Pestotnik Od oktobra do junija 3-5 let 22 Od oktobra 2018 do junija 2019 

PTIČKOV BRALČEK Jereb, Pestotnik Februar in maj 3-5 let 22 Februar in maj 2019 

BRALNICE PO 

SLAMNIKOM-poezija 

VRTEC DOMŽALE Od 30.1.-13.2.2019 3-5 let 22 Od 30.1. do 13.2.2019 

ZVEZEK PTIČKOV Jereb, Pestotnik Celo leto 3-5 let 22 Od oktobra 2018 do junija 2019 

TEDEN OTROKA Vse strokovne delavke 1.-7. oktober 1-6 let 186 Od 1. do 5.10.2018 

ČISTILNA AKCIJA Vse strokovne delavke pomlad 1-6 let 186 12.3.2019 
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PALČEK BRALČEK 

Spreitzer, Jeras, Volf 

Lah,  Firm 

Kunilo, Jamšek, Perša 

 

Okt.-maj 

4-5 let 

4-6 let 

5-6 let 

21 

21 

24 

 

Od oktobra 2018 do maja 2019 

 

PETKOV VRTILJAK 

Spreitzer, Jeras, Volf 

Lah, Firm 

Kunilo, Jamšek, Perša 

 

Celo leto 

4-5 let 

4-6 let 

5-6 let 

24 

21 

24 

 

Od oktobra 2018 do maja 2019 

DELOVNA VZGOJA Vse strokovne delavke 1 x na teden 1-6 let 186 Od oktobra 2018 do avgusta 2019 

ROLANJE Lah, Firm 

Kunilo, Jamšek, Perša 

pomlad 4-6 let 

5-6 let 

21 

24 

20.,22.,23.,24. in 27.5.2019 

3. in 4.6.2019 

KOLESARJENJE lah, Firm 

Kunilo, Jamšek, Perša 

pomlad 4-6 let 

5-6 let 

21 

24 

6.,13.,14.,15. in 17.5.2019 

2.4. in 10.5.2019 

ZAJČKOVA MAPA Lah, Firm Celo leto 4-6 let 21 Od oktobra 2018 do maja 2019 

LIKOVNE IGRARIJE Andrić, S. Kovič Okt.-maj 3-4-leta 19 Od oktobra 2018 do maja 2019 
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

 

KOČIJAŽ 

 

g. Sandi Močnik 

 

Vir 

 

4.10.2018 

 

38 

 

3.10.2018 

 

ČAROVNIK 

 

g. Roman Frelih 

 

Enota Palček 

 

Po dogovoru 

 

19,21,19,20,18 

 

4.10.2018 

 

PLAVALNI TEČAJ 

 

Azimut 

 

Ljubljana - Atlantis 

 

pomlad 

 

19 

 

12. in 14.3., 18.,19. in 

22.3.2019 

 

ANGLEŠČINA 

 

Sama Novartis 

 

Vrtec Palček 

 

Okt.-maj 

 

11 

 

Od oktobra 2018 do maja 

2019 

 

JESENOVANJE 

 

Vrtec Domžale 

 

Davčen, Tavčar, Ožbet 

 

oktober 

 

18 

 

10. – 12.10.2018 

 

GLEDALIŠKI ABONMA 

 

KD Franca 

Bernika 

 

Domžale 

 

različno 

 

45 

23.10.2018 

13.2.2019 

7.6.2019 
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IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

 

 

IZLETI OB KAMNIŠKI 

BISTRICI 

Pomlad 

Pomlad 

Celo leto 

Celo leto 

Celo leto 

Celo leto 

1-2 leti 

1,5-2,5 leti 

2-3 leta 

3-5 let 

4-5 let 

4-6 let 

Dragar, Keržan 

Kolenc, Jeras, Štrajhar 

Vozel, Trdin, Mikić 

Jereb, Pestotnik 

Spreitzer, Volf 

Lah, Firm 

Spodbujanje otrok k 

gibalni aktivnosti.  

Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja, 

navajanje na previdno 

hojo, opazovanje narave, 

ekološko osveščanje. 

16.5.2019 

Od decembra dalje 

Od sept.2018 do junija 

2019 

Od sept.2018 do junija 

2019 

Od sept.2018 do junija 

2019 Od okt.2018 do 

maja 2019 

 

 

OBISKOVANJE 

BLIŽNJIH VRTCEV 

Pomlad 

Celo leto 

Maj 

Celo leto 

Celo leto 

Celo leto 

Celo leto 

1,5-2,5 leti 

2-3 leta 

2-3 leta 

3-5 let 

4-5 let 

4-6 let 

5-6 let 

Kolenc 

Vozel, Trdin, Mikić 

Čebulj, Kern 

Jereb, Pestotnik 

Spreitzer, Volf 

Lah, Firm 

Kunilo, Jamšek, Perša 

Spoznavanje sosednjega 

vrtca in življenja v njem, 

povezovanje med vrtci ter 

druženje. 

24.5.2019 

11.1.2019 

17.5.2019 

Od okt. 2018 do maja 

2019 

27.9. in 22.11.2018 

Od sept.2018 do 

junija2019 
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17.5.2019 

 

ŠPORTNI PARK VIR 

Pomlad 

Maj 2019 

Pomlad 

Pomlad 

pomlad 

2-3 leta 

2-3 leta 

3-5 let 

4-5 let 

4-6 let 

Vozel, Trdin, Mikić 

Čebulj, Kern 

Jereb, Pestotnik 

Spreitzer, Volf 

Lah, Firm 

Gibanje na svežem zraku 

in spoznavanje širše 

okolice vrtca. 

1.4.2019 

Junij 2019 

4.2.2019 

April 2019 

21.3.2019 

 

FITNES NA PROSTEM 

pomlad 

Celo leto 

oktober 

2-3 leta 

2-3 leta 

3-4 leta 

Čebulj, Kern 

Vozel, Trdin, Mikić 

Milunić, Jovan, Molk P. 

Aktivno gibanje na svežem 

zraku. 

21.2.2019 

Od sept.2018 do 

avg.2019 

1.10.2018 

 

POMLADNI ŽABLJI 

KROS 

 

pomlad 

 

2-3 leta 

 

Vozel, Trdin, Mikić 

Aktivno gibanje na svežem 

zraku. 

 

30.5.2019 

OBISK ANJINEGA 

DOMA IN IGRA NA 

IGRIŠČU 

 

maj 

 

3-4 leta 

 

Milunić 

 

Izlet za MALI SONČEK 

 

19.4.2019 

 

SKUPAJ NA SPREHOD 

 

Večkrat letno 

 

3-4 leta 

4-5 let 

 

Andrić, S. Kovič 

Spreitzer, Jeras, Volf 

 

Zaznavanje narave v njeni 

raznolikosti, reševanje 

gibalnih problemov. 

 

Po dogovoru večkrat 

letno 
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PO MOSTOVIH IN 

BRVEH KAM. 

BISTRICE 

 

Večkrat letno 

 

3-4 leta 

 

Andrić, S. Kovič 

Spoznavanje daljne okolice 

vrtca, razveseliti otroke s 

posebnim doživetjem. 

 

Večkrat letno 

ŠUMBERK- 

 GOZDNA UČNA POT 

Pomlad 

Jesen, pomlad 

Jesen, pomlad 

3-5 let 

4-6 let 

5-6 let 

Jereb, Pestotnik 

Lah,  Firm 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Doživljanje gozda in 

življenja v njem. 

Junij 2019  

18.9.2018, 16.5.2019 

20.9.2018, 15.3.2019 

 

IZLET DO NASELJA 

BISTRA 

 

pomlad 

 

3-5 let 

 

Jereb, Pestotnik 

Seznanitev z daljno 

okolico, spodbujanje otrok 

k gibalni aktivnosti 

Junij 2019 

 

IZLET DO GROBELJ 

Pomlad 

Jesen 

Jesen 

pomlad 

3-5 let 

4-5 let 

4-6 let 

5-6 let 

Jereb, Pestotnik 

Spreitzer, Volf 

Lah, Firm 

Kunilo, Jamšek, Perša 

Seznanitev z daljno 

okolico, spodbujanje otrok 

k gibalni aktivnosti. 

Junij 2019 

2.4.2019 

21.2.2019 

3.6.2019 

 

 

 

MUZEJ ILUZIJ 

 

 

 

Januar 2019 

 

 

 

4-6 let 

5-6 let 

 

 

 

Lah, Firm 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Otrokom približati svet 

iluzij ter ga z zabavnimi 

ugankami naučiti več o 

vidu, percepciji, možganih 

in znanosti in mu s tem 

omogočiti razumevanje 

zakaj njegove oči vidijo 

stvari, ki jih možgani ne 

razumejo. 

 

 

 

24.1.2019 

7.1.2019 
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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 2019 

 

Dragar, Keržan 

 

1-2 leti 

 

različno 

 

29.8.2019 

 

 

 

PREDNOVOLETNO 

SREČANJE 

december 

December  

november 

November 

November 

December 

December 

december 

Dragar, Keržan 

Kolenc, Jeras 

Čebulj, Kern 

Vozel, Trdin, Mikić 

Milunić, Jovan, Molk P. 

Jereb, Jamšek, Pestotnik 

Lah, Firm 

Kunilo, Jamšek, Perša 

1-2 leti 

1,5-2,5 leti 

2-3 leta 

2-3 leta 

3-4 leta 

3-5 let 

4-6 let 

5-6 let 

11 

9 

3 

10 

11 

14 

12 

24 

18.12.2018 

22.11.2018 

3.12.2018 

28.11.2018 

5.12.2018 

12.12.2018 

12.12.2018 

25.3.2019 

 

ŠPORTNO POPOLDNE 

 

April 2019 

 

Vse strokovne delavke enote 

 

1-6 let 

 

99 

 

15.4.2019 
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POMLADNA DELAVNICA 

S STARŠI 

Maj 2019 

pomlad 

Dragar, Keržan 

Jereb, Pestotnik 

1-2 leti 

3-5 let 

8 

22 

16.5.2019 

 4 x v aprilu 2019 (poklici) 

 

 

 

MEDGENERACIJSKO 

DRUŽENJE 

Maj 2019 

Oktober 

februar 

Oktober 

Oktober 

Pomlad 

April ali maj 

Nov. ali dec. 

Pomlad 

Marec 2019 

Dragar, Keržan 

Kolenc, Novak 

Čebulj, Kern 

Vozel, Trdin, Mikić 

Milunić, Jovan, Molk P. 

Andrić, S. Kovič 

Jereb, Pestotnik 

Spreitzer, Volf 

Lah, Firm 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

1-2 leti 

1,5-2,5 leti 

2-3 leta 

2-3 leta 

3-4 leta 

3-4 leta 

3-5 let 

4-5 let 

4-6 let 

5-6 let 

6 

12 

10 

11 

18 

17 

22 

18 

18 

11 

16.4.2019 

3.10.2018 

4.3.2019 

26.11.2018 

26.10.2018 

28.5.2019 

11.6.2019 

29.11.2018 

30.5.2019 

8.3.2019 

ZBIRANJE STAREGA 

PAPIRJA V 

SODELOVANJU S STARŠI 

24.-28.9.2018 

pomlad 

 

vse 

 

1-6 let 

 

186 

24.-29.9.2019 

1.-5.4.2019 

 

 

ZAKLJUČNO DRUŽENJE 

OB KONCU ŠOLSKEGA 

LETA 

Maj 2019 

Junij 2019 

Maj ali junij 2019 

Pomlad 

Kolenc, Štrajhar 

Milunić, Jovan, Molk P. 

Jereb, Pestotnik 

Jeras, Volf 

1,5-2,5 leti 

3-4 leta 

3-5 let 

4-5 let 

13 

različno 

različno 

23 

30.5.2019 

11.6.2019 

11.6.2019 

23.5.2019 
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Maj 2019 

Maj 2019 

Lahk, Firm 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

4-6 let 

5-6 let 

20 

različno 

1.6.2019 

13.6.2019 

STARŠI NA OBISKU V 

VRTCU- 

POKLICI, HOBIJI, KROŽKI 

Od januarja dalje 

Celo leto 

Po dogovoru 

Kolenc, Štrajhar 

Spreitzer, Volf 

Kunilo, Jamšek, Perša 

1,5-2,5 let 

4-5 let 

5-6 let 

0 

20 

24 

Ni realizirano, ker ni bilo 

prijav 

11.10.2018 

26.2.2019 

STARŠEVSKA 

IZMENJEVALNICA 

 

29.11.2018 

 

Kunilo, Perša 

 

1-6 let 

 

0 

Ni realizirano, ker ni bilo 

zanimanja s strani staršev 

RAZSTAVA V KNJIŽNICI 

DOMŽALE 

 

10.10.2018 

 

Vrtec Domžale 

 

1-6 let 

 

različno 

 

10.10.2018 

ZAKLJUČNI IZLET 

 

Junij 2019 

Junij 2019 

Junij 2019 

Junij 2019 

Dragar, Keržan 

Čebulj, Kern 

Vozel, Trdin, Mikić 

Andrić, S. Kovič 

1-2 leti 

2-3 leta 

2-3 leta 

3-4 leta 

 

Različno 

 

16 

13.6.2019 

Junij 2019 

5.6.2019 

29.5.2019 (zaradi dežja v 

vrtcu) 

ŽABICA NA OBISKU Od januarja dalje Vozel, Trdin, Mikić 2-3 leta 14 Od januarja do junija 2019 

SKUPAJ V GORE 6. ali 13. april 2019 Po dogovoru 3-6 let 6 6.4.2019 

ŠPORTNO POPOLDNE V 

ARBORETUMU 

 

April 2019 

 

Čebulj, Kern 

 

2-3 leta 

 

14 

 

Junij 2019 
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GLASBENI NAHRBTNIK Oktober-junij Čebulj, Kern 2-3 leta 14 Od oktobra 2018 do maja 

2019 

JESENSKA DELOVNA 

AKCIJA SKUPAJ S STARŠI 

 

jesen 

 

Andrić, S. Kovič, Frelih 

 

3-4 leta 

 

7 

 

25.10.2018 

STARŠI NA OBISKU Celo leto Čebulj, Kern 

Andrić, S. Kovič 

2-3 leta 

3-4 leta 

14 

0 

4.1., 16.4. in 28.5.2019 

Ni bilo prijav 

MEDVEDEK Z DRUŽINO 

RAZISKUJE MOJ KRAJ 

 

Celo leto 

 

Kunilo, Jamšek, Perša 

 

5-6 let 

 

24 

 

Od oktobra 2018 do junija 

2019 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

UVAJALNI SESTANEK ZA 

STARŠE 

 

Junij 2019 

 

Dragar, Keržan 

 

1-2 leti 

 

različno 

 

4.6.2019 

 

1. SESTANEK ZA STARŠE 

 

september 

Dragar, Keržan 

Kolenc, Novak 

Čebulj, Kern 

Trdin, Mikić 

Milunić, Molk P. 

Andrić, S. Kovič 

1-2 leti 

1,5-2,5 leti 

2-3 leta 

2-3 leta 

3-4 leta 

3-4 leta 

11 

12 

12 

14 

14 

16 

6.9.2018 

11.9.2018 

12.9.2018 

12.9.2018 

12.9.2018 

12.9.2018 
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Jereb, Pestotnik 

Spreitzer, Volf 

Lah, Firm 

Kunilo, Jamšek, Perša 

3-5 let 

4-5 let 

4-6 let 

5-6 let 

20 

18 

18 

21 

11.9.2018 

10.9.2018 

10.9.2018 

12.9.2018 

 

2. SESTANEK ZA STARŠE 

 

Januar ali februar 

Dragar, Keržan 

Kolenc, Jeras 

Čebulj, Kern 

Vozel, Trdin, Mikić 

Milunić, Jovan, Molk P. 

Andrić, S. Kovič 

Jereb, Pestotnik 

Jeras, Volf 

Lah, Firm 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

1-2 leti 

1,5-2,5 leti 

2-3 leta 

2-3 leta 

3-4 leta 

3-4 leta 

3-5 let 

4-5 let 

4-6 let 

5-6 let 

8 

8 

 

12 

12 

13 

15 

13 

14 

14 

15.1.2019 

22.1.2019 

15.1.2019 

23.1.2019 

22.1.2019 

24.1.2019 

15.2.2019 

5.3.2019 

31.1.2019 

29.1.2019 

 

POGOVORNE URE 

 

mesečno 

 

vse 

 

1-6 let 

 

različno 

 

Od oktobra do junija 
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KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 

 

Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

 

OBISK BOŽIČKA 

 

december 

 

1-6 let 

 

Vrtec Domžale 

 

vsi 

 

vse 

 

17.12.2018 

 

GLASBENIKI NA OBISKU 

 

Po 

dogovoru 

 

1-6 let 

Učenca glasbene šole in 

 Povabljeni starši 

 

vsi 

 

vse 

11.12.2018-

harmonikar 

10.1.2019-ansambel 

5.2.2019-violončelo 

19.2.2019-zbor OŠ 

Jarše 

22.2.2019-družina 

LUTKOVNA PREDSTAVA:  

pomlad 

 

1-6 let 

 

Strokovne delavke enote 

Palček 

(po skupinah) 

 

vsi 

Dragar, Keržan 

Kolenc, Štrajhar 

Vozel, 

Trdin,Mikić 

Milunić, 

Jovan,Molk 

11.6.2019  

22.5.2019 

30.5.2019 

30.5.2019 
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LUTKOVNA PREDSTAVA: 

Babica Zima 

 

december 

 

1-4 leta 

 

Dragar, Keržan 

 

vsi 

 

75 

 

18. in 19.12.2018 

LUTKOVNA PREDSTAVA: 

Lešniki 

 

december 

 

1-6 let 

Nina Mav Hrovat in 

Gledališka skupina vrtca 

Domžale 

 

vsi 

 

vse 

 

10.12.2018 

POLŽEK IN ŽABICA 

PRIPOVEDUJETA 

Oktober in 

februar 

2-3 leta Vozel, Trdin, Mikić 

Milunić, Jovan, Molk P. 

14 

19 

Vozel, Trdin, 

Mikić 

 

6.2.2019 

ZVOČNA DELAVNICA pomlad 3-4 leta Mina Kunstelj 17 Andrić, S. Kovič 22.5.2019 

FOLKLORNA 

DELAVNICA S KUD 

GROBLJE 

Po 

dogovoru 

 

3-6 leta 

 

KUD Groblje 

 

134 

Milunić, Andrić, 

Jereb, Kunilo, 

Lavtižar, Lah, 

Spreitzer 

 

28.3.2019 

OGLED LUTKOVNE 

PREDSTAVE 

 

pomlad 

3-5 let 

4-5 let 

 

Mini teater 

23 

24 

Jereb, Pestotnik 

Jeras, Volf 

18.4.2019 

 

FILHARMONIJA V 

LJUBLJANI 

Maj 

oktober 

3-5 let 

5-6 let 

 

Filharmonija 

19 

21 

Jereb, Pestotnik 

Kunilo, Jamšek, 

Perša 

13.5.2019 

1.10.2018 

 

MINICITY 

 

november 

4-5 let 

4-6 let 

 

Minicity Ljubljana 

20 

21 

Spreitzer, Volf 

Lah, Firm 

15.11.2019 

  4-5 let  24 Spreitzer, Volf  
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BALETKA NA OBISKU 

 

oktober 

4-6 let 

5-6 let 

 

Rebeka Kunilo 

18 

20 

Lah, Firm 

Kunilo, Jamšek, 

Perša 

28.1.2019 

 

PISATELJICA NA OBISKU 

 

Feb.2019 

4-6 let 

5-6 let 

 

Maja Novak 

21 

23 

Močnik, Firm 

Kunilo, Jamšek, 

Perša 

 

5.2.2019 

NARODNA GALERIJA V 

LJUBLJANI 

 

jesen 

 

5-6 let 

 

Narodna galerija Ljubljana 

 

23 

 

Kunilo, Jamšek, 

Perša 

 

20.11.2018 

ARHEOLOŠKA 

DELAVNICA 

pomlad 3-5-let Arheoved d.d. 20 Jereb, Pestotnik 10.4.2019 

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..) 

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

 

GASILCI 

 

oktober 

Vse strokovne delavke 

1-6 let 

  

Evakuacijska vaja 

 

19.10.2018 
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POSTAJA PRIMETNE 

POLICIJE LJUBLJANA 

 

maj 

Vse strokovne delavke 

1-6 let 

 

Seznanjanje z varnostjo v prometu, policist se 

predstavi. 

 

31.5.2019 

OBISKOVANJE BLIŽNJIH 

VRTCEV 

pomlad 

Celo leto 

pomlad 

Kolenc, 1,5-2,5 leti 

Čebulj, Kern, 2-3 leta 

Vozel, Trdin Mikić, 2-

3 leta 

Jereb, Pestotnik, 3-5 let 

Druženje otrok in navezovanje stikov ter odkrivanje 

bližnje okolice vrtca. 

24.5.2019 

17.5.2019 

Od sept.2018 do 

junija 

Celo leto 

 

FOTOGRAF 

 

januar 

 

Vse strokovne delavke 

 

Spoznavanje poklica fotograf in njegovega dela. 

 

20.3.2019 

 

 

 

 

 

ZD DOMŽALE 

 

 

 

 

 

Po dogovoru 

Čebulj, Kern 

2-3 leta 

Vozel, Trdin, Mikić 

2-3 leta 

Milunić, Jovan, Molk 

P. 

3-4 leta 

Andrić, S. Kovič 

3-4 leta 

Jereb, Pestotnik 

 

 

 

 

Ogled filma o čistih zobeh, učenje pravilnega 

čiščenja zob, spoznavanje poklica – zobne 

asistentke. 

11.4.2019 

 

17.1.2019 

 

17.1.2019 

 

9.4.2019 

 

8.10.2018,11.4.201

9 
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3-5 let 

Spreitzer, Volf 

4-5 let 

Lah, Firm 

4-6 let 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

5-6 let 

 

8.4.2019 

 

13.11.2018, 8.1., 

5.3., 7.5. in 

7.6.2019 

2.10. in 4.12.2018 

5.2. in 9.4.2019 

 

 

 

 

OBISK VRTNARIJE 

 

 

 

 

pomlad 

Vozel, Trdin, Mikić 

2-3 leta 

Jereb, Pestotnik 

3-5 let 

Jeras, Volf 

4-5 let 

Lah, Firm 

4-6 let 

 

 

 

Seznanjanje otrok z naravoslovnimi dejavnostmi, 

spoznavanje poklica vrtnar. 

19.4.2019 

 

16.4.2019 

 

28.3.2019 

 

2.4.2019 

 

OBISK LEKARNE VIR 

 

Pomlad 

 

Vozel, Trdin, Mikić 

2-3 leta 

Jereb, Pestotnik 

 

Spoznavanje poklica farmacevta in spoznavanje 

širše okolice. 

16.5.2019 

 

16.4.2019 
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jesen 

3-5 let 

Spreitzer, Volf 

4-5 let 

Lah, Firm 

4-6 let 

 

13.11.2019 

 

14.11.2018 

OBISK TRGOVINE IN 

POŠTE 

pomlad Vozel, Trdin, Mikić 

2-3 leta 

Spoznavanje poklica trgovec, prodajalec in poštni 

uslužbenec ter spoznavanje širše okolice. 

6.5.2019 

  

ČEBELAR 

 

jesen 

Vse strokovne delavke 

1-6 let 

 

Seznanjanje otrok o pomenu čebel za človeka in 

naravo. 

 

15.11.2018 

 

KNJIŽNICA V OŠ RODICA 

 

Februar 

2019 

Jereb, Pestotnik 

3-5 let 

 

Seznanitev z delom knjižničarke in ogled knjižnice. 

 

15.2.2019 

 

 

KNJIŽNICA DOMŽALE 

 

 

pomlad 

Spreitzer, Volf 

4-5 let 

Lah, Firm 

4-6 let 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

5-6 let 

Seznanjanje s knjižnjico, poklicem, delom, pravili v 

knjižnjici 

ter odnosa do knjige, družinsko branje in 

predstavitev pravljice otrokom v vrtcu. 

19.9.2018 

 

25.4.2019 

 

9.4.2019 
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OŠ RODICA 

 

 

April 2019 

Lah, Firm,  

4-6 let 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

5-6 let 

Spoznavanje šole, okolja, dela učitelja in 

sodelovanje s prvošolci 

 

 

18.4.2019 

SKRB ZA ZDRAVJE – 

ZD DOMŽALE 

 

April 2019 

Lah, Firm 

4-6 let 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

5-6 let 

Ozaveščanje otrok o zdravem načinu življenja – 

pomen gibanja, higiene, zdrave prehrane,… 

 

9.5.2019 

JKP Prodnik Februar 

2019 

vse Pravilno ločevanje odpadkov, predstavitev dela 

komunalnih delavcev 

20.2.2019 

ZD DOMŽALE Maj 2019 Kunilo, Lavtižar, Perša 

5-6 let 

Ogled animiranega filma o zobni higieni, 

spoznavanje zobne ordinacije in dela zobozdravnika, 

asistenta 

 

31.5.2019 

OBČINA DOMŽALE April 2019 Lavtižar, Perša 

5-6 let 

Sodelovanje na prireditvi: Spoznajmo se, praznujmo 

skupaj – predstavitev ljudskega plesa 

 

17.4.2019 

 

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 

 

Urška DRAGAR 

Delovni sestanki 

(LDN, tekoče zadeva, urejanje 

igralnic, kabinetov, razno,…) 

 

vse 

4.9., 2.10., 7.11., 

4.12.2018 

8.1., 30.1., 7.3., 4.4., 

7.5.2019 

 

15 h 30 

min 

 

VRTEC DOMŽALE 

 

Vzgojiteljski zbor (LDN, 

smernice,…) 

 

vse 

20. Junij 2019 

29. Avgust 2019 

2 h 30 

min 

2 h 30 

min 

 

VRTEC DOMŽALE 

Strokovni aktivi: 

1. Vizija in strateški cilji,  

čuječnost, etika in morala 

2. Vizija in strateški cilji, pomen 

spanja in počitka ter primeri dobre 

prakse 

3. Vizija in strateški cilji, fizika, 

Teorija ter primeri dobre prakse 

 

 

 

vse 

 

12.-15.11.2018 

 

18.-21.2.2019 

 

13.-16.5.2019 

 

2 h 30 

min 

 

2 h 30 

min 

 

2 h 30 

min 

 

VRTEC DOMŽALE  

 

Aktiv vodij 

 

Dragar 

26.9., 7.11., 4.12.2018 

8.1., 29.1., 4.3., 

4.4.,7.5.2019 

 

20 h 
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VRTEC DOMŽALE in Andreja 

Širca Čampa 

 

HACCAP 

 

vse 

 

9. Januar 2019 

 

2 h 30 

min 

 

ZRSŠ 

TEMATSKA KONFERENCA: 

Pomen in značilnosti timskega 

dela na ravni oddelka in vrtca 

 

Dragar, Kolenc 

 

2. in 16. April 2019 

 

2 x 4 ure 

VRTEC DOMŽALE  

in Mira Vladimira Vrankar, mag. 

prof. pred. vzg.  

 

 

Biba pleše 

 

Keržan, Molk P. 

 

26. februar 2019 

 

2 h 30 

min 

 

VRTEC DOMŽALE in Renata 

Capuder 

 

Fizika v vrtcu 

Kolenc, Čebulj, Kern, Jeras, 

Pestotnik, Jereb, Lavtižar, Perša, 

Lah, Spreitzer, Volf, 

 

 

11.4.2019 

 

2 h 

 

VRTEC DOMŽALE in Tinkara 

Avsec 

 

Predstavitev dela v irskih vrtcih 

Kolenc, Andrić, S. Kovič, 

Pestotnik, Firm, Jerkič, Lavtižar 

 

19. Marec 2019 

 

2 h 

 

VRTEC DOMŽALE in Tadeja 

Mišmaš 

Kreativnost in varnost pri izvedbi 

poligonov in praktična delavnica 

 

Molk P., Jamšek 

 

23. Oktober 2018 
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VRTEC DOMŽALE in Fani 

Kunavar 

Matematika kot igra 2 Milunić, Kunilo,  18. oktober 2018 2 h 

VRTEC DOMŽALE in Tadeja 

Lavtižar 

Odkrivamo kamniške pravljične 

poti 

Jereb 25.10.2018, 26.3.2019 

 6.6. in 17.6.2019 

 

4 x 2 h 

VRTEC DOMŽALE in Petra 

Kociper 

Začetni in nadaljevalni koraki 

šivanja 

Lavtižar 22.-24.10.2018 

25.-28.2.2019 

3 x 4 h 

3 x 4 h 

VRTEC DOMŽALE in Saša 

Šinkovec 

Komunikacija z glino    

VRTEC DOMŽALE in 

DATAINFO 

Varstvo podatkov GDPR vse 27.5.2019 1 h 30 

min 

KD BERNIK in dr. Robert Kroflič Svobodna šola Čebulj 22.1.2019 2 h 

VRTEC DOMŽALE in mag. 

Nataša Prebil 

Ustrezna skrb  za glas Andrić, Pestotnik, Kunilo, perša 12.3.2019 3 h 30 

min 

VRTEC DOMŽALE in Katja Lubi Ustvarjalni gib v vrtcu Lavtižar 13.3.2019 1 h 30 

min 

 

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: Urška DRAGAR 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Petra KERŽAN 

- dela in naloge povezane z vodenjem enote 

- urejanje atrija in hiše za igrače 

- urejenost igralnice in garderobe  

- predsednica in odgovorna za inventurno komisijo 

 

- nabava lekarne in čistil 

- urejanje skladišča s potrošnim materialom 

- urejanje atrija in hiše za igrače 

- urejenost igralnice in garderobe  

- pisanje zapisnika na del. sestankih 
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VZGOJITELJICA: Vera KOLENC POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Katja NOVAK 

- nadomeščanje vodje enote 

- odgovorna za požarno varnost 

- skrb za urejenost igralnice, atrija in garderobe 

- skrb za urejenost igralnice, atrija in garderobe 

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 knjižnico in pedagoško sobo 

- urejanje oglasne deske oddelka 

- urejanje igralnice, kopalnice in garderobe 

- skrb za zunanje igralne površine 

- delo na računalniku 

- članica inventurne komisije 

VZGOJITELJICA: Tina VOZEL, Nina TRDIN POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Sanja MIKIĆ 

- skrb za glasbeni kabinet 

- skrb za Polžabji vrt 

- urejanje oglasne deske oddelka 

- urejanje igralnice 

- urejanje interne knjižnice in pedagoška soba 

- urejanje oglasne deske 

- urejanje fotografij 

- skrb za Polžabji vrt 

- urejanje igralnice 

VZGOJITELJICA: Elizabeta MILUNIĆ POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Anja JOVAN, Petra MOLK 

- zunanji kabinet za igrače 

- urejanje fotografij za skupino 

Anja:                                               Petra: 

- urejanje igrišča                              - urejanje telovadnice in kabineta 
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- članica inventurne komisije  

 

- urejanje atrija                                - pooblaščena za prehrano v enoti 

                                                         - skrb za omarice prve pomoči 

VZGOJITELJICA: Aleksandra ANDRĆ POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Darja S. KOVIČ 

- skrb za raznolikost materialov in didaktičnih sredstev v notranjih 

in zunanjih kotičkih, izdelava in priprava le teh 

- fotografiranje dnevnega dogajanja v oddelku in urejanje 

fotografskih map za otroke 

- sooblikovanje in pomoč pri urejanju kotičkov za otroke in starše 

- pomoč pri razvrščanju sanitetnega materiala 

VZGOJITELJICA: Lili JEREB POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Vesna PESTOTNIK 

- skrb za glasbeni kabinet 

- skrb za pisarno v starem delu 

- urejanje igrišča 

- skrb za interno knjižnico v starem delu 

- članica sveta zavoda 

- urejanje igrišča 

VZGOJITELJICA: Živa SPREITZER POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Melita VOLF 

- skrb za naravoslovni in Montessori kabinet 

- urejanje oglasne deske, fotografij 

- urejanje hiš 1 in 2 na igrišču 

- urejanje igrišča 

- skrb za garderobo 

VZGOJITELJICA: Darja MOČNIK (Katja LAH) POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Mojca FIRM 

- urejanje športnega kabineta 

- urejanje oglasne deske oddelka 

- odgovorna za požarno varnost 

- urejanje hiš 1 in 2 na igrišču 

- urejanje igralnice in umivalnice 

- urejanje fotografij skupine 
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VZGOJITELJICA: Barbara KUNILO, Sergeja JAMŠEK POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Barbara PERŠA 

Barbara: - urejanje fotografij         Sergeja:- urejanje fotografij 

               - skrb za knjižnico                        - skrb za pisarno 

               - urejanje igralnice                       - urejanje igralnice 

               - urejanje skupne oglasne deske  - urejanje oglasne deske 

               - organizacija in izvedba                skupine 

                starševske izmenjevalnice 

- skrb za čistočo igralnice in umivalnice 

- pomoč pri razvrščanju sanitetnega materiala 

- organizacija in izvedba starševske izmenjevalnice 

 

 

 

 

Datum:   19.6.2019                                                                                                                                                                   ŽIG:  

 

                                                                                                                                                                                       Podpis vodje enote: 

 

                                                                                                                                                                                        Podpis ravnateljice: 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ENOTE RACMAN 



486 

 

 

EVALVACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

 

V mesecu septembru smo v našo enoto sprejeli 14 novih otrok. Uvajalno obdobje je potekalo dokaj umirjeno in otroci so se kmalu navadili na 

novo okolje in življenje v vrtcu. 

 

Vse leto je potekalo več obogatitvenih dejavnosti, preko katerih so otroci spoznali veliko novega, se marsičesa naučili in se ob tem zabavali. 

Poleg obogatitvenih dejavnosti, ki so potekale v vseh enotah Vrtca Domžale, so v naši enoti potekale še naslednje: Moji dnevi v vrtcu, Migajmo 

z jezički, Z Žabico v svet pravljic, Glasbene delavnice, Želve se imajo lepo in Racmanovi petki. Večkrat letno smo pripravili dan odprtih vrat 

med skupinami in otrokom omogočili druženje z otroki iz drugih skupin. Imeli smo več srečanj med skupinami, ki smo jih poimenovali Otroci- 

otrokom. Otroci so si lahko ogledali oz. nastopali v več plesnih predstavah in nastopali oz. si ogledali dramatizacijo po pravljici Živali pri babici 

zimi in dramatizacijo po pravljici Rokavička 

 

Otroci so nastopili tudi za starše na popoldanskih srečanjih. Starši so se tudi letos v velikem številu odzvali našemu vabilu. Na obisk smo 

povabili tudi babice in dedke, ki so preživeli dopoldne v vrtcu s svojimi vnuki.  

V eno od skupin smo letos prvič pripravili pohod z lučkami na Lucijino. Stašem in otokom je bil dogodek zelo všeč.  

 

Vzgojiteljice smo pripravile otrokom gledališko predstavo z naslovom Zrcalce. Otrokom je bila predstava zelo všeč in tudi me smo se imele lepo. 

 

Ob otvoritvi razstave ob 70 - letnici Vrtca Domžale, so otroci in vzgojiteljice najstarejše skupine v Knjižnici Domžale, pripravili zanimiv nastop 

z dvema glasbenima točkama, posebnost pa je bilo igranje na zvočne palice. 
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Glede na letošnje prioritetne naloge smo večkrat spremenile podobo igralnic in igrišča ter jih obogatile s kotički glede na temo naših dejavnosti. 

Več dejavnosti je bilo na temo fizika. Izvajali smo najrazličnejše poskuse in se z otroki veliko pogovarjali. Kolikor nam je vreme dopuščalo smo 

izvajali dejavnosti tudi na prostem. Veliko smo se pogovarjali, se poslušali in se trudili za dobro komunikacijo med otroki, s starši 

 

Tudi letos so nas obiskale ljudske pevke Ženskega pevskega zbora Staneta Habeta in otrokom s svojim ubranim petjem in iskrivostjo približale 

slovensko ljudsko pesem. Otroci so bili nad njihovim nastopom zelo navdušeni. Prvič pa so nas obiskali pevci Moškega pevskega zbora Janez 

Cerar. Tudi oni so otrokom polepšali dopoldne s slovensko ljudsko pesmijo ob spremljavi harmonike. V pevskih zborih sodelujejo stari starši 

nekaterih otrok, ki obiskujejo naš vrtec. 

Izvedli smo akcijo zbiranja odpadnega papirja. Z otroki smo očistili in uredili naše igrišče večkrat v letu -  v vseh letnih časih. Otroci so bili 

aktivno vključeni pri čiščenju in urejanju igralnic in garderob. Preko celega leta smo otroke in starše spodbujali k zbiranju plastičnih pokrovčkov 

in jih nato podarili društvu NGU (Never give up).  

Sodelovali smo z OŠ Dragomelj. V vrtec smo povabili učence 9. razreda oš, da so z otroki preživeli dopoldne, se spoznali s poklicem vzgojitelja 

in ob igri z otroki prepoznavali ali jih ta poklic veseli ali ne. Otroci najstarejše skupine so obiskali prvošolce. Občasno smo lahko uporabili 

šolsko telovadnico. Obiskovali smo šolsko knjižnico (otroci najstarejše skupine so enkrat mesečo v knjižnici poslušali pravljice, ki jih je brala ali 

pripovedovala šolska knjižničarka, ostali otroci pa so knjižnico obiskali pa po dogovoru). Za dneve kolesarjenja smo imeli možnost uporabe 

ploščadi pred OŠ Dragomelj, rolanje pa smo imeli možnost izvajati na umetnem drsališču za OŠ Dragomelj. V sodelovanju z  gasilci PGD Pšata-

Dragomelj smo izvedli evakuacijsko vajo. Sodelovali smo še s Knjižnico Domžale (Pravljični palček), Policijo in Zdravstvenim domom 

Domžale. Dvakrat nas je obiskala medicinska sestra Nataša Jeras, ki skrbi za zobno preventivo predšolskih otrok. V sodelovanju z Občino 

Domžale so se otroci najstarejše skupine udeležili prireditve Druženje z maskotami občine Domžale v Češminovem parku. 

 

Veliko je bilo tudi izobraževanja za strokovne delavce. Ena od sodelavk je pripravila delavnico za vse strokovne delavke Vrtca Domžale z 

naslovom Komunikacija z glino in jo izvedla v naš enoti. Dve sodelavki pa sta se v letošnjem šolskem letu pridružili Gledališki skupini  Vrtca 

Domžale, ki nam je tudi letos pripravila res lepo novoletno predstavo. 

 

Anamarija Kermavnar 
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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 2018/2019 

 ENOTA: RACMAN 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

1-2 Saša Šinkovec Maja Osolnik 

 

ga. Tanja Češnovar 

2-3 Urška Baloh Jana Kotnik 

 

ga. Nataša Mulec 

3-5 Anamarija Kermavnar Mateja Vuk, 

Špela Štrekar 

g. Jure Nemec 
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4-6 Katarina Kos Juhant, 

Mateja Vuk 

Natalija Lukman 

 

ga. Maja Flis 

 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI:  ga. Nataša Mulec 

 

 

 

VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE  

1. KOMUNIKACIJA 

- komunikacijske veščine med udeleženci:  

• otrok-vzgojitelj-starš 

• poslušati, slišati,  

• čuječnost…. 

2. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

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

-  Etika, morala in vrednote 

3. FIZIKA, v teoriji in praksi v vrtcu 

      - izobraževanje,  

 - izmenjava dobrih praks,  

 - uporaba didaktičnih sredstev in iger   

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 - Igralnica in igrišče kot inovativni in               

              spodbudni učni okolji 

 - Funkcionalni igralni kotički  

 

5. ZDRAVJE 

- aktivnosti na prostem 
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- sodelovanje z ZD Domžale 

- pestra in zdrava prehrana 

6. DELOVNA VZGOJA 

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

 - delovna akcija (marec 2019) 

7. EKOLOGIJA 

 - ločevanje odpadkov,  

- zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov 

 

 

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 

 

1. Dopoldansko druženje ob peki palačink 

2. Športno popoldne 

3. Evakuacijska vaja 

4. Zbiranje plastičnih pokrovčkov  

5. Zbiranje odpadnega papirja od januarja 2019 do marca 2019 

6. Predstava strokovnih delavk enote Racman za otroke  

7. Bralnice pod krošnjami 

8. Božično novoletni koncert vzgojiteljic 

9. Racmanovi petki 

10. Otroci-otrokom 
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PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

      

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

Moji dnevi v vrtcu S. Šinkovec, 

M. Osolnik 

sept. 2018- junij 2019 1,5- 2,5 let 14 realizirano 

 

Mala biba pleše U. Baloh, 

J. Kotnik 

okt.-maj 2-3 leta 14 realizirano 

 

Igre na snegu U. Baloh, 

J. Kotnik 

zima 2019 2-3 leta 11 realizirano: 

25. 1. 2019 
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Moj album pri Račkah U. Baloh, 

J. Kotnik 

sept.-maj 2-3 leta 14 realizirano 

Migajmo z jezički A. Kermavnar okt.-maj 3-5 let 19 realizirano; 1x tedensko 

 

Z žabico v svet pravljic 

in pravljični nahrbtnik 

A. Kermavnar, 

M. Vuk, 

Š. Štrekar 

okt.-maj 3-5 let 

 

19 realizirano;  

od oktobra 2018 do maja 29019 

 

Igre na snegu A. Kermavnar, 

M. Vuk, 

Š. Štrekar, 

zima 2019 3-5 let  

17 

15  

14 

realizirano; 

23. 1. 2019,  

24. 1. 2019,  

25. 1. 2019 

Pravljični palček A. Kermavnar, 

M. Vuk, 

Š. Štrekar, 

K. Kos Juhant, 

M. Vuk, 

N. Lukman, 

okt.-maj 3-5 let 

 

 

4-6 let 

6 realizirano 
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Spretnosti vožnje s 

kolesom 

 

K. Kos Juhant, 

M. Vuk, 

N. Lukman, 

maj 2019  5-6 let 21 realizirano 

14., 15., 16., 23. in 24.5. 2019 

Rolanje M. Vuk 

K. Kos Juhant 

pomlad 2019 4-6 let 

 

17 realizirano 

15. 4. – 19. 4. 2019 

Glasbene delavnice K. Kos Juhant okt. -maj 4-6-let 

 

23 realizirano 

Igre na snegu K. Kos Juhant, 

M. Vuk, 

N. Lukman 

zima 2019 4-6 let 23 realizirano; 

23. 1. 2019,  

24. 1. 2019,  

25. 1. 2019 

Želve se imajo lepo  

 

N. Lukman sep. –maj.  4-6 let 23 realizirano 

Biba pleše M. Vuk 

 

okt.-maj 3-6 let 42 realizirano 

Mali sonček: 

rumen/oranžen 

 

 

K. Kos Juhant, 

N. Lukman, 

 

okt. - maj 

 

4-6 let 

 

 

23 

 

 

realizirano 
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oranžen/zelen 

 

moder 

 

 

A. Kermavnar, 

M. Vuk, Š. Štrekar, 

U. Baloh, 

J. Kotnik, 

3-5 let 

 

2-3 leta 

19 

 

14 

Otroci-otrokom Vse strokovne delavke 

enote Racman 

december 2018  

marec 2019, 

maj/junij 2019 

1-6 let 69 realizirano 

Pustno rajanje Vse strokovne delavke 

enote Racman 

5. 3. 2019 1-6 let 60 realizirano; 

5. 3. 2019 

Racmanovi petki Vse strokovne delavke 

enote Racman 

vsak zadnji petek v 

mesecu 

1-6 let 69 realizirano 
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

Abonma FRU- FRU Gledališče FRU-

FRU 

Enota Racman januar, marec, april 47 10. 1. 2019,  

Muca Copatarica 

26. 3. 2019,  

Kdo je napravil Vidku 

srajčico, 

16. 5. 2019, To ni pika 

Jesenovanje  Vrtec Domžale Škofja Loka jesen 2018 14 Realizirano:  

17. 10. - 19. 10. 2019 

 

Plavalni tečaj Azimut Atlantis pomlad 2019 22 Realizirano: 11. 3., 13. 3., 

15. 3., 19. 3. 21. 3. 2019 

 

Tečaj angleščine 

 

Navitas  Vrtec Racman okt.-maj / Zaradi premajhnega števila 

prijav ni bilo realizirano 

Gledališki abonma KD Franca 

Bernika 

KD Franca Bernika celo leto 23 24. 10 2018, Kivi in Strit 
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KD Franca Bernika 

 

14. 2. 2019, Hud pesjan 

15. 4. 2019, Trije prašički 

 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

Obisk bližnje kmetije maj 2019 1,5-2,5 S. Šinkovec 

 

Spoznavamo domače 

živali. 

Realizirano  

20.5.2019 

Obisk travnika junij 2019 1,5-2,5 S. Šinkovec 

 

Spoznavamo življenje na 

travniku. 

7.6.2019 

Obisk gozda sept.-maj 2-3 U. Baloh Spoznavanje življenja in 

živali v gozdu. 

Realizirano 

17.10. 2018 

 

Obisk bližnjega travnika pomlad 2019 2-3 U. Baloh Spoznavanje življenja in 

živali na travniku. 

realizirano: 

23. 5. 2019 
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Pohod okoli Gradiškega 

jezera 

pomlad 2019 3-5 A. Kermavnar Vožnja z avtobusom in 

spoznavanje ter 

raziskovanje narave, 

razvijanje gib. sposobnosti. 

realizirano:  

14. 6. 2019 

Obisk bližnje kmetije  

(kmetija Grčar v 

Dragomlju) 

jesen  2018 3-5 A. Kermavnar Spoznavanje življenja in 

živali na kmetiji. 

realizirano:  

25. 10. 2018 

Obisk reševalne postaje 

in Gasilske brigade v 

Ljubljani 

oktober 2018 4-6  K. Kos Juhant Seznanjanje s poklicom 

reševalec in gasilec. 

realizirano:  

11. 10. 2018 

Končni izlet v Ljubljano pomlad 2019 4-6  K. Kos Juhant Ogled centra glavnega 

mesta, vožnja z vzpenjačo, 

ogled grajskega dvorišča in 

okolice. 

realizirano:  

21. 5. 2019 
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SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 

 

Medgeneracijsko druženje s 

starimi starši 

december 2018 S. Šinkovec 

M. Osolnik 

1,5-2,5         13 

 

realizirano: 

25.3.2019 

Novoletno druženje s starši december 2018 S. Šinkovec 

M. Osolnik 

1,5-2,5          12 

 

realizirano:  

10.12.2018 

Pomladna delavnica z 

mamicam 

pomlad 2019 S. Šinkovec 

M. Osolnik 

1,5-2,5 9 realizirano: 

18.3.2019 

Zaključno srečanje s starši junij 2019 S. Šinkovec 

M. Osolnik 

1,5-2,5 

 

14 realizirano: 

11.6.2019 

Lucijino-pohod z lučkami 12. 12. 2018 U. Baloh 

J. Kotnik 

2-3 13 realizirano: 

12. 12. 2018 

Medgeneracijsko druženje s 

starimi starši 

pomlad 2019 U. Baloh 

J. Kotnik 

2-3 12 realizirano: 

14. 3. 2019 



 

 

 501 

Zaključek s starši maj/junij 2018 U. Baloh 

J. Kotnik 

2-3 13 realizirano: 

13. 6. 2019 

Novoletno srečanje za starše  november/december 

2018 

A. Kermavnar 

M. Vuk 

Š. Štrekar 

3-5 14 realizirano:  

13. 12. 2018 

Pomladno srečanje za starše marec/april 2019 A. Kermavnar 

M. Vuk 

Š. Štrekar 

3-5 18 realizirano:  

20. 3. 2019 

Medgeneracijsko druženje s 

starimi starši 

marec/april 2019 A. Kermavnar 

M. Vuk 

Š. Štrekar 

3-5 18 realizirano:  

12. 4. 2019 

Zaključek s starši maj/junij 2019 A. Kermavnar 

M. Vuk 

Š. Štrekar 

3-5 18 realizirano:  

4. 6. 2019 

Novoletno druženje s starši december 2018 K. Kos Juhant, N. Lukman 4-6 21 samo otroci 

 

Medgeneracijsko druženje, 

nastop za stare starše 

 

pomlad 2019 K. Kos Juhant, N. Lukman, 

M. Vuk 

4-6 23 realizirano;  

29. 3. 2019 
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Zaključno srečanje s starši 

 

junij 2019 K. Kos Juhant, N. Lukman, 

M. Vuk 

4-6 22 realizirano;  

10. 6. 2019 

Otvoritev razstave ob 

zaključku praznovanja ob 

70- letnici Vrtca Domžale 

10. 10. 2018 K. Kos Juhant, N. Lukman, 

M. Vuk 

4-6 21 realizirano;  

10. 10. 2018 

Starševske izmenjevalnica 29. 11. 2018 Strokove delavke enote 

Racman 

1-6 0 Ni bilo realizirano. Nihče 

od staršev se ni prijavil na 

dogodek. 

Skupaj v gore 6. 4. 2019 ali 13. 4. 

2019 

Strokovne delavke Vrtca 

Domžale 

3-6 1 realizirano:  

6. 4. 2019 

Zbiranje starega papirja 

 

jan.-mar. 2019 Vse strokovne delavke enote 

Racman 

1-6 69 realizirano:  

3. 1. 2019 – 28. 3. 2019 

 

Zbiranje plastičnih 

pokrovčkov- NGU 

celo leto Vse strokovne delavke enote 

Racman 

1-6 69 realizirano:  

1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 

Športno popoldne april 2019 Vse strokovne delavke enote 

Racman 

1-6 40 realizirano:  

15. 4. 2019 

 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 



 

 

 503 

 

Prvi sestanek za starše 17. 9. 2018 

 

11. 9. 2018 

 

12. 9. 2018 

 

12. 9.2018 

 

 

S. Šinkovec,  

M. Osolnik  

U. Baloh 

J. Kotnik 

A. Kermavnar 

M. Vuk, Š. Štrekar 

K. Kos Juhant, M. Vuk 

N. Lukman 

1,5-2,5 

 

2-3 

 

3-5 

 

4-6 

9 

 

12 

 

18 

 

21 

17. 9. 2018 

 

11. 9. 2018 

 

12. 9. 2018 

 

12. 9. 2018 

 

Drugi sestanek za starše 

 

januar 2019 

S. Šinkovec,  

M. Osolnik  

U. Baloh 

J. Kotnik 

A. Kermavnar 

M. Vuk, Š. Štrekar 

K. Kos Juhant, M. Vuk 

N. Lukman 

1,5-2,5 

 

2-3 

 

3-5 

 

5-6 

 

9 

 

12 

 

7 

 

17 

18.1.2019 

 

24. 1. 2019 

 

29. 1. 2019 

 

23. 1. 2019 
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Pogovorne ure 1 krat mesečno S. Šinkovec 

U. Baloh 

J. Kotnik 

A. Kermavnar 

Š. Štrekar 

K. Kos Juhant 

M. Vuk 

1,5-2,5 

2-3 

 

3-5 

 

4-6 

 realizirano:  

1x mesečno v vsaki od 

skupin 

 

 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 

 

Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

Obisk Božička december 

2018 

vse 

skupine, 

1-6 

g. Hrovat 59 Vse strokovne 

delavke enote 

Racman 

realizirano:  

13. 12. 2018 
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Predstava za otroke v izvedbi 

vzgojiteljic enote Racman 

 

februar 

2019 

vse 

skupine, 

1-6 

Vse strokovne delavke enote 

Racman 

52 Vse strokovne 

delavke enote 

Racman 

realizirano:  

22. 2. 2019, Zrcalce 

 

Poslušanje ljudskih pesmi 

 

5. 2. 2019  vse 

skupine, 

1-6 

Ženski pevski zbor Staneta 

Habeta 

42 Vse strokovne 

delavke enote 

Racman 

realizirano:  

5. 2. 2019 

Poslušanje ljudskih pesmi 14. 3. 2019 vse 

skupine, 

1-6 

Moški pevski zbor 

upokojencev Janez Cerar 

55 Vse strokovne 

delavke enote 

Racman 

realizirano:  

15. 3. 2019 

Abonma FRU-FRU januar, 

marec, 

april 2019 

1-5 

 

Gledališče FRU-FRU: 

Muca Copatarica 

Zlatolaska in trije medvedi 

Vidkova srajčica 

47 A. Kermavnar 

U. Baloh, 

S. Šinkovec 

realizirano:  

10. 1. 2019,  

Muca Copatarica 

26. 3. 2019,  

Kdo je napravil 

Vidku srajčico, 

16. 5. 2019, To ni 

pika 

 

Gledališki abonma skozi celo 

leto- tri 

predstave 

4-6 KD France Bernik 23 K. Kos Juhant,  

M. Vuk, 

24. 10 2018, Kivi in 

Strit 
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N. Lukman 14. 2. 2019, Hud 

pesjan 

15. 4. 2019, Trije 

prašički 

Predstava gledališke skupine  

Vrtca Domžale: Lešniki 

december 

2018 

1-6 strokovne delavke Vrtca 

Domžale 

51 Vse strokovne 

delavke enote 

Racman 

realizirano:  

14. 12. 2018 

Božično-novoletni koncert 

vzgojiteljic 

december 

2018 

3-5 Strokovne delavke 

enote Racman 

55 Vse strokovne 

delavke enote 

Racman 

realizirano:  

18. 12. 2018 

Bralnice pod krošnjami skozi celo 

leto 

vse 

skupine, 

1-6 

Strokovne delavke 

enote Racman 

69 Vse strokovne 

delavke enote 

Racman 

realizirano  

  

 

Zaključek Pravljičnega 

palčka 

maj 2019 3-5 

 

 

4-6 

Knjižnica Domžale 26 M. Vuk, 

K. Kos Juhant,  

J. Kotnik 

realizirano:  

24. 4. 2019 
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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 

 

Fotograf 

 

januar 2019 

 

Vse vzgojiteljice,  

vse skupine 

Poklic, seznanjanje z opremo, fotografiranje realizirano:  

19. 3. 2019 

 

PGD Pšata-Dragomelj; 

evakuacijska vaja 

2 . 10. 2018  

 

Vse vzgojiteljice,  

vse skupine 

Preprečevanje naravnih nesreč, evakuacija. 

 

realizirano:  

9. 10. 2018 

 

OŠ Dragomelj – dan odprtih 

vrat za devetošolce 

januar/februar 

2019 

Vse vzgojiteljice,  

vse skupine 

Predstavitev dela v vrtcu, poklic vzgojiteljice realizirano:  

12. 2. 2019 

 

Papirnica Količevo, 

zbiranje starega papirja 

jan.-mar. 2019 Vse vzgojiteljice,  

vse skupine 

Skrb za ohranjanje čiste narave. Ekološka 

osveščenost. 

realizirano:  

3. 1. -28. 3. 2019 

 

ZD Domžale, gospa N. Jeras, 

zobna preventiva 

26. 10. 2018 in 

18. 4. 2019 

K. Kos  Juhant, 

M. Vuk,            4-6 

Otrokom prikazati pravilno čiščenje zob na njim 

primeren način. Pogovor o pomenu rednega čiščenja 

zob. 

realizirano:  

26. 10. 2018 in 
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A. Kermavnar,  3-5 18. 4. 2019 

 

 

ZD Domžale, obisk 

medicinske sestre 

april 2019 K. Kos Juhant, 

M.Vuk 

4-6 (samo šolo-

obvezni otroci) 

Pogovor o zdravem načinu življenja (pomen gibanja, 

higiene, zdrave prehrane….). 

realizirano:  

17. 5. 2019 

 

OŠ Dragomelj- telovadba v 

telovadnici 

okt.- maj A. Kermavnar,  

M. Vuk, Š Štrekar, 

3-5 

K. Kos Juhant, 

M. Vuk 

N. Lukman,    4-6 

Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 

in sprostitev.  

realizirano 

 

Obisk policista 

 

maj 2018 K. Kos Juhant,  

M. Vuk 

N. Lukman,    4-6 

Predstavitev poklica, seznanitev z varnostjo v 

prometu. 

realizirano:  

6. 5. 2019 

 

 

Obisk čebelarja 

 

november 

2018 

A. Kermavnar, 3-5 

K. Kos Juhant in 

Poklic, zdravje v vrtcu realizirano:  

16. 11. 2018 
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 M. Vuk. 4-6 

Obisk knjižnice OŠ 

Dragomelj 

okt.- april 

1xmesečno 

K. Kos Juhant,  

M. Vuk, 

N. Lukman 

Poslušanje pravljic in poezije, Raziskovanje šolske 

knjižnice. 

realizirano:  

1x na mesec 

 

 

 

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 

Vizija in strateški cilji (na vsakem 

aktivu) 

1. Čuječnost, etika in morala 

2. Pomen spanja in počitka ter  

    primeri dobre prakse v vrtcu 

3. Fizika, teorija in primeri dobre  

Strokovne delavke 

enote Racman 

 

12.-15. 11. 2018 

18.-21. 2. 2019 

 

 

13.-16. 5. 2019 

 

2 uri 30 min 

2 uri 30 min 

 

 

2 uri 30 min 
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    prakse 

Vrtec Domžale – Simona Klarič HACCP Vse strokovne delavke enote 

Racman in Katja Mihelčič, 

spremljevalka gib. oviranega 

otroka 

8. 1. 2019  

 

2 uri 30 min 

Vrtec Domžale – ZRSŠ Tematska konferenca: Pomen in 

značilnosti timskega dela na ravni 

oddelka in vrtca 

A. Kermavnar, 

M. Vuk 

2. 4. 2019 in  

16. 4. 2019 

8 ur 

Renata Capuder Mermal 

GSŠRM Kamnik 

Fizika v vrtcu A. Kermavnar, U. Baloh,  

J. Kotnik, M. Osolnik, S. 

Šinkovec 

11. 4. 2019 2 uri 

Vrtec Domžale - Saša Šinkovec Komunikacija z glino Š. Štrekar 

 

14. 1. 2019 in  

15. 1. 2019 

8 ur 

Vrtec Domžale – Fani Kunavar Matematika kot igra 2 K. Kos Juhant september/ 

oktober 2018 

1 ura 30 min 

mag. Nataša Prebil Ustrezna skrb za glas A. Kermavnar, K. Kos Juhant 12. 3. 2019 3 ure 30 min 

 

Vrtec Domžale - Mira Vladimira 

Vrankar 

Biba pleše 3 A. Kermavnar, M. Vuk,  

Š. Štrekar 

26. 2. 2019 2 uri 30 min 

Vrtec Domžale – Tadeja Mišmaš Kreativnost in varnost pri izvedbi 

poligonov in praktična delavnica 

A. Kermavnar, S. Šinkovec 23. 10. 2018 2 uri  
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Vrtec Domžale - Katja Frol Štefan Zdrav način življenja K. Kos Juhant, N. Lukman,  

M. Osolnik 

31.1.2019 3 ure 

Vrtec Domžale -Tinkara Avsec Predstavitev dela v irskih vrtcih 

 

U. Baloh, J. Kotnik, N. Lukman, 

K. Kos Juhant, S. Šinkovec,  

A. Kermavnar 

19. 3. 2019 2 uri 30 min 

Supra, d.o.o. 15. strokovni posvet dobre prakse 

v vrtcu: 

A. Kermavnar, K. Kos Juhant 

 

29. 1. 2019 

 

8 ur 

Cankarjev dom Kulturni bazar 

 

A. Kermavnar, K. Kos Juhant 4. 4. 2019 8 ur 

Vrtec Domžale GDPR Vse strokovne delavke enote 

Racman  

28. 5. 2019 1 ura 15 min 

Vrtec Domžale 

Jana Julijana Pirman 

Vzgojiteljski zbor Strokovne delavke 

enote Racman 

20. 6. 2019  1 ura 30 min 

 

Vrtec Domžale 

Jana Julijana Pirman 

 

Vzgojiteljski zbor 

 

Strokovne delavke 

enote Racman 

 

29. 8. 2019 

  

2 uri 30 min 
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VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 

 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

Komunikacija z glino 

 

S. Šinkovec marec 2019 realizirano:  

14. 1. 2019 in  

15. 1. 2019 

 

 

  

 

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

 

VZGOJITELJICA: Saša Šinkovec POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Maja Osolnik 

Naroča glino, skrbi za peč za glino, skrbi za knjige iz Knjižnice 

Domžale, inventurna komisija 

Skrbi za urejenost garderobe (Polžki), skrbi za urejenost športnih 

pripomočkov v vrtcu (omara, kotiček), skrbi za odnašanje pokrovčkov 

na zbirno mesto, skrbi za barvni tiskalnik. 

VZGOJITELJICA: Urška Baloh POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Jana Kotnik 
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Skrbi za knjižnico, ureja kotiček za starše in oglasno desko v 

vetrolovu, skrbi za urejenost vetrolova 

 

 

Beleži in pregleduje igrala na igrišču in skrbi za čistočo in ustreznost 

igrišča. Kontrola rokov uporabe sanitetnega materiala v omaricah s 

prvo pomočjo, pometa pred vrtcem. Skrbi za urejenost garderobe 

(Račke). 

VZGOJITELJICA: Anamarija Kermavnar POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE 0,5: Mateja Vuk 

Vodi enoto, skrbi za kamero, izvaja kontrolo beleženja čiščenja po 

igralnicah, skrbi za digitalni fotoaparat,  

Skrbi za likovni kabinet, skrbi za urejenost garderobe (Žabice), skrbi 

za urejenost vetrolova, naročanje sanitetnega in sanitarnega materiala. 

 

VZGOJITELJICA 0,5: Katarina Kos Juhant POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Natalija Lukman 

Sindikalna zastopnica, inventurna komisija, skrbi za  plastične 

pokrovčke (kontakt), ureja cvetlična korita 

Skrbi za pralnico (čistočo in urejenost pralnice) in perilo, skrbi za 

urejenost garderobe (Želve), skrbi za urejenost igrišča (da pobudo, da 

se igrišče uredi) 

VZGOJITELJICA 0,5: Mateja Vuk POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE 0,5: Špela Štrekar 

naročanje sanitetnega in sanitarnega materiala Skrbi za urejenost garderobe (Žabice), pometa pred vrtcem 

 

Datum: 31. 8. 2019                                                                 ŽIG:                                                           Podpis vodje enote: 

 

                                                                                                                                                                    Podpis ravnateljice: 

 


