
 
 

 

LETNI DELOVNI NAČRT  

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

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

vrtce, prioritetnih nalog, individualnih Letnih delovnih načrtov posameznih oddelkov in 

posameznih enot. 

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

stopnje otrok, posebnosti posamezne skupine,  prioritetnih nalog vrtca in strateških ciljev enote. 

Predstavljeni, dopolnjeni in usklajeni so na  sestankih za starše v septembru.  

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

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

vrtcih,  Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda in Odlok o spremembah 

odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Domžale« (uradni vestnik 

št.04/2017) 

 

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

načrtom in kadrovskim planom Vrtca Domžale.  

 

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

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

 

Informativno – predstavitvene zgibanke posameznih enot so sestavni del tega dokumenta.  

 

 

TEMELJNE NALOGE 
 

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

staršem pri celoviti skrbi za otroke, skrbeti za izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter 

ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

 

 

NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE 
   

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

oblik, metod in sredstev vzgojnoizobraževalnega dela, pri komunikaciji z otroki in odraslimi, 

pri načrtovanju in evalviranju  dela.  

Vključena so v vse elemente Kurikula. 

 

Načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce: 

1. načelo demokratičnosti in pluralizma; 

2. načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev v vrtcu; 

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


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

multikulturalizma; 

4. načelo omogočanja izbire in drugačnosti; 

5. načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti; 

6. načelo uravnoteženosti; 

7. načelo strokovne utemeljenosti kurikula; 

8. načelo za uvedbo novega kurikula; 

9. načelo horizontalne povezave; 

10. načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete; 

11. načelo sodelovanja s starši; 

12. načelo sodelovanja z okoljem; 

13. načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 

spopolnjevanja; 

14. načelo kritičnega vrednotenja ( evalvacija); 

15. načelo razvojno - procesnega pristopa; 

16. načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja;    

 

 

CILJI  
  

Cilji sledijo  organizaciji vzpodbudnega učnega okolja, ki je primeren razvojni stopnji 

predšolskih otrok in bo otroke podpiral pri razvoju in učenju. 

 

 

Splošni vzgojni cilji predšolske vzgoje so: 

 

 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih; 

 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah; 

 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev z spodbujanje čustvenega doživljanja in 

izražanja; 

 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja; 

 spodbujanje jezikovnega razvoja in učinkovito  in ustvarjalno rabo govora; 

 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in vsakodnevnega  življenja; 

 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja; 

 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja, razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah 

in skrbi za zdravje. 

 

 

Cilji kurikula za vrtce pa so naslednji: 

 

 odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke; 

 pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v 

vrtcih; 

 uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati 

ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih; 

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



 oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost 

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

duševno konstitucijo); 

 večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok; 

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

 rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu; 

 rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu; 

 večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev; 

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

in dela v vrtcu; 

 izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.  

 

 

 

RAZVOJNI NAČRT IN STRATEŠKI CILJI VRTCA DOMŽALE  

 

Vizija za obdobje od 2019 do 2023 

 

 



Poslanstvo našega vrtca  

 
je vzgajati otroka, da postane samostojen, radoveden, razmišljujoč, s prebujeno ustvarjalnostjo, 

razvitimi spretnostmi in drugimi osebnostnimi lastnostmi, ki mu bodo dobra osnova za 

nadaljnje življenje. 

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

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

in realiziral. 

 

 

STRATEŠKI CILJI 

 

 

STRATEŠKI CILJI ENOTE CICIDOM za OBDOBJE 2019 – 2023 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delovnih navad in skrbi za čisto okolje in osebno higieno. 

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

- Aktivno druženje med skupinami, 

- sodelovanje s sosednjimi vrtci, 

- sodelovanje z lokalno skupnostjo, 

- dan odprtih vrat za bližnje sosede.  

 

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

uživanje v prijateljskih odnosih tako s sovrstniki kot z odraslimi. 

- Dober dan prijatelj, 

- izleti s starši, 

- pozdrav pomladi, 

- delavnice z dedki in babicami. 

 



3. Spodbujanje aktivnega življenja z zanimivimi, dinamičnimi in zabavnimi izzivi na 

različnih področjih. 

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

- Igre na temo, 

- pravljica na temo, 

- izdelava skupnega kotička, 

- skupne delavnice. 

 

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

pridobivanje in vzdrževanje prijetnega bivalnega okolja, ter razvijane primernega 

odnosa do dela. 

- Delovne akcije, 

- urejanje okolja, 

- urejanje igralnice, 

- ločujemo skupaj (projekt). 

 

STRATEŠKI CILJI ZA ŠOLSKO LETO 2019/ 2020 

 

Spodbujanje aktivnega življenja z zanimivimi, dinamičnimi in zabavnimi izzivi na področju 

športa. 

- Spoznavanje različnih športov, poudarek na rekvizitih,  

- olimpijske igre, igre v duhu Martina Krpana, viteške igre,  

- ljudske gibalne igre. 

Poglabljanje v področje jezika v skladu s projektom Palček Bralček. 

- Predstavitev pravljic, 

- Skupne delavnice (likovne, glasbene, bralne itd.) 

- Izdelava slikanice, 

- Izdelava skupnega kotička(pravljice, lutke ipd.) 

Skrb za pripadnost in povezanost med otroki in odraslimi. 

- Delovne akcije in urejanje okolice, 

- Dan odprtih vrat za prebivalce bližnje okolice, 

- Obiski sosednjih vrtcev. 

 

 

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

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

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

nadgradimo. 

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

nov zagon za nadaljnje delo. 

 

 

 



 
 

STRATEŠKI CILJI ENOTE GAJ  
 

1. JEZIK: Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

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

3. NARAVA: Seznanjanje z zdravim načinom življenja. 

1. 2019/2020: 

- V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih realizirali obisk pripovedovalke pravljic 

in oblikovanje kotička »bralnice pod krošnjami« na igrišču ter v atrijih pod 

senčniki. (JEZIK) 

- V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih oblikovali glasbene kotičke v igralnicah, 

atrijih in na igrišču. (UMETNOST) 

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

 

2. 2020/2021: 

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

Gaj. (JEZIK) 

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

oblikovanje razstave na ograji vrtca. (UMETNOST) 

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

bomo postregli zdrave sadne prigrizke. (NARAVA) 

 

3. 2021/2022: 

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

nahrbtnik«. (JEZIK) 

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

mesecu kulture. (UMETNOST) 

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

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

gradivom. (NARAVA) 

 

4. 2022/2023: 

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

govornega aparata. (JEZIK) 

- V letu 2022/2023 bomo v vseh oddelkih posebno pozornost namenili filmski 

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

ali risanko. (UMETNOST) 



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

izobraževalni film Ostal bom zdrav. (NARAVA) 

 

 

STRATEŠKI CILJI V ENOTI KEKEC 2019-2023 

 
PRIJATELJSTVO, POVEZANOST -  vrtci Kekec, Mlinček in Gaj 

Cilji:  

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

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

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

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

- povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih, skupni projekti 

- spoznavanje pomena sodelovanja in medsebojne pomoči 

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

Vsebine:  

- mesečno obiskovanje 

- igranje na Kekčevem igrišču, 

- igranje na snegu - pozimi na Kekčevem hribu 

- rolanje pri Kekcu 

- jesenski in spomladanski kros 

- Mlinčkovi gostujejo pri Kekčevih v času praznikov in počitnic 

- novoletne čajanke 

- skupni izleti, skupna druženja ob obiskih zunanjih izvajalcev 

- skupni abonma 

- povabilo na razstavo ob 20. letnici enote Mlinček. 

 

POUČNOST  

Cilji:  

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

- Otrok se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja  

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

- Spoznavanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

- Otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij 

Vsebine: 

- Reka Kamniška Bistrica 

- Mlinščica 

- Mlin 

- Mokrišča 

- KD Radomlje 

- Športni park 



PRIPADNOST,  PRIJAZNOST, POVEZANOST 

Cilji:  

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

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

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

nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn. 

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

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

- spoznavanje pomena sodelovanja in medsebojne pomoči 

- doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja 

Vsebine: 

- sodelovanje s OŠ 

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

- sodelovanje z upokojenci 

- sodelovanje z bivšimi varovanci vrtca 

STRATEŠKI CILJI za šolsko leto 2019-2020 

Cilji:  

1. otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki  

2. spoznavanje pomena sodelovanja in medsebojne pomoči 

3. otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomemne za lokalno skupnost  

4. otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, 

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

5. doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja 

Vsebina:  

1. kros, abonma, druženje ob 20 letnici vrtca Mlinček, obiski v enotah  in igra na igrišču, 

čajanka 

2. dežurstva, rolanje 

3. Kamniška Bistrica, sprehod- spoznavanje kraja, sodelovanje s TD Radomlje 

4. in 5. Glasbeni dopoldnevi – bivši varovanci vrtca se predstavijo z različnimi glasbili 

 

 
 

STRATEŠKI CILJI ENOTA KRTEK(2019-2023) 

 

1. 2019/2020 VRTEC KOT PRIJETNO OKOLJE 

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

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

-OGRAJA (note- himna vrtca) 

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

sodelovanje z različnimi društvi; 



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

(primerna starosti otrok) (2020/2021) 

-skupni zaključek vrtčevskega leta (2020/2021) 

 

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

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

 

3.(2019/2023) DELOVNA VZGOJA 

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

  pometanje,...) 

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

  igralnice,...) 

- dežurstvo otrok 

- poiskati ravnotežje med otrokovimi pravicami in dolžnostmi. 

 

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

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

- medsebojna spoštljiva in spodbudna komunikacija med otroci in odraslimi 

- iz vsake situacije najti nekaj pozitivnega 

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

komunikaciji, kolegialnosti, boljše medsebojno sodelovanje in pomoč 

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

obiski, skype) 

 

5.(2019/2023) Medgeneracijsko druženje 

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

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

gibalne igre v naravi....) 

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

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

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

 - druženje med skupinami 

 

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

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

doseganja hitrejšega razvoja na vseh področjih otrokovega razvoja in spodbujanja spontanega 

učenja preko igre. 

- Učenje na prostem za trajnostni razvoj: Model roke 

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

druženja…) 

 

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

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

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

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

dejavnosti v knjižnici, razstave v Knjižnici Ihan 

 

 

 

 



 

 
STRATEŠKI CILJI v enoti MLINČEK za obdobje 2019 – 2023  

 

2019 – 2020 

Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI 

 

CILJI 

 Spoznavanje kulturne dediščine. 

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

 Spoznavanje pregovorov in rekov. 

 Spoznavanje slovenskega ljudskega izročila. 

 Seznanjanje z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji. Spoznavanje slovenskega 

jezika. 

VSEBINE 

 Spoznavanje himne, grba in zastave.  

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

različnih dejavnosti in preko različnih medijev. 

 Družabne igre za spoznavanje Slovenije. 

 Spoznavanje znamenitosti slovenskih krajev. 

 Spoznavanje in izvajanje slovenskih ljudskih plesov in otroških rajalnih iger. 

 Prepevanje slovenskih ljudskih pesmi (prepevanje, ogled posnetkov, spoznavanje 

inštrumentov). 

 Pripovedovanje slovenskih ljudskih pravljic in pesmi ter spoznavanje slovenskih 

avtorjev (pisateljev in pesnikov).  

 Spoznavanje in pripovedovanje pregovorov in rekov. 

 Spoznavanje slovenskih šeg in navad. 

 Spoznavanje in uživanje tradicionalne hrane. 

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

glasba). 

 Urejanje kotička. 

 

Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC 

 

CILJI 

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

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

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

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

 Povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih, skupni projekti. 

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



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

prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 

VSEBINE 

 Mesečno obiskovanje. 

 Igranje na Kekčevem igrišču. 

 Igranje pozimi na Kekčevem hribu. 

 Rolanje pri Kekcu 

 Jesenski in spomladanski kros. 

 Mlinčkovi gostujemo pri Kekčevih v času praznikov in počitnic. 

 Novoletne čajanke. 

 Skupni izleti, skupna druženja ob obiskih zunanjih izvajalcev. 

 Skupni abonma. 

 Povabilo na razstavo ob 20.letnici enote Mlinček. 

 

2019 – 2020 

Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI 

 

Nadaljevanje…Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC 

 

Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED ZAPOSLENIMI 

 

CILJ 

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

drugačnost. 

 Poslušati in biti slišan. 

 Pozitivno reševanje problemov. 

 Biti strpen, spoštljiv in iskren. 

 Spoštovati mnenja drugih. 

 Medsebojna pomoč. 

 VSEBINE  

 Začnimo komunicirati. 

 Neformalna srečanja (,,gremo vsi,,) 

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

 V pisarno namestiti tablo: TABLA ZA LEPŠI DAN. 

 

2020 – 2021 

Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI 

 

Nadaljevanje… Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC 

 

Nadaljevanje…Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED 

ZAPOSLENIMI 

 

Strateški cilj: POVEZOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO 

CILJ   



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

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

razne in različne praznike in običaje. 

VSEBINE  

 Jutranja telovadba z upokojenci Radomlje. 

 Priložnostna sodelovanja z lokalno skupnostjo. 

 Sodelovanje s pevskim upokojenskim zborom Radomlje. 

 Obiski razstav v kulturnem domu v Radomljah. 

 

2021 – 2022 

Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI 

 

Nadaljevanje… Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC 

 

Nadaljevanje…Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED 

ZAPOSLENIMI 

Strateški cilj: EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE 

 

CILJ 

 Večji poudarek na ekologiji 

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

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 

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

VSEBINE 

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

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

kopičenja odpadkov za okolje in zdravje. 

 Dosledno ločevanje odpadkov 

 Izdelovanje igrač. 

 Izdelava čutne poti z eko materiali. 

 

2022 – 2023 

Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI 

Nadaljevanje… Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC 

Nadaljevanje…Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED  

ZAPOSLENIMI 

Nadaljevanje…Strateški cilj: EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE 

 

Strateški cilj: PREDSTAVITEV VRTCA STARŠEM IN SODELOVANJE Z NJIMI 

CILJ 

 Seznanitev staršev z delom v vrtcu. 

VSEBINE 

 Sprotno seznanjanje staršev z vsebinami oddelku  

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

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

predstav…) na televiziji v garderobi. 

 

 



 
STRATEŠKI CILJI ENOTE OSTRŽEK za obdobje 2019 - 2023 

 

2019/ 2020 

Cilj: Negovanje in razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa 

 

Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do okolja 

 

Dejavnosti: 

 

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

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

soba, hodniki, večnamenski prostor)– vsak četrtek, 

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

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

razvojni stopnji posameznikov). 

 

Spremljanje napredka: 

 

- urejenost vrtca, 

- dosledno ločeni odpadki, 

- poznavanje in  zanimanje otrok za okoljsko problematiko 

 

Razvijanje naklonjenega, spoštljivega, odgovornega odnosa med ljudmi 

 

Dejavnosti: 

 

- strmenje k spoštljivemu, naklonjenemu odnosu med zaposlenimi v enoti, med zaposlenimi in 

starši, v dvosmernem odnosu odrasli – otroci, 

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

»želim«), 

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

- pomoč starejših otrok mlajšim otrokom (skupni sprehodi, pomoč pri pospravljanju igrač, 

skupna igra…). 

Spremljanje napredka: 

 

- spremljanje uporabe vljudnostnih izrazov, 

- prijetna klima v vrtcu, 

- spremljanje upoštevanja hišnega reda, 

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

delavkam…). 

 

2020/ 2021 

Cilj: Povezanost 

Povezanost otrok znotraj igralne skupine 



Dejavnosti: 

 

- prosta igra, 

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

iskanje skritega zaklada, reševanje gibalnih nalog…), 

- dejavnosti v dvojicah, 

- pomoč med otroci, 

- skupne naloge (urejanje igralnice, igrišča…), 

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

socialne igre, gibalne dejavnosti s pravili…). 

 

Spremljanje napredka: 

 

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

- otroci spodbujajo drug drugega, 

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

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

- med otroci je spoštljiv odnos. 

 
Povezanost otrok in zaposlenih znotraj enote 

Dejavnosti: 

 

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

 Ostržkovo pravljično dopoldne,  

 Ostržkove ustvarjalne delavnice, 

 Ostržkovo glasbeno dopoldne,  

 Teden otroka,  

 Praznični december,  

 Ostržkov kros, 

 Igrarije,  

 Biba pleše,  

 Ostržkova galerija… 

Spremljanje napredka: 

 

- kvalitetna izvedba načrtovanih dejavnosti, 

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

 
Povezanost s starši  

Dejavnosti: 

 

- prepoznavanje pričakovanj staršev (komunikacija s starši), 

- omogočiti staršem, da izrazijo svoje želje in pričakovanja, 

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

- kakovostno pripravljeni sestanki in pogovorne ure za starše, 

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

komunikacija, 

- delovati skupaj s starši vedno v dobro otroka. 

 



Spremljanje napredka: 

 

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

- Starši in strokovni delavci se držijo dogovorov. 

 

2021/ 2022 

Cilj: Razvijanje naklonjenega, spoštljivega, odgovornega odnosa do knjige 

 

Dejavnosti: 

 

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

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

vrnil), 

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

in zunaj vrtca (Bralnice pod krošnjami), 

- obisk Knjižnice Domžale, 

- sodelovanje v projektu Pravljični palček in Bralnice pod slamnikom, 

- vsakodnevno branje in pripovedovanje pravljic, poezije v vrtcu, 

- iskanje podatkov v poljudnoznanstveni literaturi, 

- Ostržkovo pravljično dopoldne, 

- otrokom je ponujena kvalitetna literatura, 

- pritegniti starše k branju otrokom (skupno branje), 

- otroci sestavljajo in pripovedujejo lastne zgodbe. 

 

Spremljanje napredka: 

 

- urejenost knjižnih kotičkov, 

- poseganje otrok po knjigah v času proste igre, 

- zanimanje otrok za poslušanje pravljic, 

- branje knjig postane vsakodnevna navada v vrtcu in doma. 

 

2022/ 2023 

Cilj: Pripadnost in povezanost z okoljem 

 

Dejavnosti: 

 

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

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

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

društva,…), 

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

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

- spoznavanje okolice (Moj kraj), 

- spoznavanje simbolov slovenske države, 

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

 

Spremljanje napredka: 

- izvedba načrtovanih dejavnosti, 

 

- občutek pripadnosti, 



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

- prepoznava Slovenije kot »moje domovine«, 

- spoštljiv odnos do drugih kultur in tradicij, 

- spoštljiv, sprejemljiv in razumevajoč odnos do drugačnosti. 
 

 

 
VRTEC PALČEK 

STRATEŠKI CILJI ZA OBDOBJE OD 2019 DO 2023 

POVEZANOST 

CILJ: Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja drugih. 

- enake možnosti za vse otroke (nov režim sprejemanja in oddajanja) 

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

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

strpnosti do drugačnosti) 

 

PRIPADNOST 

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

- več formalnih in neformalnih srečanj 

- večja participacija otrok pri načrtovanju dejavnosti 

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

skrb za urejenost vrtca) 

 

PRIJAZNOST 

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

- uporaba vljudnostnih izrazov (vljudna prošnja in zahvala) 

- razvijanje potrpežljivosti (pri otrocih in odraslih) 

- poslušati z namenom, da bi drugega slišali 

 

POUČNOST 

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

neodvisnega mišljenja. 

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

funkcijski kotički, sodelovanje z okoljem) 

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

- večji poudarek na ločevanju odpadkov 

PRIJATELJSTVO 

CILJ: Sposobnost razvijanja pozitivnega odnosa do drugih. 

- pomoč drugim pri vsakodnevnem življenju v vrtcu 

- spodbujanje prijateljske komunikacije 

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

dejavnosti, sprehodi in posebni dogodki) 

 

 

 
 



STRATEŠKI CILJI ZA LETO 2019/2020 

 

POVEZANOST  

- enake možnosti za vse otroke – nov razpored sprejemanja in oddajanja 

- zaznavanje empatije – sposobnost zaznavanja čustev ter želja po razumevanju drugega brez 

obsojanj 

 

PRIPADNOST 

- spodbujanja pripravljenosti za sodelovanje in pomoč drugim (urejenost igralnic in igrišča) 

- upoštevanje in sprejemanje skupnih smernic enote za lažje sobivanje (osredotočenje na 

stvari, ki nas povezujejo) 

 

PRIJAZNOST 

- spodbujanje uporabe vljudnostnih izrazov (vljudna prošnja in zahvala) 

- poslušati z namenom, da bi govorečega slišali  

 

POUČNOST 

- učenje preko igre na vseh področjih (funkcijski kotički, talne označbe, sodelovanje z 

okoljem) 

- spodbujanje naklonjenosti do literature in glasbe (pripovedovanje zgodb, obiski knjižnic in 

umetnikov v vrtcu) 

 

PRIJATELJSTVO 

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

igra, sprehodi in dejavnosti, posebni dogodki)  

 
 

 

 
STRATEŠKI CILJI ENOTE RACMAN ZA OBDOBJE 2019 – 2023 
 

1. RAZVIJANJE IN SPODBUJANJE ODGOVORNOSTI SKOZI IGRO ZA VZGOJO 

OTROK V ODGOVORNO OSEBO. 

Cilji:  

 Ustvariti pogoje za razvoj otrokove zdrave samostojnosti, sproščenega izražanja 

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

drugimi ljudmi. 

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

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

Kazalci merljivosti: 

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

 Otrokom pripraviti dejavnosti za razvijanja spretnosti poslušanja, sodelovanja, 

medsebojnega sprejemanja. 

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

dejavnosti- možnost nastopanja pred skupino. 



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

odraslimi (druženje med skupinami, igralni dnevi). 

 Navajanje otrok na čim bolj samostojni skrbi za svoje potrebe. 

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

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

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

 Socialne igre (medsebojna pomoč, krepitev samopodobe, sprejemanje 

drugačnosti… 

 

2. Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM, POGOVORI IN POMOČJO MED 

ZAPOSLENIMI, STARŠI IN OTROKI, DO ŠE KVALITETNEJŠEGA DELA.  

Cilji:  

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

da  bi lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje. 

 S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja premagovati izzive. 

 Z lepimi besedami in prijaznostjo do uspešne rešitve vsakega zapleta. 

 Iskati nove poti in ideje za zadovoljstvo otrok in staršev. 

Kazalci merljivosti: 

 Informiranje staršev o realizaciji načrtovanega vzgojno izobraževalnega dela v oddelku. 

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

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

novoletna čajanke, dopoldanskih obiskov staršev-predstavitev poklicev… 

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

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

pisno, elektronsko, na formalnih in neformalnih  srečanjih. 

 Vzpostavljanje pozitivne komunikacije mes vrtcem in starši, usklajevanje medsebojnih    

pričakovanj. 

3. VZGOJA ZA ODGOVORNOST DO OKOLJA  

  Cilji:  

 Spodbujanje otrokove občutljivosti za okolje, razvijanje čustvenega odnosa do 

okolja. 

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

                  odpadkov. 

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

ohranjanje naravnega okolja. 

Kazalci merljivosti: 

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

poskusi in igre z vodo). 

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

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

odpadkov, zbiranje plastičnih pokrovčkov). 

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

 Akcija zbiranja starega papirja. 

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



 

4. POVEZANOST, PRIPADNOST, PRIJAZNOST, PRIJATELJSTVO IN POUČNOST 

NAM PRIPOMOREJO K BOLJŠIM ODNOSOM IN TRDNEJŠIM 

SODELOVANJEM MED ZAPOSLENIMI, OTROKI, STARŠI IN STARIMI 

STARŠI 

     Cilji: 

 Spodbujane spoštljivih odnosov med otroki, starši in strokovnimi delavci. 

 Spodbujanje staršev k večji participaciji. 

 Strokovne delavke poznajo imena vseh otrok. 

 Pozdravljanje ob prihodu in odhodu. 

   Kazalci merljivosti: 

 Različne oblike srečanj s starši in starimi starši. 

 Udeležba staršev in starih staršev na srečanjih. 

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

 

Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM, POGOVORI IN POMOČJO MED ZAPOSLENIMI, 

STARŠI IN OTROKI, DO ŠE KVALITETNEJŠEGA DELA.  

Cilji:  

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

da  bi lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje. 

 S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja premagovati izzive. 

 Z lepimi besedami in prijaznostjo do uspešne rešitve vsakega zapleta. 

 Iskati nove poti in ideje za zadovoljstvo otrok in staršev. 

Kazalci merljivosti: 

 Informiranje staršev o realizaciji načrtovanega vzgojno izobraževalnega dela v oddelku. 

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

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

novoletna čajanke, dopoldanskih obiskov staršev-predstavitev poklicev… 

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

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

pisno, elektronsko, na formalnih in neformalnih  srečanjih. 

 Vzpostavljanje pozitivne komunikacije mes vrtcem in starši, usklajevanje medsebojnih    

 

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

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

ožji in širši okolici posameznega vrtca. 

 
Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM, POGOVORI IN POMOČJO MED 

ZAPOSLENIMI, STARŠI IN OTROKI, DO ŠE KVALITETNEJŠEGA DELA. 

(2019/20) 

Cilji:  

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

da  bi lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje. 

 S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja premagovati izzive. 

 Z lepimi besedami in prijaznostjo do uspešne rešitve vsakega zapleta. 

 Iskati nove poti in ideje za zadovoljstvo otrok in staršev. 



Kazalci merljivosti: 

 Informiranje staršev o realizaciji načrtovanega vzgojno izobraževalnega dela v oddelku. 

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

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

novoletna čajanke, dopoldanskih obiskov staršev-predstavitev poklicev… 

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

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

pisno, elektronsko, na formalnih in neformalnih  srečanjih. 

 Vzpostavljanje pozitivne komunikacije mes vrtcem in starši, usklajevanje medsebojnih    

 

 

PRIORITETNE VZGOJNE NALOGE V VRTCU DOMŽALE 
 

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

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

Republiki Sloveniji, Zakonu o vrtcih, kot tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove 

celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. Upošteva tradicijo slovenskih vrtcev  in z novejšimi 

teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo  spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. 

 

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

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

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

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

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

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

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

V RAZVOJU NAPREDUJE.  

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

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

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

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

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

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

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

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

kaj, kdaj in na kakšen način. 

Kurikulum omogoča strokovnim delavcem strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko 

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

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

širše okolje … 

 

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

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

okoljem ter v vrtcu razvija svojo družbenost in individualnost. 

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

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

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

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



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

 

 

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

sodelujemo tudi vrtci. Prenova bo predvidoma zaključena do avgusta 2020. 

 

 

PRIORITETNE NALOGE za šolsko leto 2019/2020 

 
Pri načrtovanju vzgojnih vsebin in dejavnosti bodo vzgojiteljice upoštevale uravnoteženo 

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

1. VREDNOTE 

Vsebine in dejavnosti: 

 Kodeks etičnega ravnanja 

 Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let 

 strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, 16.11.2019   

(projekt) 

2. UMETNOST – GLASBA 

Vsebine in dejavnosti: 

 spoznavanje različnih glasbenih zvrsti 

 glasbene ustvarjalnice 

 glasbeni kotički 

3. PRIKRITI KURIKULUM 

Vsebine in dejavnosti: 

 kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu 

 IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu 

 krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja 

 

NADALJEVALI IN NADGRAJEVALI BOMO: 

 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

Vsebine in dejavnosti: 

 igralnica in igrišče kot inovativni in spodbudni učni okolji 

 Funkcionalni igralni kotički  

5. ZDRAVJE 

Vsebine in dejavnosti: 

 aktivnosti na prostem 

 sodelovanje z ZD Domžale 



 pestra in zdrava prehrana 

6. DELOVNA VZGOJA 

Vsebine in dejavnosti: 

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

 delovna akcija (marec 2019) 

7. EKOLOGIJA 

Vsebine in dejavnosti: 

 ločevanje odpadkov,  

 zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov 

 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI, ki povezujejo vse enote  

 

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

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

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

BIBA PLEŠE in MALA BIBA PLEŠE, GLEDASLIŠKI ABONMA, JESENOVANJE IN 

PLAVALNI TEČAJ izvajamo v sklopu programa, za dobro otrok in v pomoč staršem. Vse 

dejavnosti skrbno načrtujemo, strokovne delavce dodatno izobražujmo in izvajamo po v naprej 

dogovorjenem protokolu. 

 
 TEDEN OTROKA;  od 7. DO 13. OKT. 2019, Tema: NAŠE PRAVICE, 30 let 

Konvencije o otrokovih pravicah 

 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, 15. november, 2019 

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

skupinah otrok od 2. leta dalje 

 »IGRE NA SNEGU « v vseh enotah, če bodo za to vremenske danosti - 5 dni (ni 

nujno strnjeno) 

 ROLANJE – za otroke letnika 2013/2014, v vseh enotah, jeseni ali spomladi, 5 dni 

(ni nujno strnjeno) 

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

otroke letnika 2013/2014, jeseni ali spomladi – 5 dni (ni nujno strnjeno) 

 DAN S SKIRIJEM; za starost 4 leta – 1 dan 

• »BIBA PLEŠE« in »MALA BIBA PLEŠE« - CELOLETNA OBOGATITVENA  

DEJAVNOST  (okt.- april), 1x tedensko 

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

Domžale, vključenih 11 skupin. 

• OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA, vse enote v KD Franca Bernika 

• MALI GLEDALIŠKI ABONMA – gostovanje predstav v vrtcu 

• PUSTNO RAJANJE, torek, 25. februar, 2020 

• SKUPAJ V GORE, april, 2020, vodijo: A. Bešter, T. Lavtižar, K. Ropotar, M. 

Vrhovnik 

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



• SKRB ZA ZDRAVJE, izvajalec ZD DOMŽALE: 1. zobna preventiva -vsi oddelki 

II.st. jeseni in spomladi. 2. Otrok skrbi za svoje zdravje in higieno 

• NOVOLETNA PREDSTAVA za otroke; gledališko skupino Vrtca Domžale,  vodi 

Nina Mav Hrovat 

• OBISK BOŽIČKA, s programom in obdaritvijo 

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

letnih časih ali v prostorih vrtca) 

• BRALNICE POD SLAMNIKOM, januar, 2020 

• PRIPOVEDOVALKA PRAVLJIC – v februarju 2020, K. Košenina, T. Lavtižar,  

M. Novak 

• ZAČARAJMO SLIKANICO z ilustratorjem Ivanom Mitrevski in pisateljico Nino 

Mav Hrovat 

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

Domžale, maj, 2020 

• SODELOVANJE Z GASILCI  v krajevnih skupnostih v mesecu oktobru; nujna 

izvedba EVAKUACIJSKE VAJE v oktobru 2019 

• DELOVNA AKCIJA – marec, 2020; urejanje igrišča in urejanje igralnice predvideti 

1x tedensko skupaj z otroki 

• HUMANITARNE AKCIJE, sodelujejo zaposleni, starši in otroci: Anina zvezdica, 

Zbiranje zamaškov in Podarimo šolske potrebščine 

 

Hkrati si enote izberejo različna obogatitvena področja, kar je razvidno iz Letnih delovnih 

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

 zdravega načina življenja 

 gibalno-športnih aktivnosti 

 ekologije  

 likovne ustvarjalnosti 

 glasbenega in plesnega ustvarjanja 

 pravljic in besede 

 iz kurikularnih področij 

 sodelovanja z okoljem 

 celoletnega sodelovanja s starši 

 in druge oblike druženja… 

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI V POPOLDANSKEM ČASU  
 

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

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

2. CICIBANOVE URICE, za otroke 3- 6 let, v enoti Palček, vodi Tadeja Lavtižar 

 

Program se bo izvajal, če bo prijavljenih zadostno število otrok (pod 1 najmanj 7. in po 2 

najmanj 10). Program financira Občina Domžale. 

 

 

VRSTE PROGRAMOV 
 

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

maksimalna dnevna prisotnost otroka v vrtcu je devet ur.  



Program vključuje tudi prehrano. 

 

Biba se igra  in Cicibanove urice bomo začeli izvajati v oktobru ob tednu otroka in jih izvajali 

do predvidoma konca maja 2020. 

 

Tudi vse delavnice in tečaji se pričnejo v oktobru 2019 in trajajo do predvidoma konca maja 

2020. 

 

 

ORGANIZACIJA DELA 
 

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

V enotah skupno deluje 47 oddelkov dnevnega programa, vanje je vključeno 865 otrok, in sicer 

v: 

I. starostna skupina  18 oddelkov                                        252 otrok 

Kombinirana skupina    3 oddelek                                              56 otrok 

II. starostna skupina        26  oddelkov                                   557 otrok 

skupaj    47 oddelkov     865 otrok 

 

Vsi oddelki dnevnega varstva bodo zasedeni po veljavnih normativih, povečan za dva otroka 

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

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

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

obdobja pa 24 otrok). 

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

17.00 .  

 

DODATNE DEJAVNOSTI – zunanji izvajalci 

 

1. Otroški gledališki abonma v KD Franca Bernika 

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

3. Jesenovanje, oktober, 2019- Letniki 2013/14 bo potekalo na kmetijah Ožbet, Davčen 

in Tavčar in sicer: 

- Termin:   9. – 11. oktober, 2019 

- Termin: 14. – 16. oktober, 2019 

- Termin: 16. – 18. oktober, 2019 

4. Plavalni tečaj, marec in april 2020, letniki 2013/14. Zavod za šport Domžale in Zavod 

Planica – MIZŠ krijeta del sredstev za otroke letnika 2013/2014. Za mlajše vključene 

otroke, starši plačajo ceno v celoti. Plavalni tečaj bo izvajal Azimut Sport.  

 

DNEVNI RED 
• Zajtrk:  

  - vse starosti: med 8. in 8.45 uro 

• Kosilo: 

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

 -  skupine otrok  od 2 do 3. let ob 11.30  

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

• Malica:  

 - vse starosti: 14.30 uri 



DEŽURSTVO 
 

DEŽURSTVO v enoti RACMAN 
• Petek, 27. 12. 2019 

• Petek,   3.   1. 2020 

• Petek, 26.   6. 2020 

 

DEŽURSTVO V VSEH ENOTAH (Mlinček v Kekec) 

• Ponedeljek, 28. -  sreda, 30. 10. 2019 

• Ponedeljek, 23. -  torek, 24. 12. 2019 do 15.ure 

• Ponedeljek, 30. -  torek, 31. 12. 2019 do 15.ure 

• Torek, 28. – četrtek, 30. 4. 2020 

 

POLETNO ZDRUŽEVANJE:  

Mlinček v Kekec, Cicidom v Gaj, Ostržek v Palček 

 

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

enoti RACMAN, Dragomelj. 

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

prazničnih dneh, ki vrtcu omogoča racionalno organizacijo dela. 

V času poletnih počitnic, in sicer predvidoma med 13. 7. in 21. 8. 2020 bodo združene 

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

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

ali prej razdružujejo. 

 

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

v poletnih mesecih lahko racionalnejša. 

 

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

vrtca, ki pravi: 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

dva meseca. 

 

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

tekočem letu. 

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

potrdil, o njej odloča pristojni občinski organ. 

 

 



ORGANIZIRANOST VRTCA 
     

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

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

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

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

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

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

drugače. 

 

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

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

 

 

SEDEŽ VRTCA IN OBRATOVALNI ČAS: 

 

Sedež vrtca: Ljubljanska cesta 70, 1230 Domžale 

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

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

  petek od 8. do 13. ure 

 

Enota Cicidom, Vir, Šubičeva 12,  

  Obratovalni čas od 6.15 do 16.20  

 

Enota Gaj, Roje 3, Preserje pri Radomljah, 

  Obratovalni čas od 6.00 do 17.00  

 

Enota Kekec, Radomlje, Dermastijeva ulica 2A 

  Obratovalni čas od 6.00 do 16.00 

 

Enota Krtek, Ihan,  Šolska ulica 3 

  Obratovalni čas od 5.40 do 16.45 ure 

 

Enota Mlinček, Radomlje, Cesta borcev 3 

  Obratovalni čas 6.30 do 16.15 

 

Enota Ostržek, Rodica, Kettejeva ulica 12 A 

  Obratovalni čas od 6.15 do 16.45 ure 

Enota Palček, Vir, Dvoržakova 15 

  Obratovalni čas od 6.15 do 16.45 ure 

 

Enota Racman, Dragomelj 180 A 

  Obratovalni čas od 6.20 do 16.45 

 

RAZPORED KADRA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020  
     

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. 

 

1. RAVNATELJICA                       JANA JULIJANA PIRMAN  

2. POMOČNICE RAVNATELJICE  VILMA HROVAT 20 ur  

NINA MAV HROVAT 

 KATARINA KOS JUHANT 20 ur              

3.   SVETOVALNI DELAVKI             MIJA JERMAN    

                SIMONA TONKLI GORNIK, 0,50  

4.   SVETOVALNI DELAVKI ZA DSP      BLANKA ČEBAŠEK   Pd                                     

                       MAJA VATOVEC           

      URŠKA ŠMID 0.50 -Logopedinja   

5.   RAČUNOVODKINJA     ANITA KRT     

6.   POSLOVNA SEKRETARKA                MIJA URANKAR    

7.   KNJIGOVODKINJA   BOJANA POLJANŠEK   

8.   ADMINISTRATORKA    NINA DIVJAK                                                                  

9.   VODJA PREHRANE   SIMONA KLARIČ                

10   VODJA ZHR     SIMONA TONKLI GORNJAK  

 

 

TEHNIČNO OSEBJE: 

 

CICIDOM:  kuhinja/pralnica: Nataša Nikolić 

                    čiščenje: Mojca Štrajhar 

 

GAJ: kuhinja: Miha Uršič, Snežana Cerar, Berta Kuhelj, Erika Prašnikar, Renata Pirman,  

                        Bernarda Cerar, Fakiza Zahirović, Simon Goropečnik, Olga Gaberšek 

          pralnica: Olga Gaberšek, Nevenka Horvat 

          čiščenje: Lidija Cimerman, Nevenka Horvat 

          hišnik in razvoz hrane: Andrej Rebolj 

 

KEKEC čiščenje/pranje: Barbka Bezlaj 

 

KRTEK: kuhinja: Alojzija Takač, Simon Goropečnik 

               čiščenje: Martina Učakar, Stoja Drljača, Damjana Keder 

 

MLINČEK: kuhinja/čiščenje: Mojca Tomc 

 

OSREŽEK: kuhinja/čiščenje: Anđa Davidović 

                    Hišnik: Marko Lesjak, Toni Vomš 

 

PALČEK: kuhinja: Urša Vajde, Marinka Gerbic, Karmen Stare, Alenka Štefan 

                 čiščenje/pranje: Anica Cerar, Bahta Rastoder, Alenka Štefan 

 

RACMAN: čiščenje: Marija Zajec 

                   kuhinja: Marinka Meglič, Marija Trifunovič  



 

GAJ 
ŠT. ST. IME ODDELKA ŠT.OTROK IME IN PRIIMEK VZGOJITELJICE IME IN PRIIMEK POM. VZG. 

1 1-2 POLŽKI  (PRITLIČJE) 14 MATEJA VUK 
KAJA LJUBI  
(KATJA CERAR) 

2 2-3 MEDVEDKI (PRITLIČJE) 14 SONJA OREŠEK 
URŠKA MIKLAVČIČ  
(ANDREJA GERBIC) 

3 2-3 ZAJČKI (PRITLIČJE) 14 MIRA V. VRANKAR PETER TOMAŽIN 

4 3-4 JEŽKI (PRITLIČJE) 19 TINKARA AVSEC LILI PANIČ 

5 3-5 LISIČKE (NADSTR.) 18 MIRANDA GROŠELJ ANJA REPANŠEK 

6 4-5 MIŠKE (NADSTR.) 24 JASNA BIZJAK  
SANDRA KREGAR  
(TAMARA ČOSIĆ) 

7 5-6 PTIČKI (NADSTR.) 24 MAJA SVETLIN LJUBIĆ PETRA KOCIPER 

8 5-6 SOVE (NADSTR.) 24 
BARBARA MODIC 
ILNIKAR 

SAŠA POGAČAR 

  SOČASNOST   ŠPELA KALAN 

 

KEKEC 
ŠT. ST. IME ODDELKA ŠT.OTROK IME IN PRIIMEK VZGOJITELJICE IME IN PRIIMEK POM. VZG. 

1 1-2 PIKAPOLONICE 14 MIRANDA KRIŠTOF MARTINA SVETLIN 

2 2-3 MEDVEDI 14 ANDREJA BIGEC  MARTA ŠTRAJHAR  

3 3-4,5 POLŽI 19 MARTINA PAVLIČ MOJCA NOVAK 

4 4-6 METULJI 20 JANA LJUBI JANA OREHEK 

  SOČASNOST   TANJA KOŠČAK 

 

KRTEK 
ŠT. ST. IME ODDELKA ŠT.OTROK IME IN PRIIMEK VZGOJITELJICE IME IN PRIIMEK POM. VZG. 

1 1-2 METULJI (PRITLIČJE) 14 ANDREJA MATKOVIČ  MELITA ŠUMIĆ (TJAŠA ROŽIČ) 

2 2-3 PIKAPOLONICE (PRITL) 14 ŠPELA ZEMLJIČ KOCIPER MAJA NOVAK 

3 2-4 GOSENICE (PRITLIČJE) 18 KARIN ROPOTAR  MATEJA KRŽIČ  

4 2-4 MRAVLJICE (PRITLIČJE) 19 KATJA FROL ŠTEFAN  SIMONA KUNAVAR  

5 3-5 MIŠKE (PRITLIČJE) 21 KATARINA KOŠENINA  SAŠA OŠTIR VERBIČ  

6 4-6 KRESNIČKE (NADSTR.) 20 SLAĐANA TRAPIĆ  TINA JORDAN  

7 4-6 ČMRLJI (NADSTR.) 21 JANJA DRAGAN RIBIČ BARBARA GORIČ 

8 4-6 ŽABICE (NADSTR.) 21 ALENKA LOVŠIN MATEJA GABOR  

9 1-2 SONČKI (STARI DEL) 14 SLAVICA PERPAR IBRČIČ VALENTINA LUKAN 

10 2-3 POLŽI (STARI DEL) 14 JANA STROJAN  JASMINA TREBUŠAK  

11 4-6 ČEBELICE (STARI DEL) 22 ANJA BEŠTER MATEJA VRHOVNIK 

  SOČASNOST KLARA FLERIN DRAGANA RISTIĆ 

CICIDOM 
ŠT. ST. IME ODDELKA ŠT. OTROK IME IN PRIIMEK VZGOJITELJICE IME IN PRIIMEK POM. VZG. 

1 1-2 MEDVEDI  (PRITLIČJE) 14 FANI KUNAVAR MOJCA FIRM 

2 2-3 ZAJCI  (PRITLIČJE) 14 MAJA NOVAK 
DARJA IRŠIČ 0,5 
ZUPAN IRENA 0,5 

3 3-4,5 MIŠKE  (NADSTR.) 21 
KATJA CERAR  
(POLONA ŠKRABAR) 

LEJA HABJAN 

4 4-6 MUCKI  (NADSTR.) 23 ANA MARAVIČ DANIJELA NOGRAŠEK 

  SOČASNOST   SARA OBREZA 
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OSTRŽEK 
ŠT. ST. IME ODDELKA ŠT.OTROK IME IN PRIIMEK VZGOJITELJICE IME IN PRIIMEK POM. VZG. 

1 2-3 MEDVEDKI 14 SAŠA ŠINKOVEC NENA OREHOV 

2 3-4,5 METULJI 20 TADEJA MIŠMAŠ NATAŠA OKORN 

3 4-6 PIKAPOLONICE 22 MARJETA OSOLIN  LIDIJA PETERKA 

  SOČASNOST   MATEJA PEZAMOVSKI 
 

PALČEK 
ŠT. ST. IME ODDELKA ŠT.OTROK IME IN PRIIMEK VZGOJITELJICE IME IN PRIIMEK POM. VZG. 

1 1-2 SOVICE (NOVI DEL) 14 URŠKA DRAGAR  PETRA KERŽAN  

2 1-2 ČEBELICE (NOVI D.) 14 TINA VOZEL  SANJA MIKIĆ 

3 2-3 PIKAPOLONICE (ND) 14 ANA ČEBULJ ANITA KERN 

4 2-3 ŽABICE (NOVI DEL) 14 VERA KOLENC KATARINA NOVAK 

5 3-4 POLŽKI (NOVI DEL) 19 BARBARA KUNILO 0,5 
TADEJA LAVTIŽAR 0,5 

BARBARA PERŠA 

6 3-4 RAČKE (STARI DEL) 19 KATJA LAH  
(DARJA MOČNIK) 

KATJA REPNIK 

7 3-5 PTIČKI (STARI DEL) 24 ELIZABETA MILUNIĆ PETRA MOLK 

8 5-6 MEDVEDI (STARI D.) 23 LILI JEREB VESNA PESTOTNIK 

9 5-6 ZAJCI (STARI DEL) 24 TINA JERAS 
(ŽIVA SPREITZER) 

MELITA VOLF 

10 4-5 METULJI (STARI DEL) 24 ALEKSANDRA ANDRIĆ  DARJA SVETLIN KOVIČ 

  SOČASNOST  TJAŠA CERAR PETRA JERKIČ 
 

RACMAN 
ŠT. ST. IME ODDELKA ŠT.OTROK IME IN PRIIMEK VZGOJITELJICE IME IN PRIIMEK POM. VZG. 

1 1-2 POLŽKI 14 MAJA KEREP EVA JERMAN 
(MAJA SLANA) 

2 2-3 RAČKE 14 KATARINA KOS JUHANT 0,5 
NINA TRDIN 0,5 

NATALIJA LUKMAN 

3 3-4 ŽABICE 19 URŠKA BALOH  JANA KOTNIK 

4 4-6 ŽELVE 24 ANAMARIJA KERMAVNAR ŠPELA ŠTREKAR  

  SOČASNOST   KATJA MIHELČIČ 

 

 

Struktura oddelkov in število otrok  
 

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

tega dokumenta. 

MLINČEK 
ŠT. ST. IME ODDELKA ŠT.OTROK IME IN PRIIMEK VZGOJITELJICE IME IN PRIIMEK POM. VZG. 

1 2-3,5 MIŠKE 19 DRAGICA REPANŠEK SAŠA STARIČ 

2 3,5-4,5 PTIČKI 21 MAJA CERAR JERETINA PETRA MIKLAVC 

3 4,5-6 RIBICE 20 DAMJANA RODE GAŠPER CESTNIK  

  SOČASNOST   TANJA KOŠČAK 
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IZOBRAŽEVANJE 

 

IZOBRAŽEVANJE ZA STARŠE IN STROKOVNE DELAVCE 

 
            Izvajalec: Radovan Radetić, univ.dipl.soc, družinski terapevt in mediator 

            Termin:  16. 1. 2020 od 17. – 19. ure 
 

O tem, kako razumeti vedenje otroka in kako se nanj ustrezno odzvati, nam bo spregovoril  

Radovan Radetić, univ. dipl. sociologom.. Staršem ponuja drugačne poglede na vzgojo, 

otroke in njihovo vedenje. Namesto vprašanja zakaj (to vprašanje po njegovem mnenju vedno 

implicirala kritiko, krivdo, ta pa je v našem okolju osnovni determinator življenja, vedno je 

nekdo kriv, ali bo kriv, v naši družbi živimo v sistemu krivde), raje uporablja vprašanja kako! 

Ko odgovori na vprašanje, kako to, da nekdo ničesar ne zmore, se osredotoči na iskanje 

rešitev! 

 

 

IZOBRAŽEVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE 
 

1. HACCP 

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

                       Termin:  Naknadno po razporedu 

                       Obvezno za vse strokovne delavce 

 

2. VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM 

             Izvajalec: Borštnar & Co. 

             Termin:  Naknadno po razporedu                                                                                                      

             Obvezno za vse strokovne delavce 

 

3. GDPR 

             Izvajalec: Datainfo, d.o.o. 

             Termin:  Naknadno po razporedu                                                                                                      

             Obvezno za vse strokovne delavce 

  

4. ŠTUDIJSKA SREČANJA Otrokov dan v vrtcu 
Izvajalec: ZRSŠ 

Termin: Srečanja že potekajo, prijave zaprte 

Naslov študijskih srečanj za predšolsko vzgojo v šolskem letu 2019/2020 bo “Otrokov dan v 

vrtcu”. Vsebina študijskih srečanj je namenjena načrtovanju ustreznega izvedbenega kurikula 

za cel dan otrokovega bivanja v vrtcu na podlagi formativnega spremljanja, poglabljali pa 

bomo tudi razumevanje pomena spodbudne klime in timskega sodelovanja v vrtcu 

 

5. DRUGAČNI OTROCI SO LAHKO TUDI IZZIV 

Izvajalki: Simona Tonkli Gornjak, Maja Vatovec 

Termin: 1x mesečno v januarju, februarju in marcu 
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Sklop izobraževanj bo vseboval več različnih področij kot so: 

 ČUSTVENO VEDENJSKE MOTNJE (v mesecu januarju) 

 AVTIZEM (v mesecu februarju) 

 ADHD – motnje pozornosti in koncentracije (v mesecu marcu) 

Prvi del izobraževanj bo teoretično naravnan, drugi del pa bo v obliki supervizije, ki bo 

namenjen deljenju izkušenj, deljenju dobre prakse in pogovoru. 

 

6. UMETNIŠKA GLASBA V VRTCU 

Izvajalec: mag. David Beovič 

Termin: Februar ali marec 2020 

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

klasični) glasbi in spoznati drugačen, bolj svež pogled na to umetnost 
  
Udeleženci seminarja bi se seznanili z naslednjimi poglavji: 

1. Glasba in zvok  

2. Temeljne lastnosti glasbene umetnosti  

3. Dojemanje glasbe  

4. Glasbeni zapis 

5. Izvajalska sredstva 

6. Ustvarjanje glasbe 

7. Razvoj glasbene umetnosti od začetkov do današnjih dni  

8. Predstavitev znanih (in manj znanih) avtorjev iz posameznih ustvarjalnih obdobij  

9. Glasba in druge umetnosti 

10. Kaj je kvalitetna glasba?  

11. Umetniška glasba in današnji čas 

 

 

7. PRAKTIČNA UPORABNA GLASBENA ZNANJA PRI DELU Z OTROKI 

Izvajalka: Barbara Mirkac, prof. glasbe 

Termin: oktober 2019 

 

 glasbene didaktične igre 

 vodeno ustvarjanje in izvajanje ritmičnih spremljav z malimi ritmičnimi inštrumenti 

in lastnimi glasbili 

 improvizacija na ritmične in melodične inštrumente 

 ustvarjanje in izvajanje preprostih harmonskih spremljav k otroškim skladbam 

  

8. ODKRIVAMO KAMNIŠKE PRAVLJIČNE POTI 

            Izvajalka: Tadeja Lavtižar 

            Termin: jeseni do pomladi 

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

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

          *  VELIKA PLANINA (Kranjski rak-Marjanine njive) 

          *  TUNJICE (športni park v Podgorju-2 km) 

 

9. PLESNE IGRE IN SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 

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

Termin: Januar 2020 
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Na internem izobraževanju boste, preko lastne aktivnosti, spoznali različne plesne igre in 

sprostitvene dejavnosti, ki jih boste pri svojem delu lahko vključili v obogatitveni dejavnosti, 

Biba pleše in Mala biba pleše, ali pa izvajali samostojno. 

 

10. ZAČETNI KORAKI ŠIVANJA 

Izvajalka: Petra Kociper 

Termin: konec oktobra 2019 

Spoznali bomo šivalni stroj. Premerili samega sebe, da znaš poiskati svojo konfekcijsko 

številko v revijah (BURDA) in da znaš prerisati krojne liste, ter zašit predpasnik. 

 

11. NADALJEVALNI  KORAKI ŠIVANJA 

Izvajalka: Petra Kociper 

Termin: januar 2020 

Izdelali bomo vzglavnike v podobi igrač: pikapolonica, polžek, zajček… 

           

12. MATEMATIKA KOT IGRA 3 

          Izvajalka: Fani Kunavar 

          Termin: 10. 10. 2019 

Tretji, zadnji sklop matematičnih iger je namenjen približevanju geometrije otrokom preko 

igre. 

Vsebina izobraževanja: 

- matematične geometrijske igre, 

- navodila za potek iger, 

- cilji, ki jih s posamezno igro želimo doseči. 

 

13. FITNES DOMA 

          Izvajalka: Tina Jeras 

          Termin: 2x / teden  / 1 uro 
 

Predstavitev vaj katere lahko opravite doma ali kasneje v fitnesu. Za začetek pa bi vas z mojo 

vadbo le spodbudila k temu, da si vzamete nekaj minut v svojem življenju za boljše počutje v 

prihodnosti. Zakaj? Vam povem nekaj prednosti, katere prinaša malo miganja vsak dan.  

BOLJŠI SPANEC, POVEČA ENERGIJO IN VZDRŽJIVOST, VADBA ZMANJŠUJE 

STRES, DEPRESIJO IN ANKSIOZNOST, GRADI IN VZDRŽUJE MIŠICE, KOSTI IN 

SKEPE, MOTIVACIJA ZA DELO 

 

14. DEJAVNOSTI OBLIKOVANE PO METODI NTC 

          Izvajalka: Maja Cerar Jeretina 

          Termin: november 2019 in februar 2020 

1. Srečanje (predvidoma november 2019) -  Predstavitev programa NTC (namen, metode dela) 

ter primerov dobre prakse za posamezne stopnje programa (dodatna stimulacija sinaps, 

spodbujanje asociativnega mišljenja, spodbujanje razvoja funkcionalnega razmišljanja).  
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2. Srečanje (predvidoma februar 2020) – Predstavitev primerov dobre prakse. Udeleženci 

prvega srečanja predstavijo primere dejavnosti izvedene po treh stopnjah programa 

izvedene v skupini.  

 

15. SKUPINSKE GIBALNE IGRE ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

          Izvajalka: Tadeja Mišmaš 

          Termin: oktober 2019 

Spoznavanje skupinskih gibalnih iger, primernih razvojni stopnji in motoričnemu razvoju 

predšolskih otrok starosti 3-6 let. Kako postopno usvajati pravila iger in gibalno zahtevnejše 

naloge. 

Poudarek je na možnostih prilagoditev posameznih gibalnih iger glede na razvojno stopnjo 

otrok posamezne igralne skupine in vključitev otrok s posebnimi potrebami v gibalno igro.  

Po predstavitvi in izvedbi osnovne različice gibalnih iger bodo udeleženci delavnice aktivno 

sodelovali pri ustvarjanju oteženih in olajšanih različic gibalnih iger in predlogih za 

vključevanje otrok s posebnimi potrebami v gibalni igri. 

 

 

16. DELAVNICA MEDITACIJE, ČUJEČNOSTI IN OSEBNE RASTI 

          Izvajalka: Barbara Kunilo 

          Termin: 1x mesečno 

- Meditacija 

- Vaje za krepitev duševne moči 

- Socialne igre 

- Pogovor o temah, ki vsebujejo pozitivno energijo 

 

17. SDI – Odlično komuniciranje v timu 

          Izvajalec: JAMB, Pia Fon Jager 

          Termin:  22. 10.                                                                                            

          Prisotni: Vodje enot, vodstvo vrtca 

 

Metoda je uporabna v vsakdanjem življenju, predvsem pomaga pri izboljšanju odnosov na 

delovnem mestu, do uporabnikov storitev in odnosih v družini. Metoda nas nauči, da ne 

zgubljamo časa v nerazumevanju in ukvarjanju z odnosi, ki potekajo na način, ki nam ni blizu, 

ampak spodbuja toleranco do drugačnih pristopov.  

Po udeležbi na delavnici bolje razumemo sebe in druge ljudi, predvsem pa motive, ki vodijo k 

določenemu vedenju.  

 

Udeležujemo se različnih izobraževanj, ki jih tekom leta razpišejo: 

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

- Skupnost vrtcev Slovenije 

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

- MIZŠ 

 

 

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU  

 

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

delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Iz 32. člena ZVZD-1 
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(obveznosti delodajalca) pa izhaja, da mora delodajalec promocijo zdravja na delovnem mestu 

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

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

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

zaposlene in obvešča zaposlene o pomenu psihofizičnega zdravja. 

  

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

- Izvajanje aktivnosti za zmanjševanje hrupa v igralnicah.  

- Prepoved kajenja na delovnem mestu.  

- Spodbujanje zdravega prehranjevanja.  

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

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

  ergonomiji).  

- Upoštevajo se priporočila medicine dela glede omejitev.  

- Organiziranje delavnic in izobraževanj…. 

 

 

MENTORSTVO 

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

Neža Majcen, Sara Obreza in Irena Zupan 

Mentorstvo dijakom:  

• SVŠ Ljubljana: 5 dijakov 

• SVŠ Kamnik: 8 dijakov 

• mentorstvo študentom predšolske vzgoje, do 3 kandidat 

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

 

 

HOSPITACIJE 
 

Ravnateljica bo izvajala redne letne hospitacije v vseh oddelkih v času od oktobra 2019 do 

junija 2020.  

Po potrebi bo izvedla tudi izredne hospitacije.  

Po opravljeni hospitaciji bo razgovor z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. 

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

strokovnega izpita, lahko sodelujeta tudi pomočnici ravnateljice. 

 

 

DELO STROKOVNIH ORGANOV 
 

Vzgojiteljski zbor  - Pedagoška konferenca 

 

Najmanj 2-krat letno. Vsebina: 

 letni delovni načrt,  

 smernice za vzgojno delo, 

 analiza letnega dela, 

 analiza stanja in dosežki vrtca, 

 ocena razvojnih možnosti. 
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Rok: 

 četrtek, 29. avgust, 2019 

 torek. 23. junij, 2020 

 četrtek, 27. avgust, 2020 (za šolsko leto 2020/21)  

 

Nosilec: ravnateljica 

 

 

 

Strokovni aktivi 

1. od 11. do 14. 11. 2019; Tema: 

 Strpnost 

 Kodeks etičnega ravnanja 

2. od 10. do 13. 2. 2020; Tema:  

 Prikriti kurikulum 

3. od 11. do 14. 5. 2020; Tema: 

 Glasba: teorija in primeri dobre prakse 
 

Vodje strokovnih aktivov:  

 

Karin Ropotar za starost 1- 3;  Barbara Kunilo za starost 2- 4;  Katarina Košenina za starost 3-

5;  Anja Bešter za starost 4- 6.   

 

Nosilec: ravnateljica in pomočnici ravnateljice  

 

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

 

 

 Aktiv vodij enot 

 

Aktiv vodij enot bo vsak prvi torek v mesecu. Teme aktiva vodij bodo:  

 obravnava organizacije in dela v vrtcu,  

 nujna vzdrževalna dela,  

 predlogi za izboljšavo dela v enoti,  

 organizacija skupnih dogodkov, 

 in razno. 

 

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

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

Izobraževalni program je namenjen pridobivanju novih znanj in spoznavanju novih programov 

za delo z otrok, ki ga bodo vodje enot-strokovne delavke prenesle v svoje delo in v delo v svoji 

enoti. 
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PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 

 
• MESEČNE POGOVORNE URE 

• SESTANEK ZA STARŠE:  

1. september, 2019: predstavitev LDN oddelka, razvojne značilnosti otrok, projekti, 

obogatitvene dejavnosti, vzgojne vsebine, sodelovanje z okoljem, starši… 

2. januar/februar, 2020: realizacija vzgojnega dela, posebnosti oddelka, kako 

naprej… 

• DRUGE OBLIKE SODELOVANJA: DELAVNICE, PRIREDITVE, IZLETI, 

IGRANE ALI LUTKOVNE PREDSTAVE VZGOJITELJIC, DRUŽENJA….. 

• PREDAVANJE ZA STARŠE 

• HUMANITARNE AKCIJE: Anina zvezdica, Zbiranje zamaškov, Vse za šolo 

Sodelovanje staršev pri dejavnostih vrtca: 

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

predstavnika,  ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 

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

 

Vsebina dela: 

 obravnava letnega delovnega načrta enote in zavoda, 

 seznanjanje z novostmi in posebnostmi enote in vrtca, 

 obravnava vprašanj in pobud. 

 

Ravnateljica skliče prvi svet staršev Vrtca Domžale, ki bo v ponedeljek, 23. 9. 2019, v enoti 

Gaj.  

 

EKONOMSKI POGOJI POSLOVANJA  
 

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

financira občina.  

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

izobraževanja ter Zakon o vrtcih.  

 

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

staršev,  

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

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

  znižano plačilo vrtca stalno prebivališče,  

- drugih prihodkov. 

 

 

NAČRT INVESTICIJSKEG VZDRŽEVANJA 
 

Predlog Vrtca Domžale za sestavo proračuna občine Domžale za leto 2019 in 2020 

Nakup novega transportnega vozila s hladilno komoro za razvoz hrane 30 000,00 eur 

Menjava stavbnega pohištva v enoti Cicidom  29.000.00 eur 

Sanacija kanalizacije in jaškov v enoti Ostržek  19.000,00 eur 

Menjava dotrajanih gum za varnost pod igrali  15.500,00 eur 
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Obnova fasade v enoti Cicidom  12.500,00 eur 

Obnova fasade v enoti Kekec    7.700,00 eur 

Menjava dotrajanih klim    3.000,00 eur 

 

Cene vključujejo  DDV. Za navedene zneske je vrtec že pridobil okvirne predračun kot 

podlago za oceno vrednosti. 

V finančnem plani vrtec nameni finančna sredstva za izvedbo tekočih vzdrževalnih del v vseh 

enotah. 

PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM 
 

 sodelovanje z osnovnimi šolami,  

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

 s kulturnimi društvi, 

 z mestno knjižnico, 

 zdravstvenim domom,  razvojno ambulanto, 

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

razvrščanju otrok s posebnimi potrebami, 

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

 policijsko postajo - obiski policistov, 

 s Kulturnim domom Franca Bernika v Domžalah,  

 sodelovanje s čebelarsko zvezo,  

 idr…. 

 

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

sicer: 

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

strokovnega dela in dela enot, in sicer: 

 Letni delovni načrti pomočnic ravnateljice Vilme Hrovat, Katarine Kos Juhant in Nine 

Mav Hrovat 

 Letni delovni načrti svetovalne službe: Mije Jerman, Simone Tonkli Gornjak, Maje 

Vatovec in Urške Šmid 

 Letni delovni načrt vodje prehrane Simone Klarič 

 Letni delovni načrt vodje zdravstveno higienskega režima Simone Tonkli Gornjak 

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

Racman 

 

 

 

Dokument Letni delovni načrt bo od oktobra 2019 dalje, v celoti objavljen tudi na spletni strani 

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

 

 

 

 

Ravnateljica Vrtca Domžale 

                                                                                           Jana Julijana Pirman 

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

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
VILMA HROVAT  

 

Vzgoja ni priprava na življenje; vzgoja je življenje.  
John Dewey 

 

 

Pomočnica ravnateljice pomaga ravnateljici pri opravljanju pedagoških ter organizacijskih 

nalog. Opravlja naloge, za katere jo pooblasti ravnateljica, ter jo nadomešča, kadar je 

odsotna. 

Pedagoško in organizacijsko delo pomočnice ravnateljice poteka v skladu z LDN Vrtca 

Domžale, prioritetnimi nalogami in cilji predšolske vzgoje  ter v skladu z individualnimi 

LDN posameznih enot. 

Letošnje šolsko leto nadaljujem na delovnem mestu pomočnice ravnateljice za polovični 

delovni čas (druga polovica je Katarina Kos Juhant). 

Delo sva si razdelili, večino tega pa se bo prepletalo. 

Kot pomočnici ravnateljice bova soodgovorni za uresničevanje vzgojnih ciljev in 

prioritetnih nalog ter za organizacijo vzgojnega  dela v enotah Vrtca Domžale. 

 
  

 

TEMELJNI CILJI katere si bom skupaj s strokovnimi delavci tudi sama prizadevala 

uresničiti so:  

- zadovoljstvo in dobro počutje otrok, staršev in zaposlenih, 

- ustvariti okolje v katerega bomo vsi radi prihajali in 

- zagotoviti pogoje, v katerih bo vsak otrok dosegel tisto, kar želi in zmore. 
 

 

 

PRIPRITETENE NALOGE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 

1.VREDNOTE 

 Kodeks etičnega ravnanja 

 Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let 

 Strpnost, prijaznost, empatija: projekt DAN STRPNOSTI, 16.11.2019   

               

2. UMETNOST – GLASBA 

 spoznavanje različnih glasbenih zvrsti 

 glasbene ustvarjalnice 

 glasbeni kotički 

 

3. PRIKRITI KURIKULUM 

 kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu 

 IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu 

 krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja 
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Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo: 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje 

 Funkcionalni igralni kotički  

5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

  

6. ZDRAVJE 

 

7. DELOVNA VZGOJA 

 

8. EKOLOGIJA 

 
 

 

PEDAGOŠKO DELO 

-   Sodelovanje pri pripravi LDN in spremljanje realizacije ciljev. 

-   Svetovanje in pomoč vodji enote pri organizaciji dela. 

-   Spremljanje in pomoč pri izvajanju skupnih projektov. 

-  Organiziranje mentorstva pripravnikom v vrtcu, hospitiranje njihovih nastopov in 

sooblikovanje strokovne ocene nastopov 

-   Sodelovanje, svetovanje in pomoč pri  eAsistentu za vrtce 

-   Oblikovanje predlogov in izvedba postopkov za napredovanje zaposlenih v nazive 

-   Organizacija mentorstva študentom in dijakom. 

-   Spremljanje poskusnega dela novo zaposlenim delavcem 

-   Spremljanje, informirane in pomoč pri delu strokovnim delavcem na delovnem mestu 

sočasnosti in oddajanja 

-   Organizacija in vodenje strokovnih aktivov vzgojiteljic in pomočnic/kov vzgojiteljic.  

Aktivi so sestavljeni v štiri skupine po starosti otrok v oddelkih. Aktivi se izvajajo trikrat 

letno (november, februar in maj). Vsebine, ki se bodo izvajale se navezujejo na cilje, 

prioritetne naloge in smernice Vrtca Domžale. 

V letošnjem šolskem  letu  bodo to vsebine; strpnost, Kodeks etičnega ravnanja, prikriti 

kurikulum, glasba; teorija in primeri dobre prakse. 

 

 

 

 

ORGANIZACIJA DODATNIH DEJAVNOSTI 

- organizacija jesenovanja na kmetiji,  

- organizacija pet dnevnega plavalnega tečaja, 

- organizacija in koordinacija popoldanskih dejavnosti  

(Cicibanove urice, Biba se igra) 

 

 

 

 

KOORDINACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 
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- Rolanje,  

- Igre na snegu ,  

- Biba pleše, Mala Biba pleše 

- Čebelar 

- Kolesarjenje 

- Skupaj v gore, 

- Mali sonček 
 

 

 

IZOBRAŽEVANJE 

-   Sodelovanje na regijskih aktivih ravnateljev in pomočnikov ravnateljev 

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

informiranja, obveščanja, organiziranja in koordinacije 

-   Organizacija predavanj za starše 
 

 

 
 
 

 

GOSPODARSKO- FINANČNA OPRAVILA 

- nakup vzgojnih sredstev in pripomočkov 

- nakup igrač 

- nakup potrošnega materiala 

- nakup drobnega inventarja 

 

 

 
 
 

ADMINISTRATIVNA OPRAVILA 

- sodelovanje pri pripravi LDN,  

- sodelovanje pri pripravi Analize LDN,  

- priprava poročil, statističnih podatkov, 

- vodenje evidence izobraževanj, 

- vodenje protikorupcijske komisije, 

- Organizacija in vodenje Civilne zaščite. 

 

 

 

 

SPREMLJANJE DELA V ODDELKIH 
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- Spremljanje dela strokovnih delavk in svetovanje pri izboljšanju njihovega 

strokovnega dela (pregled dokumentacije, hospitacije, pogovori, vsakodnevna 

problematika). 

- Organiziranje, spremljanje in hospitiranje praktičnemu pedagoškemu delu dijakinj 

in študentk. 

- Spremljanje nastopov str. delavk, ki opravljajo strokovni izpit. 

- Spremljanje poskusnega dela novo zaposlenih delavk. 

 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

- Koordiniranje dela med vrtci, starši, zunanjimi sodelavci. 

- Promocija vrtca v javnosti 

- Sodelovanje z organizacijami v Občini Domžale, MŠŠ, ZRSŠ 
 

 

Svoje delo  bom gradili na dobrem sodelovanju, kvalitetnem in strokovnem delu ter prijetni 

klimi in zaupanju. 

 

 

 

Pomočnica ravnateljice 

Vilma Hrovat, dipl. vzg. pred. otrok 
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LETNI DELOVNI NAČRT POMOČNICE RAVANTELJICE 

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
KATARINA KOS JUHANT 

 

Pomočnik ravnatelja pomaga ravnatelju pri opravljanju pedagoških nalog. Opravlja naloge, za 

katere ga pisno pooblasti ravnatelj, ter ga nadomešča, kadar je odstoten. Delovno mesto 

pomočnica ravnateljice opravljam tako kot preteklo šolsko leto, 20 ur tedensko. Pedagoško in 

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

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

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

ostalima pomočnicama in posledično izpolnjevanjem naloženih del in nalog. 

 

 

PRIORITETNE NALOGE 

1. VREDNOTE                                                                                                                                            

   8. EKOLOGIJA  

- Kodeks etičnega ravnanja.                                                                                                                           

- ločevanje odpadkov,                

- Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let.                                                                                                     

- zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov  

- Strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, 16. 11. 2019. 

2. UMETNOST  

- Spoznavanje različnih glasbenih zvrsti. 

-  Glasbene ustvarjalnice. 

- Glasbeni kotički. 

3. PRIKRITI KURIKULUM 

      - Kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu.               

 - IGRA, kot pomemben del učenja in dela v vrtcu.  

 - Krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja. 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 - Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje.   

 - Funkcionalni igralni kotički 

5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

6. ZDRAVJE 
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- aktivnosti na prostem 

- sodelovanje z ZD Domžale 

- pestra in zdrava prehrana 

 

 

IZOBRAŽEVANJA 

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

informiranja, obveščanja, organiziranja in koordinacije 

 sodelovanje na internih izobraževanjih Vrtca Domžale 

 stalno strokovno izpopoljnjevanje 

 

PEDAGOŠKO DELO 

 Sodelovanje pri pripravi LDN in spremljanje realizacije ciljev, 

 svetovanje in pomoč vodji enote pri organizaciji del,. 

 spremljanje in pomoč pri izvajanju skupnih projektov, 

 svetovanje in pomoč pri eAsistentu za vrtce, 

 pregledovanje dnevnikov ob koncu šolskega leta, 

 sodelovanje pri pripravi  publikacije Vrtca Domžale, 

 sodelovanje v gledališki skupini vrtca, 

  sodelovanje pri organizaciji in vodenju strokovnih aktivov vzgojiteljic in 

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

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

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

V letošnjem šolskem  letu  bodo to vsebine; Strpnost, kodeks etičnega ravnanja, prikriti 

kurikulum ter glasba. 

 

 

ADMINISTRATIVNA OPRAVILA 

 priprava LDN,  

 priprava Analize LDN,  

 zbiranje priprav za obogatitvene dejavnosti in projekte, 

 priprava poročil, statističnih podatkov, 

 vodenje evidence DELA, 

 vodenje evidence usposabljanja VARSTVA PRED POŽAROM, 

 organizacija in vodenje kadra za čiščenje. 
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SODELOVANJE Z OKOLJEM 

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

Domžale). 

 Promocija vrtca v javnosti. 

 Sodelovanje z organizacijami v Občini Domžale.  

 

OSTALE ZADOLŽITVE 

 Sodelovanje z vodjo ZHR, 

 sodelovanje pri izobraževanjih za tehnični kader-čistila 

 nabava sredstev in materiala za tehnični kader, 

 sodelovanje z zunanjimi izvajalci (čiščenje, pralnica). 

 

Pomočnici ravnateljice 

Katarina Kos Juhant 
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LETNI DELOVNI NAČRT POMOČNICE RAVANTELJICE 

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
NINA MAV HROVAT 

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

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

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

individualnimi letnimi delovnimi načrti posameznih enot. 

PRIORITETNE NALOGE: 

1. VREDNOTE 

 Kodeks etičnega ravnanja 

 Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let 

 Strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, 16.11.2019   

              (projekt) 

2.  UMETNOST – GLASBA 

 spoznavanje različnih glasbenih zvrsti 

 glasbene ustvarjalnice 

 glasbeni kotički 

3. PRIKRITI KURIKULUM 

 kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu 

 IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu 

 krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja 

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo: 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje 

 Funkcionalni igralni kotički 

5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

6. ZDRAVJE 

7. DELOVNA VZGOJA 

8. EKOLOGIJA 

 

 

 

PEDAGOŠKO IN SVETOVALNO DELO 

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

vzgojiteljicam in spremljanje realizacije ciljev in vsebin, spremljanje poskusnega dela 

novo zaposlenim. Pomoč pri e-načrtovanju, uporabi e-asistenta in vodenju e-dnevnika. 
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 Priprava načrtov in evalvacij skupnih obogatitvenih dejavnosti: Obisk čebelarja in 

tradicionalni slovenski zajtrk, Policist na obisku- skrb za prometno varnost, Obiska 

gasilcev in evakuacijska vaja, Kulturno dopoldne, Obisk Božička, predstava Gledališke 

skupine Vrtca Domžale.  

 Organizacija različnih dejavnosti za enote Vrtca Domžale. 

 Urejanje strokovne knjižnice Vrtca Domžale, priprava gradiv za strokovne delavke in 

vodenje izposoje knjig. 

 Koordinacija Pravljičnega palčka in knjižnične izposoje v sodelovanju s Knjižnico 

Domžale. 

 Svetovanje in spremljanje dela strokovnih delavk pri izboljšanju njihove strokovnosti in 

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

 Svetovanje in pomoč vodjam enot pri organizaciji dela, sestavljanju urnikov, vodenjem 

evidenc za neposredno delo v oddelku in izven oddelka.  

 Izdaja igroknjige »Pofočkaj slona!« v sodelovanju z otroci Vrtca Domžale in  z založbo 

Miš in promocija, nastopi ipd. 

 Priprava, urejanje spletne strani Vrtca Domžale. 

 Spremljanje in pomoč pri izvajanju skupnih projektov. 

 Organizacija in vodenje aktivov strokovnih delavcev z različnimi vsebinami: 

november 2019, februar 2020, maj 2020. Vsebine, ki se bodo izvajale, se navezujejo 

na cilje, prioritetne naloge in smernice Vrtca Domžale. 

 Oblikovanje predlogov in izvedba postopkov za napredovanje zaposlenih v nazive. 

 Organizacija izobraževanj za strokovne delavce in starše. Skrb za interno izobraževanje 

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

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

osebno strokovno izpopolnjevanje. 

 Sodelovanje in organizacija kulturnih prireditev.  

 Izvajanje in organizacija kulturnega dopoldneva za otroke po enotah- obisk pisateljice za 

vse otroke v najstarejših skupinah. Letos bo v vseh najstarejših skupinah z mano tudi 

ilustrator Ivan Mitrevski. 

 Organizacija obiska Božička za otroke. 

 Koordinacija pri organizaciji abonmajev v sodelovanju s KD F. Bernik. 

 Sodelovanje pri organizaciji prireditve Bralnice pod slamnikom, koordinacija med 

organizatorji in Vrtcem Domžale. 

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



 

47 
 

 Vodenje gledališke skupine Vrtca Domžale, organizacija nastopov in gostovanj. 

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

nabavo), posredovanje aktualnih strokovnih člankov zaposlenim.  

 Koordiniranje dela med vrtci, starši, zunanjimi sodelavci ter institucijami: Policija, 

Čebelarska zveza, ZRŠŠ, MŠŠ, Občino Domžale, kulturnimi domovi, Knjižnico Domžale, 

šolami, Zdravstvenim domom, CZR..., zbiranje prispevkov, gradiv… 

 Skrb za stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje. 

 

DRUGO DELO 

 

 Urejanje spletne strani vrtca, obveščanje na spletni strani o aktualnih dogodkih. 

 

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

Vrtca Domžale. 

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

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

strokovnega in tehničnega osebja.  

 Vodenje evidenc s področja varstva pri delu in varstva pred požarom 

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

posredovanje informacij, sodelovanje z drugimi institucijami. 

 

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

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

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

vzdrževanje objektov in igrišč. 

 

 Sodelovanje z inšpekcijskimi službami. 

 

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

(sestanki in podobno). 

 

Skrbela bom za dobro komunikacijo s strokovnimi in drugimi delavci Vrtca Domžale in 

zunanjimi sodelavci, pomagala pri organizaciji dela v enotah, sodelovala pri oblikovanju 

urnikov, nabavi sredstev, organizaciji in drugih delih, ki bodo v pomoč vodjam ter drugim 

zaposlenim v Vrtcu Domžale.  

Nina Mav Hrovat 

Domžale, 8. 9. 2019 
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LETNI DELOVNI NAČRT SVETOVALNE DELAVKE ZA 

ŠOLSKO LETO 2019/2020 
MARIJA JERMAN 

 

I. PRIORITETNE NALOGE 

 
 

1. V okviru dolgoročnih prioritetnih nalog Vrtca Domžale bom posebno pozornost tudi 

v šolskem letu 2019/2020 posvetila ohranjevanju dobrega sodelovanja s starši in v zvezi 

s tem:  

 

 svetovanju in informiranju staršev o postopku sprejema otrok v vrtec (osebno, 

telefonsko, preko elektronske pošte), 

 

 informiranju  in svetovanju  staršem v zvezi z uvajanjem otrok v vrtec na uvodnih 

roditeljskih sestankih za starše novincev posameznih enot ter po potrebi osebno, 

 

 informiranju staršev o zakonskih novostih v zvezi z uveljavljanjem znižanega 

plačila vrtca ter informiranju staršev o postopku uveljavljanja znižanega plačila 

vrtca  - osebno, preko kotičkov za starše in spletnih strani vrtca, e-asistenta, uvodnih 

roditeljskih sestankov za starše novincev, preko sodelovanja s centrom za socialno 

delo, 

 

 promocija zavoda (preko postopka sprejema novincev s predstavitvijo zavoda, preko  

spletnih strani),  

 

 obveščanju staršev o možnostih socialnovarstvenih in psihosocialnih pomoči 

zunanjih institucij,  šolah za starše, zanimivih informacijah  na internetu. 

 

 mesečno ažuriranje podatkov v spletnih aplikacijah na portalu Ministrstva za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport  

 

  

- Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja 

- Prosta mesta 

 

 

2. V okviru letnih prioritetnih nalog bom opravila naslednje:  

 

 

 Evalvacija poteka uvajanja otrok novincev za šolsko leto 2019/2020 v sodelovanju 

s svetovalno delavko Simono Tonkli Gornjak (izvedba ankete s strokovnih 

delavkami in starši otrok novincev)  

  

 Izdelava analize spremljanja prihodov in odhodov otrok po vseh enotah v obdobju 

štirih tednov 
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 Tudi v šolskem letu 2019/2020 bo koordinacijo dela strokovnih skupin za otroke s 

posebnimi potrebami, usmerjene z odločbami Zavoda za šolstvo izvajala svetovalna 

delavka Simona Tonkli Gornjak 

 

 Obiski v vseh 47 oddelkih s predhodno najavo vodjem enot in spodbudo 

vzgojiteljicam, da pripravijo morebitne predloge in vprašanja za svetovalno službo 

(oktober, november december 2019) v sodelovanju s svetovalno delavko Simono 

Tonkli Gornjak 

 

 Koordinacija pri aktivnostih za dodatno skrb za naslednje ranljive skupine otrok: 

- otroci z nizkim socialno ekonomskim in kulturnim statusom 

- otroci pripadniki etničnih manjšin 

- otroci priseljencev 

- otroci beguncev in azilantov 

- otroci iz disfunkcionalnih okolij, zlorabljeni otroci 

- preveč zaščiteni otroci 

 

 Oblikovanju oddelkov:  

 

V šolskem letu 2019/2020 imamo že na začetku šolskega leta popolnjene vse 

skupine otrok II. starostne skupine do polnega povečanega normativa. Oddelki I. 

starostne skupine se bodo do polnega povečanega normativa dokončno popolnili do 

meseca oktobra. Nekaj otrok, ki s 1. septembrom še niso izpolnjevali pogoja starosti 

11 mesecev in končanja starševskega dopusta, bo lahko sprejetih že s čakalnega 

seznama.  Še vedno oblikovanje oddelkov predstavlja večji izziv zaradi dileme, kako 

oddelke popolniti, da bodo obenem ustrezali tako zakonskim podlagam za 

oblikovanje oddelkov kot tudi  željam staršev po določenih enotah zaradi bivanja v 

določenih šolskih okoliših  in zaradi specifičnih poslovnih časov posameznih enot 

ter starostne strukture otrok. Vedno večjo težavo pri oblikovanju novih oddelkov 

predstavlja iz leta v leto večje število odloženih vpisov otrok, ki sicer izpolnjujejo 

zakonski pogoj za vstop v osnovno šolo. Več oddelkov kot v preteklosti, je 

heterogenih, kar predstavlja zahtevnejše delo za strokovne delavke in več 

sodelovanja s starši s predstavitvijo prednosti tovrstnih oddelkov. V več kot polovici 

heterogenih oddelkov je uporabljen normativ za homogene oddelke, saj enoletni 

starostni razponi kljub različnih letnikom rojstva otrok niso preseženi več kot za 4 

otroke.  

 

 

 

II. TEKOČE DELO 
 

 

Področje dejavnosti Vsebine 

 

I. SVETOVALNO  

    DELO ZA  

    OTROKE 

1. Pripravljalni postopek za sprejem otrok v vrtec 

(podrobneje pod III) 

2. Delo za družine, ki imajo težave izvirajoče iz socialnega 

okolja -  materialna problematika družine,  zanemarjanje, 

zlorabe,  psihosomatske motnje, alkoholna zasvojenost 

staršev . 
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 preventivno delo - vodenje pripravljalnega postopka za 

sprejem otrok in v sklopu tega ev. svetovanje ter 

povezovanje z institucijami po potrebi, 

 spremljanje teh otrok v vrtcu po vključitvi en ev. 

aktivnosti za izboljšanje stanja (sodelovanje z vzgojnim 

osebjem, starši in po potrebi z zunanjimi institucijami) 

 

II. SVETOVALNO       

     DELO Z VZGO- 

     JITELJICAMI N 

     POMOČNICAMI 

 Oblikovanje oddelkov, sodelovanje pri izbiri poslovnega 

časa, spremljanju otrokovega razvoja, spremljanju 

integracije otrok s posebnimi potrebami, vključevanju 

novo sprejetih otrok v skupino, sodelovanje pri prehodu 

otrok iz vrtca v šolo, iz oddelka v oddelek, iz vrtca v vrtec, 

sodelovanje pri reševanju problematike navedene pod 

poglavjem I- III. 

 

III. SVETOVALNO          

      DELO S STARŠI 

      IN DRUŽINAMI 

 Ob sprejemu otrok: celovita podaja informacij o 

možnostih vključitve v posamezne enote - od rednih 

dejavnosti do skrajšanih oblik v popoldanskem času za 

otroke, ki niso v dnevnem varstvu, 

 svetovanje staršem oz. pomoč pri odločitvi o izboru oblike 

varstva, primerne starosti otroka za vstop v organizirano 

varstvo, seznanjanje staršev s kriteriji in načinom 

sprejemanja otrok v vrtec, kratka predstavitev 

kurikuluma, seznanjanje staršev s specifiko uvajalnega 

obdobja, podaja informacij o ceni programov, možnostih 

zniževanja prispevkov staršev ter načinu uveljavljanja 

znižanega plačila, predstavitev specifike oz. programske 

usmerjenosti posameznih enot, svetovanje staršem ob 

izpisih otrok - preverjanje nadaljnjega varstva, svetovanje 

za vključitev v druge programe vrtca. 

 sodelovanje na roditeljskih sestankih – predvsem za 

novince v vseh enotah in ev. pogovornih urah, 

 sodelovanje v svetu staršev, 

 seznanjanje  z zakonskimi možnostmi denarnih pomoči in 

napotitev v ustrezno institucijo (znižano plačilo vrtca, 

otroški dodatek, denarni dodatek, denarne pomoči pri 

kritju stroškov letovanj, denarni dodatek v sklopu 

otroškega dodatka v primeru bolezni, možnosti koriščenja 

poletne in zdravstvene rezervacije v vrtcu,  

 sodelovanje s starši v zvezi z reševanjem problematike 

navedene pod I –III, 

 posebna skrb tistim staršem oz. družinam, ki ne sodelujejo 

z vrtcem. 

 

IV. SODELOVANJE      

      Z VODSTVOM 

 Sodelovanje v evalvaciji dela v vrtcu, oblikovanje oddelkov, 

vodenje pripravljalnega postopka za sprejem otrok, evalvacija 

oblik sodelovanja s starši, obogatitveni in nadstandardni 

programi,  

 raziskovanje in razvojno analitično delo (analiza potreb po 

organiziranem varstvu, analiza potreb in pričakovanj staršev 

za nove oblike dela, spremenjen poslovni čas, nove oblike 

sodelovanja staršev, zbiranje pobud in pripomb staršev v 
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razgovorih z njimi, evalvacija uvajalnega obdobja, 

sodelovanje v  svetu zavoda 

 

V. SODELOVANJE 

     Z ZUNANJIMI  

     INSTITUCIJAMI 

 Sodelovanje predvsem s centrom za socialno delo in 

zdravstvenim domom pri skupnem reševanju problematike 

otrok s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja (vzgojna 

zanemarjenost, materialna problematika družine,  otroci s 

posebnimi potrebami,  

 sodelovanje z osnovnimi šolami,  

 sodelovanje z Republiškim regijskim aktivom svetovalnih 

delavcev v vrtcih,  

 sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, in 

šport ter Zavodom za šolstvo,  

 sodelovanje s krajevnimi skupnostmi in ustanoviteljem. 

 

VI. OSTALO DELO 
 javna dela (sodelovanje pri razgovorih s kandidati), 

 kronika (pisanje kronike zavoda), 

 sodelovanje v svetu zavoda (priprava gradiv, pisanje 

zapisnika) 

 ažuriranje podatkov na spletu za dostop do informacij 

javnega značaja 

 

 

 

Izobraževanje v šol. l. 2019/2020:      -  študij strokovne literature, 

                -  udeležba na seminarjih, organiziranih v sklopu               

                   zavoda  

                -  udeležba na študijskih skupinah za svetovalno delo 

                -  izobraževanje v sklopu Republiškega aktiva  

                   svetovalnih delavcev  

                       

 

 

 

                                                                                                    Svetovalna delavka: 

                                                                                                    Mija Jerman, soc. del. 
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LETNI DELOVNI NAČRT SVETOVALNE DELAVKE ZA 

ŠOLSKO LETO 2019/2020 
SIMONA TONKLI 

 

1. Svetovalno delo s strokovnimi delavci 
 

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

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

in tako sledenje smernicam, ciljem in kurikulumu v vrtcih. 

Področje dela 

 

Vsebina delovanja Časovni okvir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetovalno delo s strokovnimi 

delavci 

- Vključevanje v dejavnosti v skupinah ter 

opazovanje socialne dinamike v skupini. 

 

- Posvetovanje s strokovnimi delavci o 

otrocih, za katere strokovni delavci menijo, 

da se nakazujejo težave. 

 

-Opazovanje funkcioniranja otrok v skupini 

po predhodnem dogovoru s strokovnimi 

delavci in soglasjem staršev. 

 

-Svetovanje ob težavah s posameznimi otroki 

ali celo skupino. 

 

- Pomoč pri oblikovanju prilagoditev, kjer se 

nakazujejo težave pri vodenju otrok v 

skupini, v težavnem prilagajanju otroka v 

skupino, pomoč pri oblikovanju pozitivne 

socialne klime v skupini. 

 

- Koordinacija vzgojno-izobraževalnega dela 

za oddelke, kjer so vključeni OPP. 

 

- Opravljanje svetovalne storitve za 

strokovne delavce v oddelkih v skladu z 

Zakonom o celostni zgodnji obravnavi 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami 

(ZOPOPP) 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skozi celo leto in po 

dogovoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po potrebi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivno svetovalno delo s 

strokovnimi delavkami 

 

- Priprava srečanj strokovnih skupin za OPP. 

 

- Priprava Individualnih programov v 

sodelovanju z vzgojiteljicami, pomočnicami 

vzgojiteljic za otroke z OPP in tiste, ki imajo 

spremljevalce. 
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2.  Svetovalno delo s starši 

 

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

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

 

Načini svetovalnega dela s starši Vsebine delovanja Časovni okvir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetovalno delo s starši, ki imajo 

OPP in s starši otrok, ki 

nakazujejo potrebo po dodatni 

strokovni pomoči 

- Informiranju staršev o možnostih 

pridobitve pomoči ob zaznanih razvojnih in 

ali čustveno  vedenjskih težavah otrok. 

 

- Predstavitev postopka o usmerjanju za 

pridobitev dodatne strokovne pomoči. Za 

primere, ki nakazujejo potrebno strokovno 

pomoč v skladu z novo zakonodajo – Zakon 

o celostni zgodnji obravnavi predšolskih 

otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) ter 

sodelovanju s Centrom za zgodnjo 

obravnavo otrok 

 

-Pridobivanje soglasij za opazovanje otroka 

v skupini in nudenje pomoči. 

 

- Napotitev na ustrezne zunanje institucije, 

društva. 

 

- Svetovanje, usmerjanje in pomoč staršem 

tudi preko posredovanja ustrezne 

strokovne literature. 

  

- Seznanitev z delom mobilne specialne 

pedagoginje in logopedinje. 

 

- Organizacija srečanj strokovnih skupin in 

staršev za pripravo, spremljavo in 

evalvacijo IP-ja. 

 

- Vodenje in spremljanje dokumentacije že 

usmerjenih otrok, priprava poročil o 

otroku oz, priprava obrazca – Obvestilo 

vrtca otrokovemu osebnemu zdravniki in 

tako napotitev v Center za zgodnjo 

obravnavo otrok. Priprava druge potrebne 

dokumentacije  v sodelovanju z zunanjimi 

institucijami – ZD Domžale. 

 

- Nudenje svetovalne storitve in podporo 

staršem OPP v skladu z Zakonom o celostni 

zgodnji obravnavi predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami (ZOPOPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skozi celo leto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ob različnih vzgojnih izzivih, s katerimi se 

srečujejo (neposredno  ali posredno). 

 

 

 

 

 

 

- Sodelovanje na strokovnih skupinah in 

timskih sestankih s strokovnimi delavkami, 

izvajalko DSP, logopedinjo 

Skozi celo  leto (po 

potrebi). 
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Svetovalno in posvetovalno delo s 

starši 

- Ob življenjskih prelomnicah (rojstvo 

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

 

- Svetovanje ob vstopu otroka v šolo 

(predvsem svetovanje o odloženem šolanju in 

morebitni pomoči pri nadaljnjem šolanju). 

 

 

Skozi celo leto.  

 

 

3.  Svetovalno delo z mobilno specialno pedagoginjo in logopedinjo 

 

Vsebina dela 

 

Časovni okvir 

Usmerjanje OPP – skupno opazovanje otroka po 

potrebi in sodelovanje s specialno pedagoginjo in 

logopedinjo 

 

Skozi celo leto. 

Interna srečanja svetovalne delavke in mobilne 

specialne pedagoginje, logopedinje in svetovalne 

delavke v vrtcu (izmenjava informacij ipd.) 

 

Tedensko in po potrebi.  

Sodelovanje na srečanjih strokovne skupine in 

staršev 

Dvakrat letno za posameznega otroka oz. po 

potrebi. 

 

 

Za šolsko leto 2019/2020 se po končanju  vseh  odprtih postopkov o  usmeritvi in v sodelovanju s 

Centrom za zgodnjo obravnavo otrok – ZD Domžale, predvideva 22 otrok, ki bodo imeli dodatno 

strokovno pomoč v vrtcu. V mesecu septembru bo imelo dodatno strokovno pomoč  14 otrok. Do konca 

leta 2019 oz. v letu 2020 pa se  predvideva še 8 otrok, ki bodo s strani Centra za zgodnjo obravnavo 

usmerjeni v dodatno strokovno pomoč v vrtcu. Za otroke z dodatno strokovno pomočjo bom 

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

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

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

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

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

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

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

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

in rehabilitacijskega pedagoga in logopeda. 

 

4.Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

 
 

Vsebina dela 

 

Namen sodelovanje Časovni okvir 

 

 

 

Sodelovanje z Centrom za 

zgodnjo obravnavo otrok s 

posebnimi potrebami  

- timsko sodelovanje z razširjenim timom 

pediatrov, specialnih pedagogov, 

logopedov in psihologov v ZD Domžale, 

izmenjava informacij, priprava 

Zapisnikov timskega sestanka za otroke, 

ki bi v vrtcu potrebovali dodatno 

strokovno pomoč, koordinacija dodatne 

strokovna pomoči v vrtcu, izobraževanja 

na področju Zgodnje obravnave otrok s 

 

 

Po potrebi. 
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posebnimi potrebami v predšolskem 

obdobju.  

 

Sodelovanje z ZD Domžale, 

ZGNL Ljubljana, OŠ Roje – 

specialno mobilna služba, Center 

IRIS za slabovidne otroke….. 

Timsko sodelovanje, izmenjava 

informacij, koordinacija usmerjanja 

OPP. 

 

Po potrebi.  

Sodelovanje s CSD Domžale Timsko sodelovanje, izmenjava 

informacij. 

 

Po potrebi. 

Sodelovanje v obljubljanskem 

aktivu svetovalnih delavcev v 

vrtcu 

Aktiv obljubljanskih svetovalnih delavk – 

seznanjanje z novostmi, izmenjava 

strokovnih dilem, nasvetov, strokovno 

izpopolnjevanje. 

 

Dvakrat  mesečno.  

Sodelovanje z Republiškim 

aktivom svetovalnih delavcev 

Seznanjanje z novostmi, izmenjava 

strokovnih dilem, nasvetov, strokovno 

izpopolnjevanje. 

 

Dvakrat letno.  

Sodelovanje s svetovalnimi 

delavci OŠ 

Odložena šolanja. 

 

 

 

 

Februar-junij (po 

potrebi) 

 

 

 

 

5.Dodatno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje ter sodelovanje s svetovalno delavko 

Mijo Jerman ter vodstvom vrtca 

 

 

Področje dela 

 

Vsebina delovanja Časovni okvir 

  

Področje dela z otroki s 

posebnimi potrebami OPP 

- Spremljanje novosti na 

področju OPP in morebitne  

zakonodajne spremembe, 

Pravilnik o normativih oz. za 

oblikovanje pogojev, standardov 

in normativov za izvajanje 

kakovostne zgodnje obravnave v 

vrtcih 

  

 

 

 

 

Skozi celo leto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Področje svetovalnega dela v 

vrtcu 

- Pregled različne strokovne 

literature, dokumentacije in 

zakonodaje povezane z delom 

svetovalne službe v vrtcih 

 

- Sodelovanje s svetovalno 

delavko v vrtcu o zadevah 

povezanih z vpisi otrok, 

svetovanje staršem, urejanje 

pomembne dokumentacije 

povezane s svetovalnim delom v 

vrtcu 

 

 

 

 

 

 

 

Skozi celo leto. 
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Interno Izobraževanje v vrtcu za 

delo z otroki s posebnimi 

potrebami 

 

 

 

Drugačni otroci so lahko tudi 

izziv - 

Sklop izobraževanj kako se 

čimbolj soočati in ravnati z 

drugačnimi otroci. 

Prvi del izobraževanj bo 

teoretično naravnan, drugi del 

pa bo v obliki supervizije, ki bo 

namenjen deljenju izkušenj, 

deljenju dobre prakse in 

pogovoru. 

Področja izobraževanja: 

Čustveno vedenjske motnje, 

Avtizem in ADHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

V mesecu januarju, februarju in 

marcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVETOVALNI – podporni 

skupini, sodelovanje svetovalne 

službe in strokovnega kadra – 

vzgojiteljic predšolskih otrok

  

 

 

 

- ODLOŽEN VPIS   

 

-Predopismenjevalne dejavnosti 

in spremljanje otrok pred 

vstopom v šolo 

 

 

- SPREJEM NOVINCEV 

- Kako na ustrezen in primeren 

način uvajati otroke v vrtec, 

kako jim čimbolj olajšati prehod 

in kako sodelovati in pristopati 

do staršev….. 

- Pregled dosedanje prakse, 

predlogi, ideje in cilji za 

prihodnje generacije 

- Analiza in pregled uvajanja – 

Priprava vprašalnika za 

ovrednotenje dosedanjega dela 

 

 

 

oktober 2019 in marec 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marec, april in  maj 2020 

 

Drugo 

Druge zadolžitve, glede na 

potrebe, ki se bodo tekom leta 

pokazale. 

 

Skozi celo leto 

 

 

 

Datum: 13. 9. 2019                                              Svetovalna delavka: Simona Tonkli Gornjak 
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LETNI DELOVNI NAČRT IZVAJALKE DODATNE 

STROKOVNE POMOČI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

MAJA VATOVEC 

 

1. Splošni cilji dela:  

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

načrtno delo na njegovih šibkih področjih, spodbujanje močnih področij, pomoč družini 

in ostalim osebam, ki so vključene v otrokov vzgojno izobraževalni proces. Povezana 

je s pravico otroka in njegove družine do pomoči. 

- Inkluzija otrok s posebnimi potrebami.  

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

pomočnicami vzgojiteljic  

 

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

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

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

Težnja pa je, da bodo zajemali vseh šest področij iz Kurikuluma za vrtce: gibanje, jezik, 

matematika, narava, družba in umetnost. Velik poudarek bomo dali gibalnem razvoju in podpori 

senzorni integraciji kot dvema ključnima področjema, ki tvorita osnovo za ves nadaljnji razvoj. 

Ker je temeljna naloga vrtca socializacija otrok, bomo velik del časa namenili tudi 

psihosocialnem razvoju otrok in vključevanju v vrstniško skupino.  

2. Število obravnavanih otrok: 

- 14 otrok z odločbo za DSP 

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

šolskega leta 

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

opazovanj in spremljanja napredka    

 

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

Enota Palček: 2 otroka  

Enota Kekec: 1 otrok 

Enota Mlinček: 2 otroka 

Enota Gaj: 1 otrok 

Enota Racman: 3 otroci  

Enota Krtek: 4 

Enota Ostržek: / 

Enota Cicidom: 1 otrok 

 

4. Prostori za izvedbo DSP in podpore: 

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

Enota Kekec: kabinet in garderoba – telovadni prostor 

Enota Mlinček: del igralnice, garderoba 

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

Enota Racman: kabinet DSP in večnamenski prostor 

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

Enota Ostržek: pedagoška soba  

Enota Cicidom: pedagoška soba, igralnice, telovadnica/večnamenski prostor 
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5. Sredstva za izvedbo DSP 

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

pripravila sama.  

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

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

motorike, grafomotorične podloge, kinetično mivko, telovadne in masažne žoge, taktilne diske, 

kolebnice, obroče, žoge, plošče in ostale pripomočke za ravnotežje, senzorno pot, trampoline, 

različne tematske kartice, socialne zgodbe, škarje, loparje, balone ipd…  

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

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

bom med različnimi enotami menjevala, da omogočim večji nabor pripomočkov sem otrokom, 

ki se jim nudi pomoč. 

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

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

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

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

 

6. Načrt za delo v šolskem letu 2019/2020: 

V letošnjem šolskem letu nadomeščam specialno pedagoginjo Blanko Colnerič, zato bom 

poskušala nadaljevati delo, ki ga je že zastavila Blanka. Na podlagi individualiziranih 

programov (IP) in evalvacij bom nadaljevala delo z otroki z odločbami ter nudila strokovno 

podporo otrokom, ki na odločbo še čakajo. Pri otrocih, ki bodo tekom leta prejeli odločbo, bom 

skupaj z vzgojiteljicami, pomočnicami, zunanjimi strokovnjaki, svetovalno delavko ter starši 

oblikovala individualiziran program. Veliko časa bom namenila sodelovanju z vsemi, ki so 

vključeni v razvoj posameznega otroka. V naslednjem letu bom v sodelovanju s svetovalno 

delavko izvedla tudi sklop izobraževalnih predavanj s področja dela z otroki z različnimi 

posebnimi potrebami (čustveno vedenjske težave, motnja pozornosti in hiperaktivnosti ter 

motnje avtističnega spektra), katerim bo  po teoretičnem delu sledil še supervizijski del, kjer 

bodo vzgojiteljice imele možnost delitve svojih izkušenj pri delu s temi otroki v praksi. Prav 

tako bo v prihodnjem letu potekal projekt, v katerem bomo v sodelovanju s svetovalno delavko 

in vzgojiteljicami oblikovali sklop izobraževanj o predopismenjevalnih dejavnostih in o pomenu 

le teh za otroke pred vstopom v šolo.  

Prioritetne naloge v letu 2019/2020: 

 

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

urnika s sodelovanjem vzgojiteljice in v dogovoru s starši.   

 

- Priprava, izvajanje in spremljanje individualiziranega programa za posameznega otroka: 
Načrt dela bo organizirano zapisan v IP. Napredek otroka pa evalviran ob polletju (po 

potrebi in predvsem pri otrocih, ki gredo v šolo) ter na koncu šolskega leta s pomočjo 

strokovnih skupin. Posamezne napredke bomo ovrednotili in si sproti zastavljali nove cilje 

za dodatni napredek otroka. 

 

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

posameznimi primanjkljaji bom pozorna na njihove socialne spretnosti, vključenost v 

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

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

sprejemanje in spoznavanje drugačnosti posameznih otrok in lajšali pristop k skupinski igri.  
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- Pisanje poročil o otrocih: Po potrebi in v sodelovanju z zunanjimi institucijami bom pisala 

poročila o otrocih.  

 

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

Domžale.  
Opazovanja otrok, na katere opozorijo vzgojiteljice oziroma starši sami: Opazovanja se 

izvajajo znotraj skupine. Po opazovanju otroka v skupini se vzgojiteljica za izvajanje 

DSP in svetovalna delavka pogovorita o opažanjih in nadaljnjih korakih. Delo 

svetovalne delavke in vzgojiteljice za DSP se prepleta tako pri otrocih, ki že imajo 

odločbo kot tudi pred pridobitvijo odločbe o usmerjanju.  
 

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

določenih dejavnosti ne uspe narediti ali dokončati, potem lahko pri uri DSP to nadaljujemo. 

DSP se lahko izvaja tudi v skupini kot podpora otroku pri posameznih skupinskih 

dejavnostih, pri katerih potrebuje pomoč. V tem šolskem letu bom pri otrocih z simptomi 

čustveno- vedenjskih motenj večino ur pomoči nudila v okviru vključevanja v skupino in 

sledenja dnevni rutini, saj je smiselno, da se pomoč nudi v konkretni situaciji.  

 

- Sodelovanje s starši: S starši bom sodelovala pri pripravi IP, evalvacijah in pogovornih 

urah. Z njimi bom vzdrževala kontakte po telefonu ali e-pošti, saj jih bom prosila, da 

morebitne izostanke otroka z DSP sporočajo tudi direktno meni na mobilni telefon ali e-

pošto.  

  

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

bomo sodelovali predvsem na izmenjavi opažanj, pri pripravi IP, evalvacij in na srečanjih 

strokovnih skupin. Skupaj bomo načrtovali dejavnosti oziroma prilagoditve pri določenih 

dejavnostih za posameznega otroka z DSP. Trudila se bom, da bom vzgojiteljicam redno, 

po obravnavi otroka poročala o otrokovem funkcioniranju na uri DSP z namenom še bolj 

kakovostnega sodelovanja z njimi.  

 

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

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

evalvacij. Na številnih področjih dela se bova usklajevali in dopolnjevali, predvsem z 

izmenjavo informacij o otrocih z DSP, ki jih spremljava obe. Tedensko si bova izmenjevali 

podatke o otrocih, ki so ključni za nadaljnje delo z otroki,  usmeritve in zakonodajne novosti 

na tem področju.  

  

- Sodelovanje z vodstvom vrtca: Z vodstvom vrtca bom sodelovala predvsem pri dogovorih 

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

pri izvajanju dodatne strokovne pomoči. Z njimi se bom dogovarjala tudi o dodatnem 

strokovnem usposabljanju ali hospitacijah na drugih institucijah. O svojem delu jih bom 

redno obveščala in svoje delo usklajevala glede na njihova strokovna priporočila.  

 

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

evalvacije in si zastavljali nove cilje za otrokov napredek. Srečevali se bomo vsaj trikrat na 

leto (priprava IP, polletna evalvacija, zaključna evalvacija).  

 

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

pomočnicami in starši otroka srečevali na timskih sestankih in skupaj vrednotili ter 
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načrtovali cilje za otroke, pri katerih bomo opazili določene primanjkljaje, vendar le ti še 

niso usmerjeni in nimajo odločbe za DSP.  

 

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

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

ter sodelovala pri projektih vrtca. 

 

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

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

telefona, e-pošte ali pa se bomo srečevali na timskih sestankih ali multidisciplinarnih timih 

(Zavod za slepo in slabovidno mladino, ZD Domžale, CSD Domžale, ZGNL, logopedi, 

tiflopedagogi, kliničnimi psihologi, specialnimi pedagogi, …).  

 

 

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

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

seminarje za osebnostno ter strokovno rast. V tem šolskem letu se nameravam udeležiti 

mednarodne konference o motnji pozornosti in koncentracije ter seminarja iz strategij 

senzorne integracije v pedagoškem procesu. Prav tako bom znanje po potrebi dodatno 

poglabljala tudi preko individualnega prebiranja različne strokovne literature.  
 

 

Domžale, 16.9.2019                  Izvajalka DSP: Maja Vatovec , mag. spec.in 

rehab.ped. 
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LETNI DELOVNI NAČRT IZVAJALKE DODATNE 

STROKOVNE POMOČI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
URŠKA ŠMID 

1. Splošni cilji dela:  

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

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

ki so vključene v otrokov vzgojno izobraževalni proces.  

- Inkluzija otrok s posebnimi potrebami 

- Izvajati preventivno dejavnost in zgodnjo detekcijo otrok s posebnimi potrebami 

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

pomočnicami vzgojiteljic  

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

nuditi strokovno podporo otrokom, ki na odločbo še čakajo 

 

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

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

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

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

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

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

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

na teden.  

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

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

programa, ki bodo temeljili predvsem na otrokovih primanjkljajih. Težnja je, da bodo zajemali vseh šest 

področij iz Kurikuluma za vrtce: gibanje, jezik, matematika, narava, družba in umetnost in bodo 

usklajeni s temami, ki se obravnavajo v rednih skupinah v vrtcu. Pri oblikovanju dejavnosti bom izhajala 

iz otrokovih interesov.  

 

2. Število obravnavanih otrok: 

- 9 otrok z odločbo za DSP logoped 

- 4 otroci čakajo na odločbo o usmerjanju ter dodatni strokovni pomoči, ki bodo prišle tekom 

šolskega leta 

 

3. Lokacije, kjer potekajo ure DSP in podpora otrokom, ki čakajo na odločbo za DSP (število 

otrok na posamezni lokaciji): 

Enota Palček: 1 otrok 

Enota Gaj: 1 otrok 

Enota Racman: 5 otrok 

Enota Krtek: 3 otroci 

Enota Ostržek: 1 otrok 

Enota Mlinček: 1 otrok 

Enota Cicidom: 1 otrok 

 

4. Prostori za izvedbo DSP in podpore: 

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

Enota Gaj: kabinet DSP, telovadnica, večnamenski prostor, igralnice, igrišče 
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Enota Racman: kabinet DSP in večnamenski prostor 

Enota Krtek: kabinet, pedagoška soba 

Enota Ostržek: kabinet DSP 

Enota Cicidom: kabinet DSP 

Enota Mlinček: kabinet DSP in večnamenski prostor ob igralnici 

 

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

igralnici – glede na možnosti in razpolago prostorov v enotah.  

 

5. Sredstva za izvedbo DSP 

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

sama.  

Pri svojem delu bom uporabljala: natikanke, knjige, 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 bom izdelala učne pripomočke glede na specifične potrebe otroka 

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

tipanke ipd).  

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

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

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

dogovoru v enoti otroka, ki jo potrebuje.  

 

6. Načrt za delo v šolskem letu 2019/2020: 

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

odločbami ter nudila strokovno podporo otrokom, ki na odločbo še čakajo. Pri otrocih, ki bodo 

tekom leta prejeli odločbo, bom skupaj z izvajalko DSP, vzgojiteljicami, pomočnicami, 

zunanjimi strokovnjaki, svetovalno delavko ter starši oblikovala individualiziran program. 

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

   

Prioritetne naloge v letu 2019/2020: 

- Izvajanje dodatne strokovne pomoči:  

Ure na podlagi odločb bom realizirala na podlagi vnaprej dogovorjenega urnika in s sodelovanjem 

izvajalke DSP, vzgojiteljice in v dogovoru s starši.  Ure dodatne strokovne pomoči se glede na 

potrebe otroka izvajajo individualno ali skupinsko, v oddelku ali izven oddelka. Dodatna strokovna 

pomoč se lahko izvaja tudi v skupini kot podpora otroku pri posameznih skupinskih dejavnostih, 

pri katerih potrebuje pomoč. Spremljala bom otrokov napredek na urah dodatne strokovne pomoči 

in prilagajala cilje otrokovemu razvoju skozi leto. 

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

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

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

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

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

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

cilji dela bodo organizirano zapisani v individualiziranem programu. Napredek otroka bo evalviran 
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ob koncu šolskega leta ali po potrebi polletno s pomočjo strokovnih skupin. Posamezne napredke 

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

bom spremljala tako individualno kot v skupini. 

- Sodelovanje s starši:  

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

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

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

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

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

drugim strokovnjakom.  

- Sodelovanje z vzgojitelji/cami in pomočniki/cami:  

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

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

dejavnosti oziroma prilagoditve pri določenih dejavnostih za posameznega otroka.  

- Timsko sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci vrtca:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

strokovnega področja.  

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

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

telefona, e-pošte ali pa se bomo srečevali na timskih sestankih ali multidisciplinarnih timih (Zavod 

za slepo in slabovidno mladino, ZD Domžale, CSD Domžale, ZGNL, Center za zgodnjo obravnavo, 

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

- Sodelovanje z vodstvom vrtca:  

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

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

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

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

strokovna priporočila.  

- Sodelovanje na strokovnih skupinah in timskih sestankih:  

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

napredek. Srečali se bomo vsaj dvakrat na leto (priprava IP in zaključna evalvacija). Po potrebi se 

bomo skupaj z vzgojiteljicami, pomočnicami in starši otroka srečevali na timskih sestankih in 

skupaj vrednotili ter načrtovali cilje za otroke, pri katerih bomo opazili določene primanjkljaje, 

vendar le ti še niso usmerjeni in nimajo odločbe za DSP.  

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

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

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

- Preventivna dejavnost:  
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Spremljala bom otroke, za katere bodo vzgojiteljice, starši ali svetovalni delavki ugotovili, da imajo 

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

namenom spodbujanja razvoja govora, jezika in komunikacije.  

- Priprava dokumentacije o otrocih:  

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

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

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

opazovanjih v skupini in izmenjavi opažanj . 

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

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

izpopolnjevanja ter različne seminarje. Spremljala bom tudi novosti in razvoj na področju 

logopedije in zakonodajnih sprememb ter se individualno seznanjala z različno strokovno literaturo 

v obliki samoizobraževanja.  

 

  

Domžale, 13. 9. 2019                                  Izvajalka DSP - logopedinja: Urška 

Šmid,     

    univ. dipl. logo. in 

surdoped. 
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LETNI DELOVNI NAČRT ORGANIZATORKE 

PREHRANE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

 

ENOTA GAJ, Preserje, Roje 3, Radomlje 

ENOTA OSTRŽEK, Rodica, Kettejeva 12, Domžale 

ENOTA KEKEC, Dermastijeva 2A, Radomlje 

ENOTA MLINČEK, Cesta borcev 3-5, Radomlje  

ENOTA CICIDOM, Količevo, Šubičeva 12, Domžale 

ENOTA PALČEK, Vir, Dvoržakova 15, Domžale 

ENOTA KRTEK, Ihan, Šolska ulica 3, Domžale 

 

 

 

 

 
1. PREHRANA PREDŠOLSKIH OTROK – SPLOŠNO 

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

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

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

navade, da otroci osvojijo čim več prehranskega znanja in ustvarijo pozitiven odnos do zdravega 

načina prehranjevanja, kar je dobra popotnica za kasnejša življenjska obdobja. 

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

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

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

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

Pri načrtovanju prehrane dosledno upoštevamo prehranske normative  in priporočila za zdravo 

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

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

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

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

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

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

posodo iz porcelana in uvajamo samopostrežne obroke. 

 

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

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

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

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

in teka. 
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1.1. ŠTEVILO IN RAZPOREDITEV DNEVNIH OBROKOV 

 

V Vrtcu Domžale imamo:   

 eno centralno (in lastno) kuhinjo v enoti Gaj  

 1 lastno kuhinjo v enoti Palček 

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

 V centralni kuhinji Vrtca Domžale v enoti Gaj pripravljamo dnevno povprečno 570 zajtrkov, 140 

dopoldanskih malic (za otroke od 1-3let), 570 kosil in 540 popoldanskih malic. Od tega se pripravlja 

160 obrokov za lastne potrebe za prehrano otrok in zaposlenih v enoti Gaj. Preostali obroki za otroke 

druge starostne skupine se iz centralne kuhinje transportirajo v namenskih transportnih posodah v 5 

dislociranih enot. V enoti Gaj se pripravlja kosilo še za nekaj posameznih zunanjih odjemalcev. 

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

(za otroke od 1-3 let), 180 kosil in 160 popoldanskih malic ter tri kosila za zunanje odjemalce. 

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

Dragomelj. 

 

  

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

 

 ZAJTRK:  med 8.00 in 8.45 uro  

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

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

                       12.00 za skupine otrok starosti 3-6 let. 

 POPOLDANSKA MALICA  ob 14. 30 uri. 
 

 

1.2. PREHRANA V VRTCU ZA NAJMLAJŠO STAROSTNO SKUPINO OTROK  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

igralnici, kjer pripravljajo dietno prehrano. V Vrtcu Domžale pripravljamo dietno prehrano za 

vse otroke v skladu s priporočili za medicinsko indicirane diete, za katere starši prinesejo 

zdravniško potrdilo o medicinsko indicirani dieti. Po podatkih v septembru 2019 se trenutno 

pripravlja dietno prehrano za 22 otrok. Na tem področju izvajam nabavo dietnih živil, 

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

in strokovnim delavkam ter sodelujem s starši.  

 

2. NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA PREHRANE 

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

 

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

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

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

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

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

mineralov; 

 se držimo načela pestrosti in visoke kvalitete živil; 

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

 izbiramo živila,  ki so  primerna letnemu času; 

 nabavljamo živila sproti in sveža; 

 se izogibamo prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem; 

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

 vsaj enkrat tedensko pripravimo brezmesni obrok; 

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

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

meso;  

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

kalciju; 

 sladice in sladoled vključujemo v jedilnik občasno 

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

 vsak dan imajo otroci lahko na razpolago jabolka;  

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

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

naravne začimbe; 

 peciva pretežno pripravljamo v domači kuhinji; 

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

konvekcijski peči namesto cvrtja) 

 omejujemo porabo sladkorja, soli in nezdravih maščob  

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

dodanega sladkorja;   

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

ječmenovim…;   

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

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

limone;  

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

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

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

 

Tudi v  letošnjem letu je prioritetni cilj :  

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

poudarkom na slovenskem poreklu, če je le možno;   

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

zelenjave ter drugih živil iz okoliških kmetij (uveljavitev načela kratkih verig);   

 minimalna uporaba belega sladkorja in soli, uporaba kvalitetnih maščob;  

 nadomeščanje bele moke in izdelkov iz bele moke s polnozrnato ali pirino moko ter 

drugi polnovrednimi izdelki;   

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

pridelana hrana ob ponedeljkih); 

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

(tradicionalne slovenske jedi in uporaba živil slovenskega porekla); 

 spodbujanje k pitju vode;  

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

hrane, zmanjševanja količine zavržene hrane ipd.) 

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

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

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

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

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

izbiro izdelkov z nizko vsebnostjo sladkorja in soli ter s skrbno pripravo obrokov bomo 

nadzirali, da otroci ne zaužijejo preveč sladkorja in soli. Otroke bomo še bolj spodbujali k pitju 

vode in nesladkanih čajev.  

 

3. OSNOVNE NALOGE ORGANIZATORJA PREHRANE V LETU 2019/20: 

 

3.1. NAČRTOVANJE PREHRANE ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

 

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

tega;   

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

leto v mesecu juniju;  

 upoštevanje standardov in smernic zdravega prehranjevanja;   

 izdelava  mesečnih jedilnikov;  

 izdelava jedilnikov za prehrano otrok, ki potrebujejo dietno prehrano ;  

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

vodji kuhinj v enotah Gaj in Palček;   

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

 načrtovanje materialnega poslovanja obeh kuhinj;  

 aktivno sodelovanje pri izvedbi javnih naročil za živila;   

 redna kontrola nad cenami dobavljenih živil;   

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

pogodb z lokalnimi pridelovalci živil (uveljavitev načela kratkih verig);  
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 sodelovanje z dobavitelji, reklamacije;  

 spremljanje organizacije priprave, razdeljevanja in uživanja obrokov, dopolnjevanje in 

spreminjanje;  

 uvajanje novih receptov jedi;  

 sodelovanje pri organizaciji prireditev v zavodu;  

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

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

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

pripravljajo dietne obroke, nabava dietnih živil);   

 po potrebi nabava kuhinjskega inventarja in za kuhinje v vseh ter nabava osnovnih sredstev v 

kuhinjah;  

 svetovanje in pomoč vsem zaposlenim v kuhinjah;   

 izračunavanje kadrovskih normativov za zaposlene v kuhinjah;  

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

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

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

inšpekcijo RS, Inštitutom za varovanje zdravja;  

 aktivno sodelovanje v aktivu OPZHR ob-ljubljanskih vrtcev. 

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

opravljala  naslednje naloge:  

 

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

Smernice);  

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

zvezi z varnostjo živil;   

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

 občasna kontrola HACCP evidenc in ukrepanje ob nepravilnostih;  

 letna verifikacija delovanja HACCP sistema v vseh kuhinjah;  

 občasna kontrola nad zdravstveno higienskim režimom v igralnicah in kuhinjah;  

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

deratizacijo…in vseh aktivnosti v zvezi z varnostjo hrane;  

 izvedba usmerjenega HACCP usposabljanja vseh delavcev v kuhinjah (predvidoma april 2020). 

 

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

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

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

lokalni in ekološko pridelani hrani. 

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

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

živilih slovenskega porekla.  Cilj je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem 

hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, kar posledično vpliva na 

ohranjanje čistega, zdravega okolja in ohranjanje slovenskega podeželja. 

 V TEDNU OTROKA od 7.10.- 12.10. 2019 bom pripravila jedilnik z najljubšimi jedmi 

otrok 2. starostne skupine iz enote Gaj.  

 SLOVENSKI TRADICIONALNI MEDENI ZAJTRK  (predvidoma 15.11.2019) 

 SLAVNOSTNO KOSILO - v mesecu decembru 2019. 

 KOSILO NA PROSTEM - izvedba » piknika« pred koncem šolskega leta v juniju 2020. 

   
3.3. SODELOVANJE  V VRTCU 
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 z vodji vseh kuhinj – sprotno, dnevno, 2x letno skupni sestanek. 
CILJ: uvajanje novosti (zdrave jedi), dietna prehrana, tekoča problematika s področja prehrane; 

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

ločevanje  in zmanjševanje količine odpadkov…..    

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

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

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

prehrano in tekočo problematiko, zmanjševanju količine odpadkov…. 

 z ravnateljico, pomočnico ravnateljice, računovodstvom –po potrebi  

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

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

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

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

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

tekoča problematika in iskanje rešitev. 

 

 
3.4. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

 

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

 Zdravstveni inšpekcija RS 

 Inštitut za varovanje zdravja RS 

 Klinični center Ljubljana, SPS pediatrična klinika, dietna posvetovalnica 

 ZD Domžale, ZD Kamnik  
  

3.5.  IZOBRAŽEVANJE 

 

 Izvedla bom usmerjeno HACCP usposabljanje s preverjanjem znanja vse delavce v 

kuhinjah (predvidoma april – maj 2020). 

 Poskusila se bom udeležiti kakšnega kvalitetnega seminarja z aktualnimi vsebinami, 

primernimi za organizatorje prehrane 

 Za zaposlene v kuhinjah  bom poskusila organizirati kvalitetno izobraževanje ali kuhinjsko 

delavnico s področja zdrave prehrane.  

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

preko interneta, strokovne literature in ostalih medijev. 

 Aktivno sodelovanje v aktivu OPZHR ob-ljubljanskih vrtcev.  

 

 

 

 

Organizatorka prehrane: 

Simona Klarič, univ.dipl.živ.teh. 
 

Domžale, 10.9.2019 
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LETNI DELOVNI NAČRT ORGANIZATORKE 

ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA ZA ŠOLSKO 

LETO 2019/2020 
Delo na področju zdravstveno higienskega režima se bo izvajalo v 8 enotah Vrtca Domžale: 

 

ENOTA CICIDOM, Količevo, Šubičeva 12, Domžale 

ENOTA GAJ, Preserje, Plechova 35 c, Radomlje 

ENOTA KEKEC, Dermastijeva 1, Radomlje 

ENOTA KRTEK, Ihan, Šolska ulica 3, Domžale 

ENOTA MLINČEK, Cesta borcev 3-5, Radomlje 

ENOTA OSTRŽEK, Rodica, Kettejeva 12, Domžale 

ENOTA PALČEK, Vir, Dvoržakova 15, Domžale 

ENOTA RACMAN, Dragomelj 180 a, Domžale 

 

 

1. CILJ ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA 

 

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

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

strokovnih inštitucij, zlasti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Cilj zdravstveno higienskega režima zajema: 

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

otroka. 

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

zahtev v vrtcu. 

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

higienskih pogojev v vrtcu. 

 Spremljanje zdravstvenega stanja otrok in izvajanje preventivnih ukrepov za 

preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. 

 Skrb za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih. 
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2. OSNOVNE NALOGE ORGANIZATORJA ZHR 

 Priprava letnega delovnega načrta za izvajanje zdravstveno higienskega režima v vrtcu 

Domžale in skrb za izvajanje le-tega. 

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

tekoče šolsko leto v mesecu juniju. 

 Spremljanje in nadzor nad izpopolnjevanje zdravstveno-higienskih zahtev in navodil v 

vrtcu. 

 Upoštevanje veljavnih zakonskih predpisov, navodil in priporočil strokovnih institucij 

ter priprava internih navodil in načrtov, dogovorov in sklepov. 

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

zaposlenih. 

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

otrok, zaposlenih in staršev do zdravja. 

 Skrb za preprečevanje in obvladovanje nastanka otroških nalezljivih bolezni. 

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

igrač in drugega materiala za vzgojno delo. 

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

higienskih pogojev v vrtcu. 

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

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

dejavnike. 

 

3. OPIS DEL IN NALOG ORGANIZATORJA ZHR 

 

   Organizator zdravstveno-higienskega režima opravlja naslednja dela in naloge: 

 

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

higienskega režima. 

 Spremljanje in nadzor nad izpopolnjevanjem zdravstveno-higienskih zahtev in navodil 

v vrtcu. 

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

otrok, zaposlenih in staršev do zdravja. 
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 Skrb za preprečevanje in obvladovanje nastanka otroških nalezljivih bolezni. 

 Vodi evidence o odsotnosti otrok zaradi bolezni. 

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

higienskih pogojev v vrtcu. 

 Izvaja ukrepe v skladu z odločbami inšpekcijskih organov. 

 Priprava letnega delovnega načrta za izvajanj zdravstveno higienskega režima v Vrtcu 

Domžale in skrb za izvajanje le-tega. 

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

tekoče šolsko leto v mesecu juniju.  

 Upoštevanje veljavnih zakonskih prepisov, navodil in priporočil strokovnih inštitucij 

ter priprava internih navodil in načrtov, dogovorov in sklepov. 

 Aktivno sodelovanje na aktivih ZHR ob-ljubljanskih vrtcev. 

 Izvaja druge naloge po navodilih ravnateljice. 

 

4. VARNOST IN ZDRAVJE OTROK V VRTCU 

 

Za zdravje otrok je zelo pomembno okolje v katerem živijo.  Zato se trudimo in obenem 

spremljamo ter nadzorujemo zdravstvena stanja otrok od vstopa v vrtec naprej (kronične in 

nalezljive bolezni, poškodbe,…). Dobro usposobljeno in izobraženo vzgojno osebje lahko 

veliko prispeva k osvajanju načel zdravega življenja. Zato je pomembno tudi osebno stališče 

in zavzetost zaposlenih do dejavnikov, ki imajo pozitivni in negativni vpliv na zdravje. 

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

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

 

4.1  Na področju zagotavljanja varnosti in zdravja otrok in zaposlenih bom 

opravljala naslednje naloge: 

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

(Lekarna, Tosama…). 

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

nego (robčki, plenice, papirnate brisače,…). 
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 Svetovanje in priprava strokovnih navodil in obvestil za strokovne delavke, ter starše 

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

bolezni v vrtcu. 

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

obvestila in izvajala preventivne zdravstvene ukrepe po navodilih ministrstva za zdravje 

ali Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

 Svetovanje in nadzor nad izvajanjem zdravstveno-higienskih ukrepov ob pojavu 

nalezljivih bolezni v vrtcu in preventivno ukrepanje v sodelovanju z strokovnim kadrom 

in Zdravstvenim domom Domžale. 

 Priprava raznih zgibank za zdravje v vrtcu. 

 Sodelovanje z Zdravstvenim domom Domžale. 

 Sodelovanje z Zdravstveno inšpekcijo Republike Slovenije (ZIRS). 

 Sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). 

 

5. ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V VRTCU 

 

5.1 Sistem čiščenja 

     Vrtec Domžale ima v svojih enotah zaposlene lastne čistilke. Kot organizator ZHR,        

     bom izvajala naslednje naloge: 

 

 Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, rezervnih delov, sanitetnega in sanitarnega 

materiala za vse enote po predhodnih naročilih (zbirniki po enotah za trimesečno 

obdobje).  

 Svetovanje in nadzor nad zdravstveno-higienskim režimom v igralnicah, umivalnicah, 

sanitarnih prostorih in ostalih prostorih vrtca. 

 Izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo čistilnih sredstev, čistilnih pripomočkov, 

sanitetnega in sanitarnega materiala za obdobje enega leta glede na zahtevno kakovost 

in okoljske dejavnike. 

 Zbirale se bodo potrebe po osnovnih in materialnih sredstvih v posameznih enotah vrtca, 

ki se bodo v skladu s prioriteto tudi realizirale. 

  

        5.2 Sodelovanje z vodstvom, strokovnimi in tehničnimi delavci  
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 Sodelovanje s čistilkami (občasni obiski, tri mesečno naročanje čistil ter čistilnih 

pripomočkov, uvajanje novo zaposlenih, občasna kontrola izvajanja čiščenja in vodenja 

zahtevane evidence čiščenja, svetovanje v zvezi s pravilno uporabo čistil ali 

morebitnimi novimi načini čiščenja – to področje sodelovanja bo pokrivala pomočnica 

ravnateljice Katarina Kos Juhant. 

 Sodelovanje z dobavitelji čistil in čistilnimi pripomočki. 

 Sodelovanje s pericami ter spremljanje problematike v pralnicah (urejenost pralnic, 

pravilno ločevanje pri pranju perila ter uporaba pralnih sredstev, skrb za ločevanje 

posod umazanega perila in čistega opranega perila. 

 Sodelovanje z vodstvom in strokovnim kadrom vrtca; ravnateljico (informiranje o 

spremembah  na zakonodajnem področju, poročila zdravstvenih inšpekcijskih 

pregledov), pomočnico ravnateljice, vodje enot. 

 Seznanjanje ravnateljice s problematiko ZHR, z naročanjem potrebnih sredstev ter 

iskanje rešitev in odgovarjanje za reševanje nastalih situacij. 

     5.3 Spodbujanje in ozaveščanje k ohranitve čistega okolja 

 Ozaveščanje o zmanjševanju uporabe plastičnih produktov in izdelkov.  

 Postopoma navadne plastične vrečke nadomestiti z eko oz. bio vrečkami, ki so bolj 

prijazne okolju. 

 Ekološko osveščanje pri odlaganju in razvrščanju odpadkov. 

 

5.4 Sodelovanje z vodstvom, strokovnimi in tehničnimi delavci 

 Če bo le možno, se bom udeležila vseh izobraževanj, ki zajemajo področje zdravja in 

higiene v vrtcih. 

 Samoizobraževanje na delovnem mestu (strokovna literatura, internet, ostali mediji, 

aktiv za organizatorje ZHR ob Ljubljanske regije). 

 Priprava, pregled in osvežitev spletne strani na zdravstveno – higienskem področju (več 

informacij o zdravju, najpogostejših boleznih, povezave z NIJZ…..) 

 

 

 

13. 9. 2019                                                                Simona Tonkli Gornjak 

                                                                 Organizatorka zdravstveno-higienskega režima 



 

76 
 

 


