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Šolsko leto 2021/ 2022 je prineslo veliko sprememb, zahtevalo veliko spretnosti, znanja, 

prilagoditev in preizkušenj. Z dokumentom Analiza letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2021/2022 poročamo realizacijo Letnega delovnega načrta (v nadaljevanju LDN) Vrtca 

Domžale.  



LDN Vrtca Domžale  je bil izdelan na osnovi Kurikuluma za vrtce, prioritetnih nalog, 

individualnih LDN-jev posameznih enot in posameznih oddelkov.  

LDN oddelkov so bili 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 bili na sestankih za starše v septembru 2021.  

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 Vrtca Domžale je bil z vidika zastavljenih prioritetnih nalog, 

strateških, globalnih in operativnih ciljev, vsebin … s prilagoditvami epidemiološkim 

razmeram realiziran v skladu z letnim delovnim načrtom in epidemiološkimi ukrepi. 

 

REALIZACIJA RAZVOJNEGA NAČRTA IN STRATEŠKIH CILJEV VRTCA DOMŽALE 

VIZIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Poslanstvo našega vrtca še naprej ostaja enako. Vzgajati otroka, da postane samostojen, 

radoveden, razmišljujoč, s prebujeno ustvarjalnostjo in domišljijo, razvitimi spretnostmi in 

drugimi osebnostnimi lastnostmi, ki mu bodo dobra popotnica za nadaljnje življenje. 

Tako vizija, kot poslanstvo vrtca bosta tudi v prihodnje pomembna pri uresničevanju 

programskih ciljev. Leto 2021 je zaznamovalo dogajanje v zvezi s korona virusom SARS-CoV-

19. Vrtec je jeseni zaradi povečanja okužb deloval pod izrednimi pogoji tako z vidika 

organizacije dela, pedagoškega izvajanja programa in financiranja. Delovali smo na osnovi 

odlokov, po navodilih NIJZ, ministrstev, zlasti MIZŠ in MJU ter Občine Domžale. 

V šolskem letu 2021/ 2022 smo si zastavili nekaj ciljev z namenom ohranjati povezanost, 

pripadnost in prijaznost v časih, ko so odnosi na preizkušnji in je nestrpnost močno v porastu: 
 

POVEZANOST:  

- v času omejitev in odlokov, ki so preprečevali druženje smo v vrtcu organizirali 

dejavnosti in druženja na daljavo. Ena od oblik, ki povezuje vse enote je Povezani v 

gibanju, ki ga izvaja pomočnica ravnateljice Katja Frol Štefan z vadbeno uro prek 

zooma, na katero se lahko udeležijo skupine po želji. Zaradi velikega zanimanja in želje 

zaposlenih smo se prek gibanja povezali tudi s telovadbo za odrasle, ki smo jo izvedli v 

času odmora, v več terminih po skupinah, da so se lahko udeležili vsi, ki so si to želeli.  

- Za primer dobre prakse se je izkazal projekt v sodelovanju s Knjižnico Domžale, z 

naslovom Knjige na potepu (premična zbirka knjig). Večjo količino kakovostnih knjig 

različnih žanrov smo prinesli v igralnice v vseh enotah, z namenom spodbujanja bralne 

kulture in povezovanja oziroma skupnega branja. Kot dodana vrednost se je izkazala 

tudi premična zbirka leposlovnih knjig za odrasle, ki so si lahko v enoti izposojale knjige 

in se o prebranem pogovarjale, delile mnenja ipd.  

- Povezovali smo se tudi s sestanki in drugimi oblikami druženja z uporabo IKT. Zoom 

sestanki in izvedba strokovnih aktivov, izobraževanj in drugih delovnih sestankov je 

potekala na daljavo. Izvedli smo vse zastavljene in načrtovane vsebine in srečanja, saj 

smo se v tem času opolnomočili za povezovanje na daljavo in uporabo IKT. Posodobili 

smo tudi omrežne povezave in opremo, dodatno nakupili kamere in zvočnike, da delo 

lahko nemoteno poteka. 

PRIPADNOST: 

- V preteklosti so se vrtci lahko povezovali tudi v živo in z različnimi dejavnostmi, ki so 

potekale pod okriljem Vrtca Domžale, s čemer smo krepili zavedanje, da smo vsi del 

enega vrtca in gojili pripadnost tako Vrtcu Domžale kot svojim enotam. V letu 2021 je 



bila pripadnost na preizkušnji, saj smo z začetkom novega šolskega leta zamenjali 

vodstvo, kar je pripeljalo do različnih reakcij med zaposlenimi. V nekaj tednih sem z 

osebnimi pogovori, razgovori in sestanki uspela pomiriti zaposlene, jim razjasniti 

dileme in odgovoriti na različna vprašanja. S krepitvijo pripadnosti skušam povezovati 

različne osebnosti in spodbujati timsko delo ter zavedanje, da samo skupaj lahko dobro 

opravljamo delo in s sodelovanjem premagujemo ovire. To se je izkazalo za ključno v 

času povečanega števila okužb, saj smo z dobrim sodelovanjem in medsebojno pomočjo 

učinkovito premagovali ovire in odsotnosti med zaposlenimi. Nekaj izzivov je ostalo, 

saj odnosi niso odvisni od ene osebe, pač pa gre za sodelovanje in soustvarjanje vseh 

posameznikov.  

PRIJAZNOST: 

- S prijaznostjo lahko včasih premikamo najtežje ovire in tudi v času omejitev in najtežjih 

zdravstvenih razmer sem se trudila, da sem spodbujala, pohvalila, spremljala delo 

zaposlenih in jih sproti obveščala o vseh spremembah. Odgovarjala sem na vse pobude, 

pripombe in vprašanja, skušala pomagati in zagotoviti optimalne pogoje za delo, kar 

vključuje ne samo sredstva, ampak tudi dobre medsebojne odnose in podporo. 

PRIJATELJSTVO IN POUČNOST: 

- Vrednoti, ki sta sestavni del naše vizije, smo uresničevali s rednim vzgojno-

izobraževalnim programom, z vsemi dejavnostmi, ki smo jih načrtovali v LDNju in smo 

jih v večini tudi uspeli izvesti. Poudarek je bil na igri, socialnih igrah in druženju znotraj 

»mehurčkov«, s čemer so otroci kar najmanj doživljali omejitve zaradi zdravstvene 

situacije. Izvedli smo vse aktivnosti, ki so se izvajale v predkoronskih časih, na način, 

da smo zadostili tudi stalno spreminjajočim zdravstvenim razmeram, ki so bile takrat 

aktualne. Epidemiološko bolj ugodne pomladne in poletne mesece pa smo izkoristili za 

intenzivnejše druženje, povezovanje in prijateljevanje med skupinami, enotami in več 

pozornosti posvetili socializaciji. 

 

 

 

 

 

 

 



REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV POSAMEZNIH ENOT 

 

REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV V ENOTI CICIDOM 

ZA OBDOBJE 2021 – 2022 

Cilji; 

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

v prijateljskih odnosih. 

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

tehnike. 

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

likovnem in glasbenem. 

Vsebina; 

V šolskem letu 2021/22 smo nadaljevali s projektom Cicidomčkov radovedni radio, ki deluje 

kot mobilni kotiček. To leto je bila rdeča nit projekta »Pesmi in plesi ljudstev sveta«. Vsaka 

skupina si je izbrala svoj način ustvarjanja ob glasbi in nato pripravila predstavitev na plakatu, 

ki je omogočal povezovanje med skupinami na daljavo. Za povezovanje med skupinami smo 

poskrbeli tudi z obogatitveno dejavnostjo Dober dan prijatelj. Nekatere skupine so se 

povezovale na daljavo tudi z otroki iz drugih enot. Pošiljali so si pisma oz. se pogovarjali preko 

zooma, ipd. S sokrajani iz bližnje okolice smo se povezovali s pomočjo Forma vive, ki smo jo 

pripravili na ograji našega vrtca. Forma viva se je menjala nekajkrat v letu, vedno pa so se za 

izdelavo uporabili že prej uporabljeni materiali, ki smo jim na ta način dodali novo vrednost.  S 

starši smo se srečali na športnem popoldnevu in zaključnem druženju ob koncu šolskega leta. 

Ker nam zdravstveni ukrepi niso dopuščali izvedbo novoletnih delavnic in srečanj z dedki in 

babicami, smo jih v nekaterih skupinah v prilagojenih oblikah izvedli v spomladanskem času. 

Na igrišču smo pripravili tehnični kotiček, ki je namenjen otrokom iz drugih starostnih skupin. 

V njem so različni materiali in orodja, ki so primerna za predšolske otroke in igrače, ki so jih 

izdelali otroci sami. Skrb za okolje smo pri otrocih krepili  s spodbujanjem delovnih navad: 

dnevna skrb za urejenost igralnic, garderob in tedensko skupno urejanje igrišča. Skupaj smo 

ustrezno ločevali odpadke, posadili vsak svoje drevo in zbirali PVC zamaške.  Društvo Vesele 

nogice poskrbi za odvoz zamaškov v reciklažo in s pridobljenimi sredstvi  nato pomagajo 

otrokom s posebnimi potrebami pri nakupu osebnih pripomočkov. 

Kazalci merljivosti; 

- Zadovoljstvo otrok ob načrtovanju in izvedbi dejavnosti: 

Otroci so s svojo soudeležbo sodelovali  pri načrtovanju in izvajanju raznolikih dejavnostih in 

pri tem doživeli veliko zadovoljstva tako ob načrtovanju, kot pri uspešni izvedbi dejavnosti. 

- Pestrost tem: 



Teme so bile raznolike in bogato začrtane, zato je bila njihova izvedba otrokom zanimiva, 

privlačna in so bile teme zaradi skrbno izbranih vsebin zelo poučne.  

- Kvalitetna izvedba načrtovanih dejavnosti: 

Dejavnosti, ki smo jih izvajali, so bile načrtovane in prilagojene na starost otrok skupine, kjer 

se je posamezna dejavnost odvijala. Dejavnosti so bile v naprej načrtovane in strokovno 

izvedene. 

- Zanimanje otrok za delavnice: 

Otroci so imeli v delavnicah prosto izbiro med materiali, ki so nam bili na razpolago. Bili so 

zelo motivirani in izvirni pri ustvarjanju. 

- Razstavljanje izdelkov: 

Različna razstavna mesta za izdelke so imela tudi različen pristop k ogledu. Zunanje razstave 

so bile proste za ogled vsem, ki prihajajo v ali mimo našega vrtca, razstavni prostori pred 

igralnicami, pa so bila namenjena bolj ogledu prihajajočih staršev otrok posamezne igralnice. 

Najbolj izrazit je bil odnos otrok do razstav v prostoru telovadnice, kjer so morali otroci posebej 

povabiti svoje svojce k ogledu. Vedno pa so bili otroci na svoje izdelke (upravičeno) zelo 

ponosni. 

- Zanimanje otrok za kotiček v času proste igre: 

Kotički so pomembni iz več vidikov. Otroku dajejo, zaradi raznolikosti in pestrosti med njimi, 

možnost izbire igre. Otrok se lahko nekoliko umakne, kadar si to želi, lahko pa s prijatelji doda 

domišljijsko igro in v kotičku razvije skupina popolnoma nekaj izvirnega. Zanimiva je tudi 

interakcija med otroki, ki pride pri tovrstni igri še bolj do izraza. Otrok lahko izrazi skozi igro 

sebe. 

 

Vodja enote Fani Kunavar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV V ENOTI GAJ  

ZA OBDOBJE 2021 - 2022 

 

V okviru strateških ciljev, ki smo si jih zadali za obdobje od 2019-2023, so bile v tem šolskem letu 

zastavljene in načrtovane dejavnosti s področja jezika, umetnosti in narave. Vse dejavnosti so bile 

izvedene ter realizirane.  

»Bralni dnevnik« je bila dejavnost, ki je povezovala vrtec in družine naših otrok. Potekala je v vseh 

skupinah. Namen bralnega dnevnika je bil, da si starši vzamejo čas za branje z otroki. Pri tem so otroci 

poslušali in doživljali jezik ter širili besedišče. Na tak način smo spodbujali in omogočili otrokom, da 

so knjige del njihovega otroštva, saj otrok lahko isto zgodbo posluša večkrat, dokler ne dojame vseh 

sporočil. V garderobi smo imeli plakat z izbranimi slikanicami. Te so si izposodili v knjižnici, kakšna 

se je mogoče našla tudi doma. Odziv otrok ob poslušanju izbranih slikanic, so starši zapisali in prilepili 

fotografijo, risbo... Končni izdelek so izročili vzgojiteljicam, ki so ga prilepile v bralni dnevnik. Ta je 

bil na ogled pred vsako igralnico staršem, otrokom in vzgojiteljem celo šolsko leto.  

 

V vseh skupinah smo v okviru strateških ciljev z novim šolskim letom nadaljevali s pravilnim 

umivanjem rok.  Umivanja so se otroci prve starostne skupine učili ob pesmici »Traktor se pelje ob 

cesti«. Poskrbeli smo, da so naši toaletni prostori opremljeni s slikovnim gradivom, ki prikazuje pravilno 

umivanje rok. Starejši otroci so natančni in pozorni pri umivanju rok, zelo radi opozorijo otroke, ki si 

želijo umiti roke »na hitro« ali skušajo poiskati bližnjico pri umivanju.   

 

V letu 2021/2022 smo načrtovali pevski nastop vzgojiteljev v mesecu kulture. Realizirali smo ga v juniju 

na vrtčevskem igrišču, kjer smo se po dolgem času družile vse skupine. Otrokom smo zapeli več otroških 

pesmi, ki so jih pospremili s pripevanjem in ploskanjem ter glasnim navdušenjem. 

 

Vodja enote Miranda Grošelj 

 

 

REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV V ENOTI KEKEC 

ZA OBDOBJE 2021-2022 

 

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, ki smo jih realizirali: 

1. Reka Kamniška Bistrica (tedenski sprehodi, opazovanja) 



2. Mlinščica (tedenski sprehodi, opazovanja) 

3. Mlin (obisk) 

4. Mokrišča (vključen z izletom za Mali sonček) 

5. Športni park 

 

Vsebine smo prilagodile starosti otrok. 

 

PRIJATELJSTVO, POVEZANOST -  vrtca Kekec in Mlinček  

Cilji:  

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

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

- povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih 

- otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij 

 

Vsebine, ki smo jih realizirali:  

1. ohranjanje stikov preko e pošte, Skypa, interne pošte, pisanje pisma, video posnetki 

2. Mlinčkovi gostujejo pri Kekčevih v času novoletnih, prvomajskih in poletnih počitnic) 

3. obiski  na igriščih spomladi 

PRIPADNOST,  PRIJAZNOST, POVEZANOST 

Cilji:  

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

- 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 

 

Načrtovale smo sodelovanje z upokojenci, a smo se odločile, da zaradi koronskih ukrepov in 

zaščite starejše populacije, to prestavimo v naslednje šolsko leto. 

 

vodja enote Miranda Krištof 

 

REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV V ENOTI KRTEK  

ZA OBDOBJE 2021- 2022 

Skupina SONČKI 

• PRIPADNOST  

- Sodelovanje na projektih vrtcu: Zdravje v vrtcu 

- Pisanje strokovnega članka 



- Izobraževanje po lastni izbiri 

• DELOVNA VZGOJA 

- Čistilna akcija 

• POSLUŠAMO, SLIŠIMO IN SMO SLIŠANI   

- Pripovedovanje pravljic 

• PRIJATELJSTVO 

- Športno popoldne 

• MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 

- Pošiljanje voščilnic za stare starše ob novem letu, druženje z babicami in dedki, izdelovanje 

daril ob dnevu žena in dan mučenikov, prepevanje pesmic, deklamacij,… 

 

Skupina KRESNIČKE 

• PRIPADNOST vrtcu kot instituciji:  

- Izdelava skulpture za zunanjo forma vivo   

• MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE  

- Izdelava novoletnih voščilnic za starejše občane v kraju 

Skupina GOSENICE  

• Krepitev medsebojnih odnosov, pozitivne delovne klime: 

- skrbeli za spoštljiv, prijazen, topel odnos do sočloveka (otrok, starši, sodelavke...) 

TEHNIKA V VRTCU: 

- otroci so se tekom leta seznanjali z različnimi veščinami in pripomočki, ki jih potrebujemo 

pri delu za tehniko v vrtcu (kladivo, luknjač, žeblji....) 

EKOLOGIJA: 

- ohranimo drevo (ekološko osveščanje, posadili smo drevo, sodelovali pri projektu forma viva: 

odpadno je lahko uporabno - naredili izdelek iz odpadnega materiala 

POMEN ZDRAVJA: 

-vsakodnevne gibalne minute, izvajali dejavnosti za projekt zdravje v vrtcu: počutim se dobro, 

pripravljali zdrave obroke, skrbeli za higieno in za pozitivne spoštljive odnose, športno 

popoldne skupaj s starši in otroki, različni izleti v naravo.... 

PROSTOR, IGRA IN IGRAČE: 

- naredili smo si inovativen kotiček na prostem z naslovom: kotiček z naravnimi materiali v 

gozdu, travniku: igra z različnimi plodovi, storži, vejami, listi... 

DELOVNA VZGOJA: 

- izvedli delovno akcijo: temeljito počistili atrij 

 

 



Skupina METULJI 

• VRTEC KOT PRIJETNO OKOLJE 

- igralnica primerna za otroke 1. starostne skupine ( različni aplikati, slikopisi, fotografije otrok) 

- skupinski izdelek ( glede na temo o kateri smo se pogovarjali) 

- da je bilo za otroke zanimivo, smo počeli veliko različnih stvari ( ustvarjanje, petje, sprehodi, 

igra, crkljanje..) 

 

• PRIPADNOST  

- igrali smo se z otroki iz drugih skupin ( ko nam je bilo to omogočeno) 

- pozdravljamo ljudi na sprehodih, se z njimi pogovarjamo in v dobri luči predstavljamo vrtec 

• DELOVNA VZGOJA 

- otroci z veseljem pospravijo igrače, odnašajo smeti v koš.. 

- otroci so poskrbeli za čistočo atrija in tudi igralnice ( 11.3.) 

• POSLUŠAMO, SLIŠIMO IN SMO SLIŠANI 

-z otroci se igramo socialne igre, se med seboj prepoznavamo preko fotografij, navadili so se 

drug na drugega 

-Poslušanje različnih instrumentov, glasov živali, poslušanje v naravi ( ptice, živali na kmetiji) 

• MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 

- medgeneracijsko druženje z babicami in dedki v dopoldanskem času ( 18.3.) 

• SKRB ZA RAZVOJ PORAJAJOČE SE PISMENOSTI 

-ogledali smo si različne knjige, poimenovali predmetov, ljudi, živali... 

- pri Dragani smo si izposodili knjige ( na določeno temo)  

- branje in poslušanje pravljic v naravi 

- slikovno prepoznavanje ( znak, otrok) 

 

Skupina MRAVLJICE 

• PRIPADNOST vrtcu kot instituciji:  

- Objava strokovnih člankov v Strokovnih revijah za predšolsko vzgojo, zbornikih: 

• Pomen mimike obraza za razvoj otroka  (Alenka Lovšin), strokovni članek objavljen v Reviji 

za predšolsko vzgojo,  in prvi triletji, okt./nov./dec. 202, Letnik XXX, str. 8-10. 

• Žagam, brusim in zabijam (Alenka Lovšin), strokovni članek v zborniku Narava, Posvet 

Supra, maj 2022, str. 430-432. 

• Intervjuja v reviji Vzgojiteljica, Rada soustvarjam otrokov igrivi svet (Alenka Lovšin), Revija 

Vzgojiteljica, september-oktober 2021, letnik XXIII, št. 5. 

- Udeležba na izobraževanjih (NIJZ, itn. ); 

- Sodelovanje v projektih Zdravje v vrtcu, Vzgojim in posadim drevo. 



- Izobraževanje po lastni izbiri. 

• DELOVNA VZGOJA 

 Otroke smo spodbujali k skrbi za urejenost igralnice (pomoč pri pospravljanju, razvrščanje in 

pospravljanje igrač, športnih pripomočkov itn.), sodelovali v čistilni akciji (7. 3. 2021), otroci 

so bili pomočniki pri obrokih (pospravljanje krožnikov, skodelic, pribora, zaželeli »Dober 

tek«).  

• POSLUŠAMO, SLIŠIMO IN SMO SLIŠANI 

Ves čas se posvečamo spodbudni spodbujamo in spoštljivi medsebojni komunikaciji tako med 

otroci in odraslimi kot tudi med odraslimi (vsakodnevna komunikacija, spoštljivi, prijazni 

medsebojni odnosi). Skrbimo in ustvarjamo spodbudno okolje, kjer smo slišani in pomembni 

vsi v skupini (otroci in odrasli). Med otroci pa skušamo krepiti prijateljske odnose (prijaznost, 

sočutje, pomoč, deljenje igrač, potrpežljivost pri odnosih, hkrati pa tudi upoštevamo 

individualne želje in potrebe vseh nas (tudi to, če kdo ne želi posoditi igračo, itn.). 

 

• MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 

Letos smo končno imeli tudi medgeneracijsko srečanje s starimi  9 starši otrok skupine in odšli 

na Izlet z babicami in dedki, drugo leto pa bomo to spremenili v popoldansko druženje, saj 

veliko starih staršev še vedno dela.  

Imeli smo tudi športno popoldne v aprilu 2022 ter zaključek s starši junija 2022. 

• SKRB ZA RAZVOJ PORAJAJOČE SE PISMENOSTI 

V skupini Mravljice smo vsakodnevno brali pravljice, deklamacije, pesmi itn. pred počitkom, 

pripovedovali pravljice z Gledališčem Kamišibaj, si sposojali knjige v vrtčevski knjižnici v 

sodelovanju s knjižnico Domžale, izvajali veliko dejavnosti, kjer smo imeli veliko knjižnega 

gradiva (otroci so si ogledovali knjige, se ob njih pogovarjali, poslušali itn.). 

 

Skupina PIKAPOLONICE 

• MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE: 

- Razdelitev voščilnic med starejše občane v času praznikov. 

• SKRB ZA RAZVOJ IN PORAJAJOČE SE PISMENOSTI: 

- listanje, prebiranje slikanic na prostem (travnik) 

• POSLUŠAMO, SLIŠIMO IN SMO SLIŠANI: 

- skrb za dobro komunikacijo 

- pomoč sodelavkam, kadar so to potrebovale 

• DELOVNA VZGOJA: 

- navajanje otrok na vsakdanja opravila (pospravljanje igrač, copat) 

- delovna akcija - čiščenje atrija 

 

 



Skupina ŽABICE 

 

• PRIPADNOST  

- udeležba izobraževanj in tečajev ter natečajev: obvezna izo. in Legama, Jaka Strajnar in za 

Poverjenika za CZ 

• DELOVNA VZGOJA 

- urejanje igralnice in garderoba (pregled oblačil in obutve, brisanje prahu in urejanje 

dekoracije (če je potrebno kaj popraviti oz. urediti), - realizirano 

- spremljanje in iskanje smeti na sprehodih (vzgojiteljici imata vrečko in rokavice, otroci 

samo iščejo in izpostavljajo), - realizirano (3x v sklopu obiska Grinija) 

- dežurstvo v skupini (izdelava stojala, kartončkov s simboli in izvajanje pomoči pri delitvi),- 

realizirano 

- delovne akcije zunaj (urejanje igrišča in parkirišča/ploščadi).- realizirano 

• POSLUŠAMO, SLIŠIMO IN SMO SLIŠANI   

- jutranji krogi (pogovor o tem kaj smo počeli za vikend ali ob posebnih priložnostih), 

- Pravljični palček, 

- socialne igre (možnost biti viden in prepoznan v skupini), igre sodelovanja in dogovarjanja,  

vse realizirano skozi celo leto 

• MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 

- izdelava voščilnic za praznike (starše in stare starše). – realizirano 

• SKRB ZA RAZVOJ PORAJAJOČE SE PISMENOSTI  

- Pravljični palček, 

- obisk Knjižnice Domžale, 

- igra vlog (dan v knjižnici, 

- izdelava svoje knjige/pravljice, 

- delovni listi in pobarvanke, 

- igre s črkami, 

- sprehod s knjigo (izlet in spoznavanje izbrane knjige na prostem). 

 

Skupina ČMRLJI 

 

• PRIPADNOST: 

-V sklopu projekta Pravljični palček smo sodelovali na razstavi ob uspešnem zaključku. 

Otroci so sodelovali s pripovedovanjem lastne zgodbe. 

• DELOVNA VZGOJA: 



- Otroke sva pri delovni vzgoji spodbujali k sodelovanju in medsebojni pomoči pri 

zagotavljanju čistega in varnega okolja (skupina, igrišče). 

- Pometanje in pobiranje jesenskega listja, 

- Skrb za čisto igralnico (pometanje tal, brisanje površin, urejanje kotičkov…) 

- V času čistilne akcije smo poskrbeli za čiščenje našega športnega kotička v  večnamenskem 

prostoru. 

- Otroci so opravljali delo dežurstva in pri tem spoznavali tudi kulturo ob obrokih. 

- Skrbeli so za čisto in urejeno garderobo, ki smo jo enkrat mesečno bolj natančno pospravili 

in obrisali. 

- Otroci so spoznali proces saditve in skrbeli za naše drevo. 

• POSLUŠAMO, SLIŠIMO IN SMO VIDENI: 

- Otroke sva spodbujali k spoštljivi komunikaciji preko dodatnega slikovnega gradiva (tri 

opice). Hkrati smo dneve začeli s pozdravom, ki so si ga otroci izbrali sami in s tem nakazali 

na spoštljiv odnos ob dotiku (pozdrav z objemom, plesom, tleskom, ploskom). 

 

• MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE: 

- Izvedli smo druženje z babicami in dedki. Druženje je potekalo na daljavo v sklopu glasnega 

branja (prebrali so nam pravljico). 

- Z občanom smo sodelovali v času izdelave forma vive (z idejo o izbiri primernega lesa). 

Podaril nam je svoj odpadni material. 

- V času novoletnih praznikov smo vsaki skupini (pred vrati) s pesmico zaželeli vse dobro v 

novem letu. 

 

Skupina ČEBELE 

• PRIPADNOST: 

- 13. Slomškov simpozij: ČE HOČEŠ DRUGE VNETI, MORAŠ SAM GORETI 

- Mreža znanja 2021 

- Kristijan Musek Lešnik: ODNOSI NA DELOVNEM MESTU 

- ABC BRALNE PISMENOSTI 

- ZDRAVJE V VRTCU (Jesensko in pomladno izobraževanje) 

- Mira Vladimira Vrankar: OPAZOVANJE OTROK 

- V knjižnici v Ihanu smo imeli razstave: november 2021 »PALČEK POHAJALČEK«, 

februar 2022 »ZRCALCE«, maj 2022 »PIKA NOGAVIČKA 

• DELOVNA VZGOJA 

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

pometanje,...) 



Urejali smo igrišče (pometali, grabili…), v igralnici so otroci aktivno sodelovali pri urejanju le 

te. 

Učili smo se pometati, urejali so kotičke, pospravljali igrače, urejali čevlje in škornje v 

garderobi, brisali mize in stole… Vsak otrok je bil tudi večkrat dežuren in je pomagal pri 

razdeljevanju obrokov. 

Pred vhodom v vrtec smo skrbeli za dva zeliščna vrtička.  

• MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE  

medgeneracijsko sodelovanje in sodelovanje s krajem 

Na naših sprehodih smo si vedno vzeli čas za prijazen in sproščen klepet s starejšimi 

mimoidočimi. V decembru smo izdelali drobna darila za stare starše in pa novoletne okraske 

ter novoletne voščilnice za starejše občane v Ihanu. Razdelili smo jih po nabiralnikih, po Ihanu 

in se pri tem tudi na daljavo malo pogovorili s starejšimi občani, ki so bili naše pozornosti 

iskreno veseli. 

• 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. 

- Sodelovali smo s knjižnico v Ihanu in imeli celoletni projekt PIKA NOGAVIČKA. Vsak 

mesec smo prišli na obisk v knjižnico, kjer je knjižničarka prebirala zgodbe o Piki Nogavički, 

imeli smo čajanke, na koncu leta pa nas je obiskala Pika Nogavička.  

- S sodelavko iz sosednje skupine sva izvedli dejavnost PRAVLJICA MALO DRUGAČE. Ona 

je eno pravljico predstavila otrokom v naši skupini, sama pa sem jo predstavila otrokom v njeni 

skupini. 

Zunaj smo uredili knjižno-bralni kotiček. 

 

Skupina MIŠKE 

• PRIPADNOST VRTCU 

- spoštovanje vrtca  kot institucije(odgovornost do uporabnikov, izvajalcev, opreme) 

- spoštovanje odločitev in usmeritev nadrejenih 

- udeležitev izobraževanj po programu 

- sodelovanje v okviru enote s postavitvijo majske Forma vive s področja Tehnika 

• DELOVNA VZGOJA 

- spodbujanje otrok, da opazijo odpadke v svojem igralnem okolju, jih poberejo in odnesejo v 

koš 

- urejanje atrija, igralnice, igralnih kotičkov 

- uvajanje pomoči pri obrokih 



- pomladna delovna akcija 

 

• VRTEC KOT PRIJETNO OKOLJE 

- učenje skozi igro 

- uporaba IKT pri izvajanju dejavnosti 

- predstavi vzgojiteljic za otroke 

- majhne pozornosti za otroke v skupini v mesecu decembru(Božičkov škorenj) 

- izdelava pravljice z naslovom Radovedna Eli skupaj s starši 

• MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

- izdelava ptičje hišice skupaj z dedkom 

• PORAJAJOČA SE PISMENOST 

- s knjigo na potepu(večkrat smo prebirali pravljice na sprehodu) 

- bralnice pod krošnjami 

- prebiranje pravljic in pesmic premične zbirke knjig 

- priložnostno prepoznavanje  pisnih simbolov 

• POSLUŠAMO, SLIŠIMO IN SMO VIDENI: 

- navajanje na strpnost(poslušamo tistega, ki govori, ne segamo v besedo) 

- navajanje na spoštljivo komunikacijo(vljudnostni izrazi) 

- upoštevanje razpoloženja otrok(sočutnost) 

• PRIJATELJSTVO 

- negovanje pristnih in sproščenih odnosov s skupino Mravljice 

- skupno pravljično in glasbeno dopoldne s skupino Mravljice 

- Pustno druženje s skupino Mravljice 

- Skupen sprehod s skupino Mravljice 

 

Skupina POLŽI 

• DELOVNA VZGOJA 

V delovno vzgojo smo vključili tudi tehniko, s tem pa tudi pripravo sredstev in prostora. Otroci 

so spoznali, kako pomembna je varnost in odgovornost tako pri rutini kot pri dejavnosti ter igri. 

Aktivno so sodelovali pri pripravi, organizaciji in čiščenju tako orodja kot površin. Redno so 

se udeleževali tudi čistilnih akcij, še posebej v mesecu marcu, dnevno pa so poskrbeli tudi za 

urejenost igralnice, atrija in igrišča. 

 

• SKRB ZA RAZVOJ PORAJAJOČE SE PISMENOSTI  

V sodelovanju s Knjižnico Domžale v Ihanu, sem tudi letos poskrbela, da je imela vsaka 

skupina možnost reševanja KRIŽ KRAŽ vsebin. Naš knjižni kotiček smo sprotno dopolnjevali 



s knjigami iz knjižnice. Udeležili smo se tudi projekta Pravljični palček v obliki branja med 

počitkom in sodelovali v izposoji knjig in igrač iz knjižnice. V Knjižnici Domžale smo se 

mesečno udeleževali bibliopedagoških ur in sodelovali v projektu Pika Nogavička. Lahko se 

pohvalimo, da smo v času počitka prebrali celo knjigo o tej navihani deklici. V knjižnici smo 

pripravili tudi razstavo z našimi izdelki in izdelki iz Očkove delavnice. Nadaljevali smo z 

Bralnicami pod krošnjami dreves na igrišču, v gozdu ali v našem bralnem kotičku. Kot 

obogatitveno dejavnost sem predstavila Pravljico malo drugače v skupini Čebel. K še večjemu 

obisku knjižnice v Ihanu in k bralni kulturi v papirni obliki sem pritegnila tudi nekaj staršev in 

starejših krajanov. 

 

Vodja enote Andreja  Matkovič 

 

 

REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV V ENOTI MLINČEK  

ZA OBDOBJE 2021-2022 

 

POVEZOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO: 

Kljub rahljanju epidemioloških ukrepov,  nismo uspeli izvesti srečanja z upokojenskim 

društvom Radomlje. Predlagali so, da se srečamo in skupaj potelovadimo in zapojemo v 

naslednjem šolskem letu. Tudi razstav v kulturnem domu si zaradi ukrepov nismo ogledali, 

sedaj pa kulturni dom prenavljajo.  

Obiska gasilskega društva Radomlje, smo se zelo razveselili, saj smo po dolgem času, spet 

lahko videli gasilce v živo, česar se otroci zelo razveselijo. Skupaj smo izvedli evakuacijsko 

vajo, ki je tako kot vsako leto tudi uspela. Najstarejša skupina je obiskala Arboretum Volčji 

Potok. Obiskali smo igrala in igrišča v naši okolici. Kljub temu, da tesnejše sodelovanje ni bilo 

možno, smo si kljub temu ogledali mlin v Radomljah, čebelnjak, radomeljsko cerkev, dvesto 

let staro lipo, ranč na Hudem, Homški in Verbičev hrib, Plečnikovo vilo in učno pot na 

Homškem hribu, porečje Kamniške Bistrice in vse kraje v okolici. V osnovni šoli Preserje pri 

Radomljah smo obiskali knjižnico in spoznali delo v prvem razredu. 

V naslednjem šolskem letu, bomo nadaljevali s tem strateškim ciljem in ga skušali realizirati. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE Z ENOTO KEKEC 

 

Projekt iz prejšnjega šolskega leta, smo nadaljevali po epidemioloških smernicah NIJZja. Tako 

smo si najprej preko pošte poslali in izmenjali risbice in fotografije otrok in strokovnih 

delavcev. Preko zoom aplikacije smo se videli preko ekrana in si ob srečanju zapeli nekaj 

pesmic. V mesecu decembru je bilo druženje med otroci še vedno odsvetovano, pa vendar so 

se ukrepi nekoliko sprostili, tako da smo si na podlagi tega lahko v Kekčevi enoti ogledali 

predstavo z naslovom Grdi raček. Na praznik Lucijinega v decembru, smo vsaki skupini iz 

Kekca v znak prijateljstva prinesli lampijončke s svečkami. Po novem letu smo se še nekajkrat 

srečali na zoom aplikaciji, si preko pošte izmenjali pozdrave. Na pomlad, pa smo se končno 

lahko srečali v živo. Tako smo se s prijatelji iz skupine Polži, srečali na igrišču na Škrjančevem, 

kjer smo se skupaj igrali na igralih. Večkrat smo obiskali tudi njihovo igrišče, ko so nam v 

Mlinčku prenavljali igrišče. V mesecu maju pa smo se skupaj udeležili plavalnega tečaja v 

Ljubljani. V času praznikov, počitnic in dopustov so naši otroci bivali v vrtcu Kekec in se družili 

s takrat prisotnimi vrstniki. 

 

 

Vodja enote Damjana Rode 

 

 

REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV V ENOTI OSTRŽEK  

ZA OBDOBJE 2021- 2022 

 

Strateški cilj »Razvijanje naklonjenega, spoštljivega, odgovornega odnosa do knjige« je bil 

dosežen z izvedbo pestrih dejavnosti: 

 

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

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



- knjižni kotički. 

Priprava knjižnega kotička v igralnici 

Skupina Pikapolonice: Knjige iz Premične knjižne zbirke, knjižnice Domžale. Otroci so imeli 

možnost  ob dopoldanskih igralnih uricah pristopati v knjižni kotiček.  S prijatelji so se 

dogovarjali in samostojno izmenjavali prisotnost v kotičku. Igrali so se igre vlog: knjižničarji 

so označili knjige z manjšimi etiketami, da jih ne bi zamenjali z drugimi knjigami. Medsebojno 

so se dogovarjali kdo bo pravljičar in danes prebiral knjige. Radi so opazovali ilustracije in 

razvijali lastno domišljijo. Zelo radi so posegali po naravoslovnih knjigah, kjer so svoje znanje 

nadgrajevali. 

Skupina Medvedki: V knjižnem kotičku so otrokom na njihovem dosegu vedno zabojčki s 

kartonkami. Kartonke si ogledujejo, jih postavljajo v stolpe, občasno vanje tudi zagrizejo. Če 

so izbrali knjige z mehkimi platnicami, smo jih navajali na skrbno ravnanje s knjigo. Knjige iz  

premične zbirke knjig  so bile spravljene ločeno in vsak teden smo izbrali eno za skupno branje. 

Izbrana knjiga je ostala na ogled otrokom do naslednjega tedna. Občasno smo pogledali v zaboj, 

katere knjige smo že prebrali in smo kakšno na željo otrok prebrali tudi večkrat. 

Skupina Metulji: Na okenski polici so otrokom vedno na voljo knjige. Nekaj najljubših knjig 

je stalnica, ostale se občasno menjajo. Prebiranje knjig iz Premične zbirke knjig je posebno 

doživetje. 

 

Pravljična soba 

V zimskem času smo izkoristili našo majhno, a prav čarobno pravljično sobo. Otroci so 

zahajali v sobo v manjših skupinah, se medsebojno menjavali, uživali v skupnem prebiranju, 

pogovarjanju in spoznavanju novih izrazov, ter s tem bogatenju svojega znanja. 

Bralnice pod krošnjami 

Nova lesena ploščad pod krošnjo breze na igrišču vrtca nam služi kot zunanji knjižni in 

igralni kotiček.  

V času dnevnega počitka smo z otroci starejše skupine zahajali na igrišče pod našo brezo in 

prebirali zgodbice po želji otrok. Otroci so se ob šelestenju listja in branju pravljice umirili, 

sprostili. 

V dopoldanskem času so imeli otroci na voljo knjižne zabojčke, iz katerih so sami izbirali 

knjige in si jih ogledovali ali jih prinesli vzgojiteljicam v skupno branje. 

Šotori na igrišču vrtca so se včasih spremenili v knjižne kotičke za bolj intimno bralno 

doživetje. 

- obisk Knjižnice Domžale, 

- sodelovanje v projektu Pravljični palček in Bralnice pod slamnikom (Knjižnica 

Domžale), 

- vsakodnevno branje in pripovedovanje pravljic, poezije v vrtcu, 

- iskanje podatkov v poljudnoznanstveni literaturi, 

- otrokom je bila ponujena kvalitetna literatura, 



- obogatitev vrtčevske knjižnice z novimi knjigami, 

- spodbujanje skupnega branja in bralne kulture staršev in otrok (izpostavljanje pomena 

skupnega branja na sestankih za starše, plakati za ozaveščanje in spodbujanje k branju v 

mesecu skupnega branja, zloženke), 

- otroci  so sestavljali in pripovedovali lastne zgodbe. 

Izdelovanje lastne knjige Gremo na počitnice. otroci so risali različne želje, kam bodo šli na 

počitnice in kako jih bodo preživljali. Liste so samostojno spenjali skupaj in naslovno stran 

različno opremili. Nastale so zanimive knjižne zbirke, ki so jih z veseljem odnesli s seboj na 

počitnice. 

- predstave kamišibaj po predlogah literarnih del za otroke in ljudskih pripovedkah, 

- spoznavanje otroških literarnih del slovenskih pesnikov, pisateljev in ilustratorjev v 

mesecu kulture (februar), 

- poslušanje pravljic in glasbenih pravljic po zvočnem posnetku in iskanje delov zgodbe 

v slikanicah, 

- pravljičarka pripoveduje, 

- premične zbirke knjig (v sodelovanju s Knjižnico Domžale) 

 

Skupina Pikapolonice:  

v sodelovanju s knjižnico Domžale in starši smo prebirali, ter poslušali različne pravljice po 

izbiri družin. Otroci so radi poslušali prijatelja, ki je pripovedoval pravljico ob opazovanju 

ilustracij. Pripovedovalci so pridobivali na samozavesti in samostojnosti, kar jim je bilo v 

posebno zadovoljstvo. 

V našem jutranjem krogu smo dnevno izbirali različne pravljice, glede na našo temo. Otroci so 

prinašali knjige od doma, jih izmenjavali s prijatelji in želeli, da jih prebiramo. Otroke sem k 

poslušanju pravljic motivirala z različnim načinom pripovedovanja: menjavala sem ton, višino, 

spreminjala glas, se vživljala v različne vloge in uporabljala dodatne rekvizite (lutko, klobuk, 

rokavice, rutko, obročke iz papirja…). 

Cilj, branje knjig postane vsakodnevna navada v vrtcu in doma, ni bil dosežen na vseh nivojih, 

saj se kljub spodbudam k skupnemu branju otrokom, ni odzvalo precej staršev.. Vendar šteje 

vsaka prebrana ali slišana zgodba in vsaka slika v knjigi, ki otroka odpelje v svet domišljije ali 

novega spoznanja. Čeprav je bil strateški cilj zastavljen za to šolsko leto, je spodbujanje bralne 

kulture vsekakor dolgoročno naravnan in ni zaključen s tem šolskim letom. 

                                                                                   

Vodja enote Tadeje Mišmaš 

 

 

 

 

 



 

 

REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV V ENOTI PALČEK  

ZA OBDOBJE 2021- 2022 

 

 

POVEZANOST  

CILJ: Spodbujati prijateljstvo (medsebojna pomoč, komunikacija, mirno reševanje sporov). 

 

Skozi celo leto smo spodbujali otroke k opazovanju prijateljev okoli sebe. Veliko smo se 

pogovarjali z otroki o medsebojni pomoči,da kadar opaziš, da kdo res ne zmore sam, ga vprašaš, 

če  potrebuje pomoč in mu lahko pomagaš. Na sprehodih smo spodbujali, da so se otroci drug 

drugemu prilagajali pri hoji v skupini, z enotnim tempom in hitrostjo. Preko različnih zgodb in 

pogovorov smo otroke navajali na mirno komunikacijo in reševanje sporov in tako ozaveščali 

pravilno vedenje. Prav tako smo v vseh igralnicah uredili kotičke s pravili, kjer so si otroci 

dnevno ogledujejo slike s pravili lepega obnašanja. 

 

 

PRIPADNOST 

CILJA:  

-  Participacija otrok pri načrtovanju dejavnosti 

- Spodbujanje pripravljenosti za sodelovanje in pomoč drugemu (odnosi med za    

zaposlenimi, odnosi med otroki, skrb za urejenost vrtca, igrišča) 

 

Kadar so otroci dobili idejo, o čem bi se pogovarjali oz. delali, smo dejavnosti prilagodili tako, 

da smo upoštevali otrokove pobude pri izvedbi dejavnosti. 

Prav tako smo njihove izdelke postavljale na »razstavo« ter tako pokazale, da cenimo njihovo 

delo, ustvarjalnost in trud. 

Otroci so imeli možnost izraziti v jutranjem krogu s katerimi igrami ali igračami se želijo igrati 

po načrtovani dejavnosti 

Enkrat tedensko načrtovano urejamo naše igrišče. Grabimo vejice in pospravljamo smeti ter 

pometamo. Vse skupine sodelujejo pri ustvarjanju skupne dekoracije, ki jo menjamo glede na 

letni čas.  

 

PRIJAZNOST 

CILJA:  

 -  Razvijanje potrpežljivosti (pri otrocih in odraslih). 

             - Vsakdanja uporaba vljudnostnih izrazov. 

 

Preko igre vlog smo otroke navajali, kako se pozdravimo, ko pridemo v sobo ali kam na obisk. 

Prav tako smo strokovni delavci dajali zgled pri uporabi vljudnostnih izrazov, tako da smo se 

pozdravljali med seboj in se posluževali strpne komunikacije. 



Veliko smo se tudi pogovarjali kdaj pozdravljamo, koga vse v vrtcu lahko pozdravimo, s 

katerimi besedami še lahko pozdravimo zjutraj, zvečer (dobro jutro, pozdravljen, dober 

večer).Uporabljali smo vljudnostne izraze skozi različne vsakodnevne dejavnosti in ob dnevni 

rutini. Otroke smo opazovale pri dnevni rutini, igri in ob različnih dejavnostih. Ob  morebitnem 

konfliktu smo otrokom pomagale pri vzpostavljanju pravilnih vljudnostnih izrazov. 

 

POUČNOST 

CILJA:  

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

             - Večji poudarek na ekologiji (ločevanje odpadkov, sajenje semen, uporaba odpadne 

embalaže) 

Pogovarjali smo se o zdravju, skrbeli za higieno rok, razkuževali prostore in igrače. V 

najstarejših dveh skupinah nas je obiskala med. sestra in z nami utrjevala kako skrbimo za 

zdravje. V vseh skupinah, razen v najmlajših dveh, nas je obiskala tudi zobna higieničarka, ki 

nam je pokazala pravilno ščetkanje zob, nam prebrala zgodbo in se z nami pogovarjala o zdravi 

prehrani. 

Na področju ekologije smo dali večji poudarek na sajenju semen in sadik in tako poskrbeli, da 

je naša okolica bolj zelena. S sajenjem mladih dreves, katere smo iz semen vzgojili sami, smo 

dali prostor mladim drevesom, da bo naše okolje bolj zdravo in otrokom prijazno za bivanje na 

svežem zraku.   

 

PRIJATELJSTVO 

CILJA:  

- Pomoč sovrstniku/sodelavki pri vsakodnevnem življenju v vrtcu 

             - Spodbujanje prijateljske komunikacije (nadaljevanje) 

         

Celo šolsko leto smo preko različnih dejavnosti in pri dnevni rutini  spodbujali in gradili 

prijateljske odnose, ki so otrokom in zaposlenim omogočali doživljanje pripadnosti, 

enakopravnosti, potrditev interesov, upanj in strahov, lastne vrednosti, pogajanja, kontrole, 

sodelovanja in obzirnosti do drugih. 

Občutek sprejetosti s strani drugih, je na otroke vplival tako,  da so razvijali pozitivno 

samopodobo. Otroci so si med seboj pomagali v različnih situacijah, se skupaj zabavali, 

povezovali in s tem povečevali posameznikovo zadovoljstvo v času bivanja v vrtcu. 

                                                                                              

 

  Vodja enote Urša Dragar 

 

 

 

 

 



  

REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV V ENOTI RACMAN  

ZA OBDOBJE 2021- 2022 

 

Ob začetku šolskega leta smo si v enoti Racman zastavili strateški cilje. 

Povezanost, pripadnost, prijaznost, prijateljstvo in poučnost nam pripomorejo k boljšim 

odnosom in trdnejšim sodelovanjem med zaposlenimi, otroki, starši in starimi starši. 

Želeli smo doseči sledeče cilje: 

- Spodbujane spoštljivih odnosov med otroki, starši in strokovnimi delavci. 

- Spodbujanje staršev in otrok k uporabi vljudnostnih izrazov 

- Strokovne delavke poznajo imena vseh otrok. 

Na podlagi kazalcev merljivosti, ki smo jih opredelili v LDN,  smo zastavljen cilj realizirali z 

različnimi dejavnostmi. 

V skupini Polžki, kjer so najmlajši otroci naše enote so izvajali dejavnosti preko katerih so 

otroci spoznavali imena svojih vrstnikov, spoznavali so drug drugega ter tudi samega sebe. 

Otroci so spoznavali sprostitvene masaže, pri katerih so se med seboj povezali in se spoznavali. 

Preko prstnih iger, bibarij, rajalnih in socialnih iger, so se otroci povezovali in učili vljudnostnih 

izrazov, prijaznih odnosov in spoštljivega vedenja. S starši smo zgradili lep, zaupljiv in spoštljiv 

odnos.  

V skupini Račke, kjer so stari otroci 2-4 leta so potekale naslednje dejavnosti, s katerimi so 

realizirali zastavljen strateški cilj in sicer so postavili pravila v skupini, se pogovarjali z otroki 

o pravilih, krepili so sodelovanje s starši preko pogovornih ur, ob prihodih in odhodih otrok, 

popoldanskih druženjih (nastop, zaključek) ter spodbujali uporabo pozdravov ob prihodu in 

odhodu otrok, staršev. 

V skupini Žabice so otroci preko različnih iger in dejavnosti so razvijali spretnost poslušanja, 

sodelovanja in medsebojnega sprejemanja. Ob dejavnostih, ki so bile otrokom ponujene, so 

dobili možnost in priložnost za sproščeno izražanje svojih misli in čutenj.  

Z igranjem socialnih iger so otroci dobili veliko spodbud za razvoj čuta za drugega, za 

spoznanje, kako je pomembna medsebojna pomoč, za  krepitev samopodobe in sprejemanje 

drugačnosti. 

 

V skupini Želve so potekale različne dejavnosti in prireditve na prostem: bivanje v gozdu, kjer 

so spoznavali naravo in se družili, praznovanje rojstnih dni v naravi, Noč v vrtcu, obisk policista 

(na prostem). 

Skozi šolsko leto sta dve skupini (Žabice in Želve) sodelovali z Unicefom, od katerega so dobili 

različne naloge, skozi katere so spoznavali odnose med ljudmi. Te naloge so jim pomagale, da 

so bili bolj strpni drug do drugega, da so spoznavali različne kulture in navade ljudi in so se jih 

naučili sprejemati. Otroke sta strokovni delavki spodbujali k strpnosti, prijaznosti, pomoč drug 

drugemu,…Nekaj dejavnosti je bilo še posebej zanimivih, saj so preko njih spoznavali drug 

drugega in sprejemali posameznikovo drugačnost. Otroke sta navajali na uporabo lepih besed 



in dejanj s katerimi so si polepšali dni. Otroci pa so bili najbolj sprošeni, sodelovalni in 

povezani, kadar so imeli dejavnosti v gozdu. Gozdno okolje je bilo tisto, kar je pripomoglo k 

temu. 

Ko je bilo mogoče, smo spet oživile dejavnost Otroci-otrokom, otroci so imeli možnost, da so 

se vključevali v dejavnosti pri katerih so lahko nastopali pred drugo skupino. Spoznale smo 

otroke drugih skupin in njihova imena ob prihodih in odhodih otrok, pri bivanju na igrišču, 

izvedle smo skupni izlet na Oljsko goro (Žabice in Želve), obisk Grinija (na prostem) za dve 

skupini, gledališki abonma za dve skupini (Polžki in Račke). 

Strokovne delavke enote Racman smo se preko celega šolskega leta trudile za korekten in 

spoštljiv odnos do staršev. S starši smo dobro sodelovali. Izredno lepo nam je uspela 

decembrska okrasitev z razstavo na prostem (forma viva). Starši so se odzvali na našo pobudo 

in nad pričakovanji sodelovali s svojimi idejami in izdelki. V velikem številu so se starši tudi 

udeleževali vseh druženj na prostem in sicer Športno popoldne, nastop na prireditvi v 

Češminovem parku, Noč knjige, prireditev ob zaključku šolskega leta, sodelovanje s starši pri 

projektu Unicef-Punčka iz cunj. Zaradi neugodnega zdravstvenega stanja nismo izvedle srečanj 

s starimi starši.  

Preko celega šolskega leta smo se strokovne delavke enote Racman trudile za dobro 

sodelovanje, dogovarjanje in izmenjavo izkušenj in znanja, za kvalitetno medsebojno 

komunikacijo in konstruktivno kritiko. 

 

Vodja enote Anamarija Kermavnar 



REALIZACIJA PRIORITETNIH NALOG IN PROJEKTOV  

 

Pri načrtovanju vzgojnih vsebin in dejavnosti so vzgojiteljice upoštevale uravnoteženo 

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

1. KREPITEV MEDSEBOJNIH ODNOSOV, POZITIVNE DELOVNE KLIME: 

V vseh enotah smo posebno pozornost namenili dobremu počutju, zmanjševanju stresa, 

druženju na alternativne načine (prek spletnih kanalov, navadne pošte ipd.), skrb za zdravje 

in medsebojno pomoč. Ves čas smo skrbeli za pozitivno klimo in podporo zaposlenim in 

staršem, pri soočanju z vedno novimi situacijami, stresom in odtujenostjo kot posledico 

vzdrževanja medsebojne distance zaradi preprečevanja prenosa okužb. Za otroke in 

zaposlene smo izvajali dejavnosti za blaženje stresa, povezovanja na alternativne načine in 

oblikovanje pogojev za dobro delo. Medsebojne odnose smo krepili tudi z dogodkoma kot 

sta slavnostno kosilo v decembru in kosilo na prostem (piknik) v juniju, s tem, da smo vsem 

zaposlenim ponudili možnost, da se prijavijo in se skupaj udeležijo dogodka. 

2. HARMONIJA IN POZITIVNA SAMOPODOBA KOT POGOJ ZA 

ZADOVOLJSTVO – več pozornosti smo namenili izobraževanju zaposlenih, saj je 

opolnomočenje zaposlenih za soočanje s spremembami in zahtevnimi časi zelo pomembno. 

Izobraževanje Pozitivno razmišljanje in učinkovito sodelovanje med sodelavci smo izvedli 

v dveh delih, poleg tega smo izvedli tudi izkustveno delavnico na zadnjem strokovnem 

aktivu. Zadovoljni zaposleni so svojo pozitivno naravnanost prenašali na otroke pri 

vsakodnevnih dejavnostih in dnevni rutini. Z nadgradnjo projekta Unicef: Kako se počutiš?, 

smo v treh skupinah razširili projekt in s temami, kot so  o čustvih in konfliktih, o revščini, 

sreči, sprejetosti ipd., pri čemer so otroci pridobivali nove izkušnje in se pogovarjali o sebi 

in drugih, spoznavali ustrezna ravnanja in razvijali empatijo za uspešno sobivanje. 

3. TEHNIKA V VRTCU: vse enote smo opremili z orodji za vzgojno-učno delo na tehničnem 

področju, usvajanje veščin, seznanjanje in rokovanje z orodji, tehniko za otroke (naredi 

sam)... Otroci so pridobivali nove veščine, znanja o uporabi orodij, v vseh enotah smo kupili 

vrtalne stroje in osnovno orodje za mizarska dela, izdelavo igrač in iger ipd. Znanja in 

veščine smo kot primer dobre prakse predstavili na strokovnem aktivu in širši javnosti na 

občinski prireditvi v Češminovem parku.  

 

 

 

 



Nadaljevali, bogatili in nadgrajevali smo: 

 

4. EKOLOGIJA – ločevanje odpadkov, skrb za okolje, delovna akcija … projekt 

POSADIMO DREVO – v vseh oddelkih so vsi otroci posadili seme drevesa, za katerega 

so skrbeli in mnogim je uspelo, da so vzgojili mlado drevesce, ki so ga spomladi presadili 

v naravo. Ugotavljali smo, da v naravi vlada krhko ravnovesje in da na ohranjanje narave 

vpliva mnogo dejavnikov. Kot vsako leto doslej smo ločevali odpadke in še uporabno 

embalažo uporabili za nove izdelke - ODPADNO JE UPORABNO (Forma viva – izdelki 

iz odpadne embalaže). Nekatere enote je obiskal tudi Grini in jim predstavil ravnanje z 

odpadki itd..  

5. POMEN ZDRAVJA: Gibanje, prehrana, higiena, odnosi – varujem sebe in druge. Posebno 

pozornost smo letos namenili varovanju in ohranjanju zdravja s preventivnimi akcijami in 

sprotnim obveščanjem staršev, izvajanjem aktivnosti z otroki (učenje pravilnega umivanja 

rok, skrb za higieno kašlja ipd.), več poudarka smo dali na izvajanje aktivnosti na prostem 

(v vsakem vremenu, v atrijih, na igrišču in v okolici -odvisno od danih možnosti). Več 

pozornosti smo namenili tudi izkoriščanju prostora, oblikovanju vzgojno-učnih kotičkov za 

delo, pripravi in opremi prostora za otroke s posebnimi potrebami.  

6. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE: Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno 

okolje, funkcionalni igralni kotički – inovativne učne spodbude na prostem. Zaradi ukrepov 

za zajezitev širjenja okužb je bilo manj združevanja med skupinami in enotami, zato smo 

poskrbeli za dodatna sredstva za nakup opreme in materialov za vzgojno- učno delo v vseh 

oddelkih. Kotičke smo opremili z novostmi in igračami, ki so ustrezale higienskim 

standardom. Več poudarka je bilo na veščinah in kreativnosti ter igri kot najpomembnejši 

dejavnosti otrok. 

7. DELOVNA VZGOJA: Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja. V 

pomladanskem času smo izvedli delovne akcije, ki so se jim pridružili tudi hišniki, da so 

skupaj z otroki izvajali aktivnosti. Otroke smo navajali na samostojnost, jim nudili ustrezno 

delovno orodje in možnosti za pridobivanje veščin, kot so pometanje, grabljenje, urejanje 

okolja … 

 

 

Realizacija prioritetnih nalog je bila prilagojena glede na epidemiološke razmere, a kljub 

temu nam je uspelo izvesti vse, kar smo si zadali v Letnem delovnem načrtu. 

   



REALIZACIJA CELOLETNIH NACIONALNIH PROJEKTOV VRTCA DOMŽALE 

 

Vrtec Domžale je skozi šolsko leto izvajal sledeče nacionalne projekte: 

Mali sonček, Teden otroka, Zdravje v vrtcu, Unicef – punčka iz cunj, Varna mobilnost 

(Pasavček), Pravljični palček, NMSB21, NMSB22 in EUROPA BERE.  

 

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

otrok od 2. leta dalje. 

 Realizirano, vključenih 740 otrok. 

 TEDEN OTROKA;  od 4. 10. do 10. 10. 2021, pestre vsebine  - vsak oddelek 

posebej. Realizirano v vseh oddelkih.  

 ZDRAVJE V VRTCU  (NIJZ) – skrb za zdravje, izvajalec ZD DOMŽALE: 

o Zobna preventiva, vsi oddelki II. st. obdobja (celo leto). 

o Otrok skrbi za svoje zdravje in higieno (obisk medicinske sestre v vrtcu). 

Realizirano v 25 oddelkih.  

 UNICEF – PUNČKA IZ CUNJ – realizirano, sodeluje 11 oddelkov oz. 217 otrok. 

 VARNA MOBILNOST (PROJEKT PASAVČEK) – realizirano, sodeluje 7  

oddelkov, 160 otrok. 

 NMSB21/22 – realizirano, sodelovala 2 oddelka, 35 otrok. 

 EUROPA BERE – realizacija: zaposlenim smo omogočili brezplačne članske 

izkaznice v Knjižnici Domžale. V sodelovanju s Knjižnico Domžale smo omogočili 

zaposlenim iz 6 enot, ki so si to želeli (Gaj, Krtek, Mlinček, Ostržek, Palček in 

Racman,) izposojo knjig v sklopu projekta Knjige na potepu.  

 

Več o realizaciji projektov si lahko preberete v nadaljevanju tega dokumenta in si vsebine 

ogledate tudi na naši spletni strani https://vrtec-domzale.si/ 

 

 

 

 

 

 



REALIZACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV, KI POVEZUJEJO 

VSE ENOTE: 

 

Izvajalke obogatitvenega programa so bile strokovne delavke Vrtca Domžale: 

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

strnjeno). 

 Realizirano v vseh enotah, vsi otroci. 

 ROLANJE – za otroke letnika 2015/2016, v vseh enotah, jeseni ali spomladi - 5 dni 

(ni nujno strnjeno). Potrebna lastna zaščitna oprema, rolerje lahko posodi vrtec. 

Realizirano, 225 otrok. 

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

otroke letnika 2015/2017, jeseni ali spomladi – 5 dni (ni nujno strnjeno).   

Realizirano, vključenih 279 otrok. 

 DNEVI VOŽNJE S SKIROJEM, POGANJALCEM, TRICIKLOM: za vse otroke 

od 2. leta dalje – 3 dni.     

Realizirano 198 otrok. 

 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, 19. 11. 2021.  

Realizirano, vključenih 452 otrok. 

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

dejavnost  (okt.- april), vsak oddelek posebej.   

Realizirano, vključeni vsi otroci. 

 PRAVLJIČNI PALČEK, prilagojena starosti otrok, v sodelovanju s Knjižnico 

Domžale.  

Realizirano, vključenih 333 otrok. 

 PUSTNO RAJANJE, torek, 1. 3. 2022 - vsak oddelek posebej.  

Realizirano v vseh oddelkih, vključenih 558 otrok. 

 ŠPORTNO POPOLDNE – v tednu športa 23.- 30. september, 2021 - vsak oddelek 

posebej.  

Realizirano v vseh oddelkih.  

 POVEZANI V GIBANJU – NA DALJAVO, izvajalka Katja Frol Štefan, okt. 21 – 

mar. 2022. 

Realizirano, vključenih 475 otrok. 



 NOVOLETNA PREDSTAVA za otroke, vsaka enota pripravi svojo predstavo 

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

samostojno predstavo. 

Realizirano v vseh enotah. 

 BRALNICE POD KROŠNJAMI, celoletna postavitve bralnih kotičkov v igralnici, 

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

njej so hkrati lahko le otroci ene skupine, do preklica epidemije. Po omilitvi ukrepov 

se mešajo otroci različnih skupin. 

Realizirano v vseh enotah. 

 PRIPOVEDOVALKA PRAVLJIC – v februarju, 2022, izvajalka Vesna Pestotnik , 

izvedba na daljavo prek zooma. Realizirano, vključenih 668 otrok. 

 VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU - v sodelovanju s Policijsko postajo 

Domžale, maj, 2022.  

Realizirano v vseh enotah. 

 EVAKUACIJSKE VAJE v SODELOVANJU Z GASILCI – oktober 2021. 

Realizirano v vseh enotah. 

 DELOVNA AKCIJA – marec 2022, urejanje igrišča in urejanje igralnice (predvideti 

1x tedensko skupaj z otroki). 

Realizirano v vseh enotah spomladi.  

 GRINI – EKOLOGIJA  V SODELOVANJU Z JKP PRODNIK 

Realizirano, vključenih 247 otrok. 

 HUMANITARNE AKCIJE:  

o VESELE NOGICE - zbiranje zamaškov. Realizirano.  

o ZAPOSLENI ZA ZAPOSLENE IN STARŠI ZA STARŠE – interni akciji, v 

sodelovanju s starši in zaposlenimi. Namen je pomagati tistim, ki so v stiski in 

potrebujejo pomoč pri zagotavljanju osnovnih potreb – zbiramo hrano. 

Realizirano.  

o »POMAGAJ IN SPREMENI SVET« – dobrodelna akcija v sodelovanju z 

družino iz enote Palček - zbiranje šolskih potrebščin za otroke iz Bocvane. 

Realizirano. 

 

Več o realizaciji obogatitvenih dejavnosti in projektov si lahko preberete v nadaljevanju 

tega dokumenta in si vsebine ogledate tudi na naši spletni strani https://vrtec-domzale.si/ 



REALIZACIJA DODATNIH DEJAVNOSTI V DOPOLDANSKEM ČASU  

- z zunanjimi izvajalci 

Realizirano: 

1. GLEDALIŠKI ABONMAJI PO ENOTAH -  realizirano v Cicidomu, Krtku, 

Palčku in Racmanu, vključenih 375 otrok. 

2. TABOR NA KMETIJI, april, 2022, vključenih 172 otrok iz vseh enot,  

3. PLAVALNI TEČAJ, april, maj, junij 2022, izvajalec Azimut šport, vključenih 

314 otrok iz vseh enot. 

 

DODATNE DEJAVNOSTI V POPOLDANSKEM ČASU  

Vrtec sicer izvaja popoldanski program CICIBANOVE URICE za otroke, ki niso vključeni v 

vrtec in sicer: BIBA SE IGRA 1-3 skupaj s starši, kar smo letos želeli ponuditi v enoti Cicidom, 

vendar pa v letošnjem šolskem letu ni bilo realizirano zaradi omejitev združevanja in vseh 

zdravstvenih pogojev za preprečevanje okužb. 

 

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 (14. čl. Zakona o vrtcih).  

Program vključuje tudi prehrano. 

 

ORGANIZACIJA DELA 

Vrtec Domžale deluje na 9 lokacijah – osmih enotah vrtca in upravno enoto Vrtca Domžale. 

V enotah skupno deluje 47 oddelkov dnevnega programa, vanje je vključeno 866 otrok, in sicer 

v: 

I. starostna skupina  18 oddelkov                                        250 otrok 

Kombinirana skupina     5 oddelkov                                       95 otrok 

II. starostna skupina        24  oddelkov                                      521 otrok 

skupaj            47 oddelkov       866 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 je bil glede na potrebe uporabnikov, in sicer od 5.40 do 17.00. 

Med letom se odpiralni čas ni spreminjal, razen 24. 12 2021 in 31. 12. 2021, ko so bile enote 

odprte do 15. ure.  

 

DNEVNI RED 

• Zajtrk:  

  - vse starosti: med 8. in 8.45 uro 

• Kosilo: 

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

 -  skupine otrok  od 2 do 3. let ob 11.30  

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

• Malica:  

 - vse starosti: 14.30 uri 

 

Realizacija: dnevni red se med letom ni spreminjal. 

 

 

DELOVANJE VRTCA DOMŽALE V ŠOLSKEM LETU 2021/ 2022 V ČASU EPIDEMIJE 

COVID-19 

 

V času epidemije je vrtec deloval v prilagojenih pogojih, po modelu B  (dostopno na: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/modeli_in_priporocila_2021_22.pdf). 

Vse šolsko leto smo uspeli, kljub velikemu izpadu kadra zaradi bolniških odsotnosti, zagotoviti 

nemoteno delovanje vseh enot. Zaradi naknadne spremembe šolskega koledarja, velike 

obolevnosti v tistem času zaradi covid -19 in zmanjšanega števila prisotnih otrok, smo zaradi 

ekonomičnosti in gospodarnosti naknadno izvedli dežurstvo v ponedeljek, 7. 2. 2022. Med 

prvomajskimi počitnicami smo zaradi majhnega števila prisotnosti združili enoto Mlinček v 

Kekcu. Ves preostali čas so enote delovale skladno z Letnim delovnim načrtom. 



Vsi udeleženci v vrtcu, vzgojitelji, starši, otroci, in drugo osebje vrtca, so upoštevali navodila 

NIJZ za preprečevanje širjenja korona virusa COVID-19:  

- nošenje zaščitnih mask,  

- razkuževanje rok, 

- razkuževanje delovnih, vzgojnih in učnih sredstev, 

- upoštevanje varnostne razdalje (razen otroci v oddelku), 

- prezračevanje, 

- sprotno izobraževanje in seznanjanje z novostmi v zvezi s korona virusom, 

- nadzor nad upoštevanjem navodil. 

 

Starše in zaposlene smo obveščali o pojavu covid-19 in ostalih nalezljivih boleznih v vrtcu. 

Podajali smo strokovno podkrepljene podatke s strani Ministrstva za šolstvo, Ministrstva za 

zdravje in NIJZ. Skladno z navodili organizirali zdravo in varno okolje za bivanje otrok in 

zaposlenih. Zaposlene smo informirali o poživitvenem odmerku cepiva proti covid-19 in  

možnih terminih cepljenja v ZD Domžale. Zaposleni so prejeli zaščitno opremo (dezinfekcijska 

sredstva za roke, površine, več vrst zaščitnih mask, teste za samotestiranje.  

Največja porast okužb s koronavirusom je bila v mesecu februarju 2022, ko je bilo na testu 

potrjenih 16 oseb. Sledil je marec 2022, ko je bilo potrjenih 14 okužb s Covid-19 in januar 

2022, ko smo imeli 9 potrjenih okužb s Covid-19. 

Od septembra 2021 do maja 2022 smo imeli v vrtcu 64 potrjenih okužb. Odrejenih je bilo 

skupno 27 karanten. 
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Graf: primerjava odsotnosti zaradi okužb 

 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da je bilo število obolelih med zaposlenimi v decembru 2021 in 

januarju 2022 višje od števila obolelih otrok, kar je predstavljalo izreden logističen zalogaj za 

organizacijo dela, pokrivanja odsotnosti strokovnih delavcev in zagotavljanju ustreznega 

nadomeščanja.  

Konec meseca februarja 2022 so se sprostili ukrepi za zajezitev nalezljive bolezni Covid-19, 

med drugim tudi izpolnjevanje in preverjanje PCT pogoja in ukinitev napotitve v karanteno ob 

visoko rizičnih stikih, kar je nekoliko omililo težave z nadomeščanjem strokovnega kadra. 

Z zaposlenimi smo bili v stalnih stikih, jim nudili vso potrebno podporo in pomoč pri soočanju 

s težavami, predvsem v zvezi z izpadi kadra, obolevnostjo kadra in otrok, organizacijo dela, 

nestrinjanjem in neupoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s strani staršev in 

podobno. Več podrobnejših (tudi statističnih) podatkov o spopadanju z epidemijo covid-19 in 

drugimi nalezljivimi boleznimi ter vseh aktivnostih, ki smo jih izvajali, je razvidnih iz analize 

LDN organizatorke ZHR, Lucije Lapanja, ki se je v marcu udeležila izobraževanja Kako se 

izogniti okužbi in nalezljivi bolezni v vrtcih?  - Vključitev otrok v vrtec po prebolelem covid-

19 in drugih nalezljivih boleznih. Organizatorka ZHR je obnovila znanje o najpogostejših 

nalezljivih boleznih, kar nam je dobro služilo v pomladnih mesecih, ko so se poleg covida 

pojavljale tudi druge nalezljive bolezni in izgorelost zaposlenih zaradi obremenitev v času 

epidemije. 

 

DEŽURSTVO V POČITNIŠKIH IN PREDPRAZNIČNIH DNEH 

 

Prisotnost otrok v predprazničnih in/ali počitniških dneh: 

JESENSKE POČITNICE: dežurstvo v vseh enotah - od 25. 10. do 1.11. 2021 je bilo 

prisotnih 40,7 % otrok. 

NOVOLETNE POČITNICE: dežurstvo v vseh enotah - od 27.12. do 31. 12. 2021 je bilo 

prisotnih 18,8% otrok (enoti Mlinček in Kekec sta bili združeni – v Kekcu).  

Dne, 24. 12. 2021 in 31. 12. 2021 so enote obratovale do 15.ure. 



PRVOMAJSKE POČITNICE od 27. 4. – 29. 4. 2022 je bilo prisotnih 14.9% otrok,  pon.-

tor. 25.- 26. 4. 2022 je bilo dežurstvo v vseh enotah, čet.-pet 28.-29. 4. 2022 - dežurstvo v 

vseh enotah, zaradi zmanjšanega števila otrok pa se je enota Mlinček združila v enoti Kekec. 

Naknadno smo zaradi spremembe šolskega koledarja in zaradi odsotnosti velikega števila 

otrok in zaposlenih zaradi okužb s covid-19, organizirali DEŽURSTVO v enoti PALČEK, v 

ponedeljek, 7. 2. 2022. 

Prisotnost: prisotnih je bilo 35 otrok, kar predstavlja 17,3% otrok iz vseh enot skupaj. 

 

Vsi načrtovani programi v počitniških in predprazničnih dneh so se izvajali ob 

izpolnjevanju pogojev za zagotavljanje varnosti in zdravja ljudi ter upoštevanju 

priporočil NIJZ, MIZŠ ter Odlokov in odredb države.  

 

POLETNO ZDRUŽEVANJE IN REZERVACIJE 

Na podlagi SKLEPA O UVEDBI REZERVACIJ pri stroških plačila oskrbnine vrtca in 

modifikacije metodologije obračunavanja oskrbnin (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/07, 

št. 08/08, 11/14) imajo starši možnost koriščenja poletne rezervacije. 

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

vrtca, ki pravi, da starši otrok, za katere Občina Domžale po veljavnih predpisih krije del cene 

programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti 

otroka enkrat letno v obdobju od 15. junija do 15. septembra. 

Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva 

meseca. Rezervacijo lahko uveljavijo le za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec (sklep o 

uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca - Uradni vestnik št. 8/07, 8/08, 11/14).  

Rezervacijo lahko koristijo otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim staršem stalno bivališče v Občini 

Domžale. Starši otrok, ki imajo stalno prebivališče izven občine Domžale, morajo pridobiti 

informacije o možnem koriščenju rezervacij na svoji matični občini stalnega prebivališča. 

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

izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. 

 

V času poletnih počitnic, in sicer predvidoma med 18. 7. in 23. 8. 2022 bodo združene 

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. 

 

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

dva meseca. 

 

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

tekočem letu. 

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

potrdil, o njej odloča pristojni občinski organ. 

 

KADER IN URNIKI DELA 

     

Realizacija:  

Razpored kadra se je spreminjal le v primeru odsotnosti zaposlenih zaradi bolniške odločbe, 

invalidske odločbe, porodniške ali odhoda zaposlenega iz zavoda. 

 

Urniki dela so se v času epidemije spreminjali po potrebi, saj je vrtec v skladu z navodili NIJZ 

in odloki in uredbami deloval po modelu B celo šolsko leto, vendar pa smo zaradi obolevnosti 

s covid19 in drugimi nalezljivimi boleznimi imeli velik izpad kadra in tudi otrok, zato smo 

urnike prilagajali situaciji.  

 

IZOBRAŽEVANJA ZA STROKOVNE DELAVKE/CE VRTCA DOMŽALE 

 

Pripravila Katarina Kos Juhant 

 

INTERNO IZOBRAŽEVANJE in DELAVNICE 

 

1. PREDOPISMENJEVALNE DEJAVNOSTI IN SPREMLJANJE OTROK 

PRED VSTOPOM V ŠOLO – namenjeno vzgojiteljicam starejših skupin 

Izvajalki: Simona Tonkli Gornjak, Urška Šmid, Maja Vatovec 

Izvedeno:  21.9., 18. 10. 2021     Prisotnih: 28 

 

2. OPAZOVANJE OTROK – ALI OTROKA VIDIM KOT POSAMEZNIKA 



Izvajalec: Mira Vladimira Vrankar, mag. prof. pred. Vzg. 

Izvedeno: 22. 3. 2022  Prisotnih: 15 

3. ZAČETNI IN NADALJEVALNI KORAKI ŠIVANJA 

Izvajalec: Petra Kociper 

Izvedeno: 19., 21., 25. 4. 2022  Prisotnih: 4 

 

4. RAČUNALNIŠKA PISMENOST, interno gradivo 

Izvajalec: pripravila Katja Frol Štefan 

Izvedeno: 10. 11. 2022 
 

IZOBRAŽEVANJE ZA ZAPOSLENE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI 

 
1. VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM 

             Izvajalec: Borštnar & Co. 

             Izvedeno: 14. 10. 2021 Prisotnih:  17   

  Izvedeno: 27. 1. 2022 Prisotnih:  12 

  Izvedeno: 19. 4. 2022  Prisotnih: 15                                                                                                 

 

2. GDPR 

             Izvajalec: Datainfo doo 

             Izvedeno: 30. 11. 2021 in 30. 6. 2022 (na daljavo)  Prisotnih: Vsi zaposleni 

Vrtca Domžale 

 

5. POSVET ZDRUŽENJA RAVNATELJEV VRTCEV SLOVENIJE 

Izvajalec: ZRSŠ  

Izvedeno: 6., 7. 9. 2021  Prisotnih: 1 

 

3. MUNERA3, USTVARJAMO IN PRIPOVEDUJEMO ZGODBE II. 

Izvajalec: SVŠGUGL 

Izvedeno: 7. 10.,  19. 11. 2021  Prisotna: 1 

 

4. MUNERA3, IZDELAVA ENOSTAVNIH TEKSTILNIH IZDELKOV 

Izvajalec: SVŠGUGL 

Izvedeno: 8.,10., 15., 17., 22., 24., 29.11. in 1.12.2021 Prisotna:1 

5. ABC BRALNA PISMENOST 

Izvajalec: Mariborska knjižnica 

Izvedeno: 4. – 8. 11. 2021 (na daljavo) Prisotnih: 11 

 

6. ZDRAVJE V VRTCU 

Izvajalec: NIJZ-različni izvajalci 

Izvedeno: Dec. 2021 (na daljavo) Prisotnih: 27 

Izvedeno: Maj 2022 (na daljavo) Prisotnih: 28 

 

7.  USPOSABLJANJE OGOVORNIH OSEB ZA PREGLEDE IN 

VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRAL IN IGRIŠČ 

Izvajalec: ZVD 

Izvedeno: 21. 1. 2021 (na daljavo)  Prisotna: 1 

 



 

8. POZITIVNO RAZMIŠLJANJE IN UČINKOVITO SODELOVANJE MED 

SODELAVCI 

Izvajalec: Dr. Lešnik Musek,  

Izvedeno: 20. 10. 2021, 1. DEL(na daljavo)  Prisotnih: 67 

Izvedeno: 12. 1. 2022, 2. DEL(na daljavo)  Prisotnih: 69 

 

9. POSTANI USPEŠEN SREDNJI VODJA 

Izvajalec: Šola za ravnatelje 

Izvedeno: 17. 11. 2021 in 19. 1. 2022 Prisotnih: 1 

 

10. DELAVNICA Z LASTNIMI INŠTRUMENTI 

Izvajalec: Jaka Strajnar, prof. tolkal 

Termin: 2. 9. 2021 Prisotnih: 23 

 

11.  LEGO Education delavnica 

Izvajalec: LEGAMA 

Izvedeno: 12. oktober 2021 Prisotnih: 10  

 

12.  PRAVLJIČNI ŠUMBERK  

Izvajalec: TIC Domžale 

                        Termin: 12., 19. 10 2021 Prisotnih: 19      

13. PREMAGOVANJE STRESA IN TESNOBE 

 Izvajalec: ZD Domžale, dr. Heine 

Izvedeno: 22. in 29. 9. 2021  Prisotnih: 12, 13      

 

14. MEDICINSKO INDICIRANE DIETE S POUDARKOM NA PRIPRAVI DIET 

V ŠOLAH IN VRTCIH 

Izvajalec: UKC LJ Tatjana Kuder in doc. dr. Benedik 

Izvedeno: 16. 12. 2021 Prisotnih: 12    

 

15. KAKO OHRANITI AVTONOMNOST, STROKOVNOST IN SAMOZAVEST 

VZGOJITELJA V ODNOSU DO STARŠEV? 

Izvajalec: Mala modra akademija 

Izvedeno:27. 1. 2022 (na daljavo)  Prisotnih: 2 

16. SVETOVALNO DELO V PODPORO DELOVANJA VRTCA 

Izvajalec: Skupnost vrtcev Slovenije 

Izvedeno: 29. 11. 2021 Prisotni: 2 

 

17. KULTURNI BAZAR 

Izvajalec: MZK, MIZŠ, ZRSŠ 

Izvedeno: 31. 3.  2022  Prisotnih: 10 

 

18.  POSVET ZDRUŽENJA RAVNATELJEV VRTCEV SLOVENIJE, Strokovno 

srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev v OE Ljubljana 

Izvajalec: ZRSŠ  

Izvedeno: 17.2. 2022  (na daljavo)  Prisotnih: 1 



 

19. PROMETNA VARNOST OTROK MED VOŽNJO – izobraževanje za izvajanje 

projekta Pasavček 

Izvajalec: Javna agencija za varnost prometa 

Izvedeno: 17. 2. 2022 (na daljavo)  Prisotnih: 3 

 

20.  IGRA V VRTCU, 8. strokovno srečanje pomočnic n pomočnikov vzgojiteljic 

Izvajalec: SUPRA 

Izvedeno: 16. 5. 2022, Prisotnih: 3 

 

21.  NARAVA V IZVEDBENEM KURIKULU, 17. str. posvet dobrih praks v vrtcih 

Izvajalec: SUPRA 

Izvedeno: 31. 5. 2022, Prisotnih: 6 

 

22.  BREZGLUTENSKA AKADEMIJA 

Izvajalec: Celiac Slovenija, MZZ 

Izvedeno: 30., 31. 5., 2., 6., 9, 16. 6. 2022 (na daljavo) Prisotnih: 5 

 

23.  SODOBNI IZZIVI TEORIJE IN PRAKSE MUZEJSKE PEDAGOGIKE,  

V. strokovno/ znanstvena mednarodna konferenca 

Izvajalec: EDUCA Izobraževanje 

Izvedeno: 22., 23. 4. 2022  Prisotna: 1 

 

24. OBLJUBLJANSKI AKTIV ORGANIZATORJEV PREHRANE IN ZHR 

Izvajalec: organizator Vrtec Martin Krpan Cerknica 

Izvedeno: 13. 4. 2022  Prisotni: 2 

 

25.  IX. ZNANSTVENI POSVET VODENJE V VIZ 2022 

Izvajalec: ZRSŠ, ŠR 

Izvedeno: 5., 6. 4. 2022  Prisotne: 3 

 

26.  STROKOVNO SREČANJE POMOČNIKOV RAVNATELJEV, 

VKLJUČEVANJE VSEH ZA UČENJE IN VLOGA POMOČNIKA 

RAVNATELJA 

Izvajalec: ZRSŠ, ŠR 

Izvedba: 17., 18. 5. 2022  Prisotni: 2 

 

27.  STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA DELAVCE JAVNO PRAVNIH OSEB, 

KI DELAJO  DOKUMENTCIJSKIM GRADIVOM 

Izvajalec: Zgodovinski arhiv Ljubljana 

Izvedeno: 2. 11. 2021 (na daljavo)  Prisotna: 1 

 

28. LETNO POROČANJE V JAVNEM SEKTORJU ZA LETO 2021 

Izvajalec: Zveza RFR   

Izvedeno: 30. 1. 2022 (na daljavo) Prisotna: 1 

 

 



 

29. OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE NOVIM UPORABNIKOM E2 MANAGER 

Izvajalec: E Manager 

Izvedeno: 11. 5. 2022 (na daljavo) Prisotna: 1 

 

30.  PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 

Izvajalec: MCPZ 

Izvedeno: 16. 5. 2022 (na daljavo)  Prisotna: 1 

 

31.  KAKO SE IZOGNITI OKUŽBI IN NALEZLJIVI BOLEZNI V VRTCIH? 

Izvajalec: NIJZ 

Izvedeno: 16. 3. 2022 Prisotna: 1 

 

32.  SPREMEMBE V ČASU EPIDIMIJE COVIDA-19 IN ZDRAVJE     

DELAVCEV 

Izvajalec: UKC LJ 

Izvedeno: 10. 11. 2021 (na daljavo), Prisotna: 1 

 

33. PRIPRAVA IN VODENJE MDT 

Izvajalec: Pravno šolska akad.za svetovalnega delavca, Nina Ana Jager 

Izvedeno: 9. 5., 11. 5. 2022  Prisotna: 1 

 

34. SOCIOLOŠKI VIDIKI V IZOBRAŽEVANJU – POVEZOVANJE IN 

SODELOVANJE 

Izvajalec: ZRSŠ 

Izvedeno: 20., 21. 4. 2022   Prisotna: 1 

 

35.  POSVET ZDRUŽENJA RAVNATELJEV VRTCEV SLOVENIJE 

Izvajalec: ZRSŠ  

Izvedeno: 5., 6. 5. 2022 Prisotnih: 1 

 

36. MIOFUNKCIONALNA TERAPIJA IN ORALNE FUNKCIJE 

Izvajalec: Društvo logopedov Slovenije 

Izvedeno: 3., 18. 2., 18. 3., 18. 4. 2022 Prisotna: 1 

 

37.  PRIPRAVA NA STR. IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA 

Izvajalec: Upravna akademija 

Izvedeno: 13., 14., 15., 16. 6. 2022 (na daljavo) Prisotni: 1 

 

38. TEČAJ ZA POVERJENIKE ZA CIVILNO ZAŠČITO 

Izvajalec: Uprava RS za zaščito in reševanje 

Izvedeno: 21., 22. 6. 2022  Prisotni: 1 

 

39. IZOBRAŽEVANJE ZA RAČUNOVODJE – UPORABA V PRAKSI 

Izvajalec: LOGITUS 

Izvedeno: 15. 6. 2022  (na daljavo)  Prisotna: 1 



OBJAVE STROKOVNIH ČLANKOV 

Strokovne delavke Vrtca Domžale so v šolskem letu 2021/2022 objavile naslednje strokovne 

lanke v strokovnih revijah:  

 

Založba SUPRA, Zavoda za izobraževanje, 2022 

Strokovni članek  v zborniku SUPRA, z naslovom NARAVA V IZVEDBENEM 

KURIKULU VRTCA, so prispevale: 

Alenka Lovšin: ŽAGAM, BRUSIM IN ZABIJAM 

Damjana Rode: DELAVNICA V IGRALNICI 

Katarina Košenina: PREMISLI IN USTVARJAJ 

Katarina Kos Juhant: V KROGU ŽIVLJENJA 

Mira Vladimira Vrankar:  KAKO GREDO SKUPAJ 

MIŠKE IN PTIČJA HIŠICA? 

 

 

 

 

 REVIJA Vzgojiteljica, 

Alenka Lovšin: RADA SOUSTVARJAM OTROKOV 

IGRIVI SVET 

ŽAGAM, BRUSIM IN ZABIJAM 

Mira Vladimira Vrankar: PLESNE OBOGATITVENE 

DEJAVNOSTI 

Slađana Trapić: GRAFOMOTORIKA V VRTCU 

 

 

 



REVIJA Educa, 

Fani Kunavar: V VRTCIH LAHKO DELO POTEKA TUDI DRUGAČE 

Janja Dragar Ribič: KAKO PREPOZNATI NEMIRNEGA ALI HIPERAKTIVNEGA OTROKA 

Slađana Trapić: GOZDNA PEDAGOGIKA IN NJENE KORISTI ZA RAZVOJ OTROK 

Alenka Lovšin: POMEN MIMIKE OBRAZA ZA RAZVOJ OTROKA 

 

REVIJA Vzgoja, 

Slađana Trapić: POMEN DOŽIVLJANJA GOZDA IN OBLIKOVANJE ODNOSA OTROK DO GOZDA 

 

XV. on-line mednarodni strokovni konferenci vzgojiteljev/pomočnikov vzgojiteljev v vrtcih z 

naslovom: INTEGRACIJA IN INKLUZIJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU – IZKUŠNJE IN  

IZZIVI 

Anamarija Kermavnar: VLOGA VZGOJITELJA PRI ZGODNJEM PREPOZNAVANJU OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI, POMEN SODELOVANJA VZGOJITELJA S SVETOVALNO SLUŽBO 

ZAVODA IN S STARŠI TER PRIMERI DOBRE PRAKSE 

 

  



MENTORSTVO ŠTUDENTOM, DIJAKOM IN KANDIDATOM ZA OPRAVLJANJE 

STROKOVNEGA IZPITA 

Pripravila: Katarina Kos Juhant 

 

V šolskem letu 2021/22 je bilo omogočeno : 

MENTORSTVO ŠTUDENTOM 

PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER 

3. letnik: 

 KLARA FLERIN, enota PALČEK, mentorica ALEKSANDRA ANDRIĆ 

 KATJA ROGLIČ, enota CICIDOM, mentorica POLONA KUNSTELJ 

II. STOPENJSKI, MAGISTRSKI ŠTUDIJ – SMER: ZGODNJE UČENJE 

2. letnik: 

 JULIJA RAŽEM, mentorica SAŠA ŠINKOVEC 

 SANDRA KREGAR, mentorica SIMONA TONKLI GORNJAK 

 MIRANDA GROŠELJ, mentorica MAJA VATOVEC 

 

PEDAGOŠKA FAKULTETA LJUBLJANA 

1.letnik: 

 ŠPELA ŽIBERT, enota CICIDOM, mentorica JASNA BIZJAK 

 ŠPELA ŽIBERT, enota CICIDOM, mentorica FANI KUNAVAR 

 NIKA GORTA, enota CICIDOM, mentorica FANI KUNAVAR 

 URŠKA MIKLAVČIČ, enota GAJ, praktično delo 

2. letnik: 

 TADEJA ABSEC, enota CICIDOM, mentorica FANI KUNAVAR 

 MAJA PER, enota UPRAVA, mentorica SIMONA TONKLI GORNJAK 

3. letnik:  

 ILDA ČATOVIĆ, enota Racman, mentorica MATEJA VUK 

 KATARINA VRAČAR GAVRILOVIČ, enota PALČEK, mentorica VERA KOLENC  

 

 



MENTORSTVO DIJAKOM 

SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA LJUBLJANA 

1. letnik:  

 KAJA ŽIVEC, enota KRTEK, mentorica ANJA BEŠTER 

 MAJA LEBEN, enota RACMAN, mentorica URŠKA BALOH 

2. letnik 

 SARA KRŽAN, enota KRTEK, mentorica ALENKA LOVŠIN 

3. letnik: 

 EVA ZUPAN, enota KRTEK, mentorica KATARINA KOŠENINA 

 KLARA ŠKRLJ, enota PALČEK, mentorica NINA TRDIN 

4. letnik: 

 PIA PAVLIČ, enota PALČEK, mentorica TINA VOZEL 

 

SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA KAMNIK 

1. letnik: 

 AJDA CERAR, enota KRTEK, mentorica SLAĐANA TRAPIĆ 

 NIKA JUTRŠEK, enota GAJ, mentorica TINKARA AVSEC 

 PETRA GOTAR, enota OSTRŽEK, mentorica MARJETA OSOLIN 

 

2. letnik: 

 MAJA KOCIPER, enota MLINČEK , mentorica: MAJA CERAR JERETINA 

 LINA KEREP, enota PALČEK , mentorica: DARIJA MOČNIK 

 

3. letnik: 

 DENIS PAVŠIN, enota PALČEK, mentorica URŠKA DRAGAR  

 KATARINA HRIBAR, enota KRTEK, mentorica SLAĐANA TRAPIĆ 

 TJAŠA KOVAČIČ, enota MLINČEK, mentorica DAMJANA RODE 

 

4. letnik:  

 TJAŠA VUGRINEC, enota KRTEK, mentorica KARIN ROPOTAR 

 SARA TANASIĆ, enota Palček, mentorica KATJA LAH 

 LEJA KRALJ, enota Kekec, mentorica MARTINA PAVLIČ 



 MENTORSTVO KANDIDATOM ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA 

 MATEJA PEZAMOVSKI, enota Ostržek, mentorica: TADEJA MIŠMAŠ 

 ALENKA KOS, enota Gaj, mentorica: MIRANDA GROŠELJ 

 URŠKA ŠMID, logopedinja, mentorica: SIMONA TONKLI GORNJAK 

 MAJA VATOVEC, specialni pedagog: SIMONA TONKLI GORNJAK 

 URŠKA KAMENŠEK, enota Mlinček, mentorica : DAMJANA RODE 

 TINA URANKAR, enota Cicidom, mentorica: FANI KUNAVAR 

 

HOSPITACIJE 

 

V šolskem letu 2021/2022 smo izvedli hospitacije za opravljanje nastopov: 

- za strokovni izpit kandidatkam (5 hospitacij nastopov): MATEJA PEZAMOVSKI, ALENKA 

KOS, URŠKA ŠMID, MAJA VATOVEC, URŠKA KAMENŠEK, TINA URANKAR  

- za opravljanje mature (3 hospitacije nastopov): TJAŠA VUGRINEC, SARA TANASIĆ, 

LEJA KRALJ, PIA PAVLIČ 

 

V. d. ravnateljica je izvedla več nenapovedanih hospitacij dnevne rutine z namenom 

spremljanja vzgojno-učnega dela in upoštevanja temeljnih načel kurikuluma. V juniju 2022 

smo prvič izvedli kolegialne hospitacije, pri čemer smo delili primer dobre prakse pri izvajanju 

dnevne rutine (priprava na kosilo, kosilo, priprava na počitek in počitek). Predstavitev poteka 

dnevne rutine je za strokovne kolegice pripravila mag.prof.pred.vzg. Mira Vladimira Vrankar, 

ki je primer dobre prakse v juniju predstavila petim kolegicam. Njeno izvajanje dnevne rutine 

pa si je na kolegialni hospitaciji, dne 18. 3. 2022, ogledala tudi ravnateljica iz Vrtca Črnuče, ga. 

Andreja Klopčič. 

 

  



DELO STROKOVNIH ORGANOV 

Nosilec: ravnateljica 

VZGOJITELJSKI ZBOR  - PEDAGOŠKA KONFERENCA 

 

Vzgojiteljski zbor se je sestal 2-krat, in sicer: 31. avgusta 2021 je bil vzgojiteljski zbor (zaradi 

zagotavljanja medsebojne razdalje in zagotavljanja pogojev za omejevanje okužb s covid-19) 

izveden v dvorani Kulturnega doma Radomlje, 21. junija 2022 pa v enoti Gaj.  V sredo, 

31. avgust, 2022 pa bomo imeli vzgojiteljski zbor za šolsko leto 2022/23.  

 Vsebina: 

 letni delovni načrt,  

 smernice za vzgojno delo, 

 prioritetne naloge in strateški cilji, 

 kadrovske spremembe in oblikovanje timov, 

 delo v poletnih mesecih, 

 analiza letnega dela, 

 analiza stanja in dosežki vrtca, 

 ocena razvojnih možnosti. 

 

AKTIV VODIJ ENOT 

Aktiv vodij enot so bile predvidoma vsak prvi teden v mesecu (predvidoma torek). Teme aktiva 

vodij so bile:  

 obravnava organizacije in dela v vrtcu,  

 nujna vzdrževalna dela,  

 predlogi za izboljšavo dela v enoti, 

 navodila v zvezi s situacijo s covid-19 (preprečevanje širjenja okužb, načrtovanje dela 

in zagotavljanje ustreznih pogojev za delo) 

 organizacija skupnih dogodkov, 

 oblikovanje kriterijev za redno delovno uspešnost, 

 vzgojna problematika, 

 delo z otroci s posebnimi potrebami in zunanjimi službami, 

 seznanjanje z novostmi, 

 razno... 



Realizacija: Aktivi vodij enot so bili realizirano, kot je bilo načrtovano. 

 

 

STROKOVNI AKTIVI 

 

Skladno s 64.čl. ZOFVI Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev. Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo predloge za izboljšanje 

vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene 

v letnem načrtu. 

 

Teme letošnjih strokovnih aktivov in realizacija:  

 

1. STROKOVNI AKTIV 

Tema: Odnosi in dobra klima, Lego delavnica 

Izvajalki: Katarina Kos Juhant, Katja Frol Štefan 

Izvedeno: 8. - 11. 11. 2021 

Prisotnih: 94 

 

2. STROKOVNI AKTIV 

Tema: TEHNIKA V VRTCU - primeri dobre prakse 

Izvajalki: Katarina Kos Juhant, Katja Frol Štefan 

Izvedeno: 14. – 17. 2. 2022 

Prisotnih: 95 

 

3. STROKOVNI AKTIV 

Tema: OTRESIMO SE STRESA 

Izvajalki: Katarina Kos Juhant, Katja Frol Štefan 

Izvedeno: 9. – 12. 5. 2022 

Prisotnih: 97 

 

 

 

 

 



PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 

• MESEČNE POGOVORNE URE, Realizirane z upoštevanjem takrat veljavnih omejitev 

zaradi epidemije.  

• SESTANEK ZA STARŠE: september, 2021 in januar 2022, Realizirano z upoštevanjem 

takrat veljavnih omejitev zaradi epidemije. V januarju 2022 so starši prejeli tudi poročilo 

o že izvedenih dejavnostih in vsebinah, kar je predstavljalo polletni prerez izvedenih 

načrtovanih dejavnosti in seznanitev z nadaljnjim delom. 

• DRUGE OBLIKE SODELOVANJA: DELAVNICE, PRIREDITVE, IZLETI, IGRANE 

ALI LUTKOVNE PREDSTAVE VZGOJITELJIC, DRUŽENJA….. 

 

Realizirano z upoštevanjem pogojev za varovanje zdravja in z upoštevanjem takrat 

veljavnih omejitev (glej analizo enot). 

 

PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM 

Sodelovali in povezovali smo se:  

 z Občino Domžale, 

 s TIC-em Domžale, 

 s CZM Domžale,  

 s Kulturnim domom Franca Bernika v Domžalah,  

 z osnovnimi šolami in vrtci, 

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

 s Knjižnico Domžale, 

 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 kulturnimi društvi, 

 JKP Prodnik, 

 s čebelarsko zvezo,  

 idr…. 



Natečaj SOBIVANJE-Spodbujamo prijateljstvo, skupina Metulji, enota Krtek, vzgojiteljica 

Katarina Košenina. 

Društvo kreativni nomadi, Preserje pri Radomljah, Razstava lampijonov, enota Gaj, skupina 

Miške, vzgojiteljica Mira Vladimira Vrankar. 

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

okolico in skrbel za svojo promocijo in pri tem upošteval vse epidemiološke pogoje. Več vsebin 

si lahko ogledate v nadaljevanju dokumenta. 

 

DRUGE OBLIKE SODELOVANJA VRTCA DOMŽALE 

 

V Vrtcu Domžale smo sodelovali na različnih dogodkih in prireditvah, ki jih 

nismo načrtovali v LDN ampak smo se za sodelovanje odločili naknadno, na 

pobudo staršev in ustanovitelja Vrtca Domžale.   

 

 

SPOZNAJMO SE, PRAZNUJMO 

SKUPAJ! 

Datum: 20. 4. 2022 

Sodelujoče na predstavitveni stojnici z 

naslovom Tehnika v vrtcu so bile; Nina 

Trdin, Petra Molk, Tina Jordan, Slađana 

Trapić in koordinatorka Katarina Kos 

Juhant. 

Nastopajoči: 

Enota Gaj, skupina Sove z vzgojiteljico Mirando Grošelj.  

Enota Palček, skupina Račke z vzgojiteljicama Tino Vozel in Sanjo Mikić, skupina Medvedi 

z vzgojiteljicami Barbaro Kunilo, Barbaro Perša in Darijo Močnik. 

Enota Racman, skupina Želve z vzgojiteljicama Urško Baloh in Jano Kotnik. 

 



 

 

 



DOMŽALE V NASLEDNJIH 70-LETIH? 

Datum: marec 2022 

 

 

 

Enota Palček, skupina Metulji 

z vzgojiteljicama Vero Kolenc 

in Katarino Vračar Gavrilovič. 

Enota Gaj, skupina Ptički, z 

vzgojiteljicama Tinkaro Avsec 

in Lili Panić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODPRTJE PARKA JAPONSKIH ČEŠENJ - SAKURA 

 

Sodelujoči: 

Enota Palček, skupini Medvedi in 

Zajci z vzgojiteljicami; Katjo Lah, 

Anjo Musek, Darijo Močnik in 

Barbaro Perša.  

Enota Cicidom, skupina Mucki z 

vzgojiteljico Majo Novak. 

    

 

 

 

 

 

 

 



STARŠI ZA STARŠE 

Vrtec Domžale je v decembru 2021 organiziral humanitarno akcijo STARŠI ZA STARŠE. 

Namen akcije je bilo pomagati družinam iz našega vrtca, ki so se morda znašli v stiski.  

Kot se je izkazalo, v naših vrtcih tovrstne 

pomoči ne potrebuje nihče, zato smo vsa 

darovana živila podarili humanitarni 

organizaciji Anina zvezdica, kjer bodo 

poskrbeli, da bo pomoč prišla v prave roke. 

 

HVALA VSEM DOBRIM LJUDEM! 

 

 

Vaš odziv je bil zelo dober, zato se vam vsem iskreno zahvaljujemo v imenu družin, ki bodo 

prejeli darovano hrano in druge izdelke. 

 

 

 

 



POMAGAJ IN SPREMENI SVET 

 

Družina Culiberg iz enote Palček se je podala na 

potovanje po Afriki z dobrodelno noto v 

humanitarni akciji Pomagaj in spremeni svet. 

Vrtec Domžale se je, v podporo prizadevanja 

družine in z dobrodelnimi nameni, pridružil akciji 

z zbiranjem šolskih potrebščin in sanitetnih 

izdelkov. Sodelovanje je bilo prostovoljno in je 

trajala v tednu otroka. Vse zbrano se je odposlalo 

v Afriko, družina Culiberg pa je poskrbela, da je 

vse prišlo v prave roke. Sodelovanje je potekalo 

preko spleta in s pomočjo družine smo se tudi naši 

vrtci lahko povezali s prebivalci iz Afrike. 

Humanitarna akcija je potekala meseca oktobra 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Več o realizaciji vsebin si lahko ogledate v nadaljevanju dokumenta in na spletni strani 

Vrtca Domžale https://vrtec-domzale.si/ 

Kljub izrednim epidemiološkim razmeram in stalnim spremembam smo šolsko leto 

2021/2022 uspešno zaključili.  

         

 

V d. ravnatelja 

                Nina Mav Hrovat 

https://vrtec-domzale.si/


ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA POMOČNICE 

RAVNATELJICE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022  

Katarina Kos Juhant 

 

Delovno mesto pomočnice ravnateljice opravljam v obsegu 40 ur tedensko, polni delovni čas. 

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

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

ji posameznih enot. Kot pomočnica ravnateljice sem soodgovorna za izvedbo zastavljenih ciljev 

in nalog v tekočem šolskem letu. Zelo pomembno je dobro sodelovanje z strokovnim in 

tehničnim kadrom, koordinacija med vodstvom, vodjami in ostalimi zaposlenimi. S pomočnico 

ravnateljice Katjo Frol Štefan sva skozi celo leto sodelovali na različnih področjih, najino delo 

se prepleta. V sodelovanju z vršilko dolžnosti ravnatelja, Nino Mav Hrovat, smo se trudile 

dosegati zastavljene cilje in izpolnjevati naloge in dolžnosti v prid vrtca kot celote. Izvajala sem 

tudi druga dela in naloge po navodilu v. d. ravnatelja. Tudi v tem šolskem letu je bilo zelo 

pomembno preudarno delovanje v času izrednih ukrepov v preprečevanju širjenja covid-19.  

LETNI DELOVNI NAČRT: 

Pri izvedbi letnega delovnega načrta smo sledili zastavljenim prioritetnim nalogam. 

 Letni delovni načrt: Zbirala, urejala in natisnila sem gradivo za letni delovni načrt in 

analizo letnega delovnega načrta celotnega zavoda. Pripravila članke za analizo letnega 

delovnega načrta. Pripravila sem zbrano dokumentacijo za svet staršev v mesecu 

septembru in juniju. Zbiram načrte za delo v poletnih mesecih, ki bodo zbrani v juniju 

in evalvirani v septembru. Pripravljam skupne evalvacije za  analizo projektov, 

obogatitvenih dejavnosti in dogodkov v vrtcu. Priprava letnega delovnega načrta in 

njegove analize poteka v sodelovanju z drugo pomočnico v. d. ravnatelja. 

 

OSTALA DELA IN NALOGE: 

 Izobraževanja; v sodelovanju z ravnateljico in pomočnico ravnateljice izbiramo 

izvajalce izobraževanj v našem vrtcu. Skrbim za koordinacijo, obveščanje, shranjevanje 

evidenc udeležencev, posredovanje potrdil. 

 Koordinacija mentorstva, sodelovanje s srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani in 

Kamniku ter pedagoškimi fakultetami. 

 Hospitacije strokovnih delavk in nastopov strokovnih delavk za strokovni izpit, dijakov 

na praktičnem usposabljanju. Oddaja in arhiviranje dokumentacije. 

 Koordinacija projekta Zdravje v vrtcu (NIJZ); udeležba na izobraževanjih, sestankih za 

koordinatorje, zbiranje gradiva s strani vzgojiteljic, priprava za objavo na spletni strani 

vrtca, obveščanje vzgojiteljic, posredovanje navodil. 

 Projekt Mali sonček, zbiranje podatkov, naročanje gradiv, objava na spletni strani. 

 Projekt Pasavec, koordinacija in posredovanje evalvacij, objava na spletni strani 

 Tabor na kmetiji; priprava dokumentacije, zbiranje ponudb, dogovarjanje z izvajalci, 

organizacija prevoza in zavarovanja, oblikovanje skupin in izvedba informacijskega 

sestanka za vzgojiteljice/spremstvo. 

 Sodelovanje z ZD Domžale, koordinacija (zdravstvena in zobna preventiva). 

 Plavalni tečaj; zbiranje ponudb, sodelovanje z izvajalcem, koordinacija. 

 E-asistent, urejanje, vnašanje podatkov. Spremljanje novosti in sprememb, sodelovanje 

s knjigovodjo Bojano Poljanšek (zaradi obdelave podatkov, ki so pomembni za pripravo 

oskrbnin, odjav, rezervacij). 

 Urejanje novih elektronskih naslovov pri Arnesu, za novo zaposlene sodelavce. Odjava 

službenih elektronskih naslovov v primeru prekinitve delovnega razmerja. 



 Načrt integritete; priprava prenovljenega načrta, obveščanje vseh zaposlenih o noveli 

zakona KPK. 

 Zapisniki; zapisujem zapisnike sveta staršev, vseh aktivov vodij in vzgojiteljskega 

zbora. Skrbim za hrambo v arhivu. 

 Spletna stran vrtca; zbiram gradivo, fotografije in jih pripravim za objavo na spletni 

strani. Sodelujem z informatikom, upravljalcem spletne strani. 

 Nakup igrač, didaktičnega materiala, zbiranje ponudb in dogovarjanje z dobavitelji. 

 Komisija za sprejem otrok, je izvedla sejo v mesecu aprilu, delovati je začela v delno 

spremenjeni zasedbi, še vedno sem predsednica omenjene komisije. 

 Sodelovanje s svetovalno službo, sprejem otrok, izpis otrok, svetovalno delo, reševanje 

morebitne problematike.  

 Sodelovanje pri izvedbi strokovnega aktiva za uvajanje otrok novincev. 

 Sodelovanje z Organizatorko prehrane. 

 Sodelovanje z vodjo ZHR, nadomeščanje v primeru njene odsotnosti, sodelovanje pri 

izbiri novih sredstev, aparatov in drugih pripomočkov za čiščenje, naročanje novih 

gospodinjskih aparatov, zbiranje ponudb in dobavitelja. Organizacija dela v pralnicah. 

 Dežurno varstvo; vodenje evidenc prisotnosti v dežurstvu. 

 Protikorupcijska komisija-integriteta vrtca; obveščanje vseh zaposlenih o noveli 

zakona, zbiranje podpisov, hranjenje in vodenje evidence sprejema daril. Oddaja letnega 

poročila na KPK. Skrbnica in članica komisije za dokument Načrt integritete Vrtca 

Domžale. 

 Sodelovanje pri pripravi internega gradiva Navodila Vrtca Domžale. 

 Kronika vrtca; ki jo hranimo v arhivu Vrtca Domžale. Urejala bom vsebine za preteklo 

šolsko leto. 

 Svet zavoda in svet staršev- tehnična podpora 

 Inventurna komisija; sem članica komisije. 

 

STROKOVNI AKTIVI 

S kolegico Katjo Frol Štefan sva pripravili tri strokovne aktive. Prva dva aktiva sta potekala na 

daljavo, preko zooma, tretji aktiv smo izvedli v živo. 

4. STROKOVNI AKTIV 

Tema: Odnosi in dobra klima, Lego delavnica 

Izvajalki: Katarina Kos Juhant, Katja Frol Štefan 

Izvedeno: 8. - 11. 11. 2021 

 

5. STROKOVNI AKTIV 

Tema: TEHNIKA V VRTCU - primeri dobre prakse 

Izvajalki: Katarina Kos Juhant, Katja Frol Štefan 

Izvedeno: 14. – 17. 2. 2022 

 

6. STROKOVNI AKTIV 

Tema: OTRESIMO SE STRESA 

Izvajalki: Katarina Kos Juhant, Katja Frol Štefan 

Izvedeno: 9. – 12. 5. 2022 

 

IZOBRAŽEVANJA: 

V šolskem letu sem se izobraževala v skladu s prioritetnimi nalogami vrtca ter smernicami in 

potrebami po dodatnih funkcionalnih znanjih. 



 DELAVNICA Z LASTNIMI INŠTRUMENTI 

 Izvajalec: Jaka Strajnar, prof. tolkal 

 Izvedeno: 2. 9. 2021  

 LEGO Education delavnica 

 Izvajalec: LEGAMA 

 Izvedeno: 12. oktober 2021  

 KULTURNI BAZAR 

o Izvajalec: MZK, MIZŠ, ZRSŠ 

o Izvedeno: 31. 3.  2022   

 PROMETNA VARNOST OTROK MED VOŽNJO – izobraževanje za izvajanje 

projekta Pasavček 

o Izvajalec: Javna agencija za varnost prometa 

o Izvedeno: 17. 2. 2022 (na daljavo)   

 NARAVA V IZVEDBENEM KURIKULU, 17. str. posvet dobrih praks v vrtcih 

o Izvajalec: SUPRA 

o Izvedeno: 31. 5. 2022,  

 IX. ZNANSTVENI POSVET  

o VODENJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 2022 

o Izvajalec: ZRSŠ, ŠR 

o Izvedeno: 5., 6. 4. 2022   

  STROKOVNO SREČANJE POMOČNIKOV RAVNATELJEV, 

VKLJUČEVANJE VSEH ZA UČENJE IN VLOGA POMOČNIKA 

RAVNATELJA 

o Izvajalec: ZRSŠ, ŠR 

o Izvedba: 17., 18. 5. 2022   

 ZDRAVJE V VRTCU 

 Izvajalec: NIJZ-različni izvajalci 

 Izvedeno: Dec. 2021 (na daljavo)  

 Izvedeno: Maj 2022 (na daljavo)  

 GDPR 

 Izvajalec: Datainfo doo 

 Izvedeno: 30. 11. 2021 in 30. 6. 2022 (na daljavo)   

 POZITIVNO RAZMIŠLJANJE IN UČINKOVITO SODELOVANJE MED 

SODELAVCI 

 Izvajalec: Dr. Lešnik Musek,  

 Izvedeno: 20. 10. 2021, 1. DEL(na daljavo)   

 Izvedeno: 12. 1. 2022, 2. DEL(na daljavo)   

 POSTANI USPEŠEN SREDNJI VODJA 

 Izvajalec: Šola za ravnatelje 

 Izvedeno: 17. 11. 2021 in 19. 1. 2022  

 

Pomočnica v. d. ravnatelja 

Katarina Kos Juhant 



 

 

ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA POMOČNICE 

RAVNATELJICE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

Katja Frol Štefan 

 

Od 1. septembra 2021 opravljam delo na mestu pomočnice ravnatelja v Vrtcu Domžale. 

Pedagoško in organizacijsko delo je bilo namenjeno uresničevanju nalog in ciljev predšolske 

vzgoje ter v skladu z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA DOMŽALE. Skrbela sem 

za urejeno in varno delovno okolje tako zaposlenih kot otrok, dobre odnose med vsemi, 

koordinacijo med vodstvom, vodji enot in zaposlenimi. S pomočnico ravnatelja Katarino Kos 

Juhant sva skozi celo leto sodelovali, se dopolnjevali in usklajevali na različnih področjih , saj 

je za najino delo to zelo velikega pomena. Izvajala sem različna dela po navodilu v. d. ravnatelja 

Nine Mav Hrovat.  

- LDN 

Gradivo za LDN sem zbirala, urejala, tiskala in dopolnjevala. Prav tako analizo LDN. 

Zbirala sem načrte za delo v poletnih mesecih, ki bodo evalvirani v mesecu 

septembru. Uredila in pripravila sem evalvacije / analize projektov, obogatitvenih 

dejavnosti in dogodkov v vrtcu.  

- ORGANIZACIJA IN VODENJE AKTIVOV  

Načrtovala in aktivno sem sodelovala pri pripravi in realizaciji strokovnih aktivov in 

sicer: 

 8. 11. 2021 - 11. 11. 2021: ODNOSI IN DOBRA KLIMA 

 14. 2. 2022 – 17. 2. 2022: TEHNIKA V VRTCU 

 9. 5. 2022 – 12. 5. 2022: OTRESIMO SE STRESA 

- SKRB ZA IGRIŠČA 

Pregledovala sem igrišča in igrala, načrtovala in vodila sem popravila, vzdrževanje in 

posredovala informacije . Letos smo posebno pozornost namenili urejanju in sanaciji 

igrišč v enotah Kekec in Mlinček. 

- SPLETNA STRAN VRTCA DOMŽALE 

Zbirala sem gradivo in fotografije za spletno stran Vrtca Domžale. Pisala  in urejala 

sem vsebine za objavo ter sodelovala z upravljalcem spletne strani. 

- EVIDENCE 

Vodila in vnašala sem podatke v Evidenco dela izven delovnega časa. 

- VARSTVO PRI DELU 

Vodila sem evidenco Varstva pri delu in varstva pred požarom. Organizirala sem 

izobraževanja v sodelovanju s podjetjem Borštnar & Borštnar. Vsa izobraževanja so 

letos potekala na daljavo.  

- POŽARNA VARNOST 

Opravljala sem nadzor nad servisi, vzdrževanji sistemov za požarno varnost, naročala 

in izbirala servisne službe. 

- DNEVNIKI 

Pregledovala sem dnevnike ob koncu šolskega leta. 

- URNIKI 

Pregledovala sem urnike na začetku šolskega leta in urnike med poletnim časom.  



- VODJA 

Bila sem vodja tehničnega kadra in sicer vzdrževalcev. Poskrbela sem za varno delo, 

dobro počutje in učinkovito delo.  

- PONUDBE 

Zbirala sem različne ponudbe za igrala, sanacije in ostalo. 

- SODELOVANJE 

Sodelovala sem z vsemi zaposlenimi (vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, tehnični 

kader, ZHR, vodja prehrane, svetovalno službo, računovodstvo, DSP…) 

- KNJIŽNICA DOMŽALE 

Sodelovala sem s Knjižnico Domžale. Organizirala sem Pravljičnega palčka in 

Premične zbirke za otroke in odrasle.  

- NMSB  

Urejala in prijavljala sem mentorje in skupine v projekt NMSB. 

-  SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO 

 PGD 

 CZR 

 Fotograf 

 PP… 

- RAČUNALNIŠKA PISMENOST  

- Poiskala in uredila sem interno gradivo za računalniško pismenost strokovnih 

delavcev Vrtca Domžale (EXCEL, WORD, ZOOM). 

- DODATNE DEJAVNOSTI 

Za otroke sem vsak mesec, od oktobra 2021 do maja 2022 vodila dodatno dejavnost 

POVEZANI V GIBANJU. 

 

STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA: 

 Usposabljanje odgovornih oseb za preglede in vzdrževanje otroških igral in 

igrišč (21. 10. 2021), 

 Odnosi na delovnem mestu (20. 10. 2021, 12. 1. 2022), 

 Kako ohraniti avtonomnost, strokovnost in samozavest vzgojitelja v odnosu do 

staršev? (27. 1. 2022), 

 Kulturni bazar ( 5. 4. 2022), 

  IX. znanstveni posvet vodenje v vzgoji in izobraževanju 2022 (5. in 6. 4. 

2022), 

 Vključevanje vseh za učenje in vloga pom. ravnatelja (17. in 18. 5. 2022), 

 SUPRA (31. 5. 2022), 

 ZUP (13. 6. – 16. 6. 2022). 

 

Katja Frol Štefan, pomočnica v. d.  ravnatelja 

 

 



ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA SVETOVALNE 

DELAVKE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022  

Simona Tonkli Gornjak in Urška Dittmayer Kristan 

 

Delo sva opravljali po letnem delovnem načrtu in sicer na naslednjih področjih:   

o Vključevanje otrok s posebnimi potrebami  

o Svetovalno delo s strokovnimi delavci in starši 

o Sodelovanje z vzgojiteljicami, specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo in  

logopedinjo  

o Vpis in sprejem otrok v vrtec 

o Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

o Dodatno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje ter sodelovanje s svetovalno 

delavko, specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo in logopedinjo ter vodstvom vrtca 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami  

V šolskem letu 2021/2022 smo imeli  vključenih 23 otrok s posebnimi potrebami, ki so imeli s 

strani Zavoda za šolstvo izdano odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali pa so 

pomoč prejeli na podlagi veljave novega zakona (Zakon o celostni zgodnji obravnavi 

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

potrebami). Od vključenih otrok, ki so prejemali dodatno strokovno pomoč je imelo z odločbo 

in Zapisnikom Razvojne ambulante s CZO predpisanega spremljevalca 6 otrok. Trije otroci so 

prejeli dodatno strokovno pomoč v oktobru, dva v decembru, dva v januarju in eden v februarju. 

Skupaj je dodatno strokovno pomoč prejemalo 31 otrok. Zaradi velikega števila otrok je bilo 

potrebno nekatere ure združevati v manjše skupine. Izbrali smo tiste otroke pri katerih je 

potrebno krepiti socialno – čustveno področje in skupinsko delo. Od tega je 26 ur izvajala 

specialna in rehabilitacijska pedagoginja in 26 ur logopedinja. Tudi v letošnjem šolskem letu 

smo sodelovali iz ZGNL Ljubljana, saj so dečku nudili dodatno strokovno pomoč 

surdopedagoga. Prav tako smo 4 otrokom, ki so bili v postopku pridobitve dodatne strokovne 

pomoči v vrtcu, predčasno nudili strokovno pomoč specialnega pedagoga. Z novim šolski letom 

odhaja v šolo 10 otrok, ki bodo dodatno strokovno pomoč prejemali tudi v osnovni šoli. V 

šolskem letu 2022/2023 se predvideva, da bomo v sodelovanju s Razvojno ambulanto s CZO 

predvidoma usmerili še 12 otrok s posebnimi potrebami, ki bodo v vrtcu prejemali dodatno 

strokovno pomoč. Hkrati pa imamo v postopku opazovanja in svetovanja še nekaj otrok, ki 

bodo morda v novem šolskem letu s pomočjo Razvojne ambulante s CZO usmerjeni. Zaradi 

velike potrebe po logopedu bomo v prihodnjem šolskem letu zaprosili za polno delovno mesto 

logopeda, ki bo tako prevzel 25 ur dodatne strokovne pomoči namenjene govorno jezikovnim 

težavam. Prav tako smo vsak mesec pripravili refundacijske zahtevke za dodatno strokovno 

pomoč za posamezne otroke, ki so v šolskem letu 2021/2022 prejemali dodatno strokovno 

pomoč. 

 

Svetovalno delo s strokovnimi delavci in starši 

V šolskem letu 2020/2021 smo velik delež pomoči usmerili v svetovanje, usmerjanje in pomoč 

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

otrocih, ki so izkazovali primanjkljaje na posameznih področjih. Nekaj nasvetov in usmerjanj 

smo opravili preko telefonskega pogovora tako z vzgojiteljicami kot tudi s starši posameznih 

enot Vrtca Domžale ter jim tako nudili individualno pomoč in svetovanje ter rešitve pomoči 

družini in otroku. Prav tako sva od meseca aprila naprej obiskali skupine v vseh 



 enotah Vrtca Domžale in preko opazovanj in hospitacij nudili pomoč in svetovanje v 

posameznih skupinah različnih starostnih struktur. 

Sodelovanje z vzgojiteljicami, specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo in  logopedinjo  

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

zahtevnejše delo vzgojiteljicam oziroma pomočnicam po posameznih oddelkih, kjer so 

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

pomoči – specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo ter logopedinjo smo v sodelovanju 

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

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

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

okviru možnosti smo sodelovale tudi s starši teh otrok pri svetovanju in pripravi načrta pomoči 

otroku in družini. Organizirano je bilo 23 sestankov strokovnih skupin vrtca – za vsakega od 

otrok z odločbo o usmeritvi oz. Zapisnika Razvojne ambulante s CZO po en sestanek na začetku 

šolskega leta z namenom oblikovanja individualiziranega programa. Po potrebi smo izvedli še 

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

septembra odšli v šolo smo v januarju preko ZOOM sestankov izvedli tudi medletne 

evalvacijske sestanke in za njih pripravili poročila za ponovno usmerjanje ob spremembi ravni 

izobraževanja. Zaključne evalvacijske sestanke za vse otroke s posebnimi potrebami, ki so 

prejemali dodatno strokovno pomoč smo izpeljali v maju in juniju v enotah, kjer se izvaja 

dodatna strokovna pomoč. Sodelovali smo tudi z občino pri ureditvi financiranja dodatnih 

stroškov pri izvajanju individualiziranih programov.  Prav tako smo opravili nekaj hospitacij 

na področju dodatne strokovne pomoči pri logopedinji in specialni pedagoginji za bogatitev in 

ovrednotenje kvalitetnega dela in sodelovanja ter opremljanja z materiali potrebnimi za delo z 

otroki s posebnimi potrebami. 

Vpis in sprejem otrok v vrtec 

V času javnega vpisa otrok v vrtec za šolsko leto 2022/2023, ki je potekal od 28. 1. 2022 do 

vključno 15.2.2022, sva s svetovalno delavko Urško Dittmayer Kristan sodelovali pri vodenju 

postopku vpisa in urejanju potrebne dokumentacije za vpis v vrtec.  

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

vse otroke, za katere so starši želeli vključitev z začetkom novega šolskega leta. Z omejenim 

številom vlog za sprejem otrok je bilo nekatere skupine težje ustrezno popolnjevati do polnega 

normativa glede na predvideno in s strani občine potrjeno strukturo oddelkov. Nekateri starši 

niso bili zadovoljni s sprejemom v določene enote, zato smo jim svetovali, da naj vložijo vlogo 

za premestitev v željeno enoto.  Poleg tega je kar nekaj staršev odpovedalo sprejem. Tovrstno 

izpraznjena mesta bomo popolnili z otroki, za katere so starši oddali vloge po končanem 

postopku sprejema in s sprejemom otrok iz čakalnega seznama, ki s 1. 9. 2022 še ne izpolnjujejo 

starostnega pogoja 11 mesecev in končanega starševskega dopusta. Oba pogoja  naknadno 

sprejeti otroci s čakalnega seznama izpolnjujejo do konca septembra 2022 in v  naslednjih 

mesecih. V času vpisa nam je uspelo rešiti 20 primerov premestitev znotraj Vrtca Domžale in 

8 premestitev iz Vrtca Urša v Vrtec Domžale. Kljub vlogam za premestitve iz enote v enoto, 

pa opažamo, da je veliko povpraševanja ravno po enotah v območju Radomelj, saj je premalo 

kapacitet glede na povpraševanje in preseljevanje družin v to območje. 

 

Na čakalnem seznamu nam skupaj z Vrtcem Urša, ostaja še 74 otrok, rojenih leta 2021 in 20 

otrok rojenih 2022, ki bodo izpolnjevali starostni pogoj 11 mesecev in končanje starševskega 

dopusta od septembra dalje. Ti otroci se bodo sprejemali s čakalnega seznama med novim 

šolskim letom v primerih, kjer bodo še prosta mesta.  



Sestanki za starše novincev so potekali v začetku junija v vseh 8 enotah Vrtca Domžale, kjer 

smo staršem predstavile posamezne enote in jih seznanili z osnovnimi informacijami o vpisu in 

uvajanju otrok v vrtec.  

 

Pri sprejemu otrok sva zasledovali naslednje cilje: 

 

 izdelava predlogov oddelkov otrok, ki bodo zagotavljali optimalno upoštevanje sklepa 

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

ter dosledno upoštevanje odredbe o normativih in kadrovskih pogojih o določitvi strukture 

posameznih oddelkov. 

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

povezavi z razvojnimi potrebami otroka, 

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

možnostih tako v okviru vrtca kot izven njega,  

 izpeljava sprejema otrok na osnovi Odloka o sprejemu otrok, 

 predstavitev značilnosti uvajalnega obdobja v obdobju vlaganja vlog in na roditeljskih 

sestankih 

 organizacija in sodelovanje na sestankih za starše novincev. 

 

Sodelovali sva z računovodstvom, za pripravo refundacijskih zahtevkov za nepopolnjena 

mesta, pripravo strukture oddelkov skupin za novo šolsko leto za posamezne enote Vrtca 

Domžale ter zbirali in obdelovali izpisnice za otroke, ki naslednje šolsko leto odhajajo v šolo 

oz. se izpisujejo iz drugih razlogov. 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

V letošnjem šolskem letu smo intenzivno sodelovali s Centrom za zgodnjo obravnavo 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami bolj natančno Zdravstvenim domom Domžale – 

Razvojno ambulanto s CZO glede usmerjanja otrok s posebnimi potrebami vključenih v Vrtec 

Domžale. Sodelovali smo z koordinatorko v razvojni ambulant, otroško pediatrinjo, specialno 

pedagoginjo, logopedinjo in psihologinjo v Zdravstvenem domu Domžale.  Prav tako smo 

sodelovali tudi z ZGNL Ljubljana s surdopedagoginjo, ki je pri nas v enoti Palček izvajala 2 uri 

surdopedagoške pomoči za otroka s posebnimi potrebami. Sodelovali smo z vrtcem Urša glede 

postopka javnega vpisa v vrtec v občini Domžale, sodelovala z okoliškimi osnovnimi šolami 

glede odložitve šolanja posameznih otrok vključenih v Vrtec Domžale. Skupaj z nekaterimi 

strokovnimi delavkami smo sodelovali tudi s Centrom za socialno delo Domžale predvsem v 

zvezi z vzpostavljanjem stikov ločenih staršev, pomoči družini in iskanju najboljših rešitev za 

optimalen razvoj otrok. Sodelovali smo tudi s Centrom za mladi pri izmenjavi izkušenj različnih 

vzgojno izobraževalnih institucij v občini Domžale. 

 

Dodatno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje ter sodelovanje s svetovalno 

delavko, specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo, logopedinjo ter vodstvom vrtca 

Udeležili smo se nekaterih strokovnih aktivov svetovalnih delavcev v vrtcih, ki so potekali 

preko ZOOM-a. V letošnjem šolskem letu smo v sodelovanju s specialno in rehabilitacijsko 

pedagoginjo in logopedinjo v Vrtcu Domžale za vse strokovne delavke, ki so imele skupine 

starejših predšolskih otrok, pripravile 3 srečanja delovne skupine za spremljanje otrok pred 

vstopom v šolo. Predstavile smo jim poglobljen razvoj predbralnih in predopismenjevalnih 

zmožnosti otrok ter različnih dejavnosti in aktivnosti, ki pripomorejo h krepitvi le teh. V mesecu 

juniju smo skupaj s svetovalno delavko Urško Dittmayer Kristan in Katarino Kos Juhant 

organizirali srečanje delovne skupine za uvajanje otrok – novincev v vrtec. Predstavile smo 



pomen uvajanju hkrati pa evalvirale dosedanje strategije in način uvajanju ter ga poenotile za 

vse enote Vrtca Domžale. Prav tako je ena od vzgojiteljic predstavile primer dobre prakse pri 

uvajanju otrok v vrtec. Tako je pomembno, da tudi v prihodnje razmišljamo o organizaciji 

določenih izobraževanj, ki so pomembne za osebno in strokovno rast strokovnih delavk in 

delavcev. V prihodnje si prizadevamo  vključevati še več izobraževanj in podpore na področju 

otrok s posebnimi potrebami in določenimi težavami s katerimi se vsakodnevno srečujejo 

strokovne delavke skupinah. Prav tako pa sva opravljali še druge naloge v sodelovanju z 

vodstvom. 

 

 

 

 

 

                                                                                           Svetovalni delavki:  

                                                                               Simona Tonkli Gornjak, univ. dipl. ped. 

                                                                               Urška Dittmayer Kristan, univ. dipl. soc. del. 

 

 

  



ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IZVAJALKE 

DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022  

Izvajalka DSP: Maja Vatovec 

 

Število pedagoških ur tedensko: 

LDN 

Stanje 1. 9. 2021 
EVALVACIJA LDN 

Stanje 30. 5. 2022 

22 ur DSP in 19 ur svetovalne storitve 

Ure DSP so prejemali tudi otroci, ki so bili 

v postopku usmerjanja.  

26 ur DSP in 24 ur svetovalne storitve 

Svetovalna storitev se je izvajala v 

sodelovanju s svetovalno službo Vrtca 

Domžale 

 
 

Število otrok na posamezni lokaciji, kjer je potekala DSP: 

Lokacija  LDN 

Stanje 1. 9. 2021 
EVALVACIJA LDN 

Stanje 30. 5. 2022 glede na odločbe 

Kekec  

Radomlje  
1 1  

 

Mlinček  

Radomlje  
2 2  

 

Palček  

Vir  
3 3 

  

Racman  

Dragomelj  
7 7 

 

Krtek  

Ihan  
2 2 

 

Gaj  

Preserje pri 

Radomljah 

2 2 

 

Cicidom  

Vir  
2 2 

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

enotah. 

 

Prostori za izvedbo DSP: 

 

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

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

 

 Enota Kekec: pedagoška soba in garderoba – telovadni prostor 

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

igrišče, igralnica. 

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

igralnice. 

 Enota Gaj: kabinet DSP, telovadnica. 

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



 Enota Krtek: kabinet DSP, pedagoška soba, telovadnica 

 Enota Cicidom: kabinet DSP, igralnica, telovadnica 

 

Sredstva za izvedbo DSP: 

 

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

(izdelava različnih plastificiranih delovnih listov, aktivnosti za razvoj finomotorike ipd.). 

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

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

motorične plošče, razne igrače za razvoj drobne motorike, grafomotorične podlage, kinetični 

pesek ter ostale senzorne materiale, žoge različnih velikosti, balone, telovadno žogo, 

pripomočke za ravnotežje, senzorno pot, trampolin, stožce, žebljičke, razne družabne igre, 

zvočni in taktilni spomin, vezalke, material za ustvarjanje, plastelin, prstne lutke, masažne 

aparate, pisala za pisanje po steklu ali beli tabli, ogledalo, pripomočke za razvoj koordinacije 

itn… Glede na potrebe otrok sem sprotno izdelovala  delovne liste, pripomočke za specifične 

potrebe otroka in ostale pripomočke za učenje ter hitrejše razumevanje. Pripomočki so bili 

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

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

prerazporedili. 

  

Realizacija načrta za delo v šolskem letu 2021/2022 

 

V šolskem letu 2021/2022 sem nadaljevala z delom, ki smo ga zastavili v okviru svetovalnega 

tima na podlagi letnega delovnega načrta:  

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

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

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

svetovalno službo in vodstvom šole. 

 Z vsemi otroki, ki so začeli/se vključili v postopek usmerjanja v okviru razvojne 

ambulante Domžale sem izvajala ure DSP in jim nudila potrebno pomoč, kljub še ne 

pridobljenih uradnih odločb o pričetku izvajanja dodatne strokovne pomoči.   

 Nekaj otrok je odločbo prejelo v času od januarja do maja 2022. 

 Pri otrocih, ki so bili na novo usmerjeni in so odločbo prejeli tekom leta, sem skupaj s 

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

IP in izvedla srečanje strokovnih skupin. 

 Pri nekaterih otrocih (rizičnih) sem beležila in zbirala opažanja, sodelovala z 

vzgojiteljicami, logopedinjo, s svetovalno delavko in starši.  

 Pri otrocih, za katere izvajam ure DSP, sem sodelovala pri opazovanju, hospitacijah, 

načrtovanju in evalvaciji IP-ja, pripravi dokumentacije za otroka (poročila), sodelovala 

z vzgojiteljicami, s starši, z logopedinjo, s svetovalno delavko. Beležila sem različna 

opažanja o otroku in zbirala informacije vzgojiteljic. Otroke sem obravnavala 

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

rutine, igre ali kakšne dejavnosti.  

 V sodelovanju s svetovalno delavko ter logopedinjo smo izvedli cikel predavanj za 

strokovne delavce meseca oktobra 2021. Ob tem so vsi udeleženi dobili tudi učno 

gradivo.  

Prioritetne naloge v šolskem letu 2021/2022 in njihova realizacija: 

 

 

 



 Izvajanje DSP:  

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

na dinamiko in vnaprej zastavljenimi aktivnostmi skupine, v katero je otrok vključen, 

pozorna sem bila tudi na starost otroka in ostale pomembne značilnosti otroka, 

morebitne obravnave v zunanjih institucijah, urnika logopedinje ipd. Urnik sem tekom 

šolskega leta tudi po potrebi spremenila in prilagodila, glede na to, da so odločbo za 

izvedbo DSP pridobili nekateri otroci tekom leta. Svojo odsotnost sem sporočila 

staršem, vzgojiteljem in vodstvom vrtca in sem jih sproti (v kolikor je bilo v največji 

meri mogoče) doprinesla. Urnik sem skušala razporediti tako, da sem večino otrok imela 

v obravnavi v času od prihoda v vrtec do kosila, kasneje po kosilu so pomoč DSP 

prejemali le predšolski otroci.  

 Priprava, izvajanje in spremljanje individualiziranega programa za posameznega 

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

IP-ji so bili pripravljeni v sodelovanju z vzgojiteljicami, logopedinjo, svetovalno 

delavko in starši. Po potrebi sem se s starši tudi dodatno srečala na pogovornih uricah 

ali pa so imeli možnost prisotnosti na uri dodatne strokovne pomoči skupaj z otrokom, 

izvedli pa smo tudi vmesne ter končne evalvacije (v mesecu januarju ter juniju). 

Sodelovala sem pri pripravi poročilih o otroku za šolarje in  za pričetek postopka 

usmerjanja. Evalvacija dela je potekala sprotno, po vsaki uri DSP, redno sem si 

izmenjevala tudi ključna opažanja z vzgojiteljicami, svetovalno službo, logopedinjo, 

starši in vodstvom vrtca.  

 

 Poudarek na socialnih spretnostih in vključenosti OPP: 

Ure DSP sem izvajala večinoma individualno, v paru ali manjši skupini. Še posebno 

skrb sem namenila otrokom z deficiti na področju socialnih veščin katere sem redno 

jemala v kombinaciji z vrstniki, z namenom krepitve tega področja. Tovrstne skupinske 

intervencije so se pokazale za učinkovite. Zaradi vse večjega števila otrok s 

primanjkljaji na socialno-emocionalnem področju sem morala dodatno pridobivati 

znanja in gradiva o delu s tovrstnimi specifičnimi primanjkljaji. Za delo s tovrstno 

skupino otrok sem opazila, da imamo večji manjko glede didaktičnih materialov za 

izvedbo DSP.  

  

 Vključevanje v dejavnosti v skupinah: 

Kot je bilo že napisano sem večino ur sem izvedla individualno, z nekaterimi 

vzgojiteljicami sem se dogovorila za redno prisotnost še drugih vrstnikov iz skupine 

(npr. pri deklici s prvinami MAS, kjer poteka urjenje socialnih veščin bolj učinkovito v 

paru in v konkretni socialni situaciji). V skupini sem bila vedno prisotna tudi v začetku 

pred nastopom dela z določenim otrokom, zaradi učinkovitejšega zbiranja informacij o  

posameznem otroku, saj sem na ta način lažje in hitreje pridobila potrebne informacije  

s strani vzgojiteljice, obenem pa zraven opazovala otroka v njegovem naravnem 

vrtčevskem okolju.  

 

 Sodelovanje s starši: 

S starši sem redno in dobro sodelovala. Sodelovali smo preko telefona, z določenimi 

tudi preko elektronske pošte. Dogovorili smo se glede izvajanja, urnika izvedbe DSP in 

si izmenjali ostale podatke. Sodelovali smo pri pripravi IP ter končnih evalvacijah, ter 

pogovornih urah glede otrokovega razvoja. Po potrebi sem pomagala oblikovati tudi 

različne sezname priporočenih aktivnosti za otroka, ki so jih lahko izvajali v domačem 

okolju.  

 



Sodelovanje z vzgojitelji/cami in pomočniki/cami: 

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

pripravili otrokov IP, evalvacijo, si vsakodnevno izmenjevali opažanja otrokovega 

razvoja ter usklajevalie dejavnosti. Vzgojiteljice so se name večkrat obrnile po nasvet 

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

v skupini. V preteklem šolskem letu se je tudi okrepilo sodelovanje z vzgojiteljicami 

nasploh, saj smo preko ponujenih izobraževanj močno okrepili zaupanje v svetovalno 

službo in so se vzgojiteljice še lažje in večkrat odločale za posvet z mano in svetovalno 

službo. 

 

 Sodelovanje z logopedinjo vrtca : 

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

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

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

novostih pri zakonodaji, svetovanju in uvajanju novih pripomočkov pri delu.  

 

 Sodelovanje s svetovalno delavko: 

S svetovalno delavko sem redno in uspešno sodelovala. Sodelovali sva pri načrtovanju 

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

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

usklajevanja in dopolnjevanja pri predajanju informacij o vzgoji otrok s posebnimi 

potrebami, obveščanju o zakonodaji, raznih spremembah ter pri pomoči usmerjanja 

tistih otrok, ki še niso usmerjeni kot OPP. Informacije sva si redno predajali na tedenskih 

timskih sestankih. Skupaj sva tudi uspešno izpeljali in pripravili ciklus izobraževanj za 

strokovne delavce vrtca. 

 

 Sodelovanje z vodstvom vrtca: 

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

urnika in morebitne bolniške odsotnosti. Ob koncu leta sem sodelovala pri nabavi večje 

količine didaktičnega in potrošnega materiala za potrebe DSP. Vodstvo je bilo 

pripravljeno prisluhniti potrebam izvajalk DSP in je tovrstne materiale takoj naročilo.  

 

 Dodatno strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z novostmi (tudi 

zakonodajnimi): z večino novosti glede novega zakona o zgodnji obravnavi otrok in 

delovanju razvojnih ambulant sem se seznanila na timskih sestankih s svetovalno 

delavko. Dodatno strokovno znanje sem izpopolnjevala preko branja in študija literature 

(domače in tuje).   

 

 Poudarek na dobrih odnosih med zaposlenimi v Vrtcu Domžale, zunanjimi 

strokovnjaki in starši: 

Velik poudarek sem v preteklem šolskem letu namenila tudi dobremu sodelovanju z 

zaposlenimi v vrtcu. Skupaj z vodstvom, svetovalno službo, strokovnimi delavkami – 

sodelavkami smo dobro sodelovali, od njih sem se mnogo naučila. Pri delu se trudim 

delovati povezovalno, posebej pomembno mi je dobro sodelovanje v timu. 

 

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

otroci s posebnimi potrebami: 

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

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

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



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

potrebi načrtovala pričetek postopka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

Nekaterim vzgojiteljicam sem svetovala pri uporabi pripomočkov za lažje delo v 

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

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

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

OPP. 

 

 Skrb za prostorske pogoje za izvedbo DSP:  

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

materialov, na voljo je tudi telovadnica.  

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

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

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

založen z igračami, igralnim kotičkom in knjigami.  Manjka pa več prostora za izvedbo 

gibalnih aktivnosti z otoki. V enoti Gaj je prav tako priskrbljen primeren prostor za 

individualno izvedbo ur (pisarna z nekaj didaktičnimi materiali v omarah). Prednost 

enote Gaj je v telovadnici, ki sem se jo večkrat posluževala pri svojem delu in je dobro 

založena z različnimi športnimi pripomočki. V enoti Cicidom so v tem šolskem letu 

uredili kabinet za DSP, na voljo pa je še igralnica ali v telovadnica, ki je dobro založena 

s športnimi pripomočki.  

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

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

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

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

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

pogojenih motečih dejavnikov (prehodi otrok z vzgojiteljicami). V času pomladi in 

poletja sem ure DSP večkrat izvedla tudi na zunanjem igrišču pred vrtcem. Optimalne 

prostorske pogoje so nam letos uspeli zagotoviti tudi v Krtku. Uredili so nam kabinet 

za izvedbo DSP, ki je odlično opremljen s pripomočki primernimi za DSP, kabinet je 

svetel ter dovolj prostoren. Prednost te enote je tudi v veliki telovadnici, ki smo se je pri 

svojem delu veliko posluževali in ki je opremljena z mnogimi športnimi pripomočki ter 

večjim ogledalom.  

  

 Skrb za sredstva in materiale za izvedbo DSP: 

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

potrebe sprotno posodabljala (priprava delovnih listov, nakup pripomočkov, priprava 

materialov in pripomočkov glede na individualne potrebe otroka). 

 

 

 

Smernice za prihodnje delo v šolskem letu 2021/2022: 

 

 Prostor in lokacija 

Potrebno bo razmisliti o optimalnih prostorskih pogojih izvedbe ur dodatne strokovne 

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

trip- trap stolov)).  

 

 

 



 Sredstva 

Posodobiti bo potrebno nekatera sprotna potrošna sredstva (papir ipd). Ostale materiale, 

ki so nujno potrebni za usepšno izvedbo DSP smo posodobili na koncu šolskega leta 

2021/2022.  

 Sodelovanje z zunanjimi ustanovami (ZD Domžale) 

Načrtovati bo potrebno bolj pogosto timsko sodelovanje ter izboljšati sistem postopka 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Sodelovanje v letošnjem letu je bilo borno, 

tekom leta  smo se zaradi prezasedenosti strokovnih delavcev ZD dobili le 1x. Določeni 

postopki, ki smo jih predlagali s strani vrtca so tako obležali v predalih, otroci pa ostali 

brez potrebnih dokumentov za pričetek izvajanja dodatne strokovne pomoči. To smo 

reševali interno v vrtcu preko izvedbe ur DSP, kljub še ne pridobljenim odločbam, kar 

pa ni pravno formalno in predstavlja zgolj pripravljenost in interes svetovalne službe za 

dodatno prostovoljno delo.  

 Načrtovanje in izvedba novega cikla predavanj za vzgojiteljice otrok s posebnimi 

potrebami                  Glede na izkazane 

potrebe in zanimanje vzgojiteljic po izobraževanjih in še večji podpori s strani 

svetovalne službe menimo, da bi bilo smiselno v naslednjem šolskem letu  pripraviti in 

izvesti nov cikel predavanj za strokovne delavke s področja senzorne integracije in 

strategij dela za posamezna področja primanjkljajev. 

 Pridobitev dodatnih znanj s področja dela z otroki s ČVM                                  ker 

z letom v leto zaznavamo porast simptomatike s področja ČVM si v naslednjem šolskem 

letu želim okrepiti znanje s tega področja, kako biti tem otrokom v oporo in jim nuditi 

čim bolj optimalne pogoje za napredovanje znotraj ur DSP.  

 

 

Zapisala:  Maja Vatovec, mag. prof. spec. reh. ped. 

 

 

 

 

  



ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IZVAJALKE 

DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022  

Urška Šmid 

 

Izvajalka DSP:  Urška Šmid, mag. logopedinja surdopedagoginja  

 

ŠTEVILO PEDAGOŠKIH UR TEDENSKO 

LDN 

Stanje 1. 9. 2021 
Evalvacija LDN 

Stanje 7. 6. 2022 

22 ur 26 ur 

 

ŠTEVILO OBRAVNAVANIH OTROK 

LDN 

Stanje 1. 9. 2021 
Evalvacija LDN 

Stanje 7. 6. 2022 

20 otrok 

DSP: 17 otrok 

DSP in svetovalna storitev: 3 otroci  

Preventivno delo pri otrocih brez zapisnika 

MD tima:  2 otroka 

25 otrok 

DSP: 22 otrok 

DSP in svetovalna storitev: 3 otroci 

Preventivno delo pri otrocih brez zapisnika 

MD tima: 0 otrok 

Pričetek postopka usmerjanja pred vstopom v 

šolo:  0 otrok 

 

ŠTEVILO OTROK NA POSAMEZNI LOKACIJI, KJER JE 

POTEKALA DSP 

Lokacija LDN 

Stanje 1. 9. 2021 
Evalvacija LDN 

Stanje 7. 6. 2022 

Kekec Radomlje 1 otrok 

 

1 otrok 

Palček Vir 4 otroci 

 

4 otroci 

Racman Dragomelj 7 otrok 8 otrok 

Krtek Ihan 1 otrok 5 otrok  

Gaj Preserje pri Radomljah 2 otroka  2 otroka 

 

Cicidom Vir 2 otroka 2 otroka 

Mlinček Radomlje 1 otrok 1 otrok 

 

Ostržek Rodica 2 otroka 2 otroka 

 

 



PROSTORI ZA IZVEDBO DSP: 
 

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

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

Krtek in Cicidom pa sta se prostora med letom zamenjala. 

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

z didaktičnim materialom in igračami ter ogledalom. Občasno je ob zasedenosti prostora s 

stani druge izvajalke DSP pomoč potekala v pedagoški sobi z otroško mizico in stoloma. 

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

nadstropju, z majhno mizico in stoli, veliko mizo in trip trap stoli, omaro z didaktičnimi 

materiali in igračami ter blazinami. Delo je občasno potekalo tudi v telovadnici, kjer so 

pripomočki za gibalne dejavnosti.   

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

nadstropju z majhno mizico in stoli, ogledalom ter nekaj didaktičnimi igračami in materiali 

ali v telovadnici v spodnjem nadstropju.  

 V enoti Krtek (Ihan) je delo do maja 2022 potekalo v pedagoški sobi v prvem nadstropju, 

kjer so velika miza, ogledalo in blazine ali v prehodnem prostoru pri garderobah vzgojiteljic 

v spodnjem nadstropju, kjer so majhna mizica in stoli ter omare z didaktičnim materialom 

in igračami. Maja 2022 se je reorganizirala pedagoška soba v pritličju, ta je zdaj opremljena 

z mizico in stoli, omaro z didaktičnimi materiali in pripomočki, pisarniškim materialom, 

ogledalom in blazinami. 

 V enoti Ostržek (Rodica) je delo potekalo v pedagoški sobi ali v sosednjem kabinetu, 

namenjenemu igri otrok. Tja smo po potrebi prinesli blazine ter didaktične materiale in 

igrače, od maja 2022 je tam na voljo tudi omara za didaktični material. Pomanjkljivost sobe 

je odsotnost otroške mizice in stolov ter prostorska stiska.  

 V enoti Cicidom (Vir) je delo potekalo v igralnici, v telovadnici v prvem nadstropju ali do 

novembra 2021 v pisarni strokovnih delavk v pritličju. Od novembra 2021 dalje se je pomoč 

izvajala v kabinetu za DSP v drugem nadstropju. Tam so otroška mizica in stoli, ogledalo 

ter omara za didaktične materiale in igrače.  

 V enoti Mlinček (Radomlje) je delo potekalo v sobi ob igralnici druge starostne skupine, 

kjer so otroška mizica in stoli, ogledalo ter od maja 2022 omara za didaktične materiale in 

igrače. 

 V enoti Kekec (Radomlje) je delo potekalo v kabinetu za DSP, opremljenem z otroško 

mizico in stoli, ogledalom ter omaro za didaktične materiale in igrače. Prostor ne omogoča 

gibalnih aktivnosti in je brez zadostne naravne svetlobe.   

 

SREDSTVA ZA IZVEDBO DSP: 
 

Pri delu sem uporabljala igrače in sredstva, ki jih je priskrbel vrtec ali sem jih pripravila sama: 

(senzorne) slikanice, knjige, slikopise, delovne liste, vstavljanke, sestavljanke, žoge, družabne 

igre, konkretne predmete in figurice, pripomočke za razvijanje motorike govoril (mehurčki, 

slamice…), prilagojena pisala ipd. Občasno sem uporabljala tudi didaktične igre na računalniku 

ali sem za večjo interaktivnost pripravila preprosto »igro« v Powerpointu. Za posameznega 

otroka sem izdelala pripomočke glede na specifične potrebe otroka (delovne liste, različne 

družabne igre, tematske kartice, ipd).  

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

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

uprave je bil timu za dodatno strokovno pomoč omogočen nakup dodatnih didaktičnih 

materialov, pripomočkov in priročnikov.  



 

REALIZACIJA NAČRTA ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2021/2022: 
 

V začetku šolskega leta 20212022 sem si zadala naslednje cilje:  

 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. Ta cilj sem 

uresničevala preko izvajanja ur za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, 

načrtovanih na podlagi individualiziranega programa ter ur svetovalne storitve.  

 Inkluzija otrok s posebnimi potrebami. Z nudenjem logopedske pomoči v vrtcu smo 

omogočali inkluzijo večjemu številu otrok s posebnimi potrebami ter prilagodili okolje 

na način, ki inkluzijo omogoča. 

 Izvajati preventivno dejavnost in zgodnjo detekcijo otrok s posebnimi potrebami. 

Tekom leta sem izvedla 11 načrtnih opazovanj otrok, za katere so vzgojiteljice izrazile 

skrb glede govorno-jezikovnega razvoja ter opravila številne posvetovalne pogovore z 

vzgojiteljicami. Pomoč sem predčasno nudila dvema otrokoma, ki sta na zapisnik 

multidisciplinarnega tima še čakala.  

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

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic. Usklajenost dela smo zagotavljali s 

tedenskimi timskimi sestanki svetovalne službe ter pogovori z vzgojiteljicami ob 

prevzemu ali oddaji otroka v skupino. Dvakrat do trikrat letno smo se sestali na 

sestankih strokovne skupine, kjer smo zastavili smernice za nadaljnje delo.   

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

odločbami, zapisnikom multidisciplinarnega tima ali individualnim načrtom pomoči 

družini ter nuditi strokovno podporo otrokom, ki na odločbo še čakajo. Letos je 

logopedsko pomoč prejemalo 25 otrok, ki ustrezajo enemu od navedenih kriterijev.  

 

 

PRIORITETNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 IN NJIHOVA 

REALIZACIJA: 
 

 Izvajanje DSP: Ure so bile na podlagi odločbe, zapisnika multidisciplinarnega tima ali 

individualnega načrta pomoči družini realizirane skladno z urnikom. Urnik je bil 

zasnovan na začetku šolskega leta, glede na starost otroka, dinamiko skupine, v katero 

je vključen otrok in glede na ostale značilnosti otroka. Urnik sem tekom šolskega leta 

zaradi novo dodeljenih ur DSP po potrebi prilagodila. Otroci, ki so ure DSP prejeli 

kasneje, imajo sorazmerno s tem realizirano manjše število ur. Svoje odsotnosti sem 

sporočala staršem, vzgojiteljicam ter vodstvu vrtca. 

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

s posameznimi primanjkljaji sem bila pozorna na njihove socialne spretnosti, 

vključenost v skupino in način pristopanja k skupinski igri. Zato sem občasno na ure 

DSP povabila tudi ostale otroke, kjer smo vaje izvajali v paru. S tem smo širili socialne 

spretnosti, sprejemanje in spoznavanje drugačnosti posameznih otrok in lajšali pristop 

k skupinski igri.  

 Priprava, izvajanje in spremljanje IP za posameznega otroka: Načrt dela je bil 

organizirano zapisan v IP-jih. Pripravljen je bil v sodelovanju z vzgojiteljicami, 

specialno pedagoginjo, svetovalno službo in starši.  Napredek otroka je bil evalviran ob 

polletju ter na koncu šolskega leta v sklopu sestankov strokovnih skupin. Posamezne 

napredke smo ovrednotili in si sproti zastavljali nove cilje za dodatni napredek otroka. 



Staršem predšolskih otrok smo posredovali dokumentacijo za pridobitev pomoči v 

osnovni šoli. 

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

individualiziranih programov. Njihove predloge smo upoštevali v največji možni meri. 

V ta namen smo se v šolskem letu srečali dvakrat ali trikrat (priprava IP, polletna 

evalvacija in zaključna evalvacija). Čez leto sem stik vzdrževala tudi preko elektronske 

pošte ali telefona – informacije o odsotnostih, dogovor za srečanja ali izmenjava 

ključnih opažanj. 

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

pomočniki/cami smo sodelovali predvsem pri tedenski izmenjavi opažanj o otrokovem 

razvoju, pri pripravi IP-jev ter evalvacij in na srečanjih strokovnih skupin. Skupaj smo 

načrtovali dejavnosti oziroma prilagoditve pri določenih dejavnostih za posameznega 

otroka z DSP ter evalvirali napredek.  

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

načrtovanju  in srečanjih strokovne skupine za pripravo in evalvacijo individualiziranih 

programov, timskih sestankih, pri vpeljavi dela pri novo usmerjenih otrocih ipd. 

Izmenjevale smo si tudi informacije o otrocih s posebnimi potrebami, obveščale o 

zakonodajnih spremembah ter sodelovale pri delu z otroki, ki še niso usmerjeni kot 

otroci s posebnimi potrebami. 

 Pisanje poročil o otrocih: V sodelovanju z zunanjimi institucijami in starši sem skupaj 

z vzgojiteljicami, svetovalnima delavkama in specialno pedagoginjo pisala poročila o 

otrocih.  

 Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci vrtca: S specialno pedagoginjo sem tesno 

sodelovala pri pripravi in evalvaciji individualiziranih programov za otroke, katerim 

obe nudiva DSP ter pri načrtovanju urnikov. Tekom leta sva si na timskih sestankih in 

preko neformalnih posvetovalnih pogovorov izmenjevali informacije, mnenja in 

predloge o obravnavanih otrocih in na ta način zagotavljali celostno obravnavo. 

Izmenjavali sva si tudi informacije o novostih pri zakonodaji, novih smernicah za delo 

z otroki s posebnimi potrebami ter pri uvajanju in oblikovanju novih pripomočkov. 

 Sodelovanje s strokovnjaki, ki obravnavajo otroke z DSP v zunanjih institucijah: 

Prizadevala sem si za kakovostno sodelovanje z zunanjimi institucijami, kjer so otroci 

obravnavani. Z njimi sem si ob privolitvi staršev izmenjevala informacije in usklajevala 

delo. Predvsem sem bila v stiku z logopedinjami iz zdravstvenih domov in razvojnih 

ambulant v Domžalah in okolici, ki obravnavajo ali so obravnavale otroke, katerim sem 

nudila DSP.  

 Sodelovanje z vodstvom vrtca: Z vodstvom vrtca sem 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 sem se dogovarjala tudi 

o dodatnem strokovnem usposabljanju. O svojem delu sem jih redno obveščala in svoje 

delo usklajevala glede na njihova strokovna priporočila.  

 Sodelovanje na strokovnih skupinah in timskih sestankih: Skupaj s člani strokovnih 

skupin smo pripravili IP, evalvacije in si zastavljali nove cilje za otrokov napredek. 

Srečevali smo se dvakrat ali trikrat na leto (priprava IP v septembru oziroma v roku 

enega meseca od dodelitve DSP, polletna evalvacija v februarju ter zaključna evalvacija 

v juniju). Po potrebi smo se skupaj z vzgojiteljicami, pomočnicami in starši otroka 

srečali na timskih sestankih in skupaj vrednotili ter načrtovali cilje za otroke, pri katerih 

smo opazili določene primanjkljaje, vendar le ti še niso usmerjeni in nimajo zapisnika 

ali INPD.  



 Sledenje LDN Vrtca Domžale, kurikulumu  in sodelovanje pri projektih vrtca: 
Svoje delo sem usklajevala z LDN Vrtca Domžale in prilagajala način dela glede na 

kurikulum za vrtce. Sodelovala sem pri projektih vrtca. 

 Preventivna dejavnost: Po dogovoru s svetovalno službo ali na podlagi želja 

vzgojiteljic in staršev sem izvedla občasne hospitacije v skupinah in svetovanja staršem 

ter strokovnim delavcem glede otrok, ki še niso usmerjeni kot otroci s posebnimi 

potrebami, pri njih pa starši ali vzgojiteljice opažajo primanjkljaje na govorno-

jezikovnem področju. Otroke sem opazovala v matičnih skupinah in pri individualnem 

delu, opažanja zabeležila, se o njih pogovorila s strokovnimi delavkami in starši ter 

skupaj s svetovalno službo načrtovala obravnavo teh otrok v prihodnje (pričetek 

postopka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, obisk strokovnjakov v zunanjih 

institucijah ipd.). 

 Priprava dokumentacije o otrocih: Po potrebi in v sodelovanju z zunanjimi 

institucijami sem pripravila poročila o otrocih, katere imam v obravnavi oz. za katere 

sem ugotovila, da bi le-to potrebovali. Vodila sem dokumentacijo o opravljenih urah 

DSP, opazovanjih v skupini in izmenjavi opažanj. 

 Dodatno strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z novostmi na področju dela z 

OPP: Skrbela sem za strokovno in osebno rast s spremljanjem vabil na strokovna 

izpopolnjevanja ter različne seminarje ter udeležbo na le-teh. Spremljala sem vabila na 

strokovna izpopolnjevanja ter različne seminarje za osebnostno ter strokovno rast. 

Udeležila sem se izobraževanja Cikel povezovalnih predavanj: miofunkcionalna 

terapija in oralne funkcije ter pogovorov v sklopu Logokavarn, ki jih pripravlja Društvo 

logopedov Slovenije. Udeleževala sem se srečanj Sekcije logopedov in surdopedagogov 

v vzgoji in izobraževanju. Spremljala sem novosti na področju logopedije, specialne 

pedagogike ter zakonodajnih sprememb ter se individualno seznanjala z različno 

strokovno literaturo v obliki samoizobraževanja. Opravila sem strokovni izpit za delo v 

šolstvu.  

 

 

NAČRTI OZIROMA SMERNICE ZA PRIHODNJE DELO 

SREDSTVA  Sredstva, ki so na razpolago za DSP, je potrebno v sodelovanju z 

vodstvom in glede na potrebe posameznega otroka tudi v prihodnje 

sprotno posodabljati. 

POTEK 

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

omogoča dovolj časa za mobilnost, pripravo prostorov in materialov, 

izmenjavo informacij s strokovnimi delavkami in zabeleženje opažanj. 

Urnik mora biti prilagojen otrokovim značilnostim in ostalim 

obravnavam, prostorskim možnostim za optimalno izvedbo DSP ter 

dinamiki skupine, v katero je vključen otrok. Za mlajše otrok predlagam 

izvajanje ur DSP pred zajtrkom, za starejše otroke pa izvajanje ur DSP 

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

opažanj in izmenjavo informacij z vzgojiteljicami ter umirjeno in bolj 

kakovostno delo z otroki.  

 Nameniti čas nadaljnjemu strokovnemu usposabljanju in izmenjavi 

informacij ter opažanj s strokovnjaki v zunanjih institucijah. 

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

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

obravnavani v zunanjih institucijah spodbujati redno izmenjavo 



informacij in usklajevanje ciljev oziroma podpore, ki jo otroku nudimo 

za optimalen razvoj.  

 Izredno pomembna je možnost preventivnega delovanja in čim 

zgodnejše obravnave, na primer obiska skupin ob začetnih znakih težav 

pri otroku ter pravočasno nudenje pomoči oziroma usmerjanje v 

razvojno ambulanto ali k strokovnjakom v druge zunanje institucije. Za 

tovrstno delo je ob polni obvezi ur DSP manj časa. 

 Izvedba ur DSP je odvisna od dobrega sodelovanja z ostalimi 

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

strokovnimi delavkami si je potrebno prizadevati, da v sodelovanju s 

starši in zunanjimi strokovnjaki nudimo optimalne možnosti za razvoj 

vsem otrokom. 

 

 

Zapisala: Urška Šmid, mag. logopedinja surdopedagoginja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALIZA DELA ORGANIZATORKE PREHRANE ZA ŠOLSKO 

LETO 2021/2022 

Simona Klarič 

 

1. PREHRANA PREDŠOLSKIH OTROK  (SPLOŠNO) 

 

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

kuharjem, 13 kuhinjskimi pomočnicami in vzgojnim osebjem za prehrano 785 predšolskih 

otrok in 60 zaposlenih  v 43 oddelkih v 7 enotah Vrtca Domžale. Odgovornost in vse 

pripadajoče naloge za prehrano štirih skupin predšolskih otrok (80 otrok) v enoti Racman je 

prevzela osnovna šola Dragomelj od septembra 2018 dalje.  

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

otroštvu. Prav zato so naša prizadevanja usmerjena v zagotavljanje zdrave prehrane, ki mora 

biti hkrati uravnotežena, varovalna, pestra in predvsem varna. Zavedamo se, da skrb za zdravje 

in odnos do zdravja nista prirojena, zato je potrebno to zavest razvijati že pri otrocih.  Veliko 

pozornosti namenjamo razvijanju ustreznih prehranskih navad otrok, pripravi in postrežbi jedi, 

tako da jim nudimo prijazno prehranjevalno okolje.   

V Vrtcu Domžale imamo:   

 centralno kuhinjo v enoti Gaj, v kateri smo v tem šolskem letu dnevno pripravljali 

povprečno 480 zajtrkov, 36 dopoldanskih malic (za otroke od 1-3 let iz lastne enote), 510 

kosil in 460 popold. malic. Vsi obroki za otroke prve in druge starostne skupine se iz 

centralne kuhinje transportirajo v namenskih transportnih posodah v  dislocirane enote 

Mlinček, Kekec, Cicidom, Krtek in  Ostržek. Poleg tega se v povprečju dnevno pripravlja 

še 3 kosila za posamezne zunanje odjemalce kosil. 

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

 2 lastni kuhinji :  

      V enoti Palček se je pripravljalo povprečno 160 zajtrkov, 40 dopoldanskih malic, 175 kosil 

in 150  

       popoldanskih malic za lastne potrebe ter 2-3 kosila za zunanje odjemalce.       

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

skrbi poleg priprave obrokov za osnovnošolske otroke tudi za pripravo vseh obrokov za 4 

oddelke predšolskih otrok Vrtca Domžale (80 otrok).   

 

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

 zajtrk od 8 ure do 8.15 ure  

 dop. malica okrog 10. ure 

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

 popoldanska malica  ob 14.30 uri. 

 

1.1.  Prehrana v vrtcu za najmlajšo starostno skupino otrok  

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

in njihovim sposobnostim prehranjevanja. Prve štiri mesece smo v dogovoru s strokovnimi 

delavkami  po potrebi za  najmlajše otroke pripravljali pretežno mlečne zajtrke, kosila so se 

pripravljala v taki obliki, da so bila primerna za prehrano najmlajših.. 



V januarju smo pričeli uvajat v prehrano najmlajših podobne obroke, kot so jih imeli otroci 

višje starostne skupine, saj smo ocenili, da zaradi njihove starosti ni več potrebe po prilagojenih 

obrokih.  

 

 

1.2.  Dietni obroki 

Dietna prehrana se je v lastnih kuhinjah in centralni kuhinji pripravljala za tiste otroke, ki so na 

podlagi zdravniškega potrdila o medicinsko indiciranih dietah potrebovali izločevanje 

določenih živil. 

V letošnjem šolskem letu Vrtec Domžale obiskovalo 31 predšolskih otrok (od skupnih 865), ki 

so potrebovali dietno prehrano, kar predstavlja 3,5 % vseh otrok.   

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

kuhinjah:  

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

- v enoti Palček  za 8 otrok    

- v enoti Racman za 4 otroke  

 

Prilagojeni obroki so se potrebe predšolskih otrok pripravljali za naslednje medicinsko 

indicirane diete:   

 alergija na mleko in mlečne izdelke / 4 otroci 

 alergija na mleko, mlečne izdelke, jajca in izdelke, ki vsebujejo jajca /5 otrok 

 alergija na jajca in izdelke z vsebnostjo jajc / 6 otrok 

 alergija na jajca in izdelke z vsebnostjo jajc ter oreščke / 2 otroka 

 alergija na jajca in izdelke z vsebnostjo jajc ter oreščke in ribe / 1 otrok 

 celiakija / 2 otroka 

 alergija na oreščke ali arašide oziroma kombinacija obojega / 6 otrok 

 občutljivost na posamezna določena živila (jagode, banane, riž, ) /2 otroka 

 laktozna intoleranca /3 otroci  

 

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

pripravljala  dietne jedilnike za najpogostejše diete in nekatere individualne diete. Živila za 

dietno prehrano sem nabavljala predvsem v specializiranih prodajalnah z dietno prehrano, nekaj 

pa v okviru javnih naročil. Načrtovanje dietne prehrane je potekalo v sodelovanju s starši, 

vzgojiteljicami in kuharji, ki pripravljajo dietne obroke.   

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

posameznih proizvajalcev o vsebnosti alergenov v živilih.   

 

2.  NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA PREHRANE 

 

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

da prehrana v vrtcu:  

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

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

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

55% delež ogljikovih hidratov, 20-30% maščob, 10-15 % beljakovin  in dovolj vlaknin, 

vitaminov in mineralov; 

 se držimo načela pestrost in visoke kvalitete živil; 

 če je le možno, dajemo prednost kvaliteti pred ceno; 



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

 izbiramo živila,  ki so  primerna letnemu času;  

 živila pretežno nabavljamo sproti in sveža; 

 se izogibamo prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem; 

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

pripravimo brezmesni obrok; 

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

 v vsakodnevno prehrano redno vključujemo priporočene količine mleka in mlečnih 

izdelkov;  

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

zdravju; 

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

 v vseh enotah so poleg rednih obrokov na razpolago jabolka;  

 pri pripravi obrokov uporabljamo samo naravne začimbe; 

 prednost dajemo izdelkom brez vsebnosti aditivov;   

 peciva pretežno pripravljamo v domačih kuhinjah;   

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

parno konvekcijski peči namesto cvrtja);  

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

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

kruha (ajdov, ržen, črn, ovsen, pirin, kamutov, ječmenov, prosen, polnozrnat…);  

 belo moko deloma nadomeščamo s polnozrnato ali pirino moko;  

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

uporabi margarin; 

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

 zmanjšujemo količino sokov. Od sokov občasno ponudimo predvsem sokove brez 

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

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

smernicami; 

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

skupin živil. 

  

TUDI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU SMO NA PODROČJU PREHRANE 

USPEŠNO DOSEGLI VSE ZASTAVLJENE CILJE: 

V prehrano otrok smo vključili 17 %  delež živil (preračunan v kg) ekološke pridelave,  iz 

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

mesni izdelki, piščančje meso in izdelki, različno sadje in zelenjava, vložena zelenjava, različna 

žita in  testenine, Crispy hrustljave kruhke, žitne kosmiče, sokove, med, jajca, marmelado ipd. 

in 32 % delež živil iz nacionalnih shem kakovosti, kot so izbrana kakovost, integrirana 

pridelava, zaščiteno geografska označba.   

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

pridelovalcem in potrošnikom vodijo v bolj varno in zdravo prehranjevanje in vzdržujejo 

»kondicijo« posameznika in lokalnega gospodarstva. Hrana iz naše bližine ima višjo 

hranilno vrednost, vsebuje več vitaminov in pomeni manjšo obremenitev za okolje. Zato 

sem se povezala s kmetijami, ki nam dobavljajo nekatera ekološka živila, ki jih 

pridelajo same : jajca, rdeča pesa, različni žitni zdrobi, kosmiči in kaše, junčje meso in 

mesni izdelki, piščančje meso, marmelada, mleko in  mlečni izdelki. 

http://lokalna-kakovost.si/kupujmo-domace-podprimo-lokalno-gospodarstvo/


Obsežno smo vključevali sezonsko zelenjavo, pridelano na okoliških kmetijah i in  lokalno 

pridelano sadje. Vsaj enkrat tedensko smo imeli pri zajtrku domače nehomogenizirano 

mleko iz kmetije Jamšek iz Most pri Komendi in 1-2 x mesečno domač probiotični jogurt, 

občasno pa še domačo skuto in domač sveži sir iz dveh kmetij, domača jajca pašne reje, 

ekološko goveje meso  ipd. Dvakrat smo vključili v obrok tudi nojevo meso, vzrejeno v 

lokalnem okolju in bili smo  veseli, da so ga otroci zelo dobro sprejeli. Pri pripravi obrokov 

uporabljamo izključno  sol iz Piranskih solin ter goveje meso izbrane kakovosti Ocenjujem, 

da je v prehrani minimalno 80 % živil slovenskega porekla od slovenskih 

proizvajalcev. 

 Tudi v letošnjem letu skrbimo za to, da v obroke vključujemo minimalne količine 

sladkorja in soli.  

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

vode ter uživanju svežega sadja. 

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

brez mesa, zelenjavni krožniki pri zajtrku, zelenjavne juhe, solate iz raznovrstne 

zelenjave..).   

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

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

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

obrokih in tako posredno zmanjšali negativni vpliv na okolje.  

 Skrb je posvečena tudi temu, da z vso hrano ravnamo odgovorno s ciljem, da se zavrže čim 

manj hrane, vendar menim, da bi lahko na tem področju prispevali tudi več.  

3. DELO ORGANIZATORJA PREHRANE V LETU 2021/22:  

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

moje delo zajemalo naslednje naloge:  

 spremljanje izvajanja dogovorjenega zdravstveno-higienskega režima v kuhinjah;  

 priprava  mesečnih jedilnikov; 

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

brez mleka, jajc in oreščkov, brez rib, celiakija, nekatere individualne diete…); 

 dnevno naročanje vseh živil za vse kuhinje na podlagi normativov;   

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

v dislociranih enotah; 

 občasno sodelovanje z vodjo prehrane v OŠ Dragomelj in kuharskim osebjem v enoti 

Racman;  

 v sodelovanju z zunanjo pravno svetovalko sem izvedla JN za sukcesivno dobavo živil za 

obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12.2023, pri čemer sem upoštevala novo Uredbo o ZeJN z 

določanjem ciljev o doseganju min. 15 % deleža ekoloških živil in min. 20 % deleža živil 

iz nacionalnih shem kakovosti;  

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

Domžale; 

 priprava in oddaja podatkov o porabi živil iz vseh sklopov JN na Portal javnih naročil za 

obdobje od julija do septembra. Za zadnje tromesečje v letu teh podatkov ni bilo več 

potrebno oddajati.  

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

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

izvajanje inventur mesečnih zalog živil in posredovanje mesečnih podatkov 

računovodstvu; 

 kontrola nad cenami dobavljenih živil v skladu z javnimi naročili; 

 sodelovanje z dobavitelji, po potrebi posredovanje reklamacij; 



 pridobivanje novih dobaviteljev, predvsem za dobavo ekoloških živil ter lokalno 

pridelane hrane;  

 spremljanje organizacije priprave, razdeljevanja in uživanja obrokov, dopolnjevanje in        

spreminjanje; 

 svetovanje in strokovna pomoč kuhinjskemu osebju;  

 izvedla  sem inventuro osnovnih sredstev v kuhinji enote Gaj; 

 organizacija nadomeščanja kadrov ali spremenjene organizacije dela v kuhinjah zaradi 

velikih odsotnosti zaposlenih v kuhinji, predvsem zaradi epidemije s Covid 19;   

 razporejanje kuhinjskega kadra za delo po različnih enotah med poletnimi dopusti;  

 sodelovanje pri organizaciji različnih prireditev v zavodu; 

 priprava ankete o prehrani za strokovne delavke in analiza ankete;  

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

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

(sodelovanje s starši, vzgojiteljicami, kuharji, ki pripravljajo dietne obroke, nabava 

dietnih živil ipd.);  

 nabava drobnega kuhinjskega inventarja in predlog nabave potrebne kuhinjske opreme za 

vse kuhinje (pomivalni stroj v kuhinji Palček, generalne obnova lupilca krompirja, nabava 

rezervnih delov za univerzalni kuhinjski stroj.  

 skladno z Načrtom o prezračevanju skrbim za redno vzdrževanje prezračevanja v 

kuhinjah v vseh enotah Vrtca Domžale;  

 priprava izračuna normativov za število zaposlenih delavcev v posameznih kuhinjah; 

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

računovodstvom; 

 priprava analize o deležu nabave ekoloških živil in deležu živil iz nacionalnih shem 

kakovosti za prve štiri mesece, vse izraženo v kg. 

 priprava kriterijev za oceno redne delovne uspešnosti za delavce v kuhinji;  

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

UVHVVR;  

 redno spremljanje informacij v zvezi z epidemijo Covid-19;  

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

vrtcev; 

 mentorstvo študentki sanitarnega inženirstva pri izvajanju prakse v trajanju  v obdobju od 

julija do septembra 2022. 

 ostala dela po navodilih ravnateljice. 

 

3.1.  Izvedba projektov pri prehrani otrok 

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

področju prehrane:  

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

pridelani in  ekološki hrani.  

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

tipične slovenske jedi in tudi vsa živila, ki smo jih lahko dobili, so bila slovenskega porekla. 

 V »Tednu otroka« od 4.10. – 8.10.2021 sem pripravila jedilnik z najljubšimi jedmi, ki so 

jih izbrali otroci druge starostne skupine iz enote Palček.   

 »Tradicionalni slovenski zajtrk» -  izvedli 17. 11. 2021.  

 »Slavnostno kosilo…« - izvedli 22. 12. 2021. 

 »Kosilo na prostem«, izvedeno 14. 6. 2022.   



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

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

 Svetovni dan hrane, 16. 10. 2021, izveden 15. 10. 2021 

 Svetovni dan zdravja, 7. 4. 2022 

 Svetovni dan zemlje, 22. 4. 2022 

 Svetovni dan čebel, 20.5. 2022. 

 

 

3.2. Zagotavljanje varne prehrane  (HACCP sistem) 

 

V centralni kuhinji, lastnih  in  razdelilnih kuhinjah imamo vzpostavljen notranji nadzor po 

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

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

da se prepreči kakršnokoli tveganje, povezano s prehrano in zdravjem otrok.   

Kot odgovorna oseba HACCP sem: 

 sproti urejala in dopolnjevala vso dokumentacijo v skladu z zakonodajo in novostmi za vse 

kuhinje.  

 seznanjala zaposlene v kuhinjah z novostmi na področju živil in prehrane;   

 ob epidemiji bolezni Covid 19 sem zaposlene v kuhinjah nadzorovala nad izvajanjem 

predpisanih higienskih ukrepov;   

 v skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 sem stalno dopolnjevala seznam vseh jedi, ki jih 

ponujamo v okviru redne prehrane in vsebujejo alergene, ki povzročajo alergije ali 

preobčutljivost;  

 spremljala manipulacijo z živili od nabave do razdelitve hrane in svetovala za odpravo 

pomanjkljivosti;  

 teoretično usposabljala osebe za delo v kuhinji, novo zaposlene in tiste, ki so nadomeščale 

zaposlene v kuhinjah;  

 kontrolirala HACCP evidence in ob morebitnih nepravilnostih svetovala zaposlenim;  

 kontrolirala in svetovala nad zdravstveno higienskim režimom v kuhinjah;  

 svetovala zaposlenim v kuhinjah glede pravilnih postopkov prevzema, priprave, delitve, 

ravnanja z odpadki, deratizacijo in drugih postopkov v zvezi z varnostjo hrane;  

 spremljala in analizirala zapisnike inšpekcijskih pregledov in odločb zdravstvenega 

inšpektorata;  

 letno HACCP usposabljanje za vse zaposlene v kuhinjah sem organizirala v sklopu 

izobraževanja »Medicinsko indicirane diete s poudarkom na pripravi diet v šolah in vrtcih«, 

katerega del so bile tudi teme s področja varnosti hrane.    

 

Poleg internega nadzora imamo tudi pogodbo z NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, 

okolje in hrano), ki opravlja zdravstveno higienski pregled v kuhinjah. Letos so  opravili 

zdravstveno higienski pregled vseh kuhinj, odvzeli vzorce hrane in brise na snažnost za 

mikrobiološke analize in sicer po dvakrat v centralni in lastnih kuhinjah, enkrat pa v razdelilnih 

kuhinjah. V skoraj vseh kuhinjah je bil ugotovljen vzoren zdravstveno higienski režim in prav 

tako ustrezno vodenje internega notranjega nadzora po sistemu HACCP z vso vodeno 

dokumentacijo. Vsi ti rezultati so pokazatelji, da imamo v kuhinjah odgovorno kuharsko 

osebje, ki dnevno skrbi, da otroci in zaposleni v vrtcu uživamo dobro, zdravo in predvsem 

varno hrano. 

 

 



3.3. Sodelovanje  z vodstvom, vzgojnim in kuharskim kadrom vrtca 

Sodelovanje z ravnateljico in pomočnicama ravnateljice je potekalo zaradi epidemije s Covid-

19 predvsem na daljavo, preko el. pošte in telefona. Zaradi odloka o omejitvi združevanja v 

notranjih prostorih, sem bila nekaj časa tudi omejena z obiski po enotah. Z vzgojnim kadrom 

sodelujem občasno po potrebi. Z vodji obeh večjih kuhinj in ostalim kuhinjskim osebjem 

sodelujem sprotno.  

3.4. Usposabljanje in izobraževanje    

V šolskem letu 2021/2022 sem se udeležila naslednjih izobraževanj. Vsa izobraževanja so bila 

izvedena na daljavo.  

 Spremembe zakona o javnem naročanju in uredbe o zelenem javnem naročanju, 5. 10. 

2021, izvajalec Brigita Vodušek.  

 Medicinsko indicirane diete s poudarkom na pripravi diet v šolah in vrtcih, 

16.12..2021, izvajalca doc. dr. Evgen Benedik, univ. dipl. ing. živ. teh. in Tatjana Kruder, 

univ. dipl. ing. živ. tehn.  

 Brezglutenska akademija, maj in junij 2022 v trajanju 6 dni, izvajalec Društvo Celiac 

Slovenija.  

 Splošna Uredba o varstvu podatkov (GDPR), junij 2022;    

 aktivno sodelovanje v Aktivu organizatorjev prehrane in zdr. hig. režima ob-ljubljanske 

regije, sodelovanje v delovni skupini aktiva pri pripravi koncepta zagotavljanja kulture 

varnosti hrane v skladu z novo zakonodajo.   

 samoizobraževanje preko medijev, strokovne literature ter interneta.  

 

3.5. Izobraževanje zaposlenih v kuhinjah:  

 HACCP IZOBRAŽEVANJE  s poudarkom varnosti priprave dietne prehrane sem 

za vse zaposlene organizirala v sklopu izobraževanja Medicinsko indicirane diete s 

poudarkom na pripravi diet v šolah in vrtcih, ki je bilo izvedeno v prostorih Vrtca 

Domžale 16.12.2021. Udeležili so se vsi zaposleni v kuhinjah. 

 Brezglutenska akademija z zaključnim izpitom, v trajanju 6 dni  po 1,5 ure, maj in junij 

2022. Udeležili so se jo kuharji: Miha Uršič, Erika Prašnikar, Nataša Nikolić, Urša Vajde 

in  Petra Rozman. 

 

 

 

Org. prehrane     

                                                                                                      Simona Klarič, univ. dipl. ing. 

živ. teh. 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



ANALIZA DELA OGANIZATORK ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA 

REŽIMA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022  

Lucija Lapanja 

 

ANALIZA DELA ORGANIZATORKE ZDRAVSTVENO- HIGIENSKEGA REŽIMA ZA 

ŠOLSKO LETO 2021/2022 

ORGANIZACIJA 

V šolskem letu 2021/2022 sem na področju zdravstveno-higienskega režima skrbela za 47 

oddelkov na 8 dislociranih enotah, v katere je bilo vključenih 867 otrok. 

Organizatorka zdravstveno higienskega režima je organizirala in izvajala naloge na podlagi 

veljavnih zakonskih predpisov s področja preventivnega zdravstvenega varstva ter na podlagi 

navodil in priporočil strokovnih institucij, zlasti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

 

Delo organizatorja zdravstveno – higienskega režima je zajemalo: 

 Spremljanje in nadzor nad izpolnjevanjem zdravstveno higienskih zahtev v vrtcu 

 Skrb za preprečevanje in obvladovanje nastanka otroških nalezljivih bolezni (svetovanje 

strokovnim delavkam in izdelava obvestil za starše). 

 Svetovanje zaposlenim kako ravnati ob pojavu nalezljivih boleznih, epidemijah, ukrepi 

ob izjemnih situacijah (obveščanje staršev, strokovnih delavk, kuharic in čistilk) 

 Vodenje evidenc pojavnosti Covid-19 po enotah, cepljenje in redno tedensko testiranje 

zaposlenih. 

 Občasno izvajanje nadzora nad osebjem, ki čisti prostore vrtca, svetovanje čistilkam in 

izvajanje ukrepov za izboljšanje zdravstveno – higienskih pogojev v vrtcu. 

 Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, sanitarnega in sanitetnega materiala, zaščitne 

opreme za vse enote ter vodenje evidence porabe po enotah. 

 Predlaganje in uvajanje novosti ter izboljšave pri postopkih del na higienskem področju. 

 Organiziranje predhodnih in obdobnih zdravniških pregledov v dispanzerju medicine 

dela, prometa in športa Kamnik. 

 Kontakti z dobavitelji in po potrebi podajanje reklamacij glede dobavljenega materiala. 

 Vse leto sem sodelovala z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Zdravstveno 

inšpekcijo RS, Lekarno Domžale, Zdravstvenim domom Domžale in Zdravstvenim 

domom Kamnik. 

 Vodenje evidenc karanten v skupinah in enotah tekom celega leta. 

 Vodenje evidence poškodb otrok in zaposlenih ter primerno ukrepanje. 

 Sodelovala z vodstvom in s strokovnim kadrom vrtca: ravnateljico, pomočnicama 

ravnateljice, vodjami enot (seznanjanje s problematiko ZHR, naročanje potrebnih 

sredstev, iskanje rešitev in odgovarjanje za reševanje nastalih situacij). 

 Sodelovanje z odvetnikom ob ponovnem odpiranju javnih naročil za izbiro dobaviteljev 

čistilnega in higienskega materiala. 

 Aktivno sodelovanje v skupini OPZHR in se udeležba na obljubljanskih aktivih, ki sta 

bila organizirana v septembru 2021 (preko videokonference) in aprilu 2022. 

 Udeležba na delavnici na temo promocije zdravja na delovnem mestu v maju 2022. 

 Udeležba na izobraževanju Vključitev otrok v vrtec po prebolelem Covid in drugih 

nalezljivih boleznih, ki ga je organiziral NIJZ v marcu 2022. 



 

VARNOST IN ZDRAVJE OTROK 

Koronavirus (SARS-CoV-2) 

Tudi letošnje šolsko leto je bilo zaznamovano s pojavljanjem koronavirusa (SARS-CoV-2) po 

enotah vrtca, kar je močno obremenilo delovanje znotraj skupin. 

Po pojavu primerov okužbe s COVID-19 v skupinah otrok, sem s pomočjo strokovnih delavk 

in vodstva vodila evidenco pojavljanja okužb s Covid-19 in skrbela, da so zaposleni izvajali 

vse ukrepe za preprečitev nadaljnjega širjenja okužb. Obveščala sem starše o pojavu okužbe s 

Covid-19 v skupini njihovega otroka in odgovarjala na vprašanja, ki so jih imeli. 

Evidence oseb s potrjeno okužbo smo pošiljali na Nacionalni inštitut za javno zdravje, kjer so 

pripravili Izjave o karanteni na domu.   

Ob uvedbi samotestiranja sem sestavila Protokol samotestiranja za osebe, ki opravljajo vzgojni-

izobraževalno dejavnost v Vrtcu Domžale in se po enotah vrtca udeležila prvega testiranja z 

zaposlenimi. 

S pooblastilom v.d. ravnateljice sem opravila preglede izpolnjevanja PCT pogoja po enotah 

Vrtca.  

Pripravila sem obvestila za zaposlene in starše o ukrepih, ki se jih moramo držati  za ohranjanje 

zdravja otrok in vseh zaposlenih. 

V letošnjem šolskem letu smo mesečno beležili število obolelih in odrejene karantene znotraj 

skupin. 

Bolezni   

Kljub temu, da je pojav korone zajemal večji del nalezljivih bolezni v vrtcu, pa smo si zadali 

cilj, da poostrimo nadzor nad zdravstvenim stanjem otrok in zaposlenih v vrtcu. Obolenja smo 

zajezili že na samem začetku in sicer tako da smo zjutraj zavračali otroke, ki so imeli znake 

bolezni oziroma smo jih ob pojavu znakov obolenja prepustili v oskrbo staršem. To bo ostala 

stalnica tudi v prihajajočem šolskem letu, saj le tako lahko zmanjšamo obolenja in preprečimo 

širjenje po posameznih mehurčkih. 

Tekom šolskega leta sem vodila Evidenco nalezljivih bolezni v vrtcu. Dejansko število 

nalezljivih bolezni in obolelih otrok se verjetno razlikuje od prikazanih podatkov, predvsem 

zaradi vprašljivega javljanja pojava nalezljive bolezni tako s strani staršev, kot tudi s strani 

strokovnih delavk. 

V šolskem letu 2021/2022 so strokovne delavke 140 krat javile pojav nalezljive bolezni v 

skupini. Skupno je bilo v vseh enotah glede na javljene podatke obolelih 285 otrok. Koronavirus 

in karantene so izvzete iz evidence. 

Največkrat so bila javljena obolenja v mesecu oktobru in sicer 41 krat, obolelih je bilo 93 otrok, 

sledi mesec september, ko je bilo javljenih 19 krat, obolelih pa kar 57 otrok. 

Pojavljanje nalezljivih bolezni po mesecih je razvidno iz slike 1. 



 

Slika 1: Pojavljanje nalezljivih bolezni po mesecih v šolskem letu 2021/2022 

Tekom šolskega leta smo imeli več primerov noric (61 obolelih otrok). Pojavljal se je tudi 

prehlad (53 obolelih otrok), bruhanje in/ali driska (50 obolelih otrok). Predvidevali smo, da 

zaradi nenehnih temperaturnih sprememb in slabše imunske odpornosti, ko so se otroci po 

prebolelem koronavirusu vračali nazaj v vrtec.  

Sledil je pojav vročine. V vrtcu so se pojavila še naslednja obolenja: vnetje ušes, trebušna 

viroza, laringitis, vnetje oči,… Od zajedavcev so bili javljeni primeri ušivosti in podančic. 

Podatki so razvidni iz slike 2. 

 

Slika 2: Pojavljanje posameznih obolenj v šolskem letu 2021/2022 

Varnost 

Za strokovne delavke in starše sem pripravila obvestilo o projektu Varno s soncem in navodila 

za dnevno spremljanje UV indeksa. 
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ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM V VRTCU 

Čiščenje prostorov vrtca 

Vrtec Domžale ima v svojih enotah zaposlenih 12 čistilk, od katerih jih je 6 zaposlenih na 

delovnem mestu za polni delovni čas, 6 pa za krajši delovni čas (2, 4, 6 ali 7 ur). 

Izvajala sem interni nadzor in kontrolo čiščenja, pregledala sem prostore in delo čistilk med 

samim delom, ustreznost izpolnjevanja evidenc, opremljenost in urejenost čistilnih vozičkov in 

shramb s pripomočki. V primeru težav pri čiščenju ali pomanjkljivostih, smo se pogovorili o 

ustreznih rešitvah, ki se jih bodo v nadaljnje posluževale. 

V času epidemije se je dnevno razkuževalo površine, ki so na dosegu otrok (kljuke, pipe, 

stikala). 

Skupni delovni sestanek letos zaradi koronavirusa ni bil organiziran, v avgustu planiramo 

zunanje izobraževanje. Z zaposlenimi sem se pogovorila ob internih nadzorih in na internih 

sestankih po enotah. 

Tekom leta sem opravljala nabave čistil, čistilnih pripomočkov, rezervnih delov, sanitarni in 

sanitetni material za vse enote po predhodnih naročilih (zbirniki po enotah za trimesečno 

obdobje).  

Bolniško odsotnost ali letne in izredne dopuste čistilk sem uskladila s čistilnim servisom. 

Legionela 

V novembru se je s strani NLZOH izvedlo vzorčenje tople in hladne vode na parameter 

Legionella v enoti Palček. Še naprej se redno in dosledno izvajajo preventivni ukrepi za 

preprečevanje legioneloz. 

Tehnično osebje redno mesečno preverja temperaturo vode na kontrolnih pipah in grelniku, kar 

se beleži na evidenčne liste. 

V juniju smo s hišniki posodobili Načrt za preprečevanje legioneloz za posamezne enote vrtca. 

Sodelovanje z vodstvom, strokovnimi in tehničnimi delavci 

Sodelovala pri razgovorih ob iskanju primernih kandidatov za čiščenje. 

Pogovor z vodstvom glede porabe materiala in pripomočkov, uvajanja novosti, organizacije 

različnih del, zastavljenih projektih in ciljih ter tekoči problematiki. 

Redna naročila in sprotno dogovarjanje o potrebnih nakupih in dobavi različnega materiala. 

Pogovor in mnenje o mesečnem naročanju zaščitne opreme iz proračuna Republike Slovenije. 

Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, rezervnih delov, sanitetnega in sanitarnega materiala za 

vse enote po predhodnih naročilih (zbirniki po enotah za trimesečno obdobje). 

Naročilo delovne obutve za zaposlene (kuhinja in čiščenje v marcu, strokovni delavci in uprava 

v maju). Naročanje zaposlenih v vrtcu na obdobne zdravniške preglede in vodenje evidence. 

                        

 Lucija Lapanja, 

                  Organizatorka zdravstveno-higienskega režima

                  





PREDLOG STRUKTURE ODDELKOV VRTCA 

DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

Obrazložitev:  

 

I. starostna skupina: 18 oddelkov z 250 otroki 

II. starostna skupina: 24 oddelkov z 521 otroki 

             kombinirani oddelki: 5 s 95 otroki 

 

  

Skupaj vključenih 5 otrok s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o usmeritvi oz. Zapisnika 

timskega sestanka Razvojne ambulante s CZO Domžale določen znižan normativ 

 

 

PALČEK:  **3-5 let heterogen oddelek (21) II. star. sk. – znižan normativ do polnega normativa 

za 2 otroka za 1 vključenega otroka s posebnimi potrebami 

                   * 5-6 let (skupina Zajci) homogen oddelek (24) II. star. sk.– znižan normativ do 

polnega normativa za 1 otroka za 1 vključenega otroka s posebnimi potrebami  

 

 

GAJ en oddelek: * 5-6 let homogeni oddelek (24) II. star. sk. – znižan normativ do polnega 

normativa za 1 otroka za 1 vključenega otroka s posebnimi potrebami 

 

 

KRTEK:  1-3 let heterogeni oddelek (12) (normativ 10+2) 

*5-6 let homogen oddelek (24)  II. star. sk – znižan normativ do polnega normativa za 1 otroka 

za 1 vključenega otroka s posebnimi potrebami 

 

 

RACMAN:  *5-6 let homogen oddelek (24) II. star. sk – znižan normativ do polnega normativa 

za 1 otroka za 1 vključenega otroka s posebnimi potrebami 

 
 

 

 


