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1. OPREDELITEV IN NAMEN DOKUMENTA 

 

 
 
Vsebina življenja in dela vrtca se določi z letnim delovnim načrtom. Predlog letnega delovnega načrta 

pripravi vodstvo vrtca v sodelovanju s strokovnimi delavkami in delavci, mnenje k temu predlogu pa poda 

tudi svet staršev.  

 

V letnem delovnem načrtu je določen obseg, vsebina in razporeditev obogatitvenih in dodatnih dejavnosti, 

projektov in drugih vsebin, ki so pomembne za uresničevanje zastavljenih ciljev, ki si jih je vrtec zadal v 

določenem šolskem letu. Opredeljeno je tudi delo svetovalne službe in drugih služb ter aktivnosti, s 

katerimi se vrtec vključuje v okolje, s katerimi vrtec zagotavlja zdrav razvoj otrok, oblike sodelovanja s 

starši, strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo 

pedagoški kader; raziskovalnimi institucijami, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne 

za uresničitev programa vrtca. 

 

Letni načrt je sprejet, ko ga potrdi Svet Vrtca. Vsebino letnega načrta določa zakon. Vsak oddelek vrtca 

pripravi svoj letni delovni načrt, ki je prav tako pomemben. Vzgojiteljica/vzgojitelj v sodelovanju s 

pomočnico/pomočnikom vzgojiteljice/vzgojitelja pripravi predlog, ki ga predhodno uskladi z usmeritvami 

vrtca in ga predstavi staršem na roditeljskem sestanku. Starši imajo možnost, da aktivno sodelujejo pri 

pripravi različnih vsebin in da podajo svoje predloge (aktivnosti, srečanja, praznovanja,…). Letni delovni 

načrti oddelkov so podlaga za oblikovanje Letnih delovnih načrtov enot, ki so priloga k  letnemu delovnemu 

načrtu Vrtca Jesenice. 

 

Finančna sredstva za izvajanje programa vrtca zagotavljajo starši in Občina Jesenice v skladu z zakonom. 

SPREMLJANJE IN REALIZACIJA LDN 

 

Izvajanje LDN spremljajo nosilci tekoče. Za celovito spremljanje uresničevanja LDN je odgovorna 

ravnateljica. (49. člen ZOFVI, pristojnosti ravnatelja) 

 

Način: poročanje na sejah Sveta Vrtca, na sejah Sveta staršev, vzgojiteljskih zborih 

Nosilci: ravnateljica, pomočnici ravnateljice 

Rok: stalna naloga 
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TEMELJNA IZHODIŠČA 

Vrtec Jesenice je javni vrtec in izvaja program predšolske vzgoje. Celotno dejavnost v vrtcu izvajamo v 

skladu z zakonodajo na področju predšolske vzgoje. Cilji in naloge Vrtca Jesenice so identični temeljnim 

nalogam vrtcev ter ciljem predšolske vzgoje, kakor jih opredeljuje Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96, s 

spremembami). 

Izhodišča za oblikovanje LDN pa so še: 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; 

 Odredba o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca; 

 Pravilnik o normativih in kadovskih pogojih za opravljanje dejavnosti pred.vzgoje; 

 Kurikulum za vrtce; 

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo; 

 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih. 

 

 

2. CILJI IN NALOGE 

 

 

DOLGOROČNI CILJI VRTCA: 

 

 Razvijanje pozitivne samopodobe otrok, spodbujanje samozavesti o integriteti vsakega 

posameznika. 

 Vzgajanje v duhu splošno priznanih moralno – etičnih norm ter medsebojno strpnost in 

spoštovanje drugačnosti. 

 Skrb za zdrav telesni, duševni in kulturni razvoj otrok. 

 Razvijanje komunikacijskih sposobnosti (verbalnih in neverbalnih). 

 Omogočanje strokovnega razvoja zaposlenih in spodbujanje v smeri doseganja visoke kakovosti 

izvajanja dejavnosti. 

 Ohranjanje tradicije in kulturne dediščine s poudarkom na domovinski vzgoji. 

 Seznanjanje z drugimi kulturami in širjenje človeškega obzorja. 

 E –asistent. 

KRATKOROČNI CILJI: 

 
 Kakovostno načrtovanje, povezovanje med oddelki in enotami; timsko delo. 

 Stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavc. 

 Nadaljevanje izvajanja že pričetih projektov in uvajanje novih. 
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 Uvajanje metod in oblik dela z otroki, ki so pomembni za okolje in trajnostni razvoj. 

 Aktivno vključevanje staršev v vzgojno - izobraževalni proces, partnersko sodelovanje. 

 Izboljšanje varnosti otrok na vrtčevskih igriščih. 

  Načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela preko e –asistenta. 

TEMELJNE NALOGE 

 
Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 12/96 s sprem.) določa temeljne cilje in naloge predšolske vzgoje. 

Naloga vrtca je pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke, skrbeti za izboljšanje kvalitete življenja družin 

in otrok ter ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

Želimo si, da bi bil naš program namenjen vsem predšolskim otrokom v Občini Jesenice in bi tako čim bolj 

celovito lahko uresničevali načelo enakih možnosti za otroke in starše. 

Glavni dokument, ki nas spremlja pri določanju ciljev in oblikovanju programov, je nacionalni dokument 

za področje predšolske vzgoje Kurikulum za vrtce (1999). 

PRIORITETNE NALOGE 

 

 Razvijanje samospoštovanja in pozitivne samopodobe pri otrocih in zaposlenih. 

 Razvijanje kvalitetnejših medsebojnih odnosov. 

 Dvig kakovost dela s starši z različnimi oblikami in metodami dela. 

 Vnašanje še več gibalnih aktivnosti. 

 Upoštevanje potreb za kvalitetno prehrano otrok. 

 Skrb za lastno telesno zdravje in zdrave zobe. 

 Varno vključevanje v promet. 

 Skrb za varnost. 

 

NAŠ VRTEC BO GRADIL NA TEM, DA BO: 
 

 Nudil varno in čustveno okolje, kjer se bo vsak otrok kot posameznik dobro počutil. 

 Razvijal ljubezen do življenja, veselje do odkrivanja in radost do drugih ljudi. 

 Odkrival svet čimbolj veselo in radostno, kjer bomo skrbeli za stike z okoljem ter s kulturno 

dediščino kraja. 

 Ustvarjal harmonične, demokratične odnose, sproščeno ozračje in zaupanje v ljudi. 

 Gradil na priznanjih in pohvalah. 

 Razvijal ljubezen do narave in ekološko zavest. 

 Ponujal dejavnosti, ki bodo nastajale na osnovi pobud otrok, vzgojiteljic, staršev ter zunanjega 

okolja. 
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3. PREDSTAVITEV VRTCA JESENICE Z ORGANIZACIJO DELA 

 

 

 
Ime: VRTEC JESENICE 
Sedež: CESTA CIRILA TAVČARJA 3a, JESENICE 
 
Enote:   Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 

Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3 a 

Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3 

Cilke Zupančič, Cesta Ivana Cankarja 4 e, Koroška Bela 

dislocirani oddelek Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44 

dislocirani oddelek Frančiške Ambrožič, Hrušica 55 a 

 
Vrtec Jesenice ima v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda štiri enote 

in dva dislocirana oddelka. Vrtec Jesenice je javni vrtec, katerega ustanoviteljica je Občina Jesenice. 

Dejavnost zavoda je vzgoja in varstvo predšolskih otrok. V tem šolskem letu smo oblikovali 36 oddelkov, 

delovali bomo na 6 lokacijah. 

Zaradi oddaljenosti vrtcev med seboj in zaradi boljše povezave so v  šolskem letu 2016/17 po sistemizaciji 

izbrane vodje enot, ki hkrati opravljajo svoje delo v oddelku. Organizacijske vodje so: Renata Seljak, Mateja 

Kovač Bernik in Diana Jug. 

Organizacijsko vodenje enote na C. C. Tavčarja 21 bo opravljala pomočnica ravnateljice v okviru svojih 

nalog, ki ima sedež v tej enoti. 

Z organizacijsko strukturo vrtca zagotavljamo enake možnosti za otroke in za starše, upoštevaje različnost, 

v vseh naših enotah. 

Delovni proces je organiziran v naslednjih službah: 

- pedagoško – strokovna služba, (organigram 2) 

- računovodsko – administrativna služba, (organigram 1) 

- prehransko in zdravstveno – higienska služba in 

- tehnično – vzdrževalna služba. (organigram 1) 

Delovni procesi v posameznih službah niso strogo omejeni in na izvedbeni ravni aktivnosti presegajo togo 

omejitev posameznega področja. 
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Organigram 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svet vrtca

Ravnatelj

1

Administrativno-
računovodska služba

(organizacijska enota)

Računovodja VI

1

Knjigovodja V

1

Poslovni sekretar VI

1

Vodja ZHR in 
organizator prehrane

1

Kuhar IV - vodja kuhinje

1

Kuhar IV 

5

Kuharski pomočnik II

5

Vzdrževalno-tehnična 
služba

Hišnik IV 

1

Vzdrževalec IV (II) 

1,5

Čistilka II 

6,5

Perica II 

1,5

Pomočnik ravnatelja

2

Vzgojitelj - vodja enote

3

Vzgojitelj

33

Pomočnik vzgojitelja

39

Svetovalna služba

psiholog 1

Logoped

1

Spremljevalec giballno 
oviranega otroka

2
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Organigram 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svet vrtca

Ravnatelj

pomočnik ravnatelja

enota AO, C. C. Tavčarja 21

14 vzg., 16 pom. vzg.

DO FA, Hrušica

2 vzg, 2 pom. vzg.

DO IK, Blejska Dobrava

1 vzg., 1. pom. vzg.

pomočnik ravnatelja

enota AO, C. C. Tavčarja 3a

1 vzg. z org. nalogami,

6 vzg., 7 pom. vzg.

enota JP, Tomšičeva 3

1 vzg. z org. nalogami,

5 vzg., 5 pom. vzg. 

enota CZ, Koroška Bela

1 vzg. z org. nalogami,

5 vzg., 6 pom. vzg.

svetovalna služba

(psiholog, logoped)
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ŠTEVILO OTROK PO STAROSTI (stanje 1. 9. 2016) 

 

Oddelki Število 
Otrok 

ŠC JP CZ AO IK FA 

1. starostno obdobje – homogeni oddelki 135 82 / 14 39 / / 

3-4 leta 57 19 19  19 / / 

kombinirani oddelki 43 24 / 19 / / / 

2. starostno obdobje – homogeni oddelki 130 / 42 44 20 24 / 

2. starostno obdobje – heterogeni oddelki 273 120 38 40 41 / 34 

Skupaj 638 245 99 117 119 24 34 

 

ŠTEVILO ODDELKOV, OTROK (stanje 1. 9. 2015) 

 

 enota Število oddelkov Število otrok 

Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 21 15 245 

Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 3 a 7 119 

Julke Pibenik, C. T. Tomšiča 3 5 99 

Cilke Zupančič, C. I. Cankarja 4 e 6 117 

Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44 1 24 

Frančiške Ambrožič, Hrušica 5 2 34 

Skupaj 36 638 

Vrtec 

Jesenice

6 ENOT
36 ODDELKOV

660 otrok

1. starostno obdobje

10 oddelkov

3 – 4 letni

3 oddelki
2. starostno obdobje

homogeni oddelki

6 oddelkov

heterogeni oddelki

14 oddelkov

6 STROKOVNIH 

AKTIVOV

3 kombinirani oddelki 
od tega eden polovični
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RAZPOREDITEV DELAVK IN DELAVCEV 

 
 
Enota  ANGELCE OCEPEK, CESTA CIRILA TAVČARJA 21 
 

 VZGOJITELJICE POM.VZG.  

 Viktorija Kokošinek Špela Kovač 1.star.obd. 

 Tanja Ručigaj Anka Presterel 1.star.obd 

 Nataša Ferjan Maja Robič 1.star.obd 

 Anita Plohl Ramanda Robič 1.star.obd 

 Vanja Kramar Jelka Hočevar 1.star.obd 

 Petra Žust Sabina Jakupović 1.star.obd 

 Silva Krašovec Anka Benčina kombiniran 

 Barbara Čop Nejc Škoda 3 - 4 

 Edina Mušić / kombiniran 

 Klaudija Zalokar/ Maja 
Rožič 

Petra Mlinarec 2.star.obd 

 Mateja Korošec Maja Jelovčan 2.star.obd. 

 Mateja Bergant Mihaela Klarić 2.star.obd. 

 Irena Rozman Ljiljana Leskovar 2.star.obd. 

 Tatjana Gričar Milojka Korbar 2.star.obd 

 Sonja Mally Mateja Slivnik 2.star.obd 

 
 
 
Enota  ANGELCE OCEPEK, CESTA CIRILA TAVČARJA 3 a 
 

 VZGOJITELJICE POM. VZG.  

1. Aleksandara Možina Marina Tutić 1.star.obd. 

2. Petra Pretnar Bogdana Šimnic 1.star.obd 

3. Nevenka Razinger   Jelena Tučen 1.star.obd 

4. Monika Kovač/ Irena 
Poklukar 

Miriam Kalan 3 - 4 

5. Mateja Hočevar Jasmina Mirtič 2.star.obd. 

6. Diana Jug  Jasna Koron 2.star.obd. 

7. Miljana Jeftenič Irena Pogačar Kranjc 2.star.obd. 

 
 
 
Enota  JULKE PIBERNIK, CESTA TONETA TOMŠIČA 3 
 

 VZGOJITELJICE POM. VZG.  

1.  Alenka Pozvek  Mojca Jeklič 3 - 4 

2. Janja Debeljak Urška Poklukar 2.star.obd. 

3. Diana Kesič/ Mojca 
Tolo 

Špela Ropret 2.star.obd. 

4. Renata Seljak Mojca Čufer 2.star.obd. 

5. Gabrijela Koranter Rosvita Lipičar 2.star.obd 
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Enota  CILKE ZUPANČIČ, CESTA IVANA CANKARJA 4e, KOROŠKA BELA 
 

 VZGOJITELJICE POM.VZG.  

1. Nina Ulčar Ines Vukalić 1.star.obd. 

2 Barbara Koblar Marinka Vavtar kombiniran 

3. Melinda Žvan Anda Cuznar 2.star.obd. 

4. Petra Kovač Jasenka Tomašević 2.star.obd 

5. Aleksandra Debenec Aleš Truhačev 2.star.obd. 

6. Mateja Kovač Bernik  Urban Trček 2.star.obd. 

 
 
DISLOCIRANI ODDELEK IVANKE KRNIČAR, BLEJSKA DOBRAVA 44 
 

 VZGOJITELJICA POM.VZG.  

2. Marjana Jakopič Mojca Klinar 2.star.obd. 

 
 
DISLOCIRANI ODDELEK FRANČIŠKE AMBROŽIČ, HRUŠICA 5 
 

 VZGOJITELJICE POM.VZG.  

1. Gorica Stevanović Edina Smolej 2.star.obd. 

2.  Tatjana Sabolić  Anita Svetina 2.star.obd 

 
Za sočasnost: Mojca Dimitrov, Tatjana Stećuk, Romana Marguč, Tajda Žnidaršič / Monika Rozinger 
 
 
 
TEHNIČNI DELAVCI 
 

 IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO RAZPOREDITEV 

1. Mateja Avsenik kuhar IV,vodja kuhinje centralna kuhinja CZ 

2. Safeta Horozovič kuhar IV centralna kuhinja CZ 

3. Marko Šivic kuhar IV centralna kuhinja CZ 

4 Klemen Skoporec kuhar IV centralna kuhinja CZ 

5. Blaž Zupančič kuhar IV kuh.OŠ T.Čufar 

6. Stanka Vukić kuhar IV kuh.OŠ T.Čufar 

7. Marjeta Jan kuh.pomočnica II kuh.OŠ T.Čufar 

8. Mojca Bernot kuh.pomočnica II centralna kuhinja CZ 

9 Natalija Stanković kuh.pomočnica II centralna kuhinja CZ 

10. Mojca Otovič kuh.pomočnica II JP,C.T.Tomšiča 3 

11. Ismeta Jakupović kuh.pomočnica II  AO,C.C.Tavčarja 3a 

12. Snežana Soboljev kuh. pom.II –čistilka II disl.odd.IK,Bl.Dobrava 

13. Zdenka Režek čistilka II AO,C.C.Tavčarja 3 a 

14 Petra Baumkircher čistilka II  JP C.T.Tomšiča3 

15. Marija Divjak/ Mirjana Knežević čistilka II - pericaII AO,C.C.Tavčarja 3a 

16. Suzana Jan čistilka II CZ,Cankarjeva 4 e 

17. Hava Zukić čistilka II AO,C.C.Tavčarja 21 

18. Anita Tišov kuh.pom. II – čistilka II dislo.odd. FA, Hrušica 

19. Vanja Horvat čistilka II AO,C.C.Tavčarja 21 

20. Lidija Stojčeva čistilka II AO,C.C.Tavčarja 21 
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21. Anka Stečuk perica II AO,C.C.Tavčarja 21 

22. Branko Lužnik hišnik IV-voznik vse enote 

23. Dušan Rozman vzdrževalec IV(II) vse enote 

24. Boris Pavlovčič vzdrževalec IV(II) vse enote 

 
Razporeditev tehničnih delavcev velja za šolsko leto 2016/17, vendar se zaradi različnih vzrokov (bolniške 
ali druge spremembe) lahko menja. 
 
 
UPRAVA 
 

 IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO 

1. Zdenka Kovač Ravnateljica 

2. Vlasta Ravhekar pomočnica ravnateljice 

3. Mateja Ban pomočnica ravnateljice 

4. Zvonka Setnikar računovodja VI 

5. Lidija Bremec materialni knjigovodja 

6. Mateja Kelih poslovni sekretar VI 

7. Neža Ajdišek svetovalna delavka, psihologinja 

8. Miroslava Ganter Logopedinja 

9. Barbara Dežman organizator ZHR in  vodja prehrane 

 
 

POSLOVNI ČAS 

 
Poslovali bomo preko celega leta od 1. januarja do 31. decembra, šolsko leto pa traja od 1. septembra do 

31. avgusta. 

Staršem bomo nudili usluge pet dni v tednu. V poletnih mesecih (julij, avgust) bodo poslovale enote glede 

na število prijavljenih otrok. Starši bodo tedaj otroke lahko pripeljali v navedene enote, ki poslujejo v 

poletnih mesecih. 

V času pred ali med prazniki  iterv poletnih mesecih sta dislocirana oddelka zaprta. 

 
Enote bodo glede na potrebe staršev v vrtcih odprti: 
 

Enota Dnevno odprt Letno odprt  

Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 od 5.00 do 16.00 od 1.9. do 31.8. 

Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja  3a od 5.30 do 16.00 od 1.9. do 30.6. 

Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3 od 5.30 do 16.00 od 1.9. do 30.6. 

Cilke Zupančič,Cesta I.Cankarja 4 e, 
Koroška Bela 

od 5.30 do 16.00 od 1.9. do 31.8. 

Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44 od 6.30 do 15.00 od 1.9. do 30.6. 

Frančišče Ambrožič, Hrušica 5 od 6.30 do 15.30 od 1.9. do 30.6. 
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September in prvo polovico oktobra se beleži prisotnost otrok v jutranjih urah (med 5. in  8. uro) in v času 

odhajanja otrok domov (med 14. in 16. uro) v intervalu 15 minut. Urnik poslovanja posamezne enote se 

lahko spremeni, v kolikor se pokaže potreba staršev in v kolikor so za spremembo prijavljeni in dejansko 

prisotni  vsaj trije (3) otroci. 

URNIKI DELA 

 
Urnik dela vseh zaposlenih je usklajen s potrebami vrtca in je v celoti prilagojen potrebam staršev. V večini 

enot so v času sprejema in oddaje otrok prisotne pomočnice vzgojiteljice, vzgojiteljice pa so prisotne v 

času, ko je v vrtcu največ otrok. Na urnik dela vzgojnega osebja delno vpliva tudi izdelan letni plan dela 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, kjer so časovno opredeljeni: pogovorne ure, srečanja s starši, 

vzgojiteljski zbori, strokovni aktivi, načrtovanje v tandemu, izobraževanja, drugo delo. 

 

Delovni razpored strokovnih delavcev je viden na oglasni deski v pedagoški sobi vrtca v posamezni enoti, 

urniki dela se hranijo tudi na upravi. 

 

Delavci v računovodsko-administrativni službi so na delu  prisotni od 7. do 15. ure, v torkih do 16. ure, ob 

petkih do 14. ure. Možnost fleksibilnega dela je v razponu ene ure. 

Prav tako je prisotnost na delu ravnateljice in pomočnic ravnateljice praviloma od 7. do 15. ure, v torkih 

do 16. ure, ob petkih do 14. ure. Možnost fleksibilnega dela je lahko premakljiv glede na ostale obveznosti  

v razponu ene ure. 

 

Zaposleni v kuhinji praviloma opravljajo delo od 5.30. do 13.30 ure. Glede na potrebe dela se delovni čas 

uskladi po nalogu organizacijske vodje. Možnost fleksibilnega dela je v razponu ene ure. 

Hišniki so na delu prisotni praviloma od 6. do 14. ure. Glede na izredne potrebe se delovni čas lahko 

spremeni. 

Vse čistilke svoje delo opravljajo v popoldanskem času od 14. do 22. ure. 

 

Za vse zaposlene se vodi evidenca prihodov in odhodov, prav tako se vodi dnevna evidenca realizacije 

opravljenih ur. (Zakon o evidencah) 

Zbir vseh evidenc se hrani v enoti na C.C.Tavčarja 21. 
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DNEVNI RED 
 
Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelku zahteva tudi fleksibilni dnevni red. Pri sami organizaciji 

smo tako vezani le na zajtrk oz. malico in na kosilo, vendar tudi tu dopuščamo možnost odstopanja in se 

prilagajamo individualnim potrebam otrok. 

 zajtrk oz. malica: - oddelki od 1 – 3 let med 8.15 in 8.45, 

      oddelki od 3 – 6 let med 8.15 in 8.45, 

 kosilo:  - oddelki od 1 – 3 let med 11.00 in 11.30, 

- oddelki od 3 – 6 let med 11.30  in 12.30 

Izmenični oddelek  dopoldne: zajtrk oz. malica: med 8.15  in  8.45, 

                          kosilo: med 11.30  in 12.30 

      popoldne: kosilo  med 14. in 14. 30 

                         večerja :  med 18  in 18.30 

 

V oddelkih 1. starostnega obdobja bomo zagotavljali kontinuirano nego otrok, ob čemer se izvajajo vzgojne 

aktivnosti in postopno navajanje na samostojnost – tako pri sanitarno-higienskih navadah kot pri 

prehrambenih dejavnostih. 

 

 

4. PROGRAMI 

 

 

PROGRAMI GLEDE NA STAROSTNA OBDOBJA 

 
Vrtec Jesenice bo v tem šolskem letu, glede na potrebe staršev izvajal dnevni program.  

Program za otroke prvega starostnega obdobja: 

- od končanega porodniškega dopusta do tretjega leta otrokove starosti; 

Program za otroke drugega starostnega obdobja: 

- od tretjega leta otrokove starosti do vstopa v šolo 

Oblikovali smo homogene oddelke, heterogene oddelke in kombinirane oddelke. 

PROGRAM GLEDE NA TRAJANJE 

 
Dnevni program predšolske vzgoje (6 – 9 ur) se bo izvajal v vseh naših enotah v dopoldanskem času. V ta 

program so zajeti vsi otroci, ki so jih starši vpisali ob rednem vpisu v vrtec in ga potem obiskujejo do izpisa 

oziroma do vstopa v šolo. Obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. 

Oddelek vodita vzgojiteljica in pomočnik/ca vzgojitelja/ice. 
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5.  PREDSTAVITEV PROGRAMOV 

 

 
 
Kurikulum za vrtce jenacionalni dokument in pomeni strokovno podlago za delo v vrtcih. Kurikulum 

spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev in dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje delo v vrtcih z novimi 

teoretskimi pristopi in pogledi na zgodnje otroštvo. 

Programi, ki jih izvajamo imajo strokovno podlago v kurikulumu. Vzgojiteljice pripravijo program dela v 

oddelku in ga na prvem srečanju predstavijo staršem. 

 

Vzgojitelji delo planirajo tematsko ali projektno in načrt dela predstavijo na vidnem mestu. Starši imajo 

pravico biti seznanjeni z vsebinami dela v vrtcu, da se o tem z otrokom doma lahko pogovarjajo in 

nadgrajujejo. Metode in oblike dela strokovne delavke izbirajo glede na zastavljene cilje in razvojne 

značilnosti otrok. 

Cilji kurikuluma 

 Odprt in fleksibilen kurikulum. 

 Omogočiti otrokom, da prihajajo v vrtec ob različnem času. In kadarkoli pridejo, vedno vstopijo v 

vsebinsko dogajanje. Na nivoju vrtca obstaja nekaj dogovorjenih pravil glede prihajanja in 

odhajanja zaradi zagotavljanja obrokov prehrane. 

 Pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti. 

 Otrok ima možnost izbire igre in dejavnosti po lastni želji. Izbiro mu omogočajo različni kotički, ki 

otroku nudijo možnosti igranje vlog, govornega izražanja in navezovanja socialnih stikov. 

Najrazličnejši materiali, ki so na razpolago v kotičkih otrokaspodbujajo k raziskovanju in 

manipuliranju. 

 Večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in vsebine v nasprotju s skupinsko rutino. 

 Dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki in odraslimi. 

 Medsebojno spoštovanje, Otroci se navajajo na upoštevanje pravil, prisluhniti drug drugemu in 

spoznavajo, da s svojim ravnanjem vplivajo na druge otroke. 

 Rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu. 

 Rekonceptualizacija in reorganizacija  prostora in opreme v vrtcu. 

 Večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev. 

 Povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu. 

 Izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. 
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Kurikulum v središče postavlja otroka, njegove individualne in razvojne značilnosti ter posebnosti. 

Spoštovanje otroka, njegove drugačnosti in izbire so na prvem mestu. Skupaj načrtujejo dejavnosti in 

sooblikujejo prostor. Igrače in pripomočki za najrazličnejše dejavnosti, knjige in svoje izdelke, postavljajo 

in razporejajo po svojem okusu, dosegljivi so jim brez pomoči vzgojiteljic. Kotički so lahko stalni ali začasni, 

tako, da otroci lahko izbirajo in delajo v večjih ali manjših skupinah, sami ali v parih. Otroci naj bi sodelovali 

tudi pri oblikovanju pravil življenja v skupini. 

Naloga tima strokovnih delavk pa je organizirati aktivnosti, v katerih bodo otroci preko igre spoznavali 

področja kot so jezik, družba, narava, matematika, umetnost in gibanje. Področja se med seboj prepletajo. 

Otroci imajo možnost izbirati dejavnost, ravno tako pa imajo pravico do zasebnosti. Otrok ima možnost, 

da se umakne v tihi kotiček pred skupino, če želi biti sam. Kurikulum za vrtce prinaša upoštevanje pravic 

otroka iz Deklaracije o otrokovih pravicah. 

Načela uresničevanja ciljev kurikula 

 načelo demokratičnosti; 

 načelo odprtosti kurikuluma, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev v vrtcu; 

 načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma; 

 načelo omogočanja izbire in drugačnosti; 

 načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti; 

 načelo uravnoteženosti; 

 načelo strokovne utemeljenosti kurikuluma in pogojev za izvajanje le-tega; 

 načelo horizontalne in vertikalne povezanosti; 

 načelo sodelovanja s starši in okoljem; 

 načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja: 

 načelo kritičnega vrednotenja; 

 načelo razvojno-procesnega pristopa; 

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

 
Moralni razvoj, skrb za zdravje, varnost, prometna vzgoja do dejavnosti, ki se kot rdeča nit prepletajo 

skozi vsa področja in so del načina življenja in dela v vrtcu. 

Predlagane vsebine in dejavnosti predstavljajo možne poti in načine uresničevanja ciljev, ki jih vzgojitelj 

po svoji strokoni presoji vključuje v vzgojno-izobraževalni proces.  
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6. PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM 

IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO 

 

 
 
Posebno skrb v Vrtcu Jesenice namenjamo otrokom s posebnimi potrebami. V skladu z Zakonom o vrtcih 

in Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami za otroke, ki imajo odločbo ZRSŠ o usmeritvi, 

izvajamo program za predšolske otroke s prilagojenimi izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

V šolskem letu 2016/2017 je vključenih 14 otrok s posebnimi potrebami, za tri otroke pa postopek 

usmerjanja še teče. V skladu z odločbo jim dodatno strokovno pomoč (DSP) za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj nudijo mobilne specialne pedagoginje iz OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, 

surdopedagoginja  ZGN Ljubljana, logopedinja in svetovalna delavka. 

 

 
 Enota  

 
Dodatna strokovna pomoč 

Znižan 
normativ 

1.   AO 2 uri specialni pedagog  da 

2.  
 

AO 
1 ura specialni pedagog 
1 ura logoped 

da 

3. A 
 

AO 
2 uri specialni pedagog  
spremljevalec         

ne 

4. Z  CZ 2 uri specialni pedagog  da 

5.   FA 4 ure specialni pedagog  da 

6.   JP  2 uri specialni pedagog  da 

7.   ŠC 2 uri surdopedagog  da 

8.   ŠC 2 uri specialni pedagog  da 

9.  
 

ŠC 
1 ura specialni pedagog 
1 ura logoped  

da 

10. c 
 

ŠC 
1 ura specialni pedagog 
1 ura logoped 
Spremljevalec 

ne 

11.   ŠC  3 ure specialni pedagog  da 

12.  
 

ŠC 
1ura  specialni pedagog  
1ura logoped 

da 

13.   ŠC 2 uri specialni pedagog  ne 

14.   ŠC 2 uri specialni pedagog  da 

Št. ur 

 

 

25 specialni pedagog 
4 logoped 
2 surdopedagog 
 2 spremljevalca 

 

 

Strokovna skupina vrtca za vsakega otroka s posebnimi potrebami pripravi individualiziran program, v 

katerem so natančneje opredeljeni cilji, prilagoditve vzgojno-izobraževalnega dela in sodelovanje s starši. 

Člani strokovne skupine so vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, izvajalec dodatne strokovne pomoči, svetovalni 
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delavec in pomočnica ravnateljice. V delo strokovne skupine so aktivno povabljeni tudi starši, saj želimo v 

čim večji meri spodbuditi njihovo vključenost z namenom optimalnih spodbud za otrokov razvoj in 

napredek. Glede na otrokov napredek in razvoj se vsebina individiualiziranega programa spreminja tekom 

šolskega leta.  

 

Strokovna skupina na željo staršev aktivno sodeluje tudi z zunanjimi institucijami, v katerih je otrok 

obravnavan (v postopku usmerjanja z ZRSŠ, komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ZGN, ZD 

Jesenice, CSD …).  

 
 

 

7. CICIBANOVE URICE 

 

 
 
To so krajše dejavnosti, ki jih bomo organizirali za otroke, ki ne obiskujejo vrtca. Organizirali jih bomo v 

enoti, kjer bo največ prijav. Predvideno je 15 srečanj. Izvajale se bodo enkrat tedensko dve uri.  

Cicibanove urice bodo vodile strokovne delavke – interni razpis (podjemna pogodba).  

Program v celoti plačajo starši. Cena programa je preračunana na 12 otrok, odsotnost otroka se ne 

odračuna. 

 

 

 

8. VSEBINSKI PLAN - RDEČA NIT 

 

 

1. PEDAGOŠKA PREDNOSTNA NALOGA: 

 

Komunikacija - starši – vzgojitelj – otrok ter pozitivni odnosi v delovnem okolju 

Cilji: 

 Izboljšati sodelovanje med zaposlenimi in s tem tudi klimo na delovnem mestu 

 Dvig strokovnosti zaposlenih in omogočiti osebnostno rast zaposlenih 

 Izboljšati sodelovanje s starši in s tem vzpostaviti zaupljivejši odnos med strokovnim 

delavcem in otrokom - dvig kakovosti priprav na roditeljske sestanke, pogovorne ure .  
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2. VSEBINSKA NALOGA NA NIVOJU CELOTNEGA VRTCA 
 

Program etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju  
 

 
V program Etika in vrednote smo vključeni že tretje leto. 

Cilji programa so: 

 krepitev kompetence vzgojiteljev in učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgoji in 

izobraževanju 

 ozaveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, 

vrednotah in znanju 

 krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju. 

 podelitev certifikata in zastave o vključenosti vrtca ali šole v program »Etika in vrednote v vzgoji 

in izobraževanju« 

 

Ključna področja in vrednote so uravnotežene v celoto in so opredeljena v deset kompleksnih vrednot. To 

so: Znanje in modrost, Humanost, Življenje – narava-zdravje, Skrb za sočloveka, Pravičnost, Univerzalizem, 

Integriteta, Delo - ustvarjalnost, Tradicija, Kultura. 

 

V tem šolskem letu bomo poglabljali vsebine s področji Integriteta in Humanost. 

Usmeritev k integriteti označujejo odločitve in obnašanja, ki odražajo naslednje vrednote: poštenost, 

pogum, vztrajnost, vitalnost, skupna odgovornost, samodisciplina in čast. 

Usmeritev k humanosti pa označujejo svoboda, ljubezen, človeško dostojanstvo, strpnost, dobrota, 

prijaznost, osebna rast, optimizem, napredek. 

 

Projekt »Uživajmo v zdravju« 

Vključili smo se v projekt Uživajmo v zdravju, ki ga vodi MIZŠ in je financiran iz Programa Norveškega 

finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. V okviru projekta 

je bilo izvedeno izobraževanje za člane tima in na nivoju vrtca oblikovan akcijski načrt.  

Cilj:  

 oblikovati učinkovite pristope za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga s poudarkom na 

prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih in mladostnikih ter 

odraslih in zmanjšanju neenakosti v zdravju. 
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Projekt »V objemu besed« 

Nosilec projekta je PF Maribor, partnerski instituciji sta Filozofska fakulteta Maribor in Društvo Bralna 

značka slovenije –ZPMS. 

Cilj:  

 spodbujanje družinske pismenosti v predšolskem obdobju 

 

Program: Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS). 

Vrtec Jesenice sodeluje kot sodelujoči zavod v mreži, ki jo vzpostavi konzorcijski parter -  Srednja šola 

Jesenice. Program traja pet let v več fazah. 

Cilj: 

 Izvajanje vgojnoizobraževalnig aktivnosti z otroki priseljencev, ki se na novo vključujejo ali so že 

vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. 

 Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev VIZ. 

 

 

Program usposabljanja mentorjev praktičnega usposabljanja z delom  

 

Sodelovanje z MIZŠ in Srednjo šole Jesenice. Program traja pet let.  

Cilj: 

 Usposobiti stokovne delavce za uspešno mentoriranje dijakov in študentov 

 

 

9. PROJEKTI, KI SE BODO IZVAJALI V POSAMEZNIH ENOTAH 

 
 

 

Inovacijski projekt v sodelovanju z ZRSŠ: »Ustvarjamo prostor za vse«  

 
To je nadaljevanje lanskoletnega projekta.  Cilj, ki mu bomo sledili je spodbujanje vključevanja otrok in 

staršev iz drugih kulturnih okolij v dejavnosti vrtca. V tem šolskem letu so predvidene naslednje naloge: 

o otroški literarni junaki: staršem razdeliti anketno vprašanje Ali in katere otroške pravljične 

junake poznate iz literature drugih narodnostnih skupin 
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o otroška knjižnica: uredi se zbirka otroških knjig v tujih jezikih. Prošnjo za doniranje slikanic 

bomo  naslovili na različne ambasade. 

o Izposojevalnica didaktičnih igrač: didaktične igrače, ki spodbujajo učenje in razvoj jezika in 

so bile nabavljene v okviru projekta Pokukam drugam, da kaj novega spoznam. 

o Sodelovanje z drugimi institucijami: v okviru sodelovanja CSD Jesenice se bo koristila 

možnost sodelovanja s prevajalko. 

 

 

Projekt »Say hallo to the world – Pomahajmo v svet«  

 

V letošnjem šolskem letu smo  v projekt prijavili  pet oddelkov.   

Projekt »Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega otroke v vrtcih in šolah med seboj 

povezujemo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. 

Velik poudarek smo namenili predvsem spoznavanju kultur, običajev in načina življenja. Otroci si lahko 

pokažejo kako se igrajo, kakšne pesmi pojejo, v kakšnem okolju živijo, kakšno hrano jedo, kakšen jezik 

govorijo, itd. 

Namen projekta je, da otroke preko različnih, njim zanimivih dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo 

na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi 

potrebami, do starejših, itd. S tem bomo pripomogli h kakovostnejšemu življenju, večji solidarnosti in 

spoštovanju, še posebno sedaj, ko postaja svet vedno bolj odprt in dostopen. 

Cilji: 

 Ob spoznavanju ožjega in širšega  družbenega, naravnega in kulturnega okolja ter spoznavanju 

medkulturnih in drugih razlik, rešujejo probleme nestrpnosti, premagujejo  stereotipe, predsodke 

ter drug drugega osveščajo o pomembnosti čistega in zdravega okolja. 

 Skrb za socialno pravičnost. 

 Vključevanje v program, spoznavanje in odkrivanje domačega okolja in širšega sveta oblikuje pri 

otrocih narodno in državljansko zavest. 

 Otroci spoznavajo kako je zgrajena družba, se seznanjajo z različnimi funkcijami  bližnjega 

družbenega okolja, s poklici, delovnimi in kulturnimi okolji. 

 Možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami. 

 Otroci pri vključevanju v projekt razvijejo svojo kreativnost, ustvarjalnost, uporabljajo 

pridobljena  znanja na področju igre, gibanja, ustvarjanja. 

 Povezovanje med otroki iz evropskih in drugih držav in sklepanje novih prijateljstev. 
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 Spoznavanje in učenje varne uporabe računalnika in svetovnega spleta. 

 Promoviranje prostovoljstva, ekologije in humanitarnosti. 

 Učenje tujih besed oz. jezika. 

 Promoviranje domačega kraja in države Slovenije. 

 

 

Gozdni vrtec: izhodišče: Gozna pedagogika 

Učimo se, da bi vedeli; učimo se, da bi znali delati; učimo se, da bi znali živeti v skupnosti, učimo se biti 

(duhovna dimenzija). 

Cilj: 

 spoznavanje, da nas gozd uči živeti 

 čim več časa preživeti v gozdu ter ga spoznavati in doživljati preko vseh čutil 

 spoznavanje darov gozda, srečevanje z ljudmi, ki skrbijo za gozdove 

 odkrivati različne učne poti 

 vsaj enkrat tedensko časovno podaljševanje izvajanja dejavnosti v gozdu  

 
 

Planetu zemlja prijazen vrtec 
 
Od zrna do kruha 

 Cilj:  

 pridobivanje praktičnega in teoretičnega znanja o prehrani ter preizkus lastnih sposobnosti v 

pripravi kruha. 

 

V sklopu tega projekta bodo potekale še naslednje aktivnosti 

 ločevanje odpadkov - papir, embalaža 

 zbiranje zamaškov v humanitarne namene 

 odpadne baterije 

 prebiranje zgodbic o naravi 

 eksperimentalni kotički 

 očiščevalna akcija ob dnevu zemlje 

 posadili bomo svoje drevo 

 vrtički 
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Projekt: Socialne veščine in komunikacija skozi prosto igro s poudarkom  vključevanja otrok s 

posebnimi potrebami 

 

Cilji: 

 Razvijanje empatije pri otrocih. 

 Otrok pridobiva na samopodobi. 

 Otrok zazanava potrebe drugih. 

 Otrok preko igre pridobiva komunikacijske veščine. 

 

 
Z igro do prvih turističnih korakov »Potujem, torej sem« 
 
Cilj: 

 promocija turističnih vsebin, širjenje gostoljubne turistične zavesti med najmlajšimi  

in da otroci pri tem dejavno sodelujejo in raziskujejo 

 zavedati se svoje identitete in kulture kraja 

 
 

Zdravje v vrtcu 
 
Je program promocije zdravja, ki ga vodi NIJZ OE Ljubljana v nacionalnem programu Ministrstva za zdravje 

RS. Njegove naloge in usmerjenost k izboljšanju zdravja otrok in odraslih so pomembno vodilo pri delu 

OZHR.  

Naloge programa:  

 oblikovanje in predstavitev vrtcev kot zdravo in varno okolje  

 pomembnost vplivov v najzgodnejšem obdobju na zdravje v kasnejšem življenju  

 večanje pomena zdravja  

 preprečevanje in obvladovanje nastanka bolezni, k čemur stremi tudi vrtec, sestoji iz naslednjih 

sklopov:  

 zdravo prehranjevanje, telesna dejavnost.  

 privzgajanje dobrih higienskih navad, preprečitev prenosa infekcij v notranjem okolju, promocija 

cepilnih programov.  

 dobri medosebni odnosi med otroki in vzgojitelji, med samimi otroki, med samimi vzgojitelji, med 

vzgojitelji in starši; razvijanje pozitivne samopodobe; ozaveščanje o nasilju v družbi in družini; 

oblikovanje odnosa do škodljivih razvad.  
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Varno s soncem 
 
Je program promocije ozaveščanja o nevarnosti prekomernega izpostavljanja soncu, zaščita pred 

soncem, varna igra na prostem, ki ga vodi NIJZ OE  Celje, v sodelovanju z NIJZ OE Kranj. 

Vlogo koordinatorke bo prevzela vodja ZHR. 

Iz majhnega  raste veliko 

Cilj:  

 Vrtec se predstavi širši okolici 

 Povezovanje vrtca in družine  

 

Unicefov projekt punčka iz cunj 

Cilj: 

 Povezovanje vrtca in družine ter seznanitev s humanitarnostjo. 

 

Berem z brihto 

Cilj:  

 Seznanjanje s knjižničnim bontonom, približati otrokom in staršem otroško leposlovje,  

bogatenje besednega zaklada, izbrati primerno in ustrezno literaturo. 

 

Cici vesela šola 

Cilj:  

 uvajanje otrok  k pridobivanju informacij z utrjevanjem in preverjanjem znanja 

 

Varno v prometu 

Preko celega leta - obisk policista v vsaki skupini, pogovor z njim, seznanjanje s prometnimi predpisi za 

pešce,… predstavitev na Čufarjevem trgu – varno v prometu (vrtec, PP, OŠ, SPV) 

Cilj: seznanjanje z varnim vedenjem, se učiti živeti in ravnati varno, predvsem v prometu ter spoznati 

vlogo policista. 

 

Mali sonček 

Cilj:  

 obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi vsebinami organizator: Zavod 

za šport RS Planica 



Letni delovni načrt 2016/17 

24 
 

15. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

 
 

 
 

Obogatitvene dejavnosti se bodo izvajale integrirano z osnovnim programom in jih bodo deležni vsi otroci 

v skupini. Namenjeni so dopolnjevanju potreb in interesu otrok in staršev ter pestrejši izbiri vsebin. 

Obogatijo življenje in delo v oddelku. Strokovne delavke planirajo v posameznih enotah programe v skladu 

z interesi otrok in staršev. Vsebina programov je opredeljena v letnih načrtih posameznih enot. 

Gre za dejavnosti, kot so: 

Praznovanja: teden otroka, prihod jeseni, veseli december, pustovanje, kulturni praznik, praznovanje 

pomladi. 

Lutkovne predstave: predstave izvedene v prostorih vrtcev v izvedbi strokovnih delavcev vrtca. 

Obiski: Občinska knjuižnica Jesenice, gasilski dom, osnovne šole, Glasbena šola Jesenice, galerija Dolik, 

društva upokojencev, Dom Franceta Berglja, Muzej Jesenice, obiski staršev na njihovih delovnih mestih… 

Izleti: skupni izleti v bližnjo okolico, ki niso povezani z organiziranim  prevozom. 

Cilj: spoznati našo bližnjo okolico, gojiti prijateljske medsebojne odnose. 

Zaključne prireditve: izvedene bodo v vseh enotah, na igriščih vrtcev oziroma v bližnjih dvoranah. 

Pevski zborček: v enoti na C. C. Tavčarja 21 bo nadaljevala z vodenjem otroškega pevskega zborčka 

»Mehurčki« strokovna delavka Mateja Korošec. 

Folklorna skupina: 

V enoti na C. C. Tavčarja 21 bosta vodili folklorno skupino »Jab´čki«  strokovni delavki Tatjana Gričar in 

Ramanda Robič. 

Obisk dedka Mraza: obdarovanje otrok 

 

 

 

11. IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE 

 
 

 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 105. členu določa, da se strokovni delavci 

strokovno izobražujejo in usposabljajo. Cilj strokovnega spopolnjevanja je profesionalni razvoj in 

osebnostna rast strokovnih delavcev ter večja kakovost in učinkovitost celotnega vzgojno-izobraževalnega 

sistema (2. člen Pravilnika o strokovnem spopolnjevanju, izobraževanju in usposabljanju strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju). 
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Pri izvedbi izobraževanja in strokovnega spopolnjevanja bomo upoštevali: 

 programe v interesu zavoda vezane na prednostne naloge vrtca in enot; 

 predloge strokovnih delavcev; 

 interno izobraževanje – primeri dobre prakse; 

 gospodarno porabo finančnih sredstev, ki so v okviru letnega finančnega načrta namenjena 

izobraževanju. 

 

Izobraževanje in strokovno spopolnjevanje delavcev in delavk obsega: 

seminarji, strokovni posveti, mreži mentorskih vrtcev, predavanja, tematske konference, strokovne 

ekskurzije doma in v tujini. 

 

Ponujena  izobraževanja v obsegu 40 ur: 
 

 

Naslov izobraževanja izvajalec Udeleženci 

Etika in vrednote v izobraževanju Inštitut za etiko in vrednote 
Jože Trontelj 

strokovni delavci 

Kolegialno podpiranje s pomočjo veščin 
coachinga 

Skupina Primera strokovni delavci 

Komuniciranje z lutko Brane Vižintin strokovni delavci 

Petje v vrtcu                                       2016/17 
Poslušanje in izrazni gib v vrtcu      2017/18 
Glasbila v vrtcu                                   2018/19 

Dr. Inge Breznik strokovni delavci 

Tapkanje za preprečevanje izgorelosti 
učiteljev/vzgojiteljev in v podporo učečim 
se v stiski 

 strokovni delavci 

Mreža mentorskih vrtcev - Na otroka 
osredotočen kurikul in podpora odraslega 
pri otrokovem napredku 

ZRSŠ strokovni delavci 

Skupna je mladost ZRSŠ OE Kranj delavci vrtca 

Strokovna ekskurzija Vrtec Jesenice delavci vrtca 

 
 
 
Izobraževanja, ki so jih predlagali strokovni delavci v LDN enote: 
 

Naslov izobraževanja Izvajalec Predlagatelj 

Pomahajmo v svet »Say hello to the 
world« 

FINI zavod Radeče, delo za mlade FA, IK 

Koncept goznih vrtcev in šol pri 
praktičem delu z otroki 

 Gabrijela Koranter 

Temeljni postopki oživljanja in nujna 
stanja pri otrocih 

ZD Jesenice  JP, CZ 

Mlajši otroci in tuji jeziki ZRSŠ ŠC 
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Montessori pedagogika   Petra Mlinarec 

Mala zborovska šola Zavod za šolstvo RS Barbara Koblar 

NTC sistem učenja – Razvoj 
kreativnosti in funcionalnega znanja 

dr. Ranko Rajović A0 

Supervizija Marija Božič AO 

Otrok in mladostni z avtistično motnjo 
v VIZ 

ZGN Miroslava Gartnar 

Joj, moj glas CKSG Portorož Miroslava Gartnar 

Večjezičnost in medkulturnost v vrtcu 
– vključevanje otrok iz ranljivih skupin 

Fanika Fras Berro 
Marija Sivec 

ŠC 

 
 
Predvidena interna izobraževanja 
 

Tema izobraževanja izvajalci udeleženci 

Govorno jezikovna komunikacija Logopedinja Strokovni delavci 
 

 

SAMOIZOBRAŽEVANJE 

 
Študij na Pedagoški fakulteti : 

 dodiplomski študij Predšolska vzgoja: štiri strokovne delavke 

 podiplomski magistrski študijski program na drugi stopnji: pet strokovnih delavk 

 

STROKOVNI AKTIVI 

 

Strokovni aktivi se bodo sestajali predvidoma vsak drugi četrtek v mesecu, vsebina teh srečanj pa bo 

usklajevanje skupnih ciljev, dogovori in usklajevanja za izvajanje vzgojnega procesa, medsebojno 

dopolnjevanje, reševanje problemov.   

 

Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21  

Viktorija Kokošinek Špela Kovač,                             Romana Marguč 

Nataša Ferjan Mojca Robič 

Tanja Ručigaj Anka Presterel 

Anita Plohl                              vodja strokovnega aktiva Ramanda Robič,                         Tatjana Stečuk 

Vanja Kramar Jelka Hočevar 

Petra Žust                               vodja strokovnega aktiva Sabina Jakupović,                   Monika Rozinger 

Silva Krašovec Anka Benčina 

Barbara Čop Nejc Škoda 

Edina Mušić  

Mateja Bergant                     vodja strokovnega aktiva Mihaela Klarić 

Mateja Korošec Maja Jelovčan 

Irena Rozman Ljiljana Leskovar 

Sonja Mally Mateja Slivnik 
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Tatjana Gričar Milojka Korbar 

 Klaudija Zalokar/ Maja Rožič Petra Mlinarec 

 
 
 Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3 a 

Aleksandra Možina Marina Tutić                              Mojca Dimitrov 

Petra Pretnar Bogdana Šimnic 

Nevenka Razinger Jelena Tučen 

Mateja Hočevar Jasmina Mirtič 

Monika Kovač/Irena Poklukar Mirjam Kalan 

Diana Jug Jasna Koron 

Miljana Jeftenić Irena Pogačar Kranjc 

 
 Julka Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3 

Janja Debeljak Urška Poklukar 

Alenka Pozvek Mojca Jeklič 

Jelka Koranter Rosvita Lipičar 

Renata Seljak                         vodja strokovnega aktiva Mojca Čufer 

Diana Kesić/ Mojca Tolo Špela Ropret 

 
Cilka Zupančič, Cesta Ivana Cankarja 4 e, Koroška Bela 

Mateja B. Kovač                      vodja strokovnegaaktiva Urban Trček 

Aleksandra Debenec Aleš Truhačev 

Petra Kovač Jasenka Tomašević 

Melinda Žvan Anda Cuznar 

Barbara Koblar Marinka Vavtar 

Nina Ulčar Ines Vukalić 

 
DO Ivanka Krničar, Blejska Dobrava in  DO Frančiška Ambrožič, Hrušica 

Marjana Jakopič                    vodja strokovnega aktiva Klaudija Zalokar 

Gorica Stevanovič Edina Smolej 

Tatjana Sabolić  Anita Svetina 

 

VZGOJITELJSKI ZBOR 

 
V šolskem letu 2016/17 bodo vzgojiteljski zbori namenjeni sprejemanju vsebinskih usmeritev za delo in 

splošnim izobraževalnim temam: 

 obravnavali  o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, 

 obravnavali letni delovni načrt, 

 povabili strokovnjaka glede na aktualno temo oz. potrebo, 

 obravnavali novosti s področja vzgojno-izobraževalnega dela in varstva predšolskih otrok, 

 vplivali na razvijanje kvalitetnejših medsebojnih odnosov – med otroki in odraslimi v vrtcu, 

socialno učenje. 
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KOLEGIJ v ožji sestavi 

 
ravnateljica, pomočnici ravnateljice,  OPZHR . 

Sestajali se bomo enkrat tedensko oz. po potrebi, kjer se bomo dopolnjevale, usklajevale in iskale najboljše 

rešitve glede poteka del v posameznih enotah in dislociranih oddelkih. 

 

KOLEGIJ 

 

Kolegij sestavljajo vodje strokovnih aktivov, svetovalna delavka, OPZHR, pomočnici ravnateljice in 

ravnateljica. Sestajale se bomo enkrat mesečno, kjer bomo: 

 iskale primere dobre prakse; 

 dograjevale strokovne teme, ki bodo potekale po posameznih aktivih; 

 evalvirale delo; 

 dajale pobude za različne aktivnosti; 

 usklajevale in spodbujale k aktivnostim s katerimi prispevamo k promociji vrtca.  

 

 

 

 

 

12. PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI IN Z OKOLJEM 

 

 

 

Sodelovanje s starši 

 
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti dela v vrtcu, saj prav to sodelovanje veliko 

prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. 

 
Trudili se bomo, da bomo uresničevali cilje: 

 Dvignili kakovost dela s starši z ustreznejšim in dostopnejšim obveščanjem, večjo raznovrstnostjo 

v ponudbi obogatitvenih programov, z izboljšanjem neposrednega sodelovanja med vrtcem in 

starši. 

 S starši bomo gojili odprt dialog in jim zagotavljali možnost soodločanja o vseh pomembnih 

vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom. 
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 Pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela upoštevati opažanja in spoznanja staršev o njihovem 

otroku. 

 Vedno pozorno prisluhniti pripombam staršev o njihovih vzgojnih pristopih in pristopih vzgojiteljic 

in ostalih strokovnih delavcev in se nanje ustrezno strokovno odzvati. 

 Upoštevati prepričanja in nazore staršev glede vzgoje in izobraževanja otrok. 

 V največji meri si prizadevati doseči soglasje o takšnem načinu ravnanja z otroki, ki je zanje 

najprimernejši. 

 Ščititi otrokove pravice, ob kršenju le-teh s strani staršev ali drugih odraslih opozoriti ustrezne 

institucije. 

 Starši imajo pravico in dolžnost do postopnega uvajanja. 

 Staršem stalno posredovati opažanja o razvoju in dosežkih njihovih otrok. 

 Z vsemi zaupnimi informacijami o otroku in družini ravnati odgovorno in jih ohranjati kot zaupne. 

Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, ne smejo pa posegati v 

avtonomnost vrtca. 

Starši so sestavni del življenja in dela v vrtcu; sodelovanje je nujen pogoj za dopolnjevanje in povezovanje 

družinske in vrtčevske vzgoje otroka. V vrtcu si bomo prizadevali za prijetno medsebojno komunikacijo in 

skušali z njo poglobiti medsebojne odnose ter oblikovati pogoje za uspešno sodelovanje in vključevanje 

staršev v življenje posamezne enote. 

Iskali bomo nove oblike in vsebine, ki bodo omogočale čim kvalitetnejše povezovanje s starši. 

 

Uvajanje otrok v vrtec  
 
Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima pravico in potrebo po 

postopnosti vključevanja v vrtec. To pomeni, da je naša dolžnost staršem in otrokom to omogočiti in jim s 

strokovnimi nasveti pomagati pri tem koraku. 

Starši imajo možnost s svojimi predlogi in idejami sodelovati pri načrtovanju življenja v skupini in v vrtcu. 

Starše spodbujamo, da aktivno sodelujejo v različnih dejavnostih, ki potekajo v dopoldanskem času in v 

različnih obogatitvenih programih. 

Starši imajo možnost s svojimi prepogovarjati se s strokovnimi delavci. Z njimi bomo sodelovali na različne 

načine in sicer: 

 postopno uvajanje otrok v vrtec; 

 srečanja s starši v obliki skupnih pogovorov; 

 skupni popoldnevi staršev, otrok in vzgojiteljic; 

 skupna praznovanja, skupni izleti, športno popoldne; 

 obiski staršev v oddelkih; 
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 sprotno informiranje staršev in individualni pogovori; 

 pisne informacije o delu, programih in aktivnostih v vrtcu; 

 oglasne deske, zgibanke, kotički za starše. 

 
Plan srečanj s starši: 
 

Oddelčna srečanja predvideno število  Nosilka 
 

Uvodno srečanje 1 ( v dveh delih, avgust) vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice 

Pogovorne ure 8 vzgojiteljica  

Družabna srečanja, izleti, 
praznovanja 

4 vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice 

 

Pogovorne ure so načrtovane, dogovorjene in vnaprej pripravljene. Strokovna delavka je dolžna najmanj 

enkrat letno opraviti pogovor z vsakim staršem in ga seznaniti z napredkom njihovega otroka.  

 

Družabna srečanja (delavnice, praznovanja, izleti…). Načrt programov, srečanj in aktivnosti s starši je 

sestavni del individualnega načrta vsake vzgojiteljice. 

 

Vključevanje staršev v neposredno vzgojno delo (predstavitev različnih poklicev, pomoč pri izvajanje 

določenih aktivnosti…). 

 

Sodelovanje vrtca z okoljem 

 

Srednja šola Jesenice 

Dijaki/nje četrtih letnikov bodo v vrtcu opravljali obvezno praktično pedagoško delo in hospitacije ter 

izvedli tri samostojne nastope kot del maturitetnega izpita. V vrtcih bodo prisotni od oktobra do maja (v 

oktobru en teden strnjeno, v nadaljevanju enkrat tedensko). 

Dijaki/nje drugega letnika pa bodo v vrtcu opravljali obvezne hospitacije in obvezno praktično pedagoško 

delo dva tedna, dijaki/nje tretjega letnika pa tri tedne. 

Mentorice bodo sprejele tudi študente/tke PF do zapolnitve mentorskih mest.   

 

Glasbena šola Jesenice 

Koncerti učencev glasbene šole v vrtcih (čas: oktober, februar), obiski otrok v glasbeni šoli – predstavitev 

instrumentov (čas: maj). 
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Osnovne šole 

 Z namenom, da bi zagotovili kontinuiteto vzgojnega dela ter olajšali otrokom prehod iz vrtca v 

šolo. 

 Sodelovanje s svetovalnimi delavci. 

 Izmenjava mnenj in stališč o vzgoji in drugi problematiki, povezani z izvajanjem kurikuluma. 

 Sodelovanje pri komisiji za sprejem šolskih novincev. 

 Skrb za male živali (oš koroška bela). 

OŠ Polde Stražišar Jesenice 

Izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom, ki jim je izdana odločba. 

Obiski strokovnih delavk vrtca  (seznanitev z VIZ delom, razgovori s svetovalno delavko, ravnateljico) 

Sodelovanje s krajevnimi skupnostmi: 

Dislocirani oddelki bodo redno sodelovali na različnih prireditvah in praznovanjih v kraju. 

Večje enote bodo sodelovale na prireditvah v KS po dogovoru. 

Sodelovanje temelji na: 

 zagotavljanju enotnega vzgojnega vpliva in usklajenosti akcij in delovanje vseh, ki se ukvarjajo s 

predšolskimi otroki v KS; 

 organiziranju programov v okviru praznovanj KS; 

 skupnem reševanju problematike vzdrževanja naših in njihovih igrišč. 

 

Ljudska univerza – multikulturnost: branje pravljic v ruskem, španskem, albanskem, arabskem,  

bosanskem, makedonskem jeziku; 

Društvo upokojencev – ob praznikih 

Policijska postaja Jesenice –  skrb za varnost v prometu 

Dom dr. Franceta Berglja – nastopi otrok ob različnih praznovanji,  

Občinska knjižnica Jesenice –  obisk v knjižnici – pravljične urice, izposoja knjig, Berem z Brihto. 

Zdravstveni dom Jesenice: zdravstveno varstvo delavcev – postopno organiziranje zdravstvenih pregledov 

zaposlenih (po dogovoru), predavanje za zaposlene 

Zavod za šport – Mini cici olimpiada, Olimpijski tek, Plesne urice, Iz majhnega raste veliko 

LAS – predavanje za zaposlene in starše 

Andragoški center Slovenije – teden vseživljenjskega učenja. 
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13. PROGRAM VODSTVENIH DELAVK 

 

 
 

Ravnateljica  opravlja svoje delo v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Ur. l. RS, št. 12/96 in spremembami) in opisom dela in nalog v sistemizaciji delovnih mest. Delo je 

povezano z vsemi dejavnostmi, navedenimi v tem načrtu. 

Pomočnici ravnateljice pomagata ravnateljici pri opravljanju pedagoških nalog, pri spremljanju in 

usmerjanju vzgojnega dela, ter drugih nalog, ki so  določene z opisom del in nalog v sistemizaciji delovnih 

mest. Opravljata dela, za katera jih pooblasti ravnateljica. 

 

Vlasta Ravhekar, sedež enota  Angelce Ocepek, C Cirila Tavčarja 3a 

 

vodenje  enot:  Angelce Ocepek, C Cirila Tavčarja 3a 

Julke Pibernik, C.T.Tomšiča 3 

Cilke Zupančič, ul. I.Cankarja 4e, Koroška Bela 

Ponedeljek Enota Julke Pibernik, C.T.Tomšiča 3 

Torek Enota Angelce Ocepek, C.C.Tavčarja 3a 

Sreda Enota Cilke Zupančič, Koroška Bela 

Četrtek Enota Julke Pibernik, C.T.Tomšiča 3 
Enota Cilke Zupančič, Koroška Bela 

Petek Enota Angelce Ocepek, C.C.Tavčarja 3a 

 

 

Mateja Ban, sedež enota  Angelce Ocepek, C Cirila Tavčarja 21 

 

vodenje  enot: Angelce Ocepek, C Cirila Tavčarja 21 

DO Ivanka Krničar, Blejska Dobrava 44 in  DO Frančiška Ambrožič, Hrušica 55a 

Ponedeljek, sreda, petek Enota Angelce Ocepek, C.C.Tavčarja 21 

Torek,  
četrtek 

DO IK, Blejska Dobrava 44 

DO FA, Hrušica 55a 

 
 
PEDAGOŠKO VODENJE,  SPREMLJANJE IN USMERJANJE VZGOJNEGA DELA 
 
Izvajajo ga ravnateljica in pomočnici ravnateljice 

 z vsakodnevnimi osebnimi stiki, 
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 s sodelovanjem pri vzgojnih dejavnostih, 

 s pedagoškimi zbori, 

 s sodelovanjem na aktivih. 

Vsebinsko bo usmerjeno na: 

 ponudbo dejavnosti za otroke z vidika načel omogočanja izbire in drugačnosti, uravnoteženosti, 

upoštevanja kontinuitete in aktivnega učenja, 

 načrtovanje in evalviranje dejavnosti v vrtcu na ravni oddelka, 

 načine informiranja in sodelovanja s starši (vsakodnevne informacije, poglobljeni pogovori s 

starši). 

 
SPREMLJANJE IN USMERJANJE VZGOJNEGA DELA 
 
Izvajajo ga ravnateljica in pomočnici ravnateljice: 

 na kolegijih mesečno evalvacija in dogovor za vnaprej, 

 obiski v oddelkih, 

 individualni pogovori, 

 pedagoška dokumentacija – pregledi, 

 sodelovanje s starši, 

 spremljanje odnosov med sodelavci, 

 spremljanje delavcev v odnosu do delovnih sredstev, 

 spremljanje upoštevanja dogovorjenih pravil. 

 
 
PEDAGOŠKE NALOGE ZA DELO S STROKOVNIMI DELAVCI 
 

 priprava LDN vrtca na podlagi LDN enot, 

 seznanjanje strokovnih delavcev z novimi nalogami pri izvajanju Kurikuluma, 

 analiziranje že opravljenega dela in na tej podlagi nadaljevanje izvajanja, 

 iskanje, pridobivanje in zbiranje informacij (ustnih in pisnih) v zvezi z izvajanjem kurikula, 

prednostnimi nalogami v vrtcu nasploh ter posredovanje strokovnim delavkam, 

 spodbujanje povezovanja vseh strokovnih delavk in medsebojno sodelovanje, 

 prenos informacij, izobraževanje in izmenjava izkušenj na vzgojiteljskih zborih, strokovnih aktivih, 

na srečanjih kolegija, 

 uporaba strokovne literature, 

 prisotnost v oddelkih: spremljanje vzgojnega dela v skladu z načrtovanjem, ki mu sledi individualen 

pogovor izven skupine, 

 občasni obiski na prireditvah in srečanjih s starši, 
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 občasno sodelovanje pri srečanjih strokovnih aktivov in tandemih, 

 pomoč pedagoškemu kadru pri pripravi in izvedbi interesnih dejavnosti v okviru vrtca, pri pripravi 

in izvedbi dejavnosti širšega značaja (prireditve, delavnice, prikaz dela, praznovanja…), 

 neposredno delo z otroki – nadomeščanje odsotne vzgojiteljice oz. pomočnice,  

 promocija vrtca, 

 sodelovanje in povezovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport, z Zavodom za šolstvo OE Kranj, 

Pedagoškim inštitutom, Pedagoškimi fakultetami, Šolo za ravnatelje, Srednjo šolo Jesenice. 

 

 

 

14. PROGRAM DELA FINANČNO – RAČUNOVODSKE IN 

ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 

 

 
 
Delo finančno-računovodske službe v Vrtcu Jesenice je povezano z delom celotnega vrtca in povezovanjem 

na vseh nivojih delovanja. Delavci se aktivno vključujejo v načrtovanje in izvedbo projektov na ravni 

zavoda.  

 

Poleg del in nalog v finančno-računovodski in administrativni službi, ki so zapisane v Pravilniku o 

sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Jesenice, bo v šolskem letu 2016/2017 prednostna naloga spremljanje 

novosti na področju zakonodaje in prenos le-teh v prakso.  

 

Cene programov 

S 1. 9. 2016 so pričele veljati nove cene programov za šolsko leto 2016/2017, ki so potrjene s strani občine 

ustanoviteljice. Cene programov smo izračunali na podlagi Pravilnika za oblikovanje cen programov v 

vrtcih, ki izvajajo javno službo, razporeditve otrok v 36 oddelkov in potrjene sistemizacije delovnih mest 

za šolsko leto 2016/2017.  

 

Cena programov je osnova  za plačilo oskrbnine staršev (Pravilnik o plačilih staršev). Starši oskrbnino 

plačujejo na podlagi dohodkov in so razporejeni v 9 plačnih razredov; od 0 do 77 %, kar je najvišje plačilo. 

Podatke o višini plačila staršev knjigovodja dnevno spremlja na portalu MIZŠ. Za drugega in vsakega 

naslednjega istočasno vključenega otroka del oskrbnine krije MIZŠ.  

Razliko med plačilom staršev in polno ceno programov plačajo vrtcu občine, v kateri imajo otrokovi starši  

stalno prebivališče. Občina Jesenice poleg razlike do polne cene programa krije tudi:  

 oskrbnino brez živil za otroke do zgornjega normativa v oddelkih 
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 rezervacijo v višini 30 % od določenega plačila staršev v poletnih mesecih 

 rezervacijo v višini 50 % od določenega plačila staršev v primeru odsotnosti otroka zaradi 

zdravstvenih razlogov nad 21 delovnih dni  

 

Predlog plana  

Občini Jesenice smo v začetku septembra posredovali osnutek plana za leto 2017. Pri izračunu potrebnih 

sredstev smo upoštevali: 

 Zakon o financiranju in podzakonske predpise, izhodišča  in navodila za pripravo programa dela in 

finančnega načrta za leto 2017, 

 potrjeno sistemizacijo delovnih mest za leto 2016/2017, 

 soglasje k oblikovanim oddelkom za šolsko leto 2016/2017 in  

 potrjene cene programov za šolsko leto 2016/2017. 

 predpostavko, da bomo v letu 2017 otroke razporedili v  37 oddelkov. 

 

Predlog Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2017 bo na svoji seji obravnaval Občinski svet Občine 

Jesenice. V 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna mora Vrtec Jesenice sprejeti Finančni načrt za leto 

2017, ki bo usklajen s proračunom ustanoviteljice. 

 

Tudi za leto 2017 se bomo prijavili na razpis Zavoda za zaposlovanje. Pričakujemo, da nam bosta odobrena 

dva delavca preko javnih del. Javna dela so financirana 25 % s strani Občine Jesenice in 75 % s strani Zavoda 

za zaposlovanje.  

 

Prijavili smo se k projektu »Pomahajmo svetu, Say hello to the world«. Občini ustanoviteljici smo pri sestavi 

finančnega plana za leto 2017 predstavili projekt in zaprosili za sofinanciranje.  

 

V letu 2017 bomo v finančno računovodski in administrativni službi vrtca poleg tekočega dela posvetili 

pozornost izobraževanju in spremljanju tekočih zakonskih sprememb.  

 

Veliko pozornost bomo namenili opominjanju in izterjavi neplačanih zapadlih oskrbnin ter ureditvi 

arhivskega gradiva.  Po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih je potrebno  

določiti merila za določanje arhivskega gradiva in vzpostaviti seznam arhivskega gradiva. 
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15. PROGRAM DELA SVETOVALNE SLUŽBE 

 

 
 

V skladu s Programskimi smernicami za svetovalno službo v vrtcu (2008) je svetovalna služba strokovni 

sodelavec vrtca, njen temeljni cilj pa je optimalni razvoj otrok. Temeljna naloga svetovalne službe je, da se 

na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa ter na strokovno avtonomni 

način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-

izobraževalnega dela v vrtcu s tem, da pomaga, sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi tudi z 

zunanjimi institucijami.  

 

Svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni 

udeleženci v vrtcu kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih 

sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev. 

 

Svetovalna služba vrtca mora biti enako dostopna vsem udeležencem v vrtcu: otrokom, staršem, 

strokovnim delavcem, vodstvu vrtca. 

 

Svetovalna služba opravlja tri, medsebojno povezane in prepletene osnovne dejavnosti. 

 Dejavnosti pomoči: te dejavnosti so odgovor na potrebe kogarkoli od udeležencev v vrtcu. 

Nudenje pomoči lahko poteka posredno (preko posvetovanj) ali neposredno (nudenje 

individualne pomoči otrokom).  

 Razvojne in preventivne dejavnosti: so del razvojnih nalog vrtca, njihov namen pa je predvsem 

analiza stanja ter sodelovanje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji dejavnosti za dvig kakovosti 

vzgoje in izobraževanja v vrtcih. 

 Dejavnosti načrtovanja in evalvacije: te dejavnosti se prepletajo tako z dejavnostmi pomoči kot 

tudi razvojnimi in preventivnimi dejavnostmi, pomembne pa so za operacionalizacijo, vrednotenje 

ter zagotavljanje celostnosti in kontinuiranosti prispevka svetovalne službe pri reševanju 

problemov vrtca.  

Osnovna področja dejavnosti svetovalne službe se nanašajo na svetovalno delo z otroki, vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev, s starši, z vodstvom in sodelovanje z zunanjimi institucijami.  
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Organizacija dela svetovalne službe v Vrtcu Jesenice 

Tako kot do sedaj, bo svetovalna delavka tudi v letošnjem šolskem letu redno obiskovala posamezne enote 

in oddelek našega vrtca in na ta način spremljala napredek in razvoj posameznih otrok.V enoti Angelce 

Ocepek na Cesti Cirila Tavčarja 21 bo glede na večje število oddelkov prisotna dvakrat tedensko, v obeh 

dislociranih enotah pa v skladu z vnaprejšnjim dogovorom oz. po potrebi, predvidoma tri do štiri ure ob 

sredah in četrtkih. Tako kot do sedaj, bo v času rednega vpisa otrok v vrtec urnik svetovalne službe 

prilagojen in se bodo obiski po enotah izvajali po vnaprejšnjem dogovoru s strokovnimi delavci. 

Tabela 1. Organizacija dela svetovalne službe. 
 

Ponedeljek Enota Angelce Ocepek, C.C.Tavčarja 21 7 – 15  

Torek Enota Angelce Ocepek, C.C.Tavčarja 3a 7 – 16 

Sreda Enota Julke Pibernik, C.T.Tomšiča 3 
DO Frančiške Ambrožič, Hrušica 5a 

7 – 15 
(po potrebi) 

Četrtek Enota Cilke Zupančič, Koroška Bela 
DO Ivanke Krničar, Bl.Dobraava 

7 – 15  
(po potrebi) 

Petek Enota Angelce Ocepe, C.C.Tavčarja 21 7 – 14 

 

Dejavnosti in prednostne naloge svetovalne službe v šolskem letu 2016/2017 

 

Dejavnosti svetovalne službe se bodo izvajale skladno s Programskimi smernicami za svetovalno službo v 

vrtcu (2008) ter glede na ugotovitve Poročila o delu svetovalne službe za preteklo leto.  

 

 Več pozornosti bo usmerjene predvsem na naslednje prednostne naloge:  

 priprava projektov pomoči za otroke, ki jim svetovalna delavka nudi individualno pomoč v okviru 

svetovalne službe: posameznim otrokom bo omogočena pomoč in svetovanje: neposredna 

strokovna pomoč enkrat tedensko individualno ali v oddelku, posvetovanja s strokovnimi 

delavkami, svetovalni razgovori s starši;  

 spodbujanje aktivnega vključevanja in povezovanja vseh članov strokovne skupine in staršev pri 

pripravi, izvedbi in evalvaciji individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami: na 

srečanjih s starši želimo staršem omogočiti bolj aktivno vlogo, oblikovati prostor, v katerem bodo 

lahko izrazili svoja pričakovanja, morebitne predloge, dileme, skrbi;  

 poglobitev sodelovanja z izvajalkami dodatne strokovne pomoči: z izvajalkami sodelujemo pri 

pripravi IP-jev, vmesni in končni evalvaciji; z izvajalkami dodatne strokovne pomoči se bomo redno 

srečevali ali komunicirali ter sproti diskutirali o napredku posameznih otrok (pri realizaciji ur 

svetovalnih storitev in timskemu pristopu); 

 izvedba pogovornih srečanj za starše po posameznih enotah in oddelkih: po vnaprejšnjem 

dogovoru s strokovnimi delavkami bomo operacionalizirali cilje in vsebino posameznih srečanj; 
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 spremljanje otrok, ki potrebujejo odlog všolanja (ugotavljanje učinkov odložitve všolanja, 

identifikacija otrok, ki bi potrebovali odlog); 

 aktivno vključevanje v razvojne projekte vrtca ali širše: svetovalna delavka bo aktivno sodelovala 

v inovacijskem projektu v sodelovanju z ZRSŠ »Ustvarjamo prostor za vse«, v delovni skupini o 

zgodnji obravnavi v okviru MIZŠ, aktivno se bo vključevala v delo regijskega in republiškega aktiva 

svetovalni delavcev v vrtcih ter s svojo udeležbo na kolegijih aktivno prispevala pri uresničevanju 

nalog vrtca kot celote; 

 poudarek na sistematičnem beleženju opravljenih dejavnosti svetovalne službe in evalvaciji dela 

svetovalne službe (v letošnjem šolskem letu bo več pozornosti namenjene rednemu vodenju 

dnevnika svetovalne službe, sistematičnemu beleženju opažanj v posameznih postopkih pomoči 

in posvetovanjih ter načrtovanju in evalvaciji ur individualne pomoči za posamezne otroke). 

 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

 

Svetovalna delavka bo sodelovala z različnimi zunanjimi institucijami z namenom zagotavljanja največje 

dobrobiti otroka v posameznih postopkih pomoči ali razvojnih in preventivnih dejavnosti oz. koristi vrtca 

kot institucije. Dobro teče sodelovanje z Dispanzerjem za mentalno zdravje ZD Jesenice. Povezujemo se 

tudi z Otroškim in šolskim dispanzerjem. Sodelovali bomo s Centrom za socialno delo, Zavodom RS za 

šolstvo (postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, inovacijski projekt) in svetovalnimi službami 

posameznih osnovnih šol v občini Jesenice (odlogi všolanja, otroci, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje). 

Kot predstavnica vrtca bo sodelovala v Lokalni akcijski skupnosti v okviru Občine Jesenice. 
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16. PROGRAM DELA LOGOPEDSKE  SLUŽBE 

 

Cilji logopedske službe v vrtcu 

Z letošnjim letom se v vrtcu na novo uvaja logopedska dejavnost. Z njo želimo zagotoviti optimalen razvoj 

pri otrocih tudi na področju komunikacije in govornega izražanja.  

Razvoj govora in sposobnost komuniciranja sta za vsestranski razvoj otroka izjemno pomembna. Prav 

zgodnje otroštvo in predšolsko obdobje pa je pri razvoju govora najpomembnejše.  

 

Naloge in dejavnost logopedinje 

Logopedinja bo v vrtcu delovala na področju svetovanja, diagnostike in pedagoško-terapevtskega dela.  

Logopedska dejavnost bo vsebovala več med seboj povezanih in prepletenih  dejavnosti: 

 Strokovna podpora in svetovanje strokovnim delavcem ob izpostavljenih dilemah glede težav pri 

otrocih na področju govora, jezikovnega razvoja in komunikacije (posvetovanje, svetovanje). 

 Ugotavljanje govorno-jezikovnih težav pri otrocih: ali so prisotne, kakšne so in v kakšnem obsegu 

(diagnostika). 

 Pedagoško-terapevtsko delo z otroki -  v primeru strokovne presoje in s soglasjem staršev. 

 Sodelovanje s starši otrok, ki bodo vključeni v logopedsko pomoč. Starši  bodo zaprošeni za 

soglasje in sodelovanje.  

 Svetovanje staršem vseh otrok, ki se bodo za nasvet v zvezi z govorno-jezikovnim razvojem 

njihovega otroka obrnili name .  

 Izvajanje dodatne strokovne pomoči pri otrocih vrtca, ki imajo odločbo (DSP).  

 Izvedba izobraževanja za strokovne delavce vrtca s področja govorno- jezikovne komunikacije.  

V letošnjem letu bo poudarek na delu z otroki, ki se naslednje leto všolajo. 

Organizacija dela logopedinje: 

Ponedeljek OŠ Polde Stražišar  

Torek Enota Angelce Ocepek, C.C.Tavčarja 21 7 - 16 

Sreda  enota Ivanke Krničar, Bl. Dobrava 44 

enota Angelce Ocepek, C.C.Tavčarja 3a 

enota Julke Pibernik, C.T.Tomšiča 3 

7 – 8 

8.15 – 11 

11.15 - 15 

Četrtek enota Angelce Ocepek, C.C.Tavčarja 21 

enota Frančiške Ambrožič, Hrušica 

7 – 11.30 

12 - 15 

Petek (vsak drugi 

petek OŠ P.Stražišar) 

enota  Cilke Zupančič, Koroška Bela 

enota Julke Pibernik, C.T.Tomšiča 3 

7 – 10.45 

11 - 14 
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Glede na dejstvo, da se logopedska dejavnost v Vrtec Jesenice v letošnjem letu uvaja prvič, bo prva naloga, 

da se skupaj s strokovnimi sodelavci zgradi delujoč sistem - v smislu strokovne podpore strokovnemu 

osebju za čim večjo dobrobit otrok - na področju govorno jezikovne komunikacije.   

 

 

17.  PROGRAM DELA  ORGANIZATORJA PREHRANE 

 

 

1. PREHRANA PREDŠOLSKIH OTROK  
 
Cilji:  

 Otrokom zagotoviti varno, zdravo, pestro, mešano prehrano za njihovo zdravo rast in razvoj 

 Oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad 

 

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

v otroštvu, saj otroci rastejo in se razvijajo. Zato pri načrtovanju prehrane dosledno upoštevamo 

prehranske normative in priporočila za zdravo prehrano otrok, ki smo jih prevzeli po evropskih priporočilih 

(DACH priporočila). Pri načrtovanju prehrane se ravnamo po prehranskih smernicah v vrtcu in šoli, ki jih je 

izdalo Ministrstvo za zdravje s sodelovanjem Ministrstva za zdravstvo 

v letu 2005. V pripravi so nove prehranske smernice v vrtcih in se bomo v primeru uveljavitve le-teh ravnali 

po novih smernicah. Pri prehrani otrok upoštevamo tudi nove standarde in normative, ki jih je izdal Zavod 

RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje (Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja, 

Ljubljana 2008 ). 

Veliko pozornosti namenjamo razvijanju ustreznih prehranskih navad otrok, pripravi in postrežbi jedi, tako 

da jim nudimo prijazno prehranjevalno okolje in pri otrocih vzbujamo tek. Izvajamo postrežni in 

samopostrežni način delitve hrane. 

 
1.1. ŠTEVILO IN RAZPOREDITEV DNEVNIH OBROKOV 
 
Za enoto Angelce Ocepek, C.C.Tavčarja 21 se tekom šolskega leta pripravlja obroke v centralni kuhinji OŠ 

Toneta Čufarja, v času šolskih počitnic pa v centralni kuhinji, v enoti Cilke Zupančič, Koroška Bela.  

V centralni kuhinji v enoti Cilke Zupančič se pripravlja tudi obroke (malica, kosilo) za podružnično šolo 

Blejska Dobrava, katere razdelijo v enoti Ivanke Krničar. 

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

 zajtrk od 8. ure do 8.45 ure 

 dopoldanska malica (sadna košarica) okrog 10. ure  
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 kosilo od 11. ure do 12. ure,  

 popoldanska malica (sadna košarica in pekovsko pecivo) ob 14. uri. 

 izmenični oddelek – popoldne: kosilo od 14. do 14.30, popoldanska malica, večerja od 18. do 18.30 

 

Število predvidenih obrokov po posameznih enotah vrtca: 

 

KUHINJA ZAJTRK DOP. MALICA KOSILO POP. MALICA 

CK* Angelce Ocepek, C.C.Tavčarja 21 
(kuhinja OŠ Tone Čufar) 245 245 245 245 

CK* Cilke Zupančič 117 117 117 117 

RK* Angelce OcepekC.C.Tavčarja 3a,  
transport iz CK Cilke Zupančič 119 119 119 119 

RK* Julke Pibernik, 
transport iz CK Cilke Zupančič 99 99 99 99 

RK* Ivanke Krničar, Blejska Dobrava, 
transport iz CK Cilke Zupančič 
(vključno s Podružnično šolo Blejska 
Dobrava, 33 učencev – malica, kosilo) 24 57 57 24 

RK* Frančiške Ambrožič, Hrušica, 
transport iz CK Cilke Zupančič 34 34 34 45 

SKUPAJ dnevno obrokov 638 671 671 638 

     

     
CK* - centralna kuhinja      
RK* - razdelilna kuhinja     

 
1.2.PREHRANA V VRTCU ZA NAJMLAJŠO STAROSTNO SKUPINO OTROK 
 
Za najmlajšo starostno skupino otrok starosti 1-2 let, je v dogovoru z vzgojiteljico priprava popoldanske 

malice prilagojena njihovi starosti. 

 
1.3. DIETNI OBROKI 
 
Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej. Posamezniku glede na njegove hranilne 

in energijske potrebe ter omejitve v izboru živil izdelamo tabelo dovoljenih in prepovedanih živil, ki jo 

imajo v vsaki kuhinji, kjer pripravljajo dietno prehrano. V Vrtcu Jesenice pripravljamo dietno prehrano za 

vse otroke, za katere starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega pediatra z navedbo dietne prehrane. 

Pri pripravi dietne prehrane je potrebno tesno sodelovanje staršev, vzgojiteljic, kuharskega kadra in org. 

prehrane. 
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2. NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA PREHRANE 
 
Pri načrtovanju prehrane upoštevamo Smernice Haccp sistema, Smernice zdravega prehranjevanja v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005), Praktikum jedilnikov zdravega 

prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo), 

Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje živil (Ministrstvo za zdravje, 2008). 

Prehrana otrok v vrtcu je načrtovana tako, da: 

 zadošča 70-75% dnevnih energijskih in bioloških potreb otrok,  

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

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

 se držimo načela pestrosti in kvalitete živil; 

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

 izbiramo živila, ki so primerna letnemu času; 

 nabavljamo živila sproti in sveža; 

 se izogibamo prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem; 

 meso klavnih živali občasno nadomeščamo z ribami; 

 enkrat tedensko pripravimo brezmesni obrok (ponedeljek); 

 poudarek  vključevanju stročnic (grah, fižol, leča, čičerika) in žitaric (prosena kaša, ajdova kaša, 

žitni polnovredni kosmiči) v prehrano – tudi kot biološko enakovredno nadomestilo za meso; 

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

 sladice in sladoled vključujemo v jedilnik občasno; 

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

 pri pripravi obrokov uporabljamo naravne začimbe in sol; 

 peciva običajno pripravljamo v domači kuhinji; 

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

konvekcijski peči) 

 omejujemo porabo belega sladkorja, soli in nezdravih maščob; 

 porabo sladkorja nadomeščamo z bolj zdravimi sladili (med) 

 kot sestavni del obrokov ponudimo zdrave sokove, ki so večinoma brez dodanega sladkorja in s 

100% sadnim deležem; 

 omejujemo uživanje belega in pol belega kruha ter ga nadomeščamo z ajdovim, rženim, črnim, 

ovsenim in polnozrnatim; 

 v jedilnik vključujemo kruh in pekovsko pecivo z manj soli in brez umetnih dodatkov; 

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

 imajo otroci pijačo na razpolago ves dan (voda in malo sladkani čaji); 
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 pogosteje pripravljamo hrano, ki jo imajo otroci radi, vendar v skladu s prehranskimi smernicami; 

 občasno uvajamo nove jedi; 

 nadaljevali bomo z vključevanjem živil, ki jih nabavljamo pri lokalnih dobaviteljih in sadje zelenjavo 

integrirane ter ekološke pridelave.  

 
2.1. PRIORITETA PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU ZDRAVE PREHRANE 
 
Vsako leto v jedilnike uvedemo nekaj novosti, predvsem z namenom, da se čim bolj ravnamo po smernicah 

zdrave prehrane. Tudi letos bomo vključevali v obroke več polnovrednih žitaric, polnozrnatega kruha in 

pekovskega peciva, 100% sadne sokove brez dodanega sladkorja, olivno olje, mlečne izdelke brez 

dodanega sladkorja ter se izogibali sladkim jedem in industrijskim izdelkom. V letošnjem letu nadaljujemo 

vključevanje živil ekološke pridelave in integrirane pridelave iz lokalnega območja in zmanjšanje porabe 

sladkorja. 

 

2.2.PROJEKTI PRI PREHRANI OTROK / KOLEDAR PRILOŽNOSTI ZA ZDR. VZGOJNE IN DRUGE AKCIJE 
 

 16. oktober svetovni dan hrane (dejavnost z otroci, glede na temo, ki bo podana) 

 november 2016 tradicionalni slovenski zajtrk, »dan slovenske hrane« 

 slavnostno kosilo - zadnji teden v decembru 

 22. marec svetovni dan voda 

 7. april svetovni dan zdravja  

 5. maj mednarodni dan higiene rok  

 8. maj mednarodni dan rdečega križa  

 10. maj svetovni dan gibanja 

 kosilo na prostem (piknik) – v juniju 

 projekt »Zdravje v vrtcu«  

 projekt »brezmesni ponedeljek« 

 dan za zdravje (v sodelovanju z ZD Jesenice) 

 anketa o zadovoljstvu s prehrano otrok v vrtcu (za starše). 

 

2.2.1 PROJEKT »BREZMESNI PONEDELJEK« 
 
Vrtec Jesenice se je na pobudo Občine Jesenice in Skupnosti občin Slovenije, katere članica je Občina 

Jesenice, priključil projektu humanitarnega društva Food for Liife Global – Meat Free Monday. S tem bodo 

otroci deležni zdravih, brezmesnih obrokov, skupaj z njimi pa bomo prispevali k  bolj zdravemu okolju. 
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2.3.SODELOVANJE Z VODSTVOM, VZGOJNIM IN KUHARSKIM KADROM VRTCA 
 
Z vodjo kuhinje – sprotno, dnevno 

CILJ: uvajanje novosti (predvsem zdrave prehrane), dietna prehrana, tekoča problematika s področja 

prehrane. 

Z vsem kuharskim osebjem v vseh enotah – dvakrat letno ali po potrebi. 

CILJ: pogovorimo se novostih na področju zdrave prehrane, o organizaciji dela v kuhinji, o povratnih 

informacijah iz oddelkov in vodstva vrtca, o seminarjih , osvetlimo področje sanitarno higienskega režima 

in morebitnih spremembah v zakonodaji, o aktualnih vsebinah v zvezi s prehrano in tekočo problematiko. 

Z ravnateljico, pomočnicama ravnateljice, računovodstvom – po potrebi 

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

kuhinjske opreme in tekoči problematiki. 

S strokovnim kadrom v okviru SKUPINE ZA PREHRANO (s predstavniki vseh starostnih skupin z vseh enot) 

– dva do trikrat letno (predvidoma oktober, februar, maj). 

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

prehranskim režimom, pogovor o novostih s področja prehrane, tekoča problematika in iskanje rešitev. 

 

 
2.4. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
 
Vsi zaposleni, ki prihajajo pri svojem delu v stik s hrano, morajo opraviti enkrat letno usposabljanje za 

pridobivanje novih znanj o higieni živil. 

 Seminarji za kuharski kader– predvidoma en seminar ali kuharska delavnica s poudarkom na dietni 

prehrani, zdravi prehrani za predšolske otroke, brezmesnih jedeh, higieni 

 Seminarji za org. prehrane – predvidoma en do dva seminarja (Haccp, dietni obroki, javna naročila, 

mednarodni posvet organizatorjev prehrane v vrtcih) 

 Skrb za stalno strokovno izpopolnjevanje na delovnem mestu in v prostem času (internet, 

strokovna literatura, ostali mediji). 
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18. PROGRAM DELA ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA  REŽIMA 

 

 

 

3. ZDRAVSTVENO VARSTVO DELAVCEV 
 
Cilj: Ohraniti zdravje delavcev in zdravo delovno okolje. 
 
Po Pravilniku o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik 

z živili oseba, ki se zaposli v vrtcu kot kuharica, kuhinjska pomočnica, vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice 

ali hišnik - šofer pred nastopom dela podpisati »Soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko 

prenašajo z delom« (Priloga 1) in izpolniti »Individualno izjavo o bolezenskih znakih« (Priloga 2) in jo takoj 

posredovati odgovorni osebi (vodji enote ali organizatorju zdravstveno - higienskega režima). Obrazca sta 

sestavni del prej omenjenega pravilnika.  

Za vse zaposlene se vodi centralna evidenca na upravi Vrtca Jesenice in evidenca v enotah. Delavce se ob 

indikaciji sproti pošilja na ustrezni zdravstveni pregled na NIJZ, OE Kranj. 

Rezultate zdravstvenega pregleda osebe, ki je pod zdravstvenim nadzorom se vpisuje v evidenco o 

pregledih oseb, ki so pod zdravstvenim nadzorom. 

Vrtec Jesenice je sprejel Izjavo o varnosti z oceno tveganja (hrani se na upravi Vrtca Jesenice), s čimer se 

zaposlenim zagotavljajo varnost in zdravje pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, 

obveščanja in usposabljanja delavcev in otrok, dajanja navodil, ustrezne organizacije ter zagotavljanje 

potrebnih materialnih sredstev v ta namen. 

Vse novo zaposlene se pred nastopom zaposlitve seznani z Izjavo o varnosti z oceno tveganja, ter Požarnim 

redom. Evidence se hranijo na upravi vrtca. 

Varnost in zdravje pri delu v našem vrtcu je v skladu z obstoječimi predpisi varnosti in zdravja pri delu in 

predpisi na področju šolstva in predšolske vzgoje. 

V Izjavi o varnosti so med drugim določena delovna mesta pri katerih je potrebno izvajati periodične 

zdravstvene preglede. 

Ta velja za vsa delovna mesta, in sicer je določeno: 

 Za delovna mesta s povečano nevarnostjo poškodb in zdravstvenih okvar (vzdrževalec-hišnik, 

šofer, čistilka, vodja kuhinje, kuharica, pomočnica kuharice)  na največ 2 leti. 

 Za delovna mesta kjer je nevarnost poškodb in zdravstvenih manjša (vzgojiteljica, pomočnica 

vzgojiteljice, svetovalna delavka, tajnica, pomočnica ravnateljice in ravnateljica) na največ 3 

leta. 

Evidenca o opravljenih periodičnih zdravniških pregledih se vodi na upravi Vrtca Jesenice. 
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V šolskem letu 2016/2017 bo organizirano izobraževanje iz varstva pri delu za  novo zaposlene  in vse 

ostale zaposlene, predvidoma v mesecu oktobru 2016. 

 

 
4. ZDRAVJE OTROK V VRTCU 
 
Cilj: Zmanjšanje širjenja nalezljivih bolezni v vrtcih z upoštevanjem higienskih ukrepov 
 
Za zdravje otrok je zelo pomembno okolje v katerem živijo. V vrtcu se trudimo, skladno z veljavno 

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

vzgojno osebje lahko veliko prispeva k osvajanju načel zdravega življenja. Zato je pomembno tudi osebno 

stališče in zavzetost zaposlenih do dejavnikov, ki imajo pozitivni in negativni vpliv na zdravje. 

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

zaposlenih je, da zmanjšamo možnosti za nezgode in ob nezgodah pravilno ukrepamo. Temeljno pravilo 

je, da otroci nikoli ne smejo biti sami! 

 

DOLŽNOSTI STARŠEV  DO VRTCA OB VSTOPU OTROKA V VRTEC: 
 

 Pred vstopom otroka v vrtec morajo starši prinesti zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju 

otroka in njegovi zmožnosti za obiskovanje vrtca. 

 Seznanijo vzgojno osebje z morebitnimi kroničnimi obolenji otroka in navodili zdravnika, ki jih 

imajo za primer poslabšanja bolezni. 

 
4.1. BOLAN OTROK 
 
Bolan otrok ne sodi v vrtec. Vanj se lahko ponovno vključi šele, ko je od zadnjega bruhanja, driske ali 

povišane telesne temperature minilo 48 ur. 

Pri nalezljivih boleznih pa je potrebno ravnati po navodilih otrokovega izbranega zdravnika.  

 

4.1.1. Odsotnost otrok zaradi bolezni 
 
V skladu z nalogami, ki jih opravlja organizator zdravstveno - higienskega režima, se vodi evidenca o 

odsotnosti otrok zaradi bolezni ali poškodb. Vzgojiteljice podatke vpisujejo v dnevnik preko celega 

šolskega leta. 

 
4.1.2. Vključitev otroka v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi  

Cilj je varovanje zdravja otrok v primeru nalezljivih bolezni in okužb. Namen priporočil, ki se nahajajo v 

vsaki enoti vrtca, je zmanjšanje širjena bolezni in zagotavljanje zdravega okolja za otroke, vključene v vrtec. 
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Vloga vrtca 

Kadar otrok v vrtcu nenadno zboli oziroma obstaja sum, da gre za nalezljivo bolezen pokličemo starše in 

izvedemo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, glede na bolezenske znake. Na oglasne 

deske izobesimo obvestilo o pojavu nalezljive bolezni. 

Vloga staršev 

Starši imajo ključno vlogo pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni in okužb v vrtcu. Z upoštevanjem 

priporočil glede ponovne vključitve otroka po preboleli bolezni v vrtec pomembno prispevajo k zmanjšanju 

tveganja za širjenje bolezni v vrtcu. 

Pred ponovno vključitvijo otroka v vrtec upoštevajo priporočila zdravnika, otrokovo splošno kondicijo, 

počutje, da se normalno prehranjuje, spi ali igra. 

 
4.1.3. Ukrepi ob poškodbi otroka 
 
Ob poškodbah in nezgodah izvajamo prvo pomoč, preprečimo poslabšanje stanja (npr. odstranimo vzrok 

nezgode), poskrbimo za varne okoliščine za druge otroke, če je potrebno pokličemo zdravniško pomoč, 

obvestimo starše o dogodku in izpolnimo zapisnik o nezgodi otroka v vrtcu. 

 
 
4.2. ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA S PREVENTIVO 
 
Cilji: 

 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje zob, 

 oblikovati pozitivne navade za ohranitev zdravja zob in ustne votline, kot del dnevne rutine, 

 v oddelkih prvega starostnega obdobja spodbujati otroke k opustitvi razvad, kot so sesanje 

stekleničke, prsta, dude, 

 motivirati otroke, da uporabljajo ustrezne pripomočke za zobno in ustno higieno. 

 
Vsebine: 

 vsakodnevno umivanje zob  (zobe si umivajo otroci  drugega starostnega obdobja), 

 sodelovanje z zobozdravstveno službo, 

 uživanje zdrave hrane. 

 
5.  VARNOST IGRIŠČ 
 
Cilj: Zagotoviti varno igrišče in varna igrala za varno igro otrok 

 



Letni delovni načrt 2016/17 

48 
 

Za varnost otrok na igrišču bomo skrbeli tako, da bomo izvajali naslednje preglede igrišč: 

 redni vizualni pregled (1-krat dnevno), opravi vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice, 

 obdobni pregled (na 3 mesece), opravi organizator ZHR, 

 letni pregled (1-krat letno) opravi pooblaščena strokovna institucija. 

 

Vzgojiteljice in hišniki bodo izvajali navedene preglede, odstranili morebitno nevarnost na igrišču ter vodili 

ustrezno dokumentacijo, ki je shranjena v mapi IGRIŠČE, ki se nahaja v vsaki enoti. 

Na podlagi izdanega poročila o letnem pregledu igral, ki ga bo izvedla pooblaščena strokovna institucija 

(Borštnar&Co.Ljubljana) v enotah zavoda bomo odpravili neskladnosti. 

Izvajal se bo redni notranji nadzor nad vodenjem navedene dokumentacije, ki se bo sproti dopolnjevala. 

 

 
6.  ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V PROSTORIH VRTCEV 
 
6.1. ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V KUHINJAH 
 
Cilj: Zagotavljanje čistih delovnih površin ter higienskih postopkov priprave hrane v vseh kuhinjah ter 

priprava varne in neoporečne hrane. 

 

 delovne naloge org. zdr. hig. režima: 

 izvajanje notranjega nadzora nad izvajanjem HACCP sistema, 

 sprotno seznanjanje z zakonodajo s področja higiene živil, 

 Izdelava morebitnih potrebnih dopolnitev HACCP načrtov za vse kuhinje, 

 občasna kontrola evidenc in ukrepanje ob nepravilnostih, 

 občasna kontrola nad sanitarno higienskim režimom v kuhinjah, 

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

deratizacijo… v zvezi z varnostjo hrane. 

 
 
ZUNANJI NADZOR HIGIENE ŽIVIL IZVAJA: 
 

 Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
 
 
 
6.2. ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V PROSTORIH (igralnice, sanitarije…) 
 
Cilj: Zagotavljanje čistega, zdravega in varnega bivalnega okolja za otroke v vrtcu 
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V vrtcih se v vseh oddelkih opravlja postopke čiščenja. Z običajnimi postopki čiščenja in običajnimi čistili 

odstranimo umazanijo. Mikroorganizmom odvzamemo hrano in jim poslabšamo življenjske pogoje. Dobro 

in temeljito klasično čiščenje je temelj higienizacije v  vrtcu.  

 

Dezinfekcija ali razkuževanje je postopek, ki ga opravimo v posebnih epidemioloških situacijah. To pomeni, 

da razkužila in postopke razkuževanja izvajamo samo izjemoma.  

 

V vseh enotah Vrtca Jesenice se izvaja svetovanje in nadzor nad zdravstveno - higienskim režimom v 

igralnicah, umivalnicah, sanitarijah in ostalih prostorih vrtca. 

 

Čiščenje zajema: 

 Dnevno in generalno čiščenje talnih površin  

 Tekoče in generalno čiščenje steklenih površin 

 Tekoče in generalno čiščenje vgradnega pohištva 

 Nameščanje higienskih pripomočkov v igralnicah, sanitarijah  

 Tekoče in generalno čiščenje delovnih pripomočkov 

 Odnašanje smeti 

 Prezračevanje prostorov, zapiranje vrat in oken, ugašanje luči… 

 Za vzdrževanje čistoče se naročajo čistilna sredstva in sanitetni material;  

 Na trgu čistil se spremljajo novosti v zvezi z čistili, na podlagi le-teh se izberejo najugodnejši 

ponudniki čistilnih sredstev, sanitetnega in sanitarnega materiala. 

 Prav tako se zbirajo potrebe po osnovnih in materialnih sredstvih po enotah vrtca, ki se v skladu s 

prioriteto tudi realizirajo. 

 Čiščenje se izvaja na podlagi strokovnih navodil, delokroga in metodologije čiščenja za posamezne 

enote. 

 
Časovna omejitev: poteka preko celega leta. 
 
ZUNANJI NADZOR NAD HIGIENO PROSTOROV IZVAJA: 

 Zdravstveni inšpektorat RS – 1x letno. 
 
 
 
6.3. SODELOVANJE S TEHNIČNIMI DELAVCI 
 
Organizacija dela v kuhinji (organizira in nadzira organizator prehrane): 
 

 Spremljanje zdravstveno higienskega stanja v centralni in razdeljevalnih kuhinjah. 
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 Svetovanje ob izrednih primerih. 

 Oskrbovanje s čistili in čistilnimi pripomočki. 

 Svetovanje v zvezi z novimi čistili in novimi načini čiščenja. 

 Seznanjanje delavk z zahtevami HACCP sistema, dobre gospodinjske prakse. 

 Priprava navodil in seznanjanje zaposlenih v zvezi z varstvom pri delu z oceno tveganja in 

požarnim redom. 

 
Organizacija čiščenja prostorov 
 

 Sprotno dogovarjanje o rednem čiščenju prostorov. 

 Dogovarjanje o izrednem oz. generalnem čiščenju prostorov. 

 Dogovarjanje o nadomeščanju v primeru bolniške odsotnosti.  

 Oskrbovanje s čistili in čistilnimi pripomočki. 

 1x letno se izvede usposabljanje za vse čistilke, na temo pravilnih postopkov dela, pravilna uporaba 

čistil in čistilnih pripomočkov, vodenje evidenc čiščenja,… 

 Kontrola čiščenja se izvaja redno in se glede na pomanjkljivosti sproti opozarja in dopolnjuje.  

 Organizacija izrednih čistilnih del s sodelovanjem z zunanjimi čistilnimi servisi. 

 Sprotno dogovarjanje o izvajanju navodil, priporočil in zahtev inšpekcijskih služb. 

 

 
6.4. Zdravstveno higienski režim – ostale naloge  
 

 Vzdrževanje zdravstveno higienskega stanja na zadovoljivem nivoju oz. dvig nivoja na področju 

higiene. 

 Spremljanje dela kadrovske zasedbe. 

 Sodelovanje in vodenje evidenc dela s strokovnimi institucijami. 

 Svetovanje in priprava strokovnih navodil in obvestil za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, ter 

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

vrtcu.  

 Po potrebi povezovanje, obveščanje in pridobivanje informacij v zvezi s prejšnjo alinejo z 

Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. 

 Svetovanje in nadzor nad izvajanjem zdravstveno – higienskih ukrepov ob pojavu nalezljivih 

bolezni v vrtcu. 

 Sanacija in ureditev pomanjkljivosti na objektih, ki jih je možno odpraviti z lastnim angažmajem in 

delom. 

 Pregled in sanacija pomanjkljivosti v posameznih kuhinjah, igralnicah, ostalih prostorih vrtca. 
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 Pregled in predlogi za postopno nabavo potrebne opreme in zamenjavo in nadomestitev 

dotrajane. 

 Opravljanje drugih del po navodilu ravnateljice. 

 
 
7.SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 
 

 Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Kranj in OE Ljubljana 

 Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

 Zdravstveni inšpektorat RS  

 Inštitut za etiko in vrednote 

 Nutriticon, prehransko svetovanje, Andreja Širca Čampa,univ.dipl.ing., klinični dietetik 

 Borštnar&Co. Ljubljana 

 Območno združenje Rdečega križa Jesenice 

 Občina Jesenice. 

 
Tabela: Organizacija dela vodje prehrane in ZHR: 
 

   

Ponedeljek enota Cilke Zupančič,  
Koroška Bela 
 

Enota Angelce Ocepek; C.C.Tavčarja 21  
 
DO Frančiške Ambrožič, Hrušica 44 

Torek enota Cilke Zupančič,  
Koroška Bela 
 

Enota Julke Pibernik, C.T.Tomšiča 4 
 

Sreda enota Cilke Zupančič, 
Koroška Bela 
 

Enota Angelce Ocepek C.C.Tavčarja 3a 
 
DO IK, Blejska Dobrava 

Četrtek enota Cilke Zupančič,  
Koroška Bela 
 

Enota Angelce Ocepek; C.C.Tavčarja 21  
 

Petek enota Cilke Zupančič,  
Koroška Bela 
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19. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

 

 
 
Zagotoviti želimo ustrezne pogoje za izboljšanje kvalitete življenja, kar nam predpisuje tudi Pravilnik o  

normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. 

Koliko bomo lahko uresničili, pa je seveda odvisno od sredstev, ki jih bo občina  kot ustanoviteljica  

namenila glede na planiran  finančni načt vrtca za leto 2017.  

Kratkoročni cilji: 

 nakup pomivalnega stroja – enota Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja  21 

 obnova dotrajanih notranjih vrat v posameznih enotah 

 zamenjava miz in stolov v igralnicah 

 zamenjava talnih oblog v igralnicah v enoti enota  Cilke Zupančič, C. I.Cankarja 4e, Koroška Bela 

 nabava zunanjih igral 

 vzdrževanje igral in igrišča v skladu s programom, ki določa rutinske preglede, podrobnejše  

            periodične preglede in vsakoletni pregled 

Tekom leta pa se pokažejo še dodatna  dela, največkrat kot interventni ukrep, (glede na dotrajanost stavb), 

za kar je potrebno sprotno usklajevanje. 

Dolgoročni cilji: 

 menjava strehe - enota Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 21 

 menjava oken - enota Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 21 

 sanacija sanitarij - enota Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 21 

 obnovitev stare stavbe - enota Julke Pibernik, C.T.Tomšiča 3 

 energetska sanacija - enota Julke Pibernik, C.T.Tomšiča 3 

 energetska sanacija - enota  Cilke Zupančič, C.I.Cankarja 4e, Koroška Bela 

 zamenjava dotrajanih osnovnih sredstev (kuhinja, pralnica) za zagotovitev nemotenega delovnega  

procesa 

 nakup prevoznega sredstva za razvoz hrane 

Vse cilje, ki smo si jih zastavili pri samem vzdrževanju, bomo uresničevali po izdelanih internih aktih, ki so 

izdelani na podlagi vseh predpisanih pravilnikov. Za vsa izvedena dela se beležijo evidence.  
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20.KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 

 

 
 

Mesec 

Pogovorne 
ure 

(zadnji torek) 
 

Kolegij 
 

(drugi torek 
ob 13. uri) 

Strok. aktiv, 
nač. tandem 

( drugi četrtek) 
 

Vzg. zbor, 
skupni 

strok. aktiv 
Izobraževanje  

 
 Avgust 

 

30.8.in 31.8 
17. - 18.ure 
(sreč.s starši) 

 
30.8. 

ob 15. uri 
29.8.  

ob 16. uri 
  

September 
 
/ 
 

 8.9.    

 
Oktober 

 
25.10. 11.10. 13.10.  

 
 

 

 
November 

 
29.11. 8.11. 10.11. 22.11. 

23.,24.11. 
 

 

 
December 
 

/ 6.12. 8.12.  
 
 

 

 
Januar 

 
25.1. 10.1. 12.1.    

 
Februar 

 
28.2. 7.2. 9.2. 21.2.   

 
Marec 
 

21.3. 7.3. 9.3.   
1.,2.- redni 

vpis 

 
April 

 
18.4. 11.4. 13.4.    

 
Maj 

 
30.5. 9.5. 11.5.  iz majhnega raste veliko  

 
Junij 

 
/  8.6. 20.6. strokovna ekskurzija  

Avgust 
2017 

30.8.in 31.8 
17. - 18.ure 
(sreč.s starši) 

 
30.8. 

ob 15. uri 
29.8.  

ob 16. uri 
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21.UPRAVLJANJE 

 

 
 
Vrtec upravljamo v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o vrtcih, ZOFI, ustanovitvenim aktom, 

pravilniki…) 

SVET ZAVODA 
 

Ime in priimek                        mesto izvolitve 
 

 
začetek mandata 

 
iztek mandata  

Maruša Berce svet staršev 16.1.2014 glede na status otroka 

Armin Džafić svet staršev 16.1.2014 glede na status otroka 

Gregor Rabič svet staršev 6.10.2016 glede na status otroka 

Ivana Pretnar ustanovitelj 16.1.2014 15.1.2018 

Jože Anderle ustanovitelj 16.1.2014 15.1.2018 

Špela Horvat ustanovitelj 16.1.2014 15.1.2018 

Vanja Kramar vrtec  16.1.2014 15.1.2018 

Gorica Stevanović vrtec 16.1.2014 15.1.2018 

Melinda Žvan vrtec 16.1.2014 15.1.2018 

Jasna Koron vrtec 16.1.2014 15.1.2018 

Nina Ulčar vrtec 16.1.2014 15.1.2018 

 
 
RAVNATELJ predstavlja in zastopa vrtec, vodi strokovno delo in gospodarno finančno poslovanje vrtca. 

 

VZGOJITELJSKI ZBOR obravnava in soodloča o strokovnih vprašanjih povezanih s pedagoškim procesom. 

 
SVET STARŠEV 
 
Za uresničevanje interesov staršev se v vrtcu oblikuje Svet staršev, kot je opredeljeno v 66. členu Zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je sestavljen iz posameznih predstavnikov vsakega 

oddelka. Svet staršev se bo srečeval večkrat letno – po potrebi oz. interesu staršev. Prvi sklic sveta staršev 

opravi ravnatelj. 

Svet staršev: 

 daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu, 

 predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu o nadstandardnih storitvah, 

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

 daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi (Ur. l. RS, št. 12/96). 
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Predstavniki  Sveta staršev v tem šolskem letu:  
 

Enota Vzgojiteljica Ime in priimek 

Angelce Ocepek 
Cesta Cirila Tavčarja 21 (spodaj) 

Vanja Kramar Kristina Kac -Glavaš 

Petra Žust Tjaša Vilman 

Silva Krašovec Špela Jerman 

Barbara Čop Maruša Berce 

Edina Mušić Erik Janc 

Viki Kokošinek Anja Jeršin Grilc 

Tanja Ručigaj David Kešina 

Nataša Ferjan Alen Mulalić 

Anita Plohl Maša Cefera 

Angelce Ocepek 
Cesta Cirila Tavčarja 21 (zgoraj) 

Klaudija Zalokar Katja Polanec 

Mateja Korošec Alisa Travnik 

Mateja Bergant Edina Džombić  

Irena Rozman Eva Dobravec 

Tatjana Gričar Medisa Brdar 

Sonja Mally Živa Žerovnik 

Angelce Ocepek 
Cesta Cirila Tavčarja 3a 

Diana Jug Jasmina Mitić 

Miljana Jeftenić Vesna Šučur 

Aleksandra Možina Sanela Hajdarović 

Mateja Hočevar Gregor Rabič 

Nevenka Razinger Alenka Zidar Sambolec 

Petra Pretnar Monika Potočnik 

Monika Kovač Monika Potočnik 

Julke 
Pibernik, C.T.T omšiča 3 

Alenka Pozvek Dimitrij Margon 

Janja Debeljak Alenka Skok 

Diana Kesič Špela Horvat 

Renata Seljak Marjetka Škrlec 

Gabrijela Koranter Dejan Copič 

Cilke Zupančič, Koroška Bela 

Mateja Kovač Bernik Tatjana Mulej 

Petra Kovač Nina Rikanović 

Aleksandra Debenec Nina Robič 

Melinda Žvan Miran Mladenov 

Barbara Koblar Katja Terseglav 

Nina Ulčar Veronika Andreuzzi 

Frančiške Ambrožič, Hrušica 5a 
Tatjana Sabolić Sanja Bešić 

Gorica Stevanović Grega Božić 

Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44 Marjana Jakopič Nina Hribar 

 /  
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22. EKONOMSKI POGOJI POSLOVANJA 

 

 
Sredstva poslovanja vrtca se bodo oblikovala iz: proračuna Občine Jesenice, oskrbnin staršev in drugih 

prihodkov. 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 s  spremembami), Zakona o javnih financah 

(Ur. l. RS, št. 79/99 s  spremembami), Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 s  spremembami) in odloka o 

proračunu Občine Jesenice skleneta Občina in Vrtec Jesenice Pogodbo o financiranju javnega zavoda za 

določen čas enega leta. 

 

Finančni načrt za leto 2016 je izdelan in poslan lokalni skupnosti kot ustanoviteljici. 

 

 

23. POTRDITEV LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 

 

 
 
 

Na podlagi 3. člena Pravilnika o dokumentaciji v vrtcu (Ur. l. RS, št. 41/97) in 21. člena Zakona o vrtcih (Ur. 

l. RS, št. 12/96 s  spremembami) določi vrtec organizacijo in podrobno vsebinsko življenje in delo vrtca, ki 

ga sprejme Svet vrtca. 

 

 
 
 
 LDN za šolsko leto 2016/17 je bil obravnavan in potrjen na seji Sveta Vrtca Jesenice 6. 10. 2016.  
 
 
 
 
      Vanja Kramar, dipl. vzg.,       Zdenka Kovač, dipl. vzg., 
predsednica Sveta Vrtca Jesenice                 ravnateljica 
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24. PRILOGE 

 

 
 
 
Priloga 1:  DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH 

 

Priloga 2:  HIŠNI RED V VRTCU 

 

Priloga 3:  UKREPI PRI SPREJEMU OTROK V VRTEC 

 

Priloga 4:  UKREPI PRI DNEVNEM PRIHAJANJU IN ODHAJANJU OTROK 

 

Priloga 5: LETNA DELOVNA OBVEZNOST VZGOJITELJA/ICE V ŠOLSKEM LETU 2016/17 

 

Priloga 6:  LETNA DELOVNA OBVEZNOST POMOČNIKA/CE VZGOJITELJA/ICE V ŠOLSKEM LETU 2016/17 
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PRILOGA 1 
 
DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH 
 

 

Ravnateljica 40-urni delovni tednik, premakljivi delovni čas, praviloma od 7. do 15. ure, torek 
do 16. ure, petek do 14. ure 

Pomočnica 
ravnateljice 

40-urni delovni tednik, premakljivi delovni čas, praviloma od 7. do 15. ure, torek 
do 16. ure, petek do 14. ure 

Svetovalna služba - 
psiholog, logoped 

40-urni delovni tednik, premakljivi delovni čas, praviloma od 7. do 15. ure, torek 
do 16. ure, petek do 14. ure 

Vzgojiteljica 40-urni delovni tednik. 
Delovni čas je razporejen znotraj poslovnega časa vrtca; delavka je dnevno 
prisotna na delovnem mestu 6,5 ur – 6 ur neposrednega dela z otroki in 30 
minutni odmor. 
Odmor načeloma koristijo med 8.30 – 9. ure ali od 12. – 12.30 ure oz. po 
dogovoru tandema. 
7,5 ur tedensko je namenjeno opravljanju ostalih nalog skladno z zakonom. 
Dnevni razpored delovnega časa in evidenco opravljenih ur se hrani na upravi. 

Pomočnica 
vzgojiteljice 

40-urni delovni tednik. 
Delovni čas je razporejen znotraj poslovnega časa vrtca; delavka je dnevno 
prisotna na delovnem mestu 7,5 ur – 7 ur neposrednega dela z otroki in  30-
minutni odmor. 
Odmor načeloma koristijo med 8.30 – 9. ure ali od 12. – 12.30 oz. po dogovoru 
tandema. 2,5 ur tedensko je namenjeno opravljanju ostalih nalog skladno z 
Zakonom. 
Dnevni razpored delovnega časa in evidenco opravljenih ur se hrani na upravi. 

Delavka v  
tajništvu, 
računovodstvu 

40-urni delovni tednik. 
Delovni čas je razporejen znotraj poslovnega časa vrtca; praviloma od 7. do 15. 
ure, torek do 16. ure, petek do 14. ure. Po potrebi in dogovoru se razporeditev 
delovnega časa lahko spremeni. 

Delavke v 
kuhinji 

40-urni delovni tednik. 
Delovni čas je razporejen znotraj poslovnega časa vrtca; praviloma od 6. do 14. 
ure – centralna kuhinja. 
Dnevni razpored delovnega časa in evidenco opravljenih ur določi in vodi vodja 
prehrane. Po potrebi in dogovoru se razporeditev delovnega časa lahko 
spremeni. 

Delavke; kuhinja 
- čiščenje 

40-urni delovni tednik. 
Delovni čas je razporejen znotraj poslovnega časa vrtca. Dnevni razpored 
delovnega časa in evidenco opravljenih ur določi in vodi vodja prehrane oz.ZHR 

Čistilke 40-urni delovni tednik. 
Delovni čas je razporejen znotraj in izven poslovnega časa vrtca; praviloma v 
popoldanskem času od 14. do 22. ure. Po potrebi in dogovoru se razporeditev 
delovnega časa lahko spremeni. 

Perica likarica 40-urni delovni tednik. 
Delovni čas je razporejen znotraj poslovnega časa vrtca; praviloma od 6. do 14. 
ure. Po potrebi in dogovoru se razporeditev delovnega časa lahko spremeni. 

Hišniki 40-urni delovni tednik. 
Delovni čas je razporejen znotraj poslovnega časa vrtca; praviloma od 6. do 14. 
ure. Po potrebi in dogovoru se razporeditev delovnega časa lahko spremeni. 
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PRILOGA 2 
 
HIŠNI RED V VRTCU 
 
 

1.čl. Nadzor nad otroki 
v prostorih vrtca in  
izven njega 

Starši oz. skrbniki ob prihodu v vrtec otroka obvezno oddajo  
strokovni delavki. V igralnicah vrtca morajo biti otroci ves čas pod 
nadzorom vsaj ene strokovne delavke. Na sprehodu ali pri dejavnostih 
izven vrtca, morata vsako skupino otrok spremljati dve strokovni delavki. 

2.čl. Hranjenje  
garderobe 

Otroci hranijo svoje obleke in obutev v garderobi, na mestih, ki so 
posebej označena za posameznega otroka. Otroci morajo imeti v vrtcu 
primerne copate, mlajši pa tudi perilo za enkratno preoblačenje. 
Dragocene predmete in denar ne puščajte v garderobi. Prepovedano je 
prinašati v vrtec otrokom nevarne predmete (trde bonbone, žvečilne 
gumije, razne kroglice, ostre predmete, rezila, strupene snovi ipd.), za kar 
odgovarjajo starši ali skrbniki otroka. 

3.čl. Organizacija in  
poslovni čas 

Vsaka enota ima organizacijo in poslovni čas prilagojen potrebam staršev. 
 

4.čl. Programi Dnevni program traja 6 do 9 ur, namenjen je otrokom od prvega leta 
starosti do vstopa v šolo, vsebuje vzgojo, varstvo in prehrano v celotnem 
obsegu. 
 

5.čl. Varovanje in 
nadzor vstopanja 
v vrtec 

V vrtec lahko vstopajo le otroci, njihovi starši ali skrbniki in zaposleni. 
Trgovske potnike in druge ponudnike učnih in igralnih pripomočkov se 
usmerja na upravo vrtca. 

6.čl. Način informiranja 
staršev 

O svojih otrocih so starši informirani ustno ob osebnih stikih s 
strokovnimi delavkami pri predaji otrok in ob prevzemu otroka. Starše se 
obvešča tudi pisno preko osebnih obvestil in na oglasni deski. 

7.čl. Splošno o  
odnosih 

Vrtec mora varovati otroke pred: nadlegovanjem, trpinčenjem, 
zatiranjem, diskriminacijo, nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju s 
splošno sprejetimi civilizacijskimi normami, pred namernim 
poniževanjem drugih otrok delavcev vrtca in drugih oseb, ki vstopajo v 
prostor vrtca. 

8.čl. Sodelovanje s  
starši 

Strokovne delavke omogočajo staršem stike na pogovornih urah ter na 
roditeljskih sestankih. Urnik srečanj  je  izobešen na oglasni deski. 
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PRILOGA 3 
 
UKREPI PRI SPREJEMU OTROK V VRTEC 
 
 

 
Vsi otroci morajo biti pred sprejemom v vrtec zdravniško pregledani. Starši otrok ali osebe, ki 
skrbijo za otroka (v nadaljnjem besedilu: starši) oddajo pred sprejemom otroka v vrtec 
strokovnemu delavcu potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. V kolikor gre za prestop 
otroka iz drugega vrtca, so starši dolžni predložiti zdravniško potrdilo, ki ga je imel otrok v 
prejšnjem vrtcu. 
 

 

 
Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec vzgojitelja opozoriti na posebnosti otrokovega 
zdravstvenega statusa, če le-ta ni razviden iz zdravniške dokumentacije. Starši so dolžni 
vzgojitelja opozoriti in seznaniti z morebitnimi otrokovimi posebnostmi, zlasti s tistimi, ki bi 
lahko ogrožale njegovo varnost ali varnost drugih otrok. 
 

 
 

 
Starši so dolžni posredovati številko telefona in druge podatke o tem, kje jih je mogoče takoj 
najti in obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom oziroma o dejstvih, za katera je 
nujno, da jih izvedo. Starši so dolžni priti po otroka nemudoma, ko se jih obvesti o bolezenskem 
stanju otroka in pri tem izrazi potrebo, da obolelega otroka prevzamejo takoj. 
 

 
 

 
Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke se mora upoštevati Pravilnik o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 
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PRILOGA 4 
 
UKREPI PRI DNEVNEM PRIHAJANJU IN ODHAJANJU OTROK 
 
 

 
Delavci vrtca, ki dnevno spremljajo prihajanje in odhajanje otrok iz vrtca, morajo otroka osebno 
sprejeti in ga pri odhodu prepustiti v oskrbo staršem, starim staršem, drugim osebam pa le, če 
predložijo za to pismeno pooblastilo staršev. 

 

 
 

 
Otroci, ki obiskujejo vrtec, morajo na poti do vrtca in iz vrtca imeti spremstvo polnoletne osebe 
oz. na pooblastilo staršev lahko otroka pride iskat mladoletna oseba (od 10. do 14. leta starosti) 
tako kot to predpisuje tudi Zakon o varnosti cestnega prometa (80. člen). 

 
 

 
Delavec vrtca, ki sprejema otroke, mora ob sprejemu otrokom odvzeti vse predmete oziroma 
stvari, ki bi lahko ogrozile varnost otroka samega ali varnost drugih otrok. Starše otroka, ki mu 
je bila odvzeta stvar ali predmet, s katerim bi lahko bila ogrožena varnost otroka ali drugih otrok, 
mora delavec vrtca opozoriti na posledico nošenja takšnih stvari. V kolikor starši še naprej 
vztrajajo, da otrok tak predmet nosi, so dolžni podpisati izjavo, s katero sprejmejo popolno 
odgovornost za vse posledice neupoštevanje le-tega. Vzgojitelj je dolžan na prvem roditeljske 
sestanku seznaniti starše o stvareh in predmetih, ki pomenijo potencialno nevarnost za 
otrokovo oziroma za zdravje in življenje drugih otrok. 

 

 
 

           Če se ob prihodu otroka v vrtec ugotovijo morebitni znaki obolenja (vročina, izpuščaji, 
            bruhanje, driska, hujši kašelj), je delavec, ki otroka sprejme, dolžan otroka odkloniti. 
 

 
 

 
Če se opisani znaki obolenja ugotovijo med dnevom, je vzgojitelj dolžan nemudoma obvestiti 
starše, otroka pa po potrebi izolirati, če je to le mogoče. Starši pa so dolžni po obvestilu 
vzgojitelja v čim krajšem času priti po otroka. Kadar vrtec zahteva (v primeru epidemij ter drugih 
spornih obolenj), morajo starši predložiti po končanem zdravljenju zdravniško potrdilo, da je 
otrok zdrav in da se ga lahko ponovno vključi v oddelek. 
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PRILOGA 5 
 
LETNA DELOVNA OBVEZNOST VZGOJITELJA/ICV ŠOL. LETU 2016/17 
 
 

 252 delovnih dni 
  222 x 8 =   1776 ur 

letni dopust 
(povprečje) 
       30 dni - 240 ur 

prazniki 
9 x 8 = 72 ur 

plačana del. obveznost   
2088 ur 

 

delovna obveznost skupno št. ur orientacijska razlaga in izračun 

Delovna obveznost z 
otroki v oddelku 

1332 222 x 6    

Odmor 111 222 x 0,5 

Priprava na vzgojno 
delo v oddelku 

222 
strokovni aktiv, načrtovanje v tandemu, pisna priprava, 
priprava didaktičnih pripomočkov, LDN, analiza   
urejanje  predpisane dokumentacije  

Vzgojno delo izven 
oddelka 

33  

Sodelovanje s  starši  
( vključena izvedba in 
priprava) 

 
 

30 

pogovorne ure -  7 x 2                                                         14 
ur 
srečanje s starši novinci                                                       4 
ure     
druge oblike ( prireditve, delavnice, izleti, pikniki,             
zaključno srečanje) -  4 x3 12 ur                

Vzg. zbor, skupni strok. 
aktiv 

8 4 x 2 uri 

Izobraževanje 40  

Prazniki 72 9 x 8 

Letni dopust 240 30 x 8 

Plačana del. obveznost 2088 
shema je orientacijska, zaradi narave dela lahko prihaja do 
odstopanj. Služi za osebni izračun delovne obveznosti. 
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PRILOGA 6 
 
LETNA DELOVNA OBVEZNOST POMOČNICE VZGOJITELJA/ICEV ŠOL. LETU 2016/17 

 
 

252 delovnih dni 
222 x 8 =   1800 ur 

letni dopust  
30 dni -  240 ur 

prazniki 
9 x 8 = 72 ur 

plačana del. obveznost 
2088 ur 

 

delovna obveznost skupno št. ur orientacijska razlaga in izračun 

Delovna obveznost z 
otroki v oddelku 

1554 222 x 7 

Odmor 111 222 x 0,5 

Načrtovanje vzgojnega 
dela 

33 
strokovni aktiv 
delo v tandemu 

Vzgojno delo izven 
oddelka 

15  

Sodelovanje s  starši  
( vključena izvedba in 
priprava) 

15 

srečanje s starši novinci                                                      3 
ure 
druge oblike ( prireditve, delavnice, izleti, pikniki,             
zaključno srečanje)    4 x 3                                                 12 ur                

Vzg. zbor, skupni strok. 
aktiv 

8  4 x 2 uri 

 Izobraževanje 40  

Prazniki 72 9 x 8 

Letni dopust 240 30 x 8 

Plačana del. obveznost 2088 ur 
shema je orientacijska, zaradi narave dela lahko prihaja do 
odstopanj. Služi za osebni izračun delovne obveznosti. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


