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1 OPREDELITEV DOKUMENTA 

Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) je splošni dokument vrtca (21.čl. Zakona o vrtcih, Ur. 

l. RS, št. 12, 29. 2. 1996, Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu, Ur. l. RS, št. 41, 11. 7. 1997) s katerim 

javni zavod Vrtec Jesenice zagotavlja načrtno, organizirano in sistematično uresničevanje 

temeljnih ciljev predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v koncepciji javnih vrtcev v Sloveniji.  

Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi, izboljšanje kakovosti življenja družin 

in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti (2.čl. 

Zakona o vrtcih, Ur. l. RS, št. 12, 29. 2. 1996). 

Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja, ki poteka po načelih: 

demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih 

možnosti za otroke ter starše, upoštevanja različnosti med otroki, pravico do izbire 

drugačnosti ter ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja (3.čl. Zakona o vrtcih, Ur. l. RS, št. 12, 29. 2. 1996). 

Priprava LDN Vrtca Jesenice je interakcijski proces, v katerega so vključeni vsi strokovni delavci 

in delavke. 

Zakonske osnove: 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

Zakon o vrtcih,  

Pravilnik o zbiranju in varstvu podatkov na področju predšolske vzgoje,  

Pravilnih o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,  

Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,  

Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu,  

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Jesenice, 

Kurikulum za vrtce,  

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

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih. 
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2 VIZIJA, VREDNOTE TER POSLANSTVO VRTCA 

2.1 VIZIJA VRTCA 

Vrtec po meri otrok, staršev in zaposlenih, kar predstavlja: 

- sistematično vgrajevanje otrokovih pravic v vsakdanje življenje in delo v vrtcu s 

posebnim poudarkom na pravicah do izbire, zasebnosti; 

- fleksibilnejša organizacija časa v vrtcu; 

- dvig kvalitete dela s starši; 

- posebna pozornost obdobju uvajanja v vrtec ter prehoda iz vrtca v šolo; 

- zaposlenim v skladu z zakonodajo ponuditi z jasno začrtanimi pravili možnost lastnega 

oblikovanja, kreiranja in strokovno rast. 

2.2 VREDNOTE VRTCA 

V vrtcu izhajamo iz prepričanja, da so otroci bistvo, vrednota, zaradi katerih vrtec deluje. Na 

podlagi tega smo kot najvišji vrednoti opredelili odgovornost in pravičnost do otrok, staršev in 

nas samih. 

Naša ravnanja podpirajo vrednote, kot so strokovnost, profesionalnost in sodelovanje. 

2.3 POSLANSTVO VRTCA 

Tukaj smo zaradi otrok, ki jim želimo omogočiti varno in vzpodbudno okolje za razvoj njihovih 

ustvarjalnih potencialov. 

Upoštevamo individualne razlike in njihove razvojne značilnosti vsakega posameznika. 

Podpiramo ga pri oblikovanju njegove pozitivne samopodobe, razvoju kritičnega mišljenja ter 

vključitev v skupino. 

Trudimo se za dosledno in korektno obveščanje staršev o razvoju njihovega otroka, katerega 

razvoj skrbno spremljamo. 

Skrbimo za lastni strokovni in profesionalni razvoj, združujemo se v strokovne aktive, 

vključujemo v projekte in spremljamo strokovno literaturo, ozaveščamo svojo vlogo in naše 

delo dnevno reflektiramo. 

 



Letni delovni načrt 2017/2018 

6 
 

3 ORGANIZIRANOST VRTCA JESENICE 

Organi vrtca so: 

- Svet vrtca 

- Svet staršev, 

- Strokovni organi (vzgojiteljski zbor in strokovni vzgojiteljski aktiv), 

- ravnatelj (poslovodni organ javnega vrtca). 

3.1 SVET VRTCA 

Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov zaposlenih in trije 

predstavniki staršev.  

Svet Vrtca Jesenice sestavljajo naslednji člani: 

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA 
VRTCA JESENICE 

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV 
VRTCA JESENICE 

PREDSTAVNIKI VRTCA 
JESENICE  

1. PRETNAR IVANA 
2. ANDERLE JOŽE 
3. HORVAT ŠPELA 
 

1. BERCE MAUŠA 
2. RABIČ GREGOR 
3.  
 

1. STEVANOVIĆ GORICA 
2. KORON JASNA 
3. ŽVAN MELINDA  
4. ULČAR NINA 
5. JEKLIČ MOJCA 

 

Predsednica Sveta vrtca Jesenice je Gorica Stevanović. Namestnica predsednice Sveta Vrtca 

Jesenice je Koron Jasna.  

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma 

izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. 

Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka. (46.člen ZOFVI) 

Dosedanjim članom se je pričel mandat 16.01.2014, izteče pa se 15.01.2018.  

3.2 SVET STARŠEV 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. Ta je 

sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 

prvem sestanku. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. 
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Člani sveta staršev so: 

Enota: Frančiška Ambrožič, Hrušica 55a 

 VZGOJITELJICA ČLAN SVETA STARŠEV 

1. Ban Mateja Ručigaj Tanja 

2. Sabolić Tatjana Jug Tjaša 

 

Enota: Angelca Ocepek, C. C. Tavčarja 21 

 VZGOJITELJICA ČLAN SVETA STARŠEV 

1. Kokošinek Viktorija Ukmar Teja 

2. Tolo Mojca Čaušević Haris 

3. Ferjan Nataša Medić Adis 

4. Plohl Anita Kićin Arnela 

5. Koranter Gabrijela Al Tinawi Gordana 

6. Krašovec Silva Vilman Tjaša 

7. Mally Sonja Hering Ana 

8. Kovač Monika Mešić Medina 

9. Mušić Edina Čosić Aleksandra 

10. Kovač Petra Travnik Alisa 

11. Ručigaj Tanja/Presterel Anka Kovačević Jasna 

12. Stevanović Gorica Rekar Zala 

13. Bergant Mateja Biščević Hermina 

14. Korošec Mateja Žerovnik Živa 

15. Rožič Maja Polanec Katja 

 

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

 VZGOJITELJICA ČLAN SVETA STARŠEV 

1. Jug Diana Barbo Mihael 

2. Diana Kesič Silić Adin 

3. Možina Aleksandra Dolinar Polona 

4. Debenec Aleksandra Zidar Sambolec Alenka 

5. Razinger Nevenka Rabič Gregor 

6. Pretnar Petra Dolinar Polona 

7. Poklukar Irena Tomažin Bernardka 

 

Enota: Julka Pibernik, C. T. Tomšiča 3 

 VZGOJITELJICA ČLAN SVETA STARŠEV 

1. Debeljak Janja Čopić Dejan 

2. Seljak Renata Bremec Petra 

3. Ravhekar Vlasta Šućur Anja 

4. Rozman Irena Rebernik Eva 

5. Žust Petra Đokić Aldijana 

6. Pozvek Alenka Šepic Olgica 
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Enota: Cilka Zupančič, C. I. Cankarja 4e 

 VZGOJITELJICA ČLAN SVETA STARŠEV 

1. Kovač Bernik Mateja Ličof Bojan 

2. Ulčar Nina Potočnik Maša 

3. Gričar Tatjana Piškur Barbara 

4. Žvan Melinda Zukić Marizela 

5. Zalokar Klaudija Turkušić Nevresa 

6. Čop Barbara Pekolj Nuša 

 

Enota: Ivanka Krničar, Blejska Dobrava 44 

 VZGOJITELJICA ČLAN SVETA STARŠEV 

1. Koblar Barbara Medja Denis 

 

3.3 STROKOVNI ORGANI 

Za pretok informacij s strokovnega področja se strokovno osebje vključuje v naslednje 

strokovne organe: 

- vzgojiteljski zbor, 

- strokovni kolegij v ožji sestavi, 

- strokovni kolegij, 

- strokovni aktiv vzgojiteljev, 

- strokovni aktiv svetovalne službe. 

3.3.1 Vzgojiteljski zbor 

Sestavljajo: strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem 

oddelku. 

Pristojnosti vzgojiteljskega zbora so določene v 61.členu ZOFVI. Sestane se predvidoma 

dvakrat na leto, pred začetkom in koncem šolskega leta. Sestane se tudi v primeru potreb po 

sprejemu določenih sklepov za realizacijo nalog s področja dela vrtca. Na začetku šolskega leta 

bo obravnaval predlog LDN za tekoče leto ter odločal o strokovnih vprašanjih vzgojno-

izobraževalnega dela, ob koncu leta pa analiziral LDN preteklega leta. Na seji ob koncu 

šolskega leta, predvidoma v mesecu juniju, pa se bo osredotočil na obravnavo in odločanje o 

strokovnih vprašanjih vzgojno-izobraževalnega dela, o predlogih za nadstandardne programe 

in druge dejavnosti, ki bodo podlaga za pripravo predloga LDN za naslednje šolsko leto. 

 



Letni delovni načrt 2017/2018 

9 
 

3.3.2 Strokovni kolegij v ožji sestavi 

Sestavljajo: ravnateljica, pomočnici ravnateljic, OPZHR in svetovalna delavka. 

Sestajali se bomo enkrat tedensko, kjer se bomo dopolnjevale, usklajevale in iskale najboljše 

rešitve glede poteka del v posameznih enotah. 

3.3.3 Strokovni kolegij 

Sestavljajo: vodje strokovnih aktivov, pomočnici ravnateljic in ravnateljica.  

Obravnava in rešuje strokovna vprašanja, povezana z življenjem in delom vrtca ter z njegovim 

razvojem. Sestajale se bomo enkrat mesečno, kjer bomo pedagoško in organizacijsko 

načrtovale in evalvirale delo, dajale pobude za različne aktivnosti s katerimi bomo prispevale 

k kvaliteti in prepoznavnosti vrtca.  

3.3.4 Strokovni aktivi 

Sestavljajo: vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. 

Strokovni aktivi obravnavajo in rešujejo strokovna vprašanja, povezana z življenjem in delom 

vrtca ter z njegovim razvojem. Na strokovnih aktivih se obravnavajo prednostne naloge 

opredeljene v LDN vrtca, aktualna tematika – informacije, dogovori, skupne naloge in  

problematika vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava vsebine projektov, predstavitev 

novosti pridobljenih na izobraževanjih, ter dogovori o skupnih dogodkih. 

 

4 PREDSTAVITEV VRTCA JESENICE Z ORGANIZACIJO DELA 

Ime: Vrtec Jesenice 

Sedež : Cesta Cirila Tavčarja 3a, Jesenice 

Vrtec Jesenice ima v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda 

štiri enote in dve dislocirani enoti. Vrtec Jesenice je javni vrtec, katerega ustanoviteljica je 

Občina Jesenice. Dejavnost zavoda je vzgoja in varstvo predšolskih otrok. V tem šolskem letu 

smo oblikovali 37 oddelkov. Vrtec deluje na šestih lokacijah. 

Zaradi oddaljenosti vrtcev med seboj in zaradi boljše povezave so v šolskem letu 2017/2018 

po sistemizaciji izbrane vodje enot, ki hkrati opravljajo svoje delo v oddelku. Organizacijske 
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vodje in vodje strokovnih aktivov so: Renata Seljak, Melinda Žvan, Diana Jug, Edina Mušić in 

Maja Rožič. 

Delovni proces je organiziran v naslednjih službah: 

- pedagoško strokovna služba, 

- računovodsko – administrativna služba, 

- prehransko in zdravstveno – higienska služba, 

- tehnično – vzdrževalna služba. 

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

presegajo togo omejitev posameznega področja.  
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4.1 RAZPORED ODDELKOV GLEDE NA STAROSTNA OBDOBJA 

 

4.1.1 Število otrok glede na starost po posameznih enotah (stanje na 1.9.2017) 

Oddelki Število 
otrok 

ŠC JP CZ AO IK FA 

1. starostno obdobje – homogeni oddelki 124 71 / 28 25 / / 

1. starostno obdobje – heterogeni oddelki 10 10 / / / / / 

kombinirani oddelki 49 17 / / / / 32 

3-4 leta  88 17 33 / 38 / / 

2. starostno obdobje – homogeni oddelki 242 85 21 70 66 / / 

2. starostno obdobje – heterogeni oddelki 134 36 56 21 / 21 / 

Skupaj 647 236 110 119 129 21 32 

 

4.1.2 Število otrok, število oddelkov (stanje na 1.9.2017) 

 Enota Število 
oddelkov 

Število otrok 

Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 15 236 

Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3a 7 129 

Julke Pibenik, Cesta Toneta Tomšiča 3 6 110 

Cilke Zupančič, Cesta Ivana Cankarja 4e 6 119 

Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44 1 21 

Frančiške Ambrožič, Hrušica 5 2 32 

Skupaj 37 647 
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4.3 POSLOVODSKO IN PEDAGOŠKO VODENJE 

 IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO E-NASLOV 

  1. Vanja Kramar ravnateljica vanja.kramar@vrtecjesenice.si 

  2. Mateja Hočevar pomočnica ravnateljice mateja.hocevar@vrtecjesenice.si 

  3. Miljana Jeftenić pomočnica ravnateljice miljana.jeftenic@vrtecjesenice.si 

  4. Zvonka Setnikar računovodja VI zvonka.setnikar@vrtecjesenice.si 

  5. Lidija Bremec materialni knjigovodja lidija.bremec@vrtecjesenice.si 

  6. Mateja Kelih tajnik VIZ mateja.kelih@vrtecjesenice.si 

  7. Neža Ajdišek svetovalna delavka, 
psihologinja  

svetovalna.sluzba@vrtecjesenice.si 

  8. Miroslava Gartnar logopedinja logoped@vrtecjesenice.si 

  9. Irena Perko organizator ZHR in vodja 
prehrane 

prehrana@vrtecjesenice.si 

 

4.4 KADROVSKA ZASEDENOST GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE OTROK V LETU 2017/2018 

Enota  ANGELCE OCEPEK, CESTA CIRILA TAVČARJA 21 

 VZGOJITELJICE POMOČNICA VZGOJITELJICE STAROSTNO OBDOBJE, ODDELEK 

1. Viktorija Kokošinek Špela Kovač 1. starostno obdobje, homogeni oddelek 

2. Mojca Tolo Bogdana Šimnic 1. starostno obdobje, homogeni oddelek 

3. Nataša Ferjan Maja Robič 1. starostno obdobje, homogeni oddelek 

4. Anita Plohl Urška Poklukar 1. starostno obdobje, heterogeni oddelek 

5. Gabrijela Korantar Rosvita Lipičar kombinirani oddelek 

6. Silva Krašovec Anka Benčina 2. starostno obdobje, 3-4 leta 

7. Sonja Mally Ramanda Robič 1. starostno obdobje, homogeni oddelek 

8. Monika Kovač Anka Presterel/ 
Anja Šučur 

1. starostno obdobje, homogeni oddelek 

9. Edina Mušić Jelka Hočevar 1. starostno obdobje, homogeni oddelek 

10. Maja Rožič  Jasenka Tomašević 2. starostno obdobje, homogeni oddelek 

11. Mateja Korošec Miriam Kalan 2. starostno obdobje, homogeni oddelek 

12. Mateja Bergant Mihaela Klarić 2. starostno obdobje, homogeni oddelek 

13. Gorica Stevanović Edina Smolej 2. starostno obdobje, homogeni oddelek 

14. Tanja Ručigaj/ 
Anka Presterel 

Sabina Jakupović 2. starostno obdobje, heterogeni oddelek 

15. Petra Kovač Mateja Slivnik 2. starostno obdobje, heterogeni oddelek 

  

Enota  ANGELCE OCEPEK, CESTA CIRILA TAVČARJA 3a 

 VZGOJITELJICE POMOČNIK/-CA 
VZGOJITELJICE 

STAROSTNO OBDOBJE, ODDELEK 

1. Irena Poklukar Tajda Žnidaršič 1. starostno obdobje, homogeni oddelek 

2. Petra Pretnar Jasmina Mirtič 1. starostno obdobje, homogeni oddelek 

3. Nevenka Razinger   Jelena Tučen 2. starostno obdobje, 3-4 leta 

4. Aleksandra Debenec Aleš Truhačev 2. starostno obdobje, 3-4 leta 

5. Aleksandara Možina Marina Tutić  2. starostno obdobje, homogeni oddelek 

6. Diana Kesić Irena Kranjc Pogačar 2. starostno obdobje, homogeni oddelek 

7. Diana Jug Jasna Koron 2. starostno obdobje, homogeni oddelek 
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Enota  JULKE PIBERNIK, CESTA TONETA TOMŠIČA 3 

 VZGOJITELJICE POMOČNICA VZGOJITELJICE STAROSTNO OBDOBJE, ODDELEK 

1.  Alenka Pozvek  Mojca Jeklič 2. starostno obdobje, heterogeni oddelek 

2. Petra Žust Maja Jelovčan/ 
Anita Vogrinčič 

2. starostno obdobje, 3-4 leta 

3. Irena Rozman Ljiljana Leskovar 2. starostno obdobje, 3-4 leta 

4. Vlasta Ravhekar Tatjana Stećuk 2. starostno obdobje, heterogeni oddelek 

5. Renata Seljak Mojca Čufer 2. starostno obdobje, heterogeni oddelek 

6. Janja Debeljak Romana Marguč 2. starostno obdobje, heterogeni oddelek 

 

Enota  CILKE ZUPANČIČ, CESTA IVANA CANKARJA 4e, KOROŠKA BELA 

 VZGOJITELJICE POMOČNIK/-CA 
VZGOJITELJICE 

STAROSTNO OBDOBJE, ODDELEK 

1. Barbara Čop Nejc Škoda 1. starostno obdobje, homogeni oddelek 

2. Klaudija Zalokar Mojca Dimitrov 1. starostno obdobje, homogeni oddelek 

3. Melinda Žvan Anda Cuznar 2. starostno obdobje, heterogeni oddelek 

4. Tatjana Gričar Milojka Korbar 2. starostno obdobje, homogeni oddelek 

5. Nina Ulčar Ines Vukalić 2. starostno obdobje, homogeni oddelek 

6. Mateja Kovač Bernik  Urban Trček 2. starostno obdobje, homogeni oddelek 

 

DISLOCIRANI ODDELEK IVANKE KRNIČAR, BLEJSKA DOBRAVA 44 

 VZGOJITELJICA POMOČNICA VZGOJITELJICE STAROSTNO OBDOBJE, ODDELEK 

1. Barbara Koblar Marinka Vavtar 2. starostno obdobje, heterogeni oddelek 

 

DISLOCIRANI ODDELEK FRANČIŠKE AMBROŽIČ, HRUŠICA 5 

 VZGOJITELJICE POMOČNICA VZGOJITELJICE STAROSTNO OBDOBJE, ODDELEK 

1. Mateja Ban Mojca Klinar kombinirani oddelek 

2.  Tatjana Sabolić  Anita Svetina/ 
Kristina Strmec 

kombinirani oddelek 

 

 

Vzgojiteljica za sočasnost: Marjana Jakopič  

Pomočnice vzgojiteljic za sočasnost: Petra Mlinarec, Urška Mavsar, Teja Lavtižar Zupančič in 

Ines Tomić. 
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4.5 TEHNIČNI DELAVCI/KE 

 IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO RAZPOREDITEV 

1. Klemen Skoporec  kuhar IV, vodja kuhinje centralna kuhinja, enota CZ 

2. Safeta Horozovič kuhar IV centralna kuhinja, enota CZ 

3. Marko Šivic kuhar IV kuhinja, O.Š.T.Č., enota ŠC 

4. Mateja Avsenik kuhar IV centralna kuhinja, enota CZ 

5. Blaž Zupančič kuhar IV kuhinja, O.Š.T.Č., enota ŠC 

6. Stanka Vukić kuhar IV kuhinja, O.Š.T.Č., enota ŠC 

7. Marjeta Jan kuh. pomočnica II kuhinja, O.Š.T.Č., enota ŠC 

8. Mojca Bernot kuh. pomočnica II centralna kuhinja, enota CZ 

9. Natalija Stanković kuh. pomočnica II/čistilka II centralna kuhinja, enota CZ in FA 

10. Mojca Otovič kuh. pomočnica II razdelilna kuhinja, enota JP 

11. Ismeta Jakupović kuh. pomočnica II  razdelilna kuhinja, enota AO 

12. Snežana Soboljev perica II – čistilka II enota ŠC 

13. Zdenka Režek čistilka II enota ŠC 

14 Petra Baumkircher čistilka II  enota JP 

15. Marija Divjak čistilka II  enota AO, Cesta Cirila Tavčarja 3a 

16. Mirjana Knežević čistilka II dislocirani oddelek FA, enota AO 

17. Suzana Jan čistilka II enota CZ 

18. Hava Zukić čistilka II enota AO, Cesta Cirila Tavčarja 3a 

19. Anita Tišov kuh. pom. II - čistilka II dislocirani oddelek FA, Hrušica 

20. Vanja Horvat čistilka II enota AO, Cesta Cirila Tavčarja 21 

21. Lidija Stojčeva čistilka II enota AO, Cesta Cirila Tavčarja 21 

22. Anka Stečuk perica II enota AO, Cesta Cirila Tavčarja 21 

23. Branko Lužnik hišnik IV - voznik vse enote 

24. Dušan Rozman vzdrževalec IV(II) vse enote 

25. Boris Pavlovčič vzdrževalec IV(II) vse enote 
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4.6 POSLOVNI ČAS 

Vrtec posluje preko celega leta od 1.januarja do 31.decembra, šolsko leto pa traja od 

1.septembra do 31.avgusta, pet dni tedensko. 

V poletnih mesecih (julij in avgust) bodo poslovale enote glede na število prijavljenih otrok. 

Starši bodo tedaj otroke lahko pripeljali v enote, ki bodo poslovale v poletnih mesecih. V času 

šolskih počitnic, praznikov in poletnih mesecih sta dislocirani enoti zaprti. 

ENOTA VRTCA JESENICE/NASLOV OBRATOVALNI ČAS 

Enota: 
Angelca Ocepek 
Cesta Cirila Tavčarja 3a 
Tel.: 5831 470 

 
Od 05:00 do 16:00 

Enota: 
Angelca Ocepek 
Cesta Cirila Tavčarja 21 
Tel.: zgornje nadstropje : 5836 746 
Tel.: spodnje nadstropje : 5836 747 

 
 
Od 05:00 do 16:00  

Dislocirana enota: 
Frančiška Ambrožič 
Hrušica 55a 
Tel.: 5836 760 

 
Od 06:30 do 15:30 
 

Enota: 
Julka Pibernik 
Cesta Toneta Tomšiča 3 
Tel.: 5831 177 

 
Od 05:00 do 16:00  

Enota: 
Cilka Zupančič 
Cesta Ivana Cankarja 4e 
Tel.: 5836 766 

 
Od 05:00 do 16:00  

Ivanka Krničar 
Blejska Dobrava 44 
Tel.: 5874 - 466 

 
Od 06:30 do 15:00  

 

Celo šolsko leto se beleži prisotnost otrok v jutranjih urah (med 5. in 8. uro) in v času odhajanje 

otrok domov (med 14. in 16. uro). Urnik poslovanja posameznega vrtca se lahko spremeni, v 

kolikor se pokaže potreba staršev in v kolikor bodo za spremembo prijavljeni in dejansko 

prisotni trije otroci. 
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4.7 URNIK 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 zbornici 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. 

Ravnateljica in pomočnici ravnateljice sta prisotni na delu od 7. do 15. ure, v  torkih do 16. ure 

in petkih do 14. 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 delo v popoldanskem času od 14. 22. ure. 

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

realizacije opravljenih ur. (Zakon o evidencah). 

Zbir evidenc se hrani na upravi na C. C. Tavčarja 3a. 

4.8 DNEVNA RUTINA  

Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelku zahteva tudi fleksibilni dnevni red. Pri sami 

organizaciji smo tako vezani le na malico in kosilo, vendar tudi tu dopuščamo možnost 

odstopanja in se prilagajamo individualnim potrebam otrok. Malica poteka med 8.15. in 8.45., 

kosilo pa med 11. in 12. 30. uro. 
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5 PROGRAMI 

Vrtec Jesenice je v svojem strokovnem delovanju usmerjen v Kurikulum za vrtce, ki je 

nacionalni dokument, sprejet na seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 

18.03.1999. Kurikulum za vrtce je oblikovan v programe, ki jih prinašajo na ravni organizacije 

življenja in dela ter na ravni izbire ciljev, dejavnosti in različnih pristopov ter metod različnih 

programov. 

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

program so zajeti vsi otroci, ki so jih starši vpisali na rednem vpisu v vrtec.  

5.1 DNEVNI PROGRAM 

Dnevni program omogoča otroku bivanje v vrtcu in sicer od šest do največ devet ur dnevno. 

Obsega vzgojo, varstvo in prehrano. Starost otrok, vključenih v programe je od enega leta (od 

končanega porodniškega dopusta) do vstopa otrok v šolo. V oddelke dnevnega programa so 

vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami in sicer v Program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo.  

5.2 PROGRAM VZGOJNEGA DELA 

Program vzgojnega dela je zasnovan na ciljih in smernicah nacionalnega programa Kurikuluma 

za vrtce, na ciljih ter prednostnih nalogah vrtca. Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih 

razvrščamo v naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. 

Cilji programov: 

- uravnotežena ponudba različnih dejavnikov, 

- pestrost in raznolikost vsebin na vseh področjih dejavnosti, 

- upoštevanje individualnosti, drugačnosti in izbire, 

- upoštevanje značilnosti okolja, otrok in staršev, 

- vključevanje staršev kot aktivnih sooblikovalcev dejavnosti. 

Zakon o vrtcih določa, da poteka predšolska vzgoja v dveh starostnih obdobjih: 

- prvo starostno obdobje za otroke, stare od 1-3 let, 

- drugo starostno obdobje za otroke, stare od 3-6 let (v drugo starostno obdobje so 

vključeni otroci, ki do konca koledarskega leta dopolnijo tri ali več let). 
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Oddelki vrtca so: 

- starostno homogeni (vključeni otroci v starostnem razponu enega leta), 

- starostno heterogeni (vključeni otroci, stari od enega leta do treh let ali od treh do 

šestih let), 

- kombinirani oddelki (vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja). 

 

6 CILJI VRTCA TER PREDNOSTNA NALOGA 

V šolskem letu 2017/2018 smo se odločili za nadaljevanje uresničitve ciljev in prednostne 

naloge na nivoju celotnega vrtca. 

6.1 DOLGOROČNI CILJI VRTCA:  

- razvijanje pozitivne samopodobe otrok, spodbujanje samozavesti o integriteti vsakega 

posameznika, 

- vzgajanje v duhu splošno priznanih moralno – etičnih norm in za medsebojno strpnost 

in spoštovanje drugačnosti, 

- skrb za zdrav telesni, duševni in kulturni razvoj otrok, 

- razvijanje verbalnih in neverbalnih komunikacijskih sposobnosti, 

- 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 kulturnimi in širjenje človeškega obzorja. 

6.2 KRATKOROČNI CILJI VRTCA: 

- kakovostno načrtovanje, povezovanje med oddelki in enotami (timsko delo), 

- stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, 

- nadaljevanje izvajanja že začetih projektov in uvajanje novih, 

- 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, 

- načrtovanje vzgojno – izobraževalnega dela preko e-asistenta za vrtce. 
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6.3 NAŠ VRTEC BO GRADIL NA TEM, DA BO:  

- nudil varno in čustveno okolje, ker 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 

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. 

7 PROGRAMI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI  

V Vrtcu Jesenice se prilagajamo posameznikom in skrbimo, da se vsi otroci dobro počutijo. Pri 

vključevanju otrok s posebnimi potrebami še posebej upoštevamo načelo celovitosti, inkluzije 

in individualizacije. Skozi poslanstvo se strokovni delavci zavezujemo, da bodo otroci s 

posebnimi potrebami s pomočjo strokovnega kadra in sovrstnikov premagovali vsakodnevne 

dejavnosti in se v sožitju z drugimi učili živeti z drugačnostjo. Vsi udeleženci v procesu se 

zavedamo pomembnosti otrokovih majhnih korakov. 

V skupnem načrtovanju ter povezanosti s starši, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, 

psihologinje, logopedinje, vodstvenih delavcev vrtca in zunanjih strokovnih sodelavcev 

uspešno sodelujemo. Sledimo otrokovemu razvoju in mu pomagamo pri usvajanju veščin in 

spretnosti za njegov optimalni razvoj in ter hkrati skrbimo za ugodno klimo v oddelku. 

V skladu z odločbo jim dodatno strokovno pomoč nudijo mobilne specialne pedagoginje iz OŠ 

Poldeta Stražišarja Jesenice, surdopedagoginja ZGN Ljubljana, logopedinja in svetovalna 

delavka. 

V šolskem letu 2017/2018 je v Vrtec Jesenice vključeno največje število otrok s posebnimi 

potrebami doslej, in sicer in sicer sedemnajst otrok s posebnimi potrebami s 1. 9. 2017 oziroma 

devetnajst otrok s posebnimi potrebami s 1. 10. 2017. Postopek usmeritve teče še za dva 

otroka. Vsi otroci s posebnimi potrebami so usmerjeni v program za predšolske otroke s 
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prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Štirim od usmerjenih otrok s 

posebnimi potrebami je z odločbo dodeljen spremljevalec za nudenje fizične pomoči.   

Za otroke s posebnimi potrebami strokovna skupina pripravi individualiziran program, v 

katerem so natančneje opredeljeni cilji, prilagoditve vzgojno-izobraževalnega dela, 

sodelovanje s starši. Glede na otrokov napredek in razvoj se vsebina individualiziranega 

programa spreminja tekom šolskega leta. 

Glavnina otrok s posebnimi potrebami je vključenih v enoto Angelce Ocepek (Cesta Cirila 

Tavčarja 21) v oddelkih 2. starostnega obdobja, kar pomeni tudi veliko obremenitev strokovnih 

delavcev. V večini oddelkov 2. starostnega obdobja bosta v tej enoti po dva otroka s posebnimi 

potrebami. Iz spodnje tabele je razvidno, koliko otrok s posebnimi potrebami je v posameznih 

enotah našega vrtca. 

Med usmerjenimi otroki je večina otrok opredeljenih kot otrok z več motnjami (enajst otrok), 

trije otroci so opredeljeni kot otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, dva otroka sta 

opredeljena kot dolgotrajno bolna, dva otroka imata govorno-jezikovne motnje, en otrok je 

opredeljen kot naglušen otrok.  

 

Enota Število OPP  
(stanje na dan 1. 10. 2017) 

Angelce Ocepek (C. C. Tavčarja 21) 11 

Angelce Ocepek (C. C. Tavčarja 3a) 4 

Julke Pibernik 2 

Cilke Zupančič 2 

Frančiške Ambrožič 0 

Ivanke Krničar 0 

Skupaj 19 (3% vključenih otrok) 

 

V vrtcu prilagojenega programa za predšolske otroke kljub intenzivnim prizadevanjem v 

sodelovanju z razvojno ambulanto, OŠ Poldeta Stražišarja in občino ustanoviteljico še nismo 

vzpostavili. Usmeritev je za nekatere otroke zaradi tega neustrezna, saj bi nujno potrebovali 

vključitev v razvojni oddelek, kjer bi bili lahko deležni več optimalnih spodbud. Odprtje 

razvojnega oddelka zato ostaja pomembna naloga tudi v prihodnje. 
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8 PEDAGOŠKA PREDNOSTNA NALOGA 

V šolskem letu 2017/2018 si bomo prizadevali obdržati doseženo kakovost pedagoškega dela 

ob istočasnem udejanjanju novih možnosti sodelovanja, izobraževanja in dela. Zastavili smo si 

nekaj nalog, ki jih nadaljujemo ali dopolnjujemo s projekti iz preteklih let. 

 

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 vzgojiteljico 

in otrokom – dvig kakovosti priprav na roditeljske sestanke, pogovorne urice. 

Delovni timi 

Strokovnim delavcem  so bili ponujeni različni delovni timi v katere se bodo vključevali glede 

na svoje potenciale in s katerimi bodo lahko prispevali k razvoju vrtca. Tim sestavlja skupina 

ljudi, ki so povezani s skupnim namenom, za uresničitev točno določenega cilja. Pomeni 

organizacijsko tvorbo sestavljeno iz članov, usmerjenih nalog (ciljev), procesa vodenja, 

komunikacije ter skupnih vrednot. Vsak delovni tim bo imel vodjo, ki ga izberejo člani tima.  

Cilj delovnih skupin je predvsem medsebojno povezovanje in medsebojna pomoč za skupno 

dobro Vrtca Jesenice. 

Interne delovne skupine, ki so povezane s prednostno nalogo vrtca:  

 skupina Promocija za zdravje na delovnem mestu, 

 skupina Zmagujemo z vrednotami, 

 skupina za moderiranje spletne strani, 

 skupina za ustvarjanje in oblikovanje, 

 skupina Iz majhnega raste veliko, 

 skupina za kakovost in razvoj vrtca, 

 skupina za prehrano, 

 skupina za organiziranje raznih prireditev v okviru vrtca. 
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9 VSEBINSKI PROGRAM VZGOJNEGA DELA 

V šolskem letu 2017/18 bomo zagotavljali varno in spodbudno učno okolje za vse otroke tudi 

preko izvajanja različnih programov in projektov.  

9.1 PROGRAM »ZMAGUJEMO Z VREDNOTAMI« 

Program Zmagujemo z vrednotami je nov naslov za nadaljevanje programa Etika in vrednote 

v vzgoji in izobraževanju. Program vrtce spodbuja pri uresničevanju vzgojnega poslanstva. 

Program bo trajal tri leta. 

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 in ustvarjalnost,  

- Tradicija,  

- Kultura. 

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. 
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9.2 PROGRAM »NTC UČENJE« – PODROČJE IZBOLJŠAVE DELA Z OTROKI 

Program NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju 

možganov: starše, vzgojitelje sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še 

posebej dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t.i. sinaps med 

nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja. Zaradi svoje nevrofizološke osnove 

program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati (Juriševič, M., 

Rajović, R., Drgan, L., 2010, str. 12). S programom se v vsakodnevno delo z otroki sistematično 

vnaša elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj otrok. V igralnicah se ustvarja 

spodbudno okolje za vse otroke. 

Cilji: 

- dvigniti nivo intelektualnih sposobnosti otrok, 

- razvijanje koordinacije in motorike otrok, 

- razvijanje koncentracije otrok, 

- razvijanje hitrosti razmišljanja in sklepanja otrok. 

9.3 PROGRAM »SOOČANJE Z IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA (SIMS)« 

V šolskem letu 2017/2018 bomo nadaljevali s sodelovanjem v večletnem projektu SIMS, 

katerega cilji so:  

- razvijanje vrednot medkulturnosti in izboljšanje strokovne usposobljenosti vodstvenih 

in strokovnih delavcev v vrtcu. 

- uspešnejše vključevanje otrok priseljencev in njihovih družin. 

9.4 PROGRAM »USPOSABLJANJA MENTORJEV PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM« 

Sodelovanje z MIZŠ in Srednjo šolo Jesenice.  

Cilj: 

- usposobiti strokovne delavce za mentorstvo dijakov in študentov. 
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9.5 PROJEKT »GIBALČEK« 

Gibanju namenjamo veliko pozornost, saj je osnova za razvoj ne le gibalnih spretnosti, temveč 

pozitivno vpliva tudi na razvoj kognitivnih sposobnosti, razvoj socialnih spretnosti, 

samopodobo. V vrtcu se zavedamo pomena gibanja za otrokov razvoj in zdravje, zato želimo 

tudi otrokom v tistih enotah našega vrtca, kjer imamo prostorsko stisko, omogočiti več 

gibalnih dejavnosti. Gibanje na prostem ostaja prioriteta, vendar pa je pomembno tudi gibanje 

v večjem prostoru, upoštevanje pravil gibanja v prostoru, prilagajanje drugim, uporaba 

različnih športnih rekvizitov, spoznavanje različnih prostoru, kjer otrok poleg gibalnih izkušenj 

pridobiva tudi številne druge zmožnosti – orientacija v gibalnih iger in športov.  

Jesenice imajo dolgoletno športno tradicijo, ki jo želimo prenesti tudi na naše najmlajše in jih 

navdušiti za gibanje ter športno udejstvovanje tudi v prihodnje.  

Otrokom želimo omogočiti obiskovanje telovadnic TVD Partizan in TVD Slovenski Javornik, in 

sicer bi telovadnico TVD Partizana Jesenice najemali v času od oktobra do aprila 4-krat 

tedensko po dve uri, telovadnico TVD Partizana Javornik – Koroška Bela pa  2-krat tedensko 

po eno uro.  

Projekt Gibalček je povezan tudi s prednostnimi nalogami vrtca za šolsko leto 2017/2018, in 

sicer s programom Zmagujemo z vrednotami ter NTC učenje.  

 

9.6 PROJEKTI, KI SE BODO IZVAJALI V POSAMEZNIH ENOTAH 

Projekt  Cilji projekta 

Turizem in vrtec - otroci pridobivajo izkušnje, kako sami in drugi ljudje 
vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispevajo 
k varovanju in ohranjanju naravnega okolja, 

- otroci razvijajo predstavo o nastajanju odpadkov ter 
pomenu in možnostih predelave v uporabne 
predmete 

Korak k sončku - sprejemanje in razumevanje vsakršne drugačnosti, 
- predstavitev otroške literature na temo drugačnosti 
- pomagati vsem otrokom uresničevati pravico do 

vključevanja v socialno okolje in polnega 
sodelovanja v njem 

Planetu Zemlja prijazen vrtec: 
- skrbimo za okolje, 
- zdravje in ekologija z roko v 

roki 

- na otrokom dopadljiv in njim primeren način 
prenašati vsebine okoljskega značaja v njihovo 
zavest; 

- ozaveščati otroke o pomenu ekologije za naš planet; 
- navajati otroke na ločevanje papirja; 
- navajati otroke na varčevanje z vodo in sanitetnim 

materialom; 
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- otroci skrbijo za didaktični vrt; 
- spodbujanje okoljske senzibilnosti; 
- Razvijanje pozitivnega odnosa  do sebe, zdravja in 

okolja 

Zdravje v vrtcu: 
- ples skozi gibanje 

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

- zagotavljanje varnega fizičnega okolja, vzgajanje za 
varno vedenje; 

- spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov med 
otroki, vzgojitelji in starši; 

- oblikovanje odnosa do škodljivih razvad; 
- otrok ustvarja izmišljene plesne formacije; 

- otrok spozna pomen gibanja za zdravje; 

- otrok preko plesa razvija domišljijo; 

Unicefov projekt Punčka iz cunj - povezovanje vrtca in družine preko dnevnika in 
punčke 

Knjižna vzgoja: 
- Berem z Brihto (v sodelovanje z 

občinsko knjižnico) 
- Bralni nahrbtnik  
- Cici vesela šola 
- Knjiga moja prijateljica 

- Otrok se seznanja s knjižničnim bontonom, približati 
otrokom in staršem otroško leposlovje;  

- otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in zabavo.  
- otrok preko knjige in slikanice bogati svoj besedni 

zaklad in domišljijski svet; 
- izbrati primerno in ustrezno literaturo; 
- spoznati kulturno ustanovo v neposredni bližini, 

njeno zgodovino in dejavnosti, ki se odvijajo v njej; 
- otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in zabavo; 

Mali sonček - obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s 
sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami; 

- aktivno sodelovanje staršev pri gibalnem razvoju 
otrok; 

- otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj 
telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih 
se sposobnostih, spretnostih ter gradi zaupanje 
vase; 

- otrok aktivno preživlja prosti čas s svojo družino; 

To zmorem sam - spodbujanje otrok k samostojnosti pri dnevni rutini 
(oblačenje, slačenje, hranjenje) in ozaveščati starše 
o pomembnosti samostojnosti otrok; 

Hodim, tečem, skačem in se veselim - otrok doživlja vrtec kot prijetno okolja, v katerem 
ima enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in 
vsakdanje življenje; 

- otrok spoznava varno okolje in zdrav način življenja; 
- otrok vzpostavlja, vzdržuje in uživa v prijateljskih 

odnosih z vrstniki in odraslimi; 

Igrajmo se skupaj - vzpodbuditi medsebojno druženje in interakcijo 
med otroki in strokovnimi delavci; 

Razvoj socialnih veščin in 
komunikacije skozi načrtovane 
dejavnosti 

- otrok vzpostavlja in vzdržuje prijateljske odnose z 
enim ali več otroki in v njih uživa; 

- otrok razvija spoštljivo komunikacijo; 
- otrok rešuje konflikte in probleme in s tem razvija 

spretnosti dogovarjanja, razumevanja ter empatije; 
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Dežela lutk - otrok se vživi v vsebino lutkovne predstave in preko 
lutk spoznava pozitivne vrednote; 

- otrok usvaja bonton ob spremljanju lutkovne 
predstave; 

- otrok ob spremljanju lutkovnih predstav doživlja 
ugodje; veselje in sprostitev; 

- vživljanje umetnosti kot del družabnega in 
kulturnega življenja; 

- spoznavanje gledališča kot kulturne ustanove; 

 

 

9.7 PROMOCIJA ZA ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU 

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljne aktivnosti in ukrepi, ki so 

namenjeni vsem delavcem, z namenom ohranjanja in krepitve njihovega telesnega in 

duševnega zdravja. Je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje 

zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. S promocijo za zdravje želimo zagotoviti 

pogoje za varovanje.  

Za izpeljavo promocije za zdravje na delovnem mestu, je v tem šolskem letu ustanovljen 

delovni tim. 

 

10 OBOGATITEV PROGRAMA 

Izvajale se bodo integrirano z osnovnim programom in jih bodo deležni vsi otroci v skupini. 

Namenjeni pestrejši izbiri vsebin. Obogatijo življenje in delo v oddelku. Strokovni delavci 

planirajo v posameznih enotah programe v skladu z interesi otrok in staršev. Vsebina 

programov je opredeljena v letnih načrtih posameznih enot. Gre za različne dejavnosti, kot so 

npr. predstavljene v spodnji tabeli. Pri načrtovanju obogatitvenih dejavnosti dajemo poudarek 

vsebinam iz različnih področij, ki jih zajema Kurikulum. Uresničujemo temeljna načela 

Kurikuluma, kot tudi spoznanja, da otrok dojema svet celostno, da se uči v aktivni povezavi s 

svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno 

družbenost in individualnost.  
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Obogatitvena dejavnost Cilji in primeri dejavnosti 

Praznovanja: 
- Teden otroka 
- Prihod jeseni 
- Veseli december 
- Pustovanje 
- Kulturni praznik 
- Praznovanje pomladi 
- Praznovanje rojstnih dni … 

- z raznimi praznovanji pri otrocih 
razvijamo pozitivne vrednote (smo 
srečni, veseli, med seboj se spoštujemo) 

Lutkovne predstave: 
- ogled predstave v GTČ 
- predstave v prostorih vrtca v lastni 

izvedbi 

- otrokom približati kulturne dejavnosti,  
- otroci se naučijo bontona na kulturnih 

prireditvah in v kulturnih ustanovah 
 

Obiski: 
- knjižnica 
- gasilski dom 
- osnovne šole 
- GŠ Jesenice 
- TIC Jesenice 
- Galerija Dolik, 
- Društvo upokojencev 
- Dom Franceta Berglja 
- Muzej Jesenice 
- obiski staršev na delovnih mestih 
- Vzgoja za zdravje v vrtcu v organizaciji 

OZG Gorenjske, OE ZD Jesenice  

- povezovanje vrtca z lokalnim okoljem in 
institucijami 
 

Izleti - spoznavanje lokalnega okolja, njegove 
naravne ter kulturne dediščine 

- krepiti prijateljske medsebojne odnose 

Zaključne prireditve - krepiti medsebojno povezovanje znotraj 
enot vrtca in družinami 

Gibalne aktivnosti: 
- Olimpijski tek 
- Cici olimpijada 
- obiskovanje telovadnic TVD Partizan 

Jesenice in Slovenski Javornik Koroška 
Bela 

- omogočanje in spodbujanje gibalne 
dejavnosti otrok ter spoznavanje 
pomena sodelovanja in spoštovanja 

Natečaji  - povezovanja vrtca z okoljem in 
institucijami  

 

11 VZGOJNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJČENI V VRTEC 

11.1 IGRALNE URICE  

Igralne urice organizira Vrtec Jesenice po predhodnem soglasju z Občino Jesenice.  

Igralne urice so namenjene otrokom, starim od 3 do 6 let, ki ne obiskujejo vrtca. Srečanja 

potekajo enkrat tedensko (dve uri), z začetkom v mesecu oktobru. Otroci se navajajo na 
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družbo vrstnikov, na življenje v vrtcu in na novo okolje. Tako je olajšan prehod v redno 

vrtčevsko skupino ali v šolo. Vzgojne dejavnosti se načrtujejo po področjih kurikuluma, 

primerne starosti oziroma razvojni stopnji otrok. Dejavnosti bodo vezane glede na letni čas, 

aktualne dogodke v naši okolici ter na potrebe in želje otrok. 

Okvirni cilji programa: 

- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

- poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

- spodbujanje ustvarjalnosti, 

- doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

- razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo, 

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

dejavnosti ter vsakdanje življenje ne glede na spol in duševno konstitucijo, nacionalno 

pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved,  

- spoznavanje samega sebe n drugih ljudi, 

- oblikovanje osnovnih življenjskih navad, 

- seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja, 

- doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeno raznolikosti, 

- spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega načina življenja, 

- spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe, 

- seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju. 

Prednostne naloge: 

- otroku preko igre približati vrtec, dnevno rutino in način dela, 

- otroka spodbujati k samostojnosti in s tem krepiti njegovo samozavest ter odgovornost 

do samega sebe in higiene, 

- otroka spodbujati h komunikaciji, sodelovanju in vzpostavljanju odnosov med vrstniki. 

 

12 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZAPOSLENIH 

Kakovost profesionalnega razvoja zaposlenih je odvisna od kakovosti izobraževalnih 

programov in izvajalcev, pa tudi posameznika v kakšni meri se je pripravljen stalno strokovno 
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izpopolnjevati. Ob dejstvu, da so pričakovanja družbe in staršev vedno večja se morajo 

zaposleni, če želijo avtonomno in strokovno opravljati svoj poklic tudi stalno strokovno 

izpopolnjevati.  

V sklopu razvoja zaposlenih v Vrtcu Jesenice je narejen načrt izobraževanja. Ta načrt je 

usklajen z razvojnimi cilji, potrebami vrtca in zaposlenih glede na njihovo načrtovanje dela. 

Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje delavcev in delavk v Vrtcu Jesenice  obsega: 

- stalno strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev, 

- strokovno izpopolnjevanje drugih delavcev in delavk, 

- izredni študij, 

- interno izobraževanje strokovnih in drugih delavcev in delavk. 

 

Za to šolsko leto smo glede na prednostno nalogo ter vključenost v programe/projekte 

načrtovali: 

- Mreža mentorskih vrtcev (študijske skupine v izvedbi ZRSŠ – formativno spremljanje), 

- Tematski konferenci v izvedbi Damjane Šmid na temo timskega dela v obsegu 8 ur 

(9.1.2018 in 24.1.2018), 

- izobraževanja varuhov v programu Zmagujemo z vrednotami, 

- izobraževanja v okviru programa NTC učenje,  

- strokovno srečanje gorenjskih vrtcev Skupna je mladost (v izvedbi ZRSŠ), 

- komuniciranje z lutko, 

- strokovna ekskurzija, 

- interna izobraževanja. 

Pri izvedbi izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja vseh zaposlenih bomo upoštevali: 

- programe v interesu zavoda, 

- predloge strokovnih delavcev, 

- aktualno problematiko, 

- interna izobraževanja – primeri dobre prakse. 

 

13 SODELOVANJE S STARŠI 

- starši imajo s strokovnimi delavkami vsakodnevne stike in razgovore, pogovorne ure 

strokovnima delavkama se lahko starši, po najavi, udeležijo enkrat mesečno, 
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- roditeljski sestanki, 

- starši se o dejavnostih otrok informirajo iz sporočil na oglasnih, 

- starši se informirajo v izdani publikaciji Vrtca Jesenice, 

- vrtec v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa, načrtuje in organizira strokovna ter 

družabna srečanja, delavnice in predavanja, 

- starši delujejo v svetu staršev,  

- starši imajo možnost vključevanja v vzgojni proces tako, da so seznanjeni z dogajanjem 

v vrtcu in so aktivni sooblikovalci ter soizvajalci vzgojnega dela glede na letni delovni 

načrt vrtca, pri tem pa upoštevajo avtonomnost zavoda, 

- obveščanje staršev preko spletne strani. 

V tem šolskem letu smo se odločili, da staršem ponudimo obliko sodelovanja in izobraževanja 

za starše pod naslovom Šola za starše. Gre za eno izmed oblik sodelovanja s starši, kjer se 

skupaj strokovnjaki (zunanjimi in notranjimi) s področja predšolske vzgoje pogovarjamo o 

razvoju in vzgoji otrok, izmenjujemo izkušnje ter iščemo odgovore na različna vprašanja in 

dileme starša. 

 

14 SODELOVANJE VRTCA Z OKOLJEM 

Sodelovanje z okoljem spodbuja odnos na področju socialnega vključevanja in življenja 

vrednot v vrtcu. Sodelujemo po načelih upoštevanja različnosti in možnosti uporabe naravnih 

in družbeno-kulturnih virov učenja v okolju vrtca ter upoštevanju naravnih in družbeno-

kulturnih specifičnosti okolja iz katerega prihajajo otroci. Pri načrtovanju vzgojnega dela 

upoštevamo značilnosti okolja, svojo ponudbo pa bogatimo s sodelovanjem z inštitucijam in 

posamezniki iz tega okolja. 

Občina Jesenice 

Usklajevanje stališč, mnenj in odločitev ter zagotavljanja pogojev in sofinanciranje dejavnosti 

in cene programov, odzivanje na dodeljene naloge občine in reševanje problematike, 

sodelovanje na kulturnem področju in drugih dogodkih občine.  

 

Sodelovanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Zagotavljanje varnosti otrok v prometu, natečaji, aktivno vključevanje staršev in otrok v 

akcijah. 
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Krajevne skupnosti 

Sodelovanje temelji na: 

- zagotavljanju enotnega vzgojnega vpliva in usklajenosti akcij ter delovanje vseh , ki se 

ukvarjajo s predšolskimi otroki v krajevni skupnosti, 

- organiziranju programov v okviru praznovanj krajevnih skupnosti, 

- skupnem reševanju problematike vzdrževanja naših in njihovih igrišč. 

 

Srednja šola Jesenice 

Dijaki/nje Srednje šole Jesenice bodo v Vrtcu Jesenice bodo opravljali/le obvezno praktično 

pedagoško delo in hospitacije. Dijaki/nje četrtih letnikov bodo izvedli tri samostojne nastope 

kot del maturitetnega izpita. 

 

Glasbena šola Jesenice 

Otroci bodo imeli možnost obiska glasbene šole, kjer bodo poslušali koncerte, spoznavali 

različna glasbila, si ogledali glasbeno pravljico.  

 

Osnovne šole 

Omogočili bomo druženje naših otrok z otroki 1. razreda OŠ Tone Čufar, OŠ Prežihov Voranc. 

 

Osnovna Šola Poldeta Stražišarja 

Sodelovali bomo v okviru dodatne strokovne pomoči otrokom, ki jim je izdana odločba. 

 

Ljudska univerza Jesenice 

Sodelovali bomo v okviru različnih prireditev. 
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Občinska knjižnica Jesenice 

Skozi projekt Berem z Brihto sodelujemo z Občinsko knjižnico Jesenice. Otroci si redno 

izposojajo knjige, se včlanijo v knjižnico ter obiskujejo ure pravljic. Ob zaključku projekta je 

organizirana prireditev Brihtin dan. 

 

Zavod za šport Jesenice 

Udeležili se bomo prireditev, ki jih za otroke organizira Zavod za šport.  

 

Zdravstveni dom Jesenice 

Sodelovali bomo s pediatri, zdravstveno-vzgojnim centrom – preventivne dejavnosti za 

zdravstvo in zobozdravstveno preventivo ter s pooblaščenim zdravnikom v sklopu varnosti in 

zdravja pri delu in skrbi za zdravje delavca.  

 

Center za socialno delo 

Sodelovanje pri obravnavah varovancev vrtca in njihovih družin ter sodelovanje pri 

uveljavljanju pravice do znižanega plačila vrtca. 

 

Policijska postaja Jesenice 

Seznanjali se bomo s preventivnimi programi, obiskal nas bo policist v vrtcu, seznanjanje otrok 

za varno udeležbo v prometu. 

 

Gasilsko društvo Jesenice 

Izvajanje evakuacije ter obisk in ogled doma gasilcev s predstavitvijo opreme in njihovega dela. 

 

Dom starejših občanov Franceta Berglja 

Organizirali bomo obisk v domu, poskrbeli za medgeneracijsko druženje, otroci pa bodo tudi 

nastopali. 
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Sodelovanje z okoljem izven lokalne skupnosti 

Oblike sodelovanja potekajo preko regijskih in republiških izobraževanj, aktivov, posvetov, 

študijskih skupin, projektnih skupin ter seminarjev, izvajanje mentorstva dijakom in 

študentom. 

 

15 PROGRAM VODSTVENIH DELAVK 

Ravnatelj 

Pedagoški vodja in poslovni organ Vrtca Jesenice je ravnatelj. Ta opravlja naloge opredeljene 

z 49. členom ZOFVI. 

Pomočnik ravnatelja  

Pomočnik ravnatelja pomaga ravnatelju pri organiziranju poslovanja in vzgojnega dela, 

nadomešča ravnatelja v času njegove odsotnosti skladno z danimi pooblastili (50.člen ZOFVI). 

15.1 ORGANIZACIJA PEDAGOŠKEGA VODENJA 

Organizacijo pedagoškega vodenja izvaja ravnateljica s pomočjo dveh pomočnic ravnateljice. 

Pomočnici ravnateljice sta s strani ravnateljice pooblaščeni za izvajanje posebnih nalog in 

zadolžitev, ki so določene s sklepom o imenovanju. Osnovna izhodišča pedagoškega vodenja 

bodo v skladu z zakonskimi določili ter načeli in cilji kurikuluma. 

Pedagoške vodje bodo sodelovale z vzgojnimi in drugimi delavci vrtca: 

- z vsakodnevnimi osebnimi stiki, pogovori, 

- pri vzgojnih dejavnostih z otroki (izleti, tečaji, gledališče, srečanja s starši), 

- s hospitacijami pri dejavnostih, 

- s sodelovanjem na strokovnih aktivih, 

- z občasnim sodelovanjem pri načrtovanju vzgojnega dela, 

- s pregledom pedagoške dokumentacije, 

- s strokovnimi pogovori o vzgojni problematiki, o kvaliteti vzgojnega dela (individualno), 

- letnimi razgovori, 

- s prenosom informacij s strokovnih posvetov. 
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Spremljanje in usmerjanje vzgojnega dela: 

- na kolegijih: mesečna evalvacija in načrtovanje, 

- obiski v oddelkih, 

- individualni pogovori, 

- 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 na podlagi LDN enot 

- seznanjanja 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 

kurikuluma, 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, 

- 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 (nadomeščanja odsotne vzgojiteljice oziroma pomočnice 

vzgojiteljice), 

- promocija vrtca, 
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- sodelovanje in povezovanje z Ministerstvom za šolstvo in šport, Zavodom za šolstvo 

OE Kranj, Pedagoškim inštitutom, Pedagoškimi fakultetami, Šolo za ravnatelje, Srednjo 

šolo Jesenice. 

 

16 PROGRAM DELA FINANČNO – RAČUNOVODSKE IN ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 

Računovodkinja skrbi za pravočasno in natančno izdelavo računovodskih izkazov in drugih 

dokumentov za zunanje uporabnike. Sodeluje s poslovodstvom vrtca pri načrtovanju in 

razporejanju sredstev v okviru poslovnega in finančnega načrta vrtca. 

Tajnica VIZ VI s svojim delom daje administrativno podporo, ki pripomore k uspešnemu 

poslovanju vrtca. 

Knjigovodkinja skrbi za opravljanje knjigovodskih del, obračunava oskrbnine v vrtcu, spremlja 

plačila staršev in je podpora računovodstvu. 

S 1.9.2017 so pričele veljati nove cene programov za šolsko leto 2017/18, ki so potrjene s strani 

občine ustanoviteljice. Cene programov smo izračunali na podlagi Pravilnika za oblikovanje 

cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, razporeditev otrok v 37 oddelkov in potrjene 

sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2017/18. 

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

oskrbnino plačujejo na podlagi dohodkov in so razporejeni v devet 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 brze živil za otroke do zgornjega normativa v oddelkih, 

rezervacijo v višini 30% od določenega plačila staršev v poletnih mesecih ter rezervacijo v višini 

50% od določenega plačila staršev v primeru odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih razlogov 

nad 21 delovnih dni. 
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16.1 PREDLOG PLANA ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 

Občini Jesenice smo v začetku septembra posredovali osnutek plana za leto 2018. Pri izračunu 

potrebnih sredstev smo upoštevali: 

 zakon o financiranju in podzakonske predpise, izhodišča in navodila za pripravo 

programa dela in finančnega načrta za leto 2018, 

 potrjeno sistemizacijo delovnih mest za leto 2017/18, 

 soglasje k oblikovanim oddelkom za šolsko leto 2017/18, 

 potrjene cene programov za šolsko leto 2017/18, 

 upoštevali smo stroške, ki jih je Občina Jesenice dolžna kriti izven cene programov 

(štirje spremljevalci, logoped,  DSP). 

Predlog Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2018 bo na svoji seji obravnaval Občinski 

svet Občine Jesenice. V tridesetih dneh po sprejetju občinskega proračuna mora Vrtec 

Jesenice sprejeti Finančni načrt za leto 2018, ki bo usklajen s proračunom ustanoviteljice. 

 

Projekt Gibalček je povezan tudi s prednostnimi nalogami vrtca za šolsko leto 2017/18 in sicer 

s programom a Zmagujemo z vrednotami ter NTC učenje. Otrokom želimo omogočiti 

obiskovanje telovadnic TVD Partizan in TVD Slovenski Javornik.  

Občini ustanoviteljici smo pri sestavi finančnega plana za šolsko leto 2017/18 predstavili 

projekt in zaprosili za sofinanciranje. 

 

17 ROGRAM DELA AKTIVA SVETOVALNE SLUŽBE  

V šolskem letu 2017/2018 je v Vrtcu Jesenice pričel delovati nov strokovni aktiv – strokovni 

aktiv svetovalne službe (v nadaljevanju SASS). Pobuda za oblikovanje tovrstnega aktiva je 

nastala zaradi vse večjega števila otrok s posebnimi potrebami v našem vrtcu. Posledično to 

pomeni potrebo bo rednem in dobrem prenosu informacij o razvoju in napredku posameznih 

otrok med vsemi udeleženci, ki vstopamo v postopke pomoči že usmerjenim otrokom s 

posebnimi potrebami, kot tudi tistim, pri katerih šele ugotavljamo težave v razvoju in ki na 

usmeritev še čakajo. V SASS delujeva obe svetovalni delavki vrtca ter zunanje sodelavke vrtca, 

ki izvajajo dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami. Članice so: 

- Mira Gartnar, svetovalna delavka – prof. logopedije; 
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- Martina Vrabec, izvajalka dodatne strokovne pomoči – prof. defektologije; 

- Darija Zupan, izvajalka dodatne strokovne pomoči – prof. defektologije; 

- Sonja Iljaš, izvajalka dodatne strokovne pomoči – prof. surfopedagogike in logopedije; 

- Neža Ajdišek, svetovalna delavka – uni. dipl. psih. 

 

Izvajalke dodatne strokovne pomoči prihajajo iz OŠ Poldeta Stražišarja (Martina Vrabec, Darija 

Zupan), Sonja Iljaš je zaposlena na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, Mira Gartnar pa je 

kot svetovalna delavka – logopedinja zaposlena v Vrtcu tri dni in pol v tednu ter v OŠ Poldeta 

Stražišarja en dan in pol v tednu. Martina Vrabec pomoč izvaja v enotah Angelce Ocepek (C. 

C. Tavčarja 21), Angelce Ocepek (C. C. Tavčarja 3a) ter Julke Pibernik. Darija Zupan pomoč 

izvaja v enoti Cilke Zupančič.  

 

Mira Gartnar, logopedinja, poleg ur dodatne strokovne pomoči vstopa v procese svetovanja 

in pomoči tudi kot svetovalna delavka. V začetku šolskega leta bo po vseh oddelkih najprej 

izvedla logopedsko detekcijo celotne populacije vključenih otrok (več v letnem delovnem 

načrtu logopedinje).  

 

V naslednji tabeli je predstavljeno število ur DSP, ki jih posamezna izvajalka dodatne strokovne 

pomoči izvaja s 1. 10. 2017. 

Izvajalka  Število ur dodatne strokovne pomoči 

Martina Vrabec 24 

Mira Gartnar 8 

Darija Zupan 4 

Sonja Iljaš  2 

Skupaj 38 

 

Kot že omenjeno, bodo s 1. 10. 2017 v vrtcu zaposleni tudi 4 spremljevalci za nudenje pomoči 

posameznim otrok s posebnimi potrebami.  

17.1 SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI VRTCA 

SASS želi s svojim delom doprinesti k razbremenitvi strokovnih delavcev vrtca, ki  poleg 

vodenja celotne skupine predšolskih otrok vsakodnevno izvajajo tudi prilagoditve za vključene 

otroke s posebnimi potrebami ter za te otroke individualizirajo dejavnosti. Veliko število otrok 
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s posebnimi potrebami pomeni za kader velik izziv in lahko – če so pričakovanja previsoka in 

usmeritve neustrezne – vodi v izgorevanje strokovnih delavcev.  

Vsakodnevno se SASS aktivno povezuje z drugimi strokovnimi delavci vrtca: 

 preko nudenja povratnih informacij o poteku individualne pomoči otroku (kako je 

otrok sodeloval, katere cilje zasledujemo, kakšna je trenutna raven otrokovega 

funkcioniranja); 

 preko posvetovalnih razgovor o posameznem otroku, dinamiki v skupini, sodelovanju 

s starši; 

 preko posredovanja zanimive strokovne literature; 

 preko organiziranja različnih predavanj/delavnic za strokovne aktive (vsebine smo 

ponudile strokovnim aktivom, vsak strokovni aktiv pa lahko izbere vsebine, ki so za 

strokovne delavce ali starše v enoti zanimive).  

SASS je pripravil nabor naslednjih vsebin za strokovne delavce in/ali starše: 

Izvajalka  Tema 

Martina 
Vrabec 

 Otrok z motnjo pozornosti (za strokovne delavce) 

 Nemiren otrok (za starše) 

 Spodbujanje celostnega gibalnega razvoja pri predšolskem otroku (za 
strokovne delavce ali starše) 

 Spodbujanje predmatematičnih spretnosti 

 Peka piškotov (za strokovne delavce) 

Mira Gartnar  Roka – možgani – usta 

 Ali lahko pri prvem letu starosti predvidimo govorni razvoj otroka? 

 Kako spodbujamo govorno izražanje pri otrocih? 

 Razvoj govora pri predšolskem otroku 

 Govorne igrice za pospeševanje izreke 

Darija Zupan  Sprostitvena delavnica - za strokovne delavce in/ali starše (vključeni 
elementi taktilne integracije, integracije refleksov, Brain Gym) 

 ADD/ADHD (dr. Goldfus) - za strokovne delavce 

 Montessori pedagogika (predstavitev) - za strokovne delavce, 

 Duhovni razvoj otroka (Cavalletti, Gobbi) – za strokovne delavce in starše 
Neža Ajdišek  Razvojni mejniki in razvoj možganov v predšolskem obdobju 

 Znaki neustreznega prilagajanja v predšolskem obdobju – je otrokov razvoj 
ogrožen? 

 Vzgojni stili (za starše ali strokovne delavce) 

 Izgorelost na delovnem mestu in skrb zase  

 ZA STARŠE: Ne zavijajmo otrok v vato! – zakaj je to škodljivo in kako se temu 
izogniti?; To zmorem sam! – kako spodbujati samostojnost pri otroku, 
Življenje v družini (odnosi med sorojenci, odnosi otrok – starš  …) 
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17.2 SODELOVANJE S STARŠI 

Sodelovanje s starši je ključnega pomena za otrokov razvoj in napredek. Starše želimo 

opolnomočiti, da bodo prepoznali razvojne potrebe in realne zmožnosti svojih otrok ter se 

nanje ustrezno odzvali. Spodbuditi jih želimo tudi, da bodo s svojim vzgojnim ravnanjem 

prispevali k oblikovanju varnega, spodbudnega okolja za otroka v družini. Na skupnih srečanjih 

staršem posredujemo informacije o otrokovem razvoju in napredku, na voljo smo jim v 

primeru dilem glede vzgoje, razvoja otroka. Sodelovanje s starši poteka v obliki: 

- srečanj strokovnih skupin s starši (trikrat letno – v začetku šolskega leta se staršem 

predstavi individualizirani program za OPP, med letom se opravi vmesna evalvacija, ob 

zaključku šolskega leta pa končna evalvacija izvajanja individualiziranega programa); 

- pogovornih ur s starši (tudi skupaj s strokovnima delavcema v oddelku); 

- hospitacij staršev na urah dodatne strokovne pomoči (z namenom prikaza dela z 

otrokom, posredovanjem nasvetov za delo z otrokom doma); 

- srečanj za starše (v posamezni enoti ali le za nekaj skupin znotraj iste enote).  

Delo s starši otrok s posebnimi potrebami je tisto področje našega dela, pri katerem je 

potrebna velika mera empatičnosti in razumevanja. Prizadevamo si za spoštljivo, odprto, 

strokovno podprto in iskreno komunikacijo s starši. Ob soočenju z razvojnimi težavami svojega 

otroka so starši pogosto v veliki stiski, zato želimo delovati razbremenilno in hkrati spodbudno, 

saj se zavedamo velikega pomena pravočasne in ustrezne usmeritve za otrokov razvoj in 

napredek. 

17.3 SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

- ZD Jesenice: pediatroma (dr. Korošec Noč, dr. Krajnik), Dispanzerjem za mentalno 

zdravje (klinično psihologinjo Meta Horvat Fajdiga ter logopedinjo Mojco Šepic) ter 

razvojno ambulanta (nevrofizioterapevtko Darjo Nagode in delovno terapevtko 

Marcelo Krmelj); 

- člani komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter Zavodom RS za šolstvo v 

postopkih usmeritve; 

- drugimi zdravstvenimi institucijami, v katerih spremljajo otroke (npr. Pediatrična 

klinika – Ambulanta za avtizem, nevrološki oddelek); 
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- osnovnimi šolami, še posebej z osnovnimi šolami na območju občine Jesenic (ob 

prehodu otrok s posebnimi potrebami v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo) ter OŠ Poldeta Stražišarja (ob prehodu 

otrok s posebnimi potrebami v prilagojen izobraževalni program z nižjimi izobrazbenim 

standardom in v poseben program VIZ); 

- ponudniki programov dodatnih strokovnih spopolnjevanj in izobraževanj (vsebine 

dodatnih strokovnih spopolnjevanj bo vsaka članica opredelila v svojem letnem 

delovnem načrtu). 

Z Osnovno šolo Poldeta Stražišarja bomo v letošnjem vrtčevskem letu še posebej tesno 

sodelovali tudi v okviru pilotnega projekta SCPI – Strokovni center za podporo inkluziji, ki je 

delno financiran s strani Evropskega socialnega sklada ter MIZŠ. V projektu treh konzorcijskih 

partnerjev OŠ Jela Janežiča Škofja Loka, OŠ Antona Janše Radovljica ter OŠ Poldeta Stražišarja 

Jesenice. Z namenom zagotavljanja ustrezne zgodnje obravnave bosta v vrtec v okviru projekta 

prihajali specialna pedagoginja Darija Zupan, ki je tudi izvajalka dodatne strokovne pomoči, 

ter delovna terapevtka Irena Marinkovič. 

Logopedsko dejavnost  se izvaja tudi na OŠ Polde Stražišar Jesenice, in  sicer v obsegu dan in 

pol na teden.    

Organizacija dela logopedinje: 

 PONEDELJEK:   

- OŠ Polde Stražišar, 

TOREK:  

- ŠC:  7.00 14.00 (izvajanje ur DSP), 

SREDA:               

- ŠC:  7.00 – 12.15 (za logopedsko detekcijo, svetovanje in obravnave)/vsak drugi teden  

B. Dobrava: 7.00 – 8.00 (logopedska detekcija, svetovanje in  obravnave),    

- J.P.: 12.30 – 14.00 (za logopedsko detekcijo, svetovanje in obravnave), 

ČETRTEK:   

        -     J.P.:  7.00 – 8.15 (izvajanje DSP), 
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        -     A.O.: 8.30 – 10.45 (izvajanje DSP), 

        -     A.O.: 10.45 – 13.30 (logopedska detekcija, svetovanje in logopedske obravnave), 

PETEK: 

- K. Bela: 7.00 – 10.30  (logopedska detekcija, svetovanje in obravnave), 

- Hrušica: 11.00 – 13.00 (logopedska detekcija, svetovanje in obravnave)/ vsak drugi 

teden OŠ Polde Stražišar. 

Izobraževanje in dodatno strokovno spopolnjevanje 

Predlogi  izobraževanja logopedinje: 

- Zgodnja obravnava: Ocena potreb družine; izvajalec: IC . center Janeza Levca Ljubljana; 

15. 11. 2017 

- 5. kongres logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo: Komunikacija za boljši jutri, 

8. – 10. marec 2018 v Mariboru. 

 

18 PROGRAM DELA ORGANIZATORKE PREHRANE 

18.1 PREHRANA PREDŠOLSKIH OTROK  

Cilji:  

- Zagotoviti vsem otrokom 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). 
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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. 

18.2 ŠTEVILO IN RAZPOREDITEV DNEVNIH OBROKOV 

V Vrtcu Jesenice  imamo: 

- eno centralno kuhinjo - enota Cilke Zupančič, Koroška Bela, 

- štiri razdelilne kuhinje, in sicer: v enoti Angelce Ocepek, Tavčarjeva 3a, enoti Julke 

Pibernik, Tomšičeva 3, enoti Ivanke Krničar, Blejska Dobrava in enoti Frančiške 

Ambrožič, Hrušica. 

- Za enoto Angelce Ocepek, Tavčarjeva 21 se tekom šolskega leta pripravlja obroke v 

centralni  kuhinji OŠ Tone Čufar, 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  

- kosilo od 11.00 ure do 12.00 ure 

- popoldanska malica (sadna košarica in pekovsko pecivo) ob 14. uri. 
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Število predvidenih obrokov po posameznih enotah vrtca: 

KUHINJA ZAJTRK DOP. MALICA KOSILO POP. MALICA 

CK* Angelce Ocepek, Tavčarjeva 21 
(kuhinja OŠ Tone Čufar) 254 254 254 254 

CK* Cilke Zupančič 119 119 119 119 

RK* Angelce Ocepek, Tavčarjeva 3a,  

transport iz CK Cilke Zupančič 129 129 129 129 

RK* Julke Pibernik, 

transport iz CK Cilke Zupančič 112 112 112 112 

RK* Ivanke Krničar, Blejska Dobrava, 
transport iz CK Cilke Zupančič 
(vključno s Podružnično šolo Blejska 
Dobrava, 33 učencev – malica, kosilo) 21 58 58 21 

RK* Frančiške Ambrožič, Hrušica, 
transport iz CK Cilke Zupančič 36 36 36 36 

SKUPAJ dnevno obrokov 671 708 708 671 

     
     
CK* - centralna kuhinja  

    
RK* - razdelilna kuhinja  

    
18.3 PREHRANA V VRTCU ZA NAJMLAJŠO STAROSTNO SKUPINO OTROK 

Za najmanjšo starostno skupino otrok starosti 1-2 let, je v dogovoru z vzgojiteljico priprava 

popoldanske malice prilagojena njihovi starosti. 

18.4 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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18.5 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 dajemo 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; 
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- 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 sladkan čaji). 

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

smernicami; 

- občasno uvajamo nove jedi; 

- v letošnjem letu bomo  nadaljevali z  vključevanjem živil, ki jih nabavljamo pri lokalnih 

dobaviteljih in sadje zelenjavo integrirane ter ekološke pridelave.  

18.6 DELOVNE NALOGE ORG. PREHRANE: 

- sestava mesečnih jedilnikov na osnovi priporočenih standardov in normativov ter 

priporočenih dnevnih vnosov hranil, 

- aktivno sodelovanje pri izvedbi javnih naročil, 

- sodelovanje z dobavitelji, reklamacije, 

- spremljanje organizacije priprave, razdeljevanja in uživanja obrokov, dopolnjevanje in 

spreminjanje, 

- sodelovanje pri organizaciji prireditev v vrtcu, 

- spremljanje otrok v času obrokov (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska 

malica), spremljali bomo način serviranja obrokov, sprejemanje hrane pri otrocih, 

uporabo jedilnega pribora, uporabo predpasnikov… 

- sprejemanje reklamacij v zvezi s prehrano in ukrepanje v okviru skupine za prehrano, 

- stalno sodelovanje s starši otrok, ki potrebujejo dietno prehrano in po potrebi izdelava 

jedilnikov za dietno prehrano, 

- nabava dietnih živil, 

- nabava potrebnega kuhinjskega inventarja za obe centralni in razdelilne kuhinje, 

- izpeljava degustacij novih izdelkov in novih jedi, rok  izpeljave: po potrebi, 
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- sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje OE Kranj in Upravo Republike 

Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin OE Kranj. 

18.7 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. 

18.8 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 2017 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). 

- 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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18.9 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. 

18.10 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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19 PROGRAM DELA ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA 

19.1 ZDRAVSTVENO VARSTVO DELAVCEV 

Cilj: Ohraniti zdravje delavcev in zdravo delovno okolje. 

Zaradi preprečevanja nastanka in širjenja nalezljivih bolezni, ki se lahko prenašajo z živili, v 

proizvodnji in prometu živil ne smejo delati osebe, ki so prenašalci povzročiteljev nalezljivih 

bolezni, zaradi česar bi lahko neposredno ali posredno preko živil ogrožali zdravje potrošnikov, 

razen če se z uvedenimi higienskimi ukrepi to lahko prepreči. 

Zato mora 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 preje 

omenjenega pravilnika.  

Pod zdravstvenim nadzorom so osebe, ki stalno ali občasno delajo: 

V proizvodnji ali prometu živil, pri predelavi, pripravi in delitvi hrane, ter pri preskrbi s pitno 

vodo. Pri opravilih vzgoje, izobraževanja, nege ter vzdrževanja higiene prostorov. 

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 Nacionalni inštitut za 

javno zdravje, 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 čemer 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. 
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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, socialna delavka, tajnica, pomočnica ravnateljice in 

ravnateljica) na največ 3 leta. 

Evidenca o opravljenih periodičnih zdravniških pregledih se vodi na Upravi Vrtca Jesenice. 

V šolskem letu 2017/2018 bo organizirano: 

- Izobraževanje iz varstva pri delu za  novo zaposlene  in vse ostale zaposlene 

 

19.2 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! 

19.3 DOLŽNOSTI STARŠEV  DO VRTCA OB VSTOPU OTROKA V VRTEC 

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

stanju otroka in njegovi zmožnosti za obiskovanje vrtca. 

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

jih imajo za primer poslabšanja bolezni. 
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19.4 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.  

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. 

Časovna omejitev: poteka preko celega leta. 

Vključitev otroka v vrtec/šolo 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. 

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. 
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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. 

19.5 ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA S PREVENTIVO 

Cilji: 

- svetovanje, usmerjanje, spodbujanje staršev k rednemu umivanju zob otrok 

- 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: 

- sodelovanje z zobozdravstveno službo, 

- uživanje zdrave hrane. 

19.6 VARNOST IGRIŠČ 

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

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.) v enotah zavoda bomo odpravili neskladnosti. 

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

dopolnjevala. 
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19.7 ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V PROSTORIH VRTCEV 

19.7.1 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. 

19.7.2 Zunanji nadzor higiene živil  

Izvaja:  

- Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ( Anastazija Kokl, dipl. san. inž.) 

19.7.3 Zdravstveno higienski režim v prostorih (igralnice, sanitarije…) 

Cilj: Zagotavljanje čistega, zdravega in varnega bivalnega okolja za otroke v vrtcu. 

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 

vsakem vrtcu.  

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

To pomeni, da razkužila in postopke razkuževanja izvajamo samo izjemoma.  
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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. 

19.7.4 Zunanji nadzor nad higieno prostorov  

- Izvaja Zdravstveni inšpektorat RS – 1x letno. 

19.8 SODELOVANJE S TEHNIČNIMI DELAVCI 

Organizacija dela v kuhinji (organizira in nadzira organizator prehrane): 

- Spremljanje zdravstveno higienskega stanja v centralni in razdeljevalnih kuhinjah. 

- Svetovanje ob izrednih primerih. 
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- 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. 

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. 
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- Pregled in sanacija pomanjkljivosti v posameznih kuhinjah, igralnicah, ostalih prostorih 

vrtca. 

- Pregled in predlogi za postopno nabavo potrebne opreme in zamenjavo in 

nadomestitev dotrajane. 

- Opravljanje drugih del po navodilu ravnateljice. 

19.9 SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

- Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Kranj in OE Ljubljana, 

- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 

- 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. 

19.10 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 odvisno od sredstev, ki jih bo Občina Jesenice kot 

ustanoviteljica namenila glede na planiran finančni načrt vrtca za leto 2018. 

     Kratkoročni cilji (2018): 

- vzpostavitev razdelilne kuhinje v enoti Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 3a  

- pridobitev dokumentacije za sanacijo enote Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 21, 

- pridobitev dokumentacije za sanacijo stare stavbe v enoti Julke Pibernik, C. T. Tomšiča 3, 

- obnova toplotne postaje v enoti Cilke Zupančič, Ul. I. Cankarja 4e, Koroška Bela, 

- priprava dokumentacije za oporni zid v enoti Julke Pibernik, C. T. Tomšiča 3, 

- nakup pralnega stroja - enota Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 21, 

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

- obnova/menjava dotrajanih notranjih vrat v posameznih enotah, 
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- zamenjava talnih oblog, kjer še niso zamenjane, 

- zamenjava miz in stolov v igralnicah oziroma dokup manjkajočih, 

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

podrobnejše, periodične preglede in vsakoletni pregled, 

- nakup prevoznega sredstva za razvoz hrane. 

Dolgoročni cilji ( 2019 – 2020): 

- energetska sanacija (streha, okna, fasada) – enota Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 21, 

- sanacija sanitarij (vodovoda in kanalizacije) - enota Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 21, 

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

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

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

delovnega procesa, 

- oporni zid - enota Julke Pibernik, C. T. Tomšiča 3. 

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

so izdelani na podlagi vseh predpisanih pravilnikov.Za vsa izvedena dela se beležijo evidence.  

20 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), Zakon o zavodih ( Ur. l. RS, št. 12/91 s 

spremembami) in odloka o proračunu Občina Jesenice skleneta Občina in Vrtec Jesenice 

Pogodbo o financiranju javnega zavoda za določen čas enega leta. 

Finančni načrt za leto 2017 je izdelan in poslan lokalni skupnosti kot ustanoviteljici. 
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21 POTRDITEV LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 

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 organizacijsko in podrobno vsebinsko 

življenje in delo vrtca, ki ga sprejema Svet vrtca. 

LDN za šolsko leto 2017/18 bo obravnavan  na seji Sveta Vrtca Jesenice, ki bo dne 12.10. 2017. 

 

 

Gorica Stevanović, dipl. vzg.                                                                      Vanja Kramar, dipl. vzg. 

predsednica Sveta vrtca Jesenice                                                                       ravnateljica 
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22 PRILOGE 

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 2017/18  

(261 delovnih dni) 

DELOVNIH DNI/UR 

218 x 8 = 1744 ur 

Letni dopust 

(povprečje) 

30 dni - 240 ur 

Prazniki 

13 x 8 = 104 ur 

Plačana del. obveznost   

2088 ur 

 

Delovna obveznost Skupno št. ur Orientacijska razlaga in izračun 

Delovna obveznost z 

otroki v oddelku 
1308 218 x 6    

Odmor 109 218 x 0,5 

Priprava na vzgojno 

delo v oddelku 
218 

Strokovni aktiv, načrtovanje v tandemu, pisna priprava, 

priprava didaktičnih pripomočkov, LDN, analiza   

urejanje  predpisane dokumentacije. 

Vzgojno delo izven 

oddelka 
32  

Sodelovanje s  starši  

(vključena izvedba in 

priprava) 

 

 

29 

Pogovorne ure - 7 x 2 = 14 ur 

Srečanje s starši novinci - 3 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 104 13 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 2017/18  

(261 delovnih dni) 

Delovnih dni 

218 x 8 = 1744 ur 

Letni dopust  

30 dni - 240 ur 

Prazniki 

13 x 8 = 104 ur 

Plačana del. obveznost 

2088 ur 

 

Delovna obveznost Skupno št. ur Orientacijska razlaga in izračun 

Delovna obveznost z 

otroki v oddelku 
1526 218 x 7 

Odmor 109 218 x 0,5 

Načrtovanje vzgojnega 

dela 
30 Strokovni aktiv, delo v tandemu 

Vzgojno delo izven 

oddelka 
16  

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 104 13 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. 

 

 

 

 


