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1. NAMEN DOKUMENTA 

Na podlagi 21. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 

ZUUJFO) je vzgojiteljski zbor 29.8.2016 obravnaval Letni delovni načrt Vrtca Jesenice, Svet 

Vrtca Jesenice pa je 6.10.2016 načrt sprejel. Letni delovni načrt je bil pri delu upoštevan, 

sprotne analize so bile izvedene. 

Analiza je bila usklajena s poročilom posameznih enot Vrtca Jesenice in obravnavana na 

vzgojiteljskem zboru dne, 21.6.2017. 

2. ANALIZE 

2.1 ANALIZA CILJEV IN NALOG PREDŠOLSKE VZGOJE 

Cilji, ki so bili zastavljeni, izhajajo iz zakonitosti otrokovega razvoja. Pri tem so bila 

upoštevana vsa področja otrokovega razvoja, zakonitosti posameznega razvojnega obdobja in 

specifične značilnosti posameznega otroka. 

Strokovno izhodišče za delo v vseh oddelkih predstavlja Kurikulum za vrtce (1990). Načela in 

cilje kurikuluma so strokovni delavci upoštevali pri vsakodnevnem načrtovanju, izvajanju in 

evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela. Letni delovni načrt posameznih oddelkov so 

strokovni delavci predstavili staršem na prvem srečanju. Delo so strokovni delavci skupaj z 

otroki planirali tematsko in projektno. Metode in oblike dela so strokovni delavci izbirali 

glede na zastavljene cilje in razvojne značilnosti otrok. 

Vsi zaposleni v Vrtcu Jesenice si prizadevamo delati v skladu z vizijo in cilji vrtca v dobro 

otrok. V vrtcu izhajamo iz prepričanja, da so otroci bistvo, vrednota, zaradi katere vrtec 

deluje. Naša ravnanja podpirajo vrednote, kot sta strokovnost in sodelovanje. 

2.2 ANALIZA ORGANIZACIJE DELA 

Ravnateljica Vrtca Jesenice je bila do meseca decembra 2016 ga. Zdenka Kovač, dipl. vzg.. 

Njeni pomočnici sta bili ga. Vlasta Ravhekar, dipl. vzg. in ga. Mateja Ban, dipl. vzg.. Konec 

meseca decembra 2016 se je ga. Zdenka Kovač upokojila. Mesto v. d. ravnatelja je prevzela 
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ga. Vanja Kramar, dipl. vzg.. Mesto pomočnic ravnateljice pa sta prevzeli ga. Mateja 

Hočevar, dipl. vzg. in ga. Miljana Jeftenić, dipl. vzg.. 

Vrtec Jesenice je v šolskem letu 2016/2017 deloval v 4 enotah in 2 dislociranih lokacijah, 

skupno v 36 oddelkih. 

Zaradi oddaljenosti enot med seboj in zaradi boljše povezanosti, smo v šolskem letu 

2016/2017 izbrali organizacijske vodje enot, ki so hkrati opravljale delo v oddelkih. 

Organizacijske vodje so bile: ga. Mateja Kovač Bernik, ga. Renata Seljak, ga. Diana Jug in 

ga. Marjana Jakopič. Organizacijsko vodenje enote Angelce Ocepek, Cesta C. Tavčarja 21, je 

do začetka januarja 2017 opravljala ga. Mateja Ban, nato pa ga. Miljana Jeftenić, v okviru 

svojih del in nalog.  

V tem šolskem letu je bilo v vrtcu zelo veliko daljših bolniških odsotnosti, zato je bilo 

potrebno veliko pozornosti nameniti organizaciji dela. Prenehali smo poslovati preko 

podjemnih pogodb in tako s 1.1.2017 pričeli poslovati s pogodbami za določen čas in z 

upokojenskim delom. 

2.3 ANALIZA POSLOVNEGA ČASA 

Vrtec Jesenice je posloval celo šolsko leto, to je od 1.9.2016 do 31.8.2017. V času prazničnih 

dni smo otroke iz različnih enot vrtca združevali zaradi racionalizacije sredstev pri prevozih 

prehrane, ogrevanja in koriščenja letnih dopustov zaposlenih. 

Poslovni čas vrtca po posameznih enotah: 

Enota Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 21 od 5.00 do 16.00 

Enota Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 3a Od 5.30 do 15.45 

Enota Julke Pibernik, C. T. Tomšiča  Od 5.45 do 15.30 

Enota Cilke Zupančič, Cesta I. Cankarja 4e Od 5.30 do 15.30 
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DO Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44 Od 6.30 do 15.00 

DO Frančiške Ambrožič, Hrušica 55a  Od 6.30 do 15.30 

 

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

odhajanja otrok domov (med 14. in 16. uro). Urnik poslovanja posamezne enote se lahko 

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

dejansko prisotni vsaj trije (3) otroci. 

Med jesenskimi in novoletnimi počitnicami sta bili obe dislocirani enoti zaprti. 

V času zimskih počitnic so bile zaradi rednega vpisa izjemoma odprte vse enote Vrtca 

Jesenice. Redni vpis v vrtec je trajal 4 dni. 

Med prvomajskimi počitnicami je bila zaradi majhnega števila prijavljenih otrok odprta le 

enota Cilke Zupančič, Cesta I. Cankarja 4e, na Koroški Beli. 

V mesecu juliju in avgustu so poslovale 3 enote: enota Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 3a, 

enota Cilke Zupančič, Cesta I. Cankarja 4e in enota Julke Pibernik, Cesta T. Tomšiča 3. Enota 

Angelce Ocepek, Cesta C. Tavčarja 21 zaradi obnovitvenih del ni poslovala. Zaprti pa sta bili 

tudi obe dislocirani enoti. 

2.4 ANALIZA PROGRAMOV 

Glede na potrebe staršev in glede na število prisotnih otrok, smo izvajali: dnevni program in 

dnevni izmenični program. 

Otroci so bili vključeni v homogene oddelke, starostna razlika otrok v posameznih oddelkih je 

največ eno leto. 

Otroci so bili vključeni v heterogene oddelke, kjer so v skupini otroci prvega ali drugega 

starostnega obdobja. 

Otroci so bili vključeni v kombinirane oddelke, kjer so v skupini otroci prvega in drugega 

starostnega obdobja. 
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3. PRILAGOJENO IZVAJANJE ZA OTROKE S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Prilagojeno izvajanje programa predšolske vzgoje je  potekalo v skladu s predpisi.  

V šolskem letu 2016/2017 je bilo 14 otrok s posebnimi potrebami, ki so  bili v skladu z 

odločbo usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo vključeni v redne oddelke.  

V šolskem letu 2016/2017 je bilo 17 otrok s posebnimi potrebami, ki so  bili, v skladu z 

odločbo usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, vključeni v redne oddelke.  

V skladu z odločbo so jim dodatno strokovno pomoč (DSP) za premagovanje primanjkljajev, 

ovir oz. motenj nudile mobilne specialne pedagoginje iz OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 

(Martina Vrabec), surdo pedagoginja ZGN Ljubljana (Sonja Iljaš), logopedinja (Miroslava 

Gartnar) in svetovalna delavka (Urška Mojstrović – nadomeščanje oz. Neža Ajdišek). 

Strokovna skupina vrtca za vsakega otroka s posebnimi potrebami pripravi individualiziran 

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

in sodelovanje s starši. Člani strokovne skupine so bili vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, 

izvajalec dodatne strokovne pomoči, svetovalni delavec in pomočnica ravnateljice. V delo 

strokovne skupine so bili aktivno povabljeni tudi starši, želeli smo v čim večji meri spodbuditi 

njihovo vključenost z namenom optimalnih spodbud za otrokov razvoj in napredek. Glede na 

otrokov napredek in razvoj, se vsebina individualiziranega programa spreminja tekom 

šolskega leta. Strokovna skupina na željo staršev aktivno sodeluje tudi z zunanjimi 

institucijami, v katerih je otrok obravnavan (v postopku usmerjanja z ZRSŠ, komisijo za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ZGN, ZD Jesenice, CSD …). 

4. VZGOJNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V 

VRTEC 

Za otroke, ki niso bili vključeni v vrtec, smo ponudili Cicibanove urice. Obiskovali so jih 

otroci od 3 do 5 leta starosti. Srečanja so potekala enkrat tedensko po tri šolske ure, skupno pa 
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je bilo izvedenih 10 srečanj za 12 otrok. Izvajalka Cicibanovih uric je bila diplomirana 

vzgojiteljica Špela Ropret. 

5. VSEBINSKI PLAN – RDEČA NIT 

5.1 PEDAGOŠKA PREDNOSTNA NALOGA 

V šolskem letu 2016/2017 smo si zastavili dve prednostni nalogi. Nadaljevali smo s 

sodelovanjem v programu Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, kot drugo prednostno 

nalogo pa smo si zastavili Komunikacija - starši – vzgojitelj – otrok ter pozitivni odnosi v 

delovnem okolju. 

KOMUNIKACIJA-STARŠI – VZGOJITELJ – OTROK TER POZITIVNI ODNOSI V 

DELOVNEM OKOLJU 

Cilji so bili: 

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

 Dvigniti strokovnost zaposlenih in omogočiti osebnostno rast zaposlenih. 

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

delavcem in otrokom – dvigniti kakovost priprav na roditeljske sestanke in pogovorne 

urice. 

Z različnimi izobraževanji, srečanji s starši in tudi s spontanim druženjem smo uresničevali 

zastavljene cilje. Glede na to, da je bilo šolsko leto 2016/2017 leto sprememb (vodstvo, 

menjave kadra…), smo se odločili, da prednostno pedagoško nalogo prenesemo tudi v 

naslednje šolsko leto, saj bomo cilje še nadgradili.  

5.2 VSEBINSKA NALOGA NA NIVOJU CELOTNEGA VRTCA 

PROGRAM ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali s programom Etika in vrednote v vzgoji in 

izobraževanju. Tokrat smo se posvetili še zadnjima dvema moduloma Integriteta in Humanost 

ter tako uspešno zaključili cikel desetih modulov v treh letih. 

Varuhi programa Zmagujemo z vrednotami so se udeležili uvodnega izobraževalnega srečanja 

za prvi modul v novem krogu programa, z naslovom Znanje in modrost. Informacije in nova 
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spoznanja so predali strokovnim delavcem v vrtcu, le-ti pa so vključili otroke v načrtovane 

dejavnosti, s področja omenjenega modula. 

Cilji programa so:  

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

izobraževanju 

 ozaveščanje o etiki in vrednotah ter večje zavedanje otrok in mladostnikov posledic 

svojih odločitev in dejanj 

 boljše sodelovanje vrtcev in šol s starši, vzorniki in lokalnimi skupnostmi; 

 etično in odgovorno ravnanje ter zadovoljstvo vseh udeležencev v programu 

Integriteta - Integriteta in poštenost sta postulat dobrega značaja in osebnostne zrelosti v vseh 

znanih kulturah in civilizacijah brez izjeme. Zelo pogosto ju postavljamo prav na vrh  tega, 

kar tvori bistvo osebne, individualne moralne veličine. Zato sta integriteta in poštenost tudi 

med najpomembnejšimi cilji vzgoje, torej oblikovanja posameznikovega značaja in osebnosti.  

 

V okviru modula Integriteta smo otrokom približali naslednje vrednote: poštenost, pogum, 

vztrajnost, vitalnost, skupna odgovornost, samodisciplina in čast. 

 

Humanost - Pojem humanosti izhaja iz novodobnega pojmovanja človeškega dostojanstva, 

pojmovanja, ki je bilo prvikrat eksplicitno postavljeno v evropski kulturi v zgodnjem novem 

veku, v prelomnem času med renesanso, humanizmom in prosvetljenstvom. Ni slučaj, da je 

prav ta čas pogosto označen kot čas humanizma, k človeku usmerjene miselnosti. Humanizem 

pomeni torej človečnost tudi v vrednotnem pomenu, miselnost, ki temelji na konceptu 

človeškega dostojanstva in iz njega izhajajočih pravic, svoboščin, pa tudi odgovornosti. 

Humanost ni visoko načelo samo v našem, zahodnem in evropskem kulturnem krogu, vsaj 

implicitno ga poznajo vse velike civilizacije. 

V okviru modula Humanost smo otrokom približali naslednje vrednote: ljubezen, svoboda, 

strpnost in dobrota. 

Znanje in modrost - Znanje in modrost sodita med temeljna vodila stabilne in srečne družbe. 

Znanje zajema poznavanje informacij, dejstev, opisov, spretnosti in veščin, ki jih pridobimo z 

izkušnjami, vzgojo in izobraževanjem. Pomeni pridobljene informacije in spoznanja, s 
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pomočjo katerih lahko oblikujemo življenje in medsebojne odnose ter rešujemo probleme. 

Modrost je zmožnost upoštevanja univerzalnih načel, vrednot, razuma in znanja pri vodenju 

lastnega življenja in pri svetovanju drugim osebam. Predstavlja zmožnost, da najdemo takšne 

rešitve življenjskih nalog in problemov, ki so v okviru danih možnosti najboljše za nas in za 

druge. 

V okviru modula Znanje in modrost smo otrokom približali naslednje vrednote: ljubezen do 

učenja in znanja, zmernost, perspektiva, odgovornost, odprtost duha, razumnost in resnica. 

Varuhi etike in vrednot za modula Integriteta in Humanost so bili: 

Vrtec Jesenice Zdenka Kovač 

enota Angelce Ocepek, C. Cirila Tavčarja 21 Mateja Ban in Barbara Čop 

enota Angelce Ocepek, C. Cirila Tavčarja 3a Jasna Koron 

enota Julke Pibernik, C. Toneta Tomšiča 3 Vlasta Ravhekar 

enota Cilke Zupančič, Ul. Ivana Cankarja 4e Barbara Dežman 

DO Frančiške Ambrožič, Hrušica 55 a Mateja Ban 

DO Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44 Mateja Ban 

 

Varuhi etike in vrednot za modul Znanje in modrost so bili: 

Vrtec Jesenice Vanja Kramar, Miljana Jeftenić, Mateja 

Hočevar 

enota Angelce Ocepek, C. Cirila Tavčarja 21 Sabina Jakupović 

enota Angelce Ocepek, C. Cirila Tavčarja 3a Jasna Koron 

enota Julke Pibernik, C. Toneta Tomšiča 3 Renata Seljak 

enota Cilke Zupančič, Ul. Ivana Cankarja 4e Petra Kovač 

DO Frančiške Ambrožič, Hrušica 55a Sabina Jakupović 

DO Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44 Petra Kovač 

 

Varuhi Etike in vrednot smo se udeležili izobraževanj, kjer smo se seznanili z natančnejšo 

vsebino programa in posameznimi moduli. Pripravili smo predstavitev posameznega modula 

in jo posredovali strokovnim delavcem.  
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6. PROJEKTI, KI SO SE IZVAJALI PO POSAMEZNIH ENOTAH  

6.1 PROJEKT »UŽIVAJMO V ZDRAVJU« 

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

programa norveškega finančnega mehanizma 2009- 2014 in programa finančnega mehanizma 

EGP 2009- 2014. V okviru projekta je bilo izvedeno izobraževanje za člane tima in na nivoju 

vrtca oblikovan akcijski načrt. Nadaljnjih izobraževanj se člani tima niso udeležili, zato 

projekt s strani tima ni bil dokončno izveden. S strani strokovnih delavcev so bila oddana vsa 

poročila. 

6.2 INOVACIJSKI PROJEKT »USTVARJAMO PROSTOR ZA VSE« 

V Vrtec Jesenice so vključeni otroci iz različnih kulturnih in jezikovnih okolij, tako da se z 

multikulturnostjo srečujemo vsak dan. V vrtcu želimo, da bi otroci znali ceniti različnost in jo 

prepoznati kot vrednoto, ki nas bogati. 

 Cilj inovacijskega projekta je: 

 Preko uvajanja različnih (inkluzivnih) strategij oblikovati prostor, v katerem se bodo 

otroci in starši iz različnih kulturnih okolij počutili spoštovane in sprejete. 

 

V letošnjem šolskem letu smo uredili knjižnico otroških knjig v tujih jezikih. Na našo prošnjo 

za donacijo slikanic so se odzvali predstavniki Albanskega in Hrvaškega veleposlaništva. 

Predstavnike obeh smo pričakali s kratkim programom, ki je vključeval pesmice v 

slovenskem in albanskem oziroma hrvaškem jeziku. 
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6.3 PROJEKT »SAY HALLO TO THE WORLD – POMAHAJMO V SVET« 

V dislociranih oddelkih smo sodelovali v mednarodnem projektu Pomahajmo v svet. Otroci 

so se spoznavali s svojimi prijatelji iz drugega vrtca preko video omrežja. Drug drugemu so 

predstavili sebe, svojo družino, vrtec, mesto in državo. Vse to so predstavili po sistemu »5 

prstov«, od ožjega k širšemu. 

 

6.4 PROJEKT »V OBJEMU BESED« 

V ta projekt so bili vključeni otroci in starši iz celotnega vrtca. Namen je bil spodbujati 

družinsko pismenost v predšolskem obdobju. Projekt je bil sestavljen iz desetih srečanj, na 

katerih smo se seznanjali s pomenom branja, pismenosti v vsakdanjem življenju, 

kakovostnimi slikanicami, itd. S pomočjo bralnega gradiva smo pripravljali različne 

dejavnosti, ki so vključevale vsa področje kurikuluma.  
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6.5 »PLANETU ZEMLJA PRIJAZEN VRTEC« 

V letošnjem šolskem letu smo se, tako kot lani, vključili v podprojekt Od zrnja do kruha, kjer 

smo pripravili pirino pico z zelenjavo, paljeno testo iz pire z nadevom dušenih jabolk, 

testenine iz pirine in ajdove moke ter različne oblike kruhkov.  

V sklopu tega projekta so potekale še naslednje dejavnosti: 

 zbiranje zamaškov v humanitarne namene; 
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 ločevanje odpadkov – papir, embalaža; 

 odpadne baterije; 

 prebiranje zgodbic o naravi; 

 eksperimentalni kotički; 

 očiščevalna akcija ob dnevu zemlje; 

 posadili bomo svoje drevo; 

 vrtički. 

 

 

Pomen ohranjanja zdravega in raznolikega okolja želimo privzgojiti že otrokom v vrtcu. S 

sodelovanjem v projektu želimo doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij 

in narave, postal način življenja. Za dosego skupnega cilja morajo skladno s svojo 

pristojnostjo vsi zaposleni privzeti okolju prijazen način življenja za bolj zdravo in 

ekonomično delovanje celotnega zavoda in se aktivno vključevati v okoljsko odgovorno 

delovanje lokalne skupnosti, svoja znanja pa širiti na otroke in druge uporabnike. 

Letos smo prejeli tudi priznanje za večletno sodelovanje v projektu. 

6.6 Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV »POTUJEM, TOREJ 

SEM« 

To je projekt, v okviru katerega otroci odkrivajo znamenitosti svojega kraja. Cilj, ki smo si ga 

zastavili, je: 

 promocija turističnih vsebin, širjenje gostoljubne turistične zavesti med najmlajšimi in 

da otroci pri tem dejavno sodelujejo in raziskujejo. 
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Otroci so v okviru tega projekta spoznavali ožjo in širšo okolico domačega kraja. Vse 

aktivnosti v okviru tega projekta so objavljene na spletni strani vrtca. 

 

 

6.7 »ZDRAVJE V VRTCU« 

S tem projektom smo nadaljevali tudi v letošnjem šolskem letu. Vključenih je bilo več 

oddelkov. Potekale so dejavnosti s področja zdrave prehrane, gibanja, preprečevanje širjenja 

nalezljivih bolezni in vsega, kar je povezano z zdravjem. 
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6.8 PROJEKT »KORAK K SONČKU« 

Projekt je namenjen navajanju otrok na sprejemanje drugačnosti. Potekal je v treh oddelkih. 

Veliko vsebin, ki so jih izvajali strokovni delavci z otroki v oddelkih se je tudi povezovalo s 

tem projektom. 

6.9 »IZ MAJHNEGA RASTE VELIKO« 

Zdaj že tradicionalno prireditev smo združili s tednom vseživljenjskega učenja in priredili 

družinske športne igre v enoti Julke Pibernik. Tokratna novost ne prireditvi je bila delavnica 

Radi pišemo z roko. S tem smo želeli ozavestiti tako mlade kot tudi starejše o pomenu pisanja 

z roko.  

 

6.10 UNICEFOV PROJEKT »PUNČKA IZ CUNJ« 

S tem projektom pomagamo otrokom iz revnejših držav, saj jim omogočimo cepljenje proti 

šestim nalezljivim boleznim. V našem vrtcu smo letos izdelali 11 punčk. 
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6.11 »BEREM Z BRIHTO«  

V sodelovanju z Občinsko knjižnico Jesenice smo otroke vključevali v ure pravljic. Vsi 

otroci, ki so obiskovali te urice, so tudi vpisani v knjižnico in si knjige izposojajo. Za 

zaključek projekta so nam pripravili igrano predstavo Kekčeve ukane, vsem udeležencem pa 

izročili priznanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12 PROJEKT »MALI SONČEK«  

Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali v programu Mali sonček. Otroci so se športno 

udejstvovali na različnih področjih, vključeni pa so bili tudi starši. Ob zaključku programa so 

dobili priznanja, otroci ki odhajajo v šolo, pa medalje. 
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6.13 »VARNI V PROMETU« 

Otroci so sodelovali s prispevki, v obliki risbic. Osem otrok je dobilo nagrade. 

V preventivni nacionalni akciji »Bodi viden – bodi previden« pa so otrokom predstavili 

nevarnosti ob neupoštevanju prometnih predpisov in hkrati opozorili na pravila obnašanja v 

prometu. Za otroke so pripravili različne dejavnosti: preizkusili so se v vožnji motorja 

(simulator), spoznali osnove motocikla, se preizkusili na poligonu v vožnji električnega 

avtomobila ter pri tem upoštevali prometne predpise, itd.   
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 6.14 TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

V tednu vseživljenjskega učenja so potekale naslednje prireditve: 

Z

a

p

. 

š

t

. 

Naslov oz. kratek opis 

vsebine prireditve  

Ime in priimek vodja 

prireditve, telefon  

in e-pošta 

Datum 

izpeljave 

prireditve 

Čas 

izpeljave  

Ura od - do 

Kraj in občina 

izpeljave 

1 Vrtec Jesenice se 

predstavi – stojnica s 

promocijskim materialom 

in otroškimi izdelki 

Alenka Pozvek, 

04 58 31 177, 

alenka.pozvek@gmail.c

om 

17.5.2017 14:00-

18:00 

Jesenice 

2 Športne igre na igrišču 

Blejska Dobrava 

Marjana Jakopič, 

04 58 74 466, 

marjana.mjakopic@gma

il.com 

17.5.2017 10:00-

11:00 

Blejska 

Dobrava, 

Jesenice 

3 Nastop pevskega zborčka 

Vrtca Jesenice, enota 

koroška Bela – predstavili 

se bodo s tremi ljudskimi 

pesmicami (Moj očka ima 

konjička dva, Jaz pa grem 

na zeleno travco, Jaz pa 

pojdem na Gorenjsko) 

Barbara Koblar, 

031 611 203, 

b.koblar@gmail.com 

 

17.5.2017 17:00-

17:10 

 

Jesenice 

4 Ustvarjalna delavnica: 

Pisan svet žuželk (pisane 

gibljive gosenice, žužko 

kape) 

Melinda Žvan, 

041 853 182, 

meli.zvan@gmail.com 

17.5.2017 14:00-

18:00 

Jesenice 
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5 Športne igre Gabrijela Koranter, 

04 58 31 177, 

gabi.koranter@gmail.co

m 

16.5.2017 10:30-

11:30 

Enota Julke 

Pibernik, 

Jesenice 

6 Orientacijski izlet v gozd Diana Kesič, 

04 58 31 177, 

dianakesic@hotmail.co

m 

18.5.2017 10:30-

11:30 

Enota Julke 

Pibernik, 

Jesenice 

7 Iz majhnega raste veliko – 

športne igre 

Alenka Pozvek, 

04 58 31 177, 

alenka.pozvek@gmail.c

om 

22.5.2017; v 

primeru 

dežja 

25.5.2017 

17:00-

18:30 

Enota Julke 

Pibernik, 

Jesenice 

 

 PARADA UČENJA 

Vrtec Jesenice je sodeloval s stojnico promocijskega materiala, ustvarjalno delavnico z 

naslovom Pisan svet žuželk in nastopom pevskega zborčka. 
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6.15 MINI OLIMPIJADA IN OLIMPIJSKI TEK 

Otroci drugega starostnega obdobja so se jeseni udeležili Mini olimpijade, spomladi pa 

Olimpijskega teka. Oboje je potekalo v organizaciji Zavoda za šport Jesenice.  
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6.16 GREGORJEVO ALI »KO SE PTIČKI ŽENIJO« 

 

V sodelovanju z Ljudsko univerzo Jesenice smo v vrtcu izdelali ptičke iz papirja, ki smo jih 

na praznik Gregorjevega obesili na drevesa na Čufarjevem trgu. Na tak način pripomoremo k 

obnavljanju ponekod tudi že pozabljenih praznikov. 
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VSEBINA IZVAJALEC 

»UŽIVAJMO V ZDRAVJU« Služba vlade Republike Slovenije za 

razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

IP »USTVARJAMO PROSTOR ZA 

VSE« 

Vrtec Jesenice, ZRSŠ 

SAY HALLO TO THE WORLD – 

POMAHAJMO V SVET 

Fini zavod Radeče 

V OBJEMU BESED PF Maribor 

PLANETU ZEMLJA PRIJAZEN 

VRTEC 

Društvo planet zemlja 

IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH 

KORAKOV 

Turistična zveza Slovenije in skupnost 

vrtcev Slovenije 

ZDRAVJE V VRTCU NIJZ 

KORAK K SONČKU Zveza društev za cerebralno paralizo 

slovenije 

IZ MAJHNEGA RASTE VELIKO Vrtec Jesenice 

UNICEFOV PROJEKT »PUNČKA IZ Unicef 
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CUNJ« 

BEREM Z BRIHTO Knjižnica Jesenice 

MALI SONČEK Šport mladih 

VARNI V PROMETU Občina jesenice 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA IN PARADA UČENJA  

LU jesenice 

mini olimpijada in olimpijski tek Zavod za šport jesenice 

GREGORJEVO – KO SE PTIČKI 

ŽENIJO 

LU Jesenice 

Tabela: Projekti 2016/2017 

7. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI  

Strokovni delavci vrtca so v osnovni program vključevali tudi raznolike obogatitvene 

dejavnosti, ki so jih bili deležni vsi vključeni otroci. V vseh enotah vrtca so strokovni delavci 

za vse otroke izvajali:  

 praznovanja: teden otroka, prihod jeseni, veseli december, koledovanje, obisk dedka 

Mraza, pustovanje, kulturni praznik, praznovanje pomladi, ob zaključkih šolskega leta 

podelitev priznanj za sodelovanje pri različnih aktivnostih, praznovanja rojstnih dni; 

 lutkovne predstave: ogled predstave v gledališču Toneta Čufarja v okviru Brihtinega 

dneva, ter predstave v izvedbi dijakov Srednje šole Jesenice. Poleg navedenih so v 

vseh enotah pripravljali predstave v izvedbi strokovnih delavcev vrtca; 
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 obiske: Gasilski dom Jesenice, Galerija Dolik, Občinska knjižnica Jesenice, društva 

upokojencev, Gornjesavski muzej Jesenice, Bolnica Jesenice, Kosova graščina, dom 

Franceta Berglja, obiski staršev na njihovih delovnih mestih…; 

 izlete: Ukova, Pejce, Kres, Trim steza, Blejska Dobrava, Jeseniški Rovt, Javorniški 

Rovt in Plavški Rovt, Završnica, Radovljica; 

 zaključne prireditve: izvedene so bile v vseh enotah po izbiri strokovnih delavk 

(nastopi otrok, skupni izleti); 

 folklorno skupino: »Jab´čki« sta v enoti  Angelce Ocepek C. Cirila Tavčarja 21 vodili 

strokovni delavki Tatjana Gričar in Ramanda Robič; 

 natečaje (predstavljeno v spodnjih tabelah). 

8. NATEČAJI IN DELAVNICE 

NASLOV ŠTEVILO UDEL. 

USTVARJALNI 

NATEČAJ 

JESENSKI 

NAVDIH 

1 ODDELEK 

SPODBUJAMO 

PRIJATELJSTVO 

6 ODDELKOV 

VARNI V 

PROMETU 

5 ODDELKOV 

»VARNO V VRTEC 

IN ŠOLO« 

3 ODDELKI 

»ŠKRATI V 

OTROŠKEM 

SVETU« 

2 ODDELKA 
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VSEBINA IZVAJALEC 

USTVARJALNI NATEČAJ »JESENSKI 

NAVDIH« 

Hofer trgovina d.o.o. 

»SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO« Šola sobivanja 

»VARNI V PROMETU« Občina Jesenice 

»VARNO V VRTEC IN ŠOLO« Šola sobivanja 

»ŠKRATI V OTROŠKEM SVETU« VVZ Slovenj Gradec 

»CICI VESELA ŠOLA« Založba Mladinska knjiga 

NATEČAJ AKCIJA »ZBIRANJA 

KARTUŠ, TONERJEV« 

Bitera 

Tabela: Natečaji in delavnice 2016/2017.  
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9. POLETNO DELO  

V poletnih dneh smo izvajali različne dejavnosti na prostem in tako zadostili potrebe otrok po 

gibanju in igri. Pri tem so otroci pridobivali tudi raznovrstne gibalne sposobnosti, izkušnje, 

hkrati pa so se zabavali in uživali.  

Otroci so v svoji ustvarjalni igri lahko odkrivali svoja najbolj skrita počutja in občutke ter pri 

tem raziskovali, opazovali, se družili in bili eno z naravo.  

 

1. Vodna zabava  

Cilja: 

 Otrok doživlja veselje in zabavo ob igri z vodo. 

 Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico in spoznava lastnosti vode. 
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2. Ustvarjalne delavnice 

Cilja: 

 Otrok spoznava posamezne umetnostne zvrsti (ples, glasba, dramatizacija,…). 

 Otrok doživlja umetnost kot del družbenega življenja. 

 Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti. 
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3. Mi smo gusarji in Indijanci 

Cilja:  

 Otrok se vživlja v različne vloge.  

 Otrok načrtuje, ustvarja in izdeluje pripomočke za izbrano igro vlog. 
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4. Razgibano bivanje na prostem  

Cilji:  

 Otrok rokuje in ustvarja z naravnimi materiali, pri čemer razvija svojo domišljijo. 

 Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo.  

 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja na prostem.     
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10. IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 

Vsem strokovnim delavcem smo omogočili redno spremljanje novosti na področju predšolske 

vzgoje in jim  ponudili različne oblike in vsebine za strokovno izpopolnjevanje.  

Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje delavcev in delavk v Vrtcu Jesenice je obsegalo: 

 stalno strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavk, 

 strokovno izpopolnjevanje drugih delavcev in delavk, 

 izredni študij, 

 interno izobraževanje strokovnih in drugih delavcev in delavk. 
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11. TEMATSKE KONFERENCE 

Naslov izobraževanja izvajalec Udeleženci 

Tapkanje za preprečevanje 

izgorelosti učiteljev in v podporo 

učečim se v stiski 

CPI 17 strokovni delavci 

 

Refleksija in evalvacija VIZ dela 

glede na načrtovanje 

PI Ljubljana, dr. Sonja Rutar 10 strokovni delavci 

Do boljših odnosov s 

samozavedanjem in coachingom 

Primera group 13 strokovni delavci 

Komuniciranje z lutko Aletheia 33 strokovni delavci 

Skupna je mladost ZRSŠ OE Kranj delavci vrtca 

Tabela: Projekti 2016/2017 

11.1 ŠTUDIJSKE SKUPINE 

Študijske skupine sestavljajo strokovni delavci vrtcev Gorenjske. V šolskem letu 2016/17 so 

se enkrat sestali v vrtcu v Bohinjski Bistrici, nadaljnja izvedba je potekala na daljavo. 

Študijska srečanja so potekala v izvedbi ZRSŠ, OE Kranj. 

12. SEMINARJI, PREDAVANJA, SREČANJA, POSVETI, EKSKURZIJE 

Vsebina Izvajalec Število 

udel. 

Strokovni posvet »Izzivi medkulturnega sobivanja« 

Koper, 19.9.2016 

MIZŠ  

1 

Izobraževanje za multiplikatorje projekta »V objemu besed« 

Maribor, 21. In 22.10.2016 

Ljubljana, 28.10.2016 

Maribor, 10.2.2017 

Univerza v Mariboru  

2 

2 

2 

Seminar Gremo mi v gozd Inštitut za gozdno  
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Zgornja Bela, 18.10.2016 pedagogiko 2 

Izobraževanje za modul Integriteta 

Brdo pri Kranju, 23.9.2016 

Izobraževanje za modul Humanost 

Brdo pri Kranju, 14.12.2016 

Izobraževanje za modul Znanje in modrost 

Brdo pri Kranju, 17.3.2017 

Inštitut za etiko  

4 

 

3 

 

6 

Zborovska šola za vrtce 

Bohinj, 23. In 24.9.2016 

ZRSŠ  

1 

Strokovno usposabljanje za Inovacijski projekt 

Ljubljana, 11.10.2016 

Polletna refleksija za vodje IP 

Ljubljana, 10.3.2017 

ZRSŠ  

1 

 

1 

Konferenca Sirikt 2016 

Kranjska Gora, 6.10.2016 

ZRSŠ  

1 

Posvet o varni mobilnosti 

Bled, 2.12.2016 

ZRSŠ  

2 

Seminar: Sestavitev M4 obrazca na podlagi podatkov REK… 

Ljubljana, 8.12.2016 

USPEH 1 

Študijska srečanja 

Bohinjska Bistrica, 23. In 24.11.2016  

ZRSŠ  

34 

Priprava jedi pri alergijah v praksi 

Kranjska Gora, 19.11.2016 

Tris svetovanje 

 

 

1 

Seminar: Jesenske novitete za računovodje iz vzgoje in 

izobraževanja 

Ljubljana, 18.11.2016 

EDUCA  

1 

Seminar: »Dietna prehrana in jedilniki« Forum Akademija 1 
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Ljubljana, 16.11.2016 

Jesensko izobraževanje: Zdravje v vrtcu 

Ljubljana, 8.11.2016 

NIJZ 1 

Strokovni posvet OPZHR 

Rimske toplice, 7. In 8.11.2016 

Inštitut za sanitarno 

inženirstvo 

1 

Izobraževanje: Mahara in Excel 

Koroška Bela, januar do 

LU Jesenice  

1 

Strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih: Igra in učenje 

predšolskega otroka 

Ljubljana, 25.1.2017 

 

MIB izobraževanje 1 

Seminar: Volitve in delo svetov 

Ljubljana, 19.1.2017 

Aktuar  

1 

Mednarodna konferenca: Znanje za moje sanje 

Rogaška Slatina, 12.1.2017 

EDUCA 

izobraževanje 

 

1 

Regionalni posvet: VODA – od mita do arhitekture 

 

Mojstrana, 19.1.2017 

ZAVOD ZA 

VARSTVO 

KULTURNE 

DEDIŠČINE 

 

 

2 

Regijsko delovno srečanje organizatorjev PUD in mentorjev 

dijakom na PUD 

Ljubljana, 31.1.2017 

CPI  

 

1 

Konferenca: Kakovost zraka v notranjih prostorih 

Ljubljana, 3.2.2017 

NIJZ  

1 

Seminar: Napredovanje v plačne razrede in ocenjevanje za 

napredovanje ter plače v letu 2017 v luči zakona o ukrepih na 

področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 

Maribor, 7.2.2017 

AKTUAR  

2 

Spomladansko izobraževanje: Zdravje v vrtcu 

Ljubljana, 23. In 28.3.2017 

NIJZ  

8 

XIX. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev  ŠOLA ZA 3 
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Portorož, 7. In 8.3.2017 RAVNATELJE 

Posvet: Kako prebuditi otroka v sebi? 

Portorož, 20. In 21.3.2017 

Skupnost vrtcev 

Slovenije 

 

2 

Letni zbor združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev 

Slovenije 

Brdo pri Kranju, 13.3.2017 

Združenje ravnateljic 

in ravnateljev vrtcev 

Slovenije 

 

1 

Javni posvet: »Od vil do vilic« 

Ljubljana, 17.3.2017 

Visoka šola za 

upravljanje podeželja 

Grm Novo mesto 

 

1 

Seminar: Od malčka do vseznalčka  

Portorož, 7. in 8.4.2017 

CKSG  

1 

Razstava izdelkov v okviru natečaja: Moja ideja – nova igrača 

Koper. 4.4.2017 

Univerza na 

primorskem, 

Pedagoška fakulteta 

 

1 

Seminar: Sodobno računovodstvo v vzgoji in izobraževanju 

Portorož, 12. In 13.4.2017  

EDUCA 2 

Seminar: Promotor zdravja v vzgoji in izobraževanju 

Ljubljana, 18. in 19.4.2017 

MIB 1 

Mednarodna konferenca projekta »Pomahajmo v svet« 

Rimske terme, 21.4.2017 

Fini zavod Radeče 2 

Sestanek koordinatorjev programa »Zdravje v vrtcu« 

Kranj, 21.6.2017 

NIJZ  

1 

IV. športne igre slovenskih vrtcev 

Moravske toplice, 3.6.2017 

Skupnost vrtcev 

Slovenije 

 

3 

Nadaljevanje izobraževanja za učitelje, vzgojitelje in 

svetovalne delavce 

Ljubljana, 12., 15. in 16.5.  

Društvo za kulturo 

inkluzije 

 

1 
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Tretja konferenca ravnateljev vzgojno-izobraževalnih 

zavodov 

Brdo pri Kranju, 24.8.2017 

ZRSŠ  

1 

Seminar: Le z drugimi smo 

Jesenice, 22. in 23.8.2017 

PI Ljubljana  

1 

Skupščina Skupnosti vrtcev Slovenije 

Ljubljana, 6.1.2017 

SVS  

1 

Skupna je mladost – pripravljalni odbor 

Radovljica, 18.1.2017 

Naklo, 14.3.2017 

Radovljica, 14.4.2017 

Skupna je mladost - prireditev 

Radovljica, 27.5.2017 

ZRSŠ  

1 

1 

1 

 

52 

Posvet: Letno poročanje za javni sektor 

Kranj, 24.1.2017 

DRUŠTVO RAČ. IN 

FIN. DELAVCEV 

 

1 

Planetu zemlja prijazen vrtec – zaključek projekta 

Ljubljana, 21.4.2016 

Društvo Planet Zemlja  

2 

 SKUPAJ 166 

Tabela: Seminarji, predavanja, srečanja, posveti, ekskurzije 2016/2017 

 

13. TEMATSKE KONFERENCE, AKTIVI 

Vsebina Izvajalec Število 

udeležencev 

Aktiv računovodij gorenjskih in obljubljanskih 

vrtcev 

Vodja aktiva  

1 



POROČILO O DELU 2016/2017 

Vrtec Jesenice 

 
37 

 

Medvode, 27.9.2016 

Radovljica, 30.5.2017 

1 

Republiški aktiv svetovalnih delavk in delavcev 

v vrtcih 

Ljubljana, 17.11.2016 

Ljubljana, 20.4.2017 

Skupnost vrtcev 

Slovenije 

 

 

1 

Aktiv svetovalnih delavcev vrtcev Gorenjske 

Škofja Loka, 14.10.2016 

Kranj, 31.3.2017 

Vodja aktiva  

1 

1 

Regijski aktiv OPZHR 

Križe, 24.1.2017 

Kranj, 29.3.2017 

Škofja Loka, 24.5.2017 

Vodja aktiva  

1 

1 

1 

Strokovno srečanje ravnateljev in pomočnikov 

ravnateljev vrtcev na Gorenjskem 

Preddvor, 11.10.2016 

Poljane pri Škofji Loki, 1.12.2016 

Tržič, 13.2.2017 

ZRSŠ  

1 

 

3 

Aktiv ravnateljic gorenjskih vrtcev 

Škofja Loka, 20.9.2016 

Radovljica, 10.11.2016 

Jesenice, 14.12.2016 

Vodja aktiva  

1 

1 

1 
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Kamnik, 14.3.2017 

Škofja Loka, 5.5.2017 

Preddvor, 14.6.2017 

Škofja Loka, 23.8.2017 

1 

1 

1 

1 

Srečanja ravnateljic, pomočnic ravnateljic (vrtci 

pri OŠ) ter svetovalnih delavk vrtcev zg. 

gorenjske regije 

Bled, 19.4.2017 

Bled, 11.5.2017 

Vrtec Bled  

 

1 

1 

 SKUPAJ 21 

Tabela: Tematske konference 2016/2017 

14. DELAVNICE 

Planetu zemlja prijazen vrtec 

 Od zrnja do kruha 

Šparovček in Zapravljivček 

Art kino mreža 

Društvo Planet Zemlja 

 

Darko Hanžič 

Slon Animateka 

 

8 

23 

8 

Tradicionalni slovenski zajtrk ČZS 36 

 Skupaj 75 

 Skupaj vse 262 

Tabela: Delavnice 2016/2017 

15. SAMOIZOBRAŽEVANJE 

Zaposleni spremljajo strokovno literaturo: revije, knjige … Pomembna oblika 

samoizobraževanja so medsebojne hospitacije, ki jih izvajajo v posameznih enotah.  
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16. ŠTUDIJ OB DELU 

Na Pedagoški fakulteti študirata Marina Lepir in Sabina Jakupović. 

V letošnjem šolskem letu sta uspešno zaključili študij predšolske vzgoje Špela Kovač in Anka 

Presterel. 

V podiplomskem programu nadaljujejo študij Gorica Stevanović, Barbara Čop, Mateja Ban, 

Miljana Jeftenić in Maja Rožič. 

17. ANALIZA DELA STROKOVNIH ORGANOV 

17.1 STROKOVNI AKTIVI  

 V Vrtcu Jesenice je oblikovanih sedem strokovnih aktivov, ki jih sestavljajo strokovni 

delavci enot in dislociranih oddelkov in jih vodijo strokovne vodje.  

Strokovni aktivi so se sestajali vsak drugi torek v mesecu, vsebina srečanj pa je bila 

namenjena rdeči niti vrtca, to je bilo Komunikacija – starši – vzgojitelj – otrok ter pozitivni 

odnosi na delovnem mestu ter uresničevanju  skupnih ciljev, ki so jih kot prednostno nalogo v 

LDN enote načrtovali v posameznem aktivu. Poleg tega so tudi timsko načrtovali, se 

dogovarjali in usklajevanje po kurikulumu in skupno reševali morebitne probleme.  

Strokovne aktive so v tem šolskem letu vodile: Renata Seljak, Diana Jug, Mateja Bergant, 

Petra Žust, Mateja Kovač Bernik, Anita Plohl in Marjana Jakopič. 

Srečanj strokovnih aktivov sta se udeleževali tudi pomočnici ravnateljice Miljana Jeftenić in 

Mateja Hočevar. 

17.2 TANDEMI 

Tandeme sestavljata strokovna delavca, ki delujeta v oddelku. Sestajali so se enkrat mesečno 

oz. po potrebi tudi večkrat ter skupaj načrtovali delo v oddelku v skladu z letnim delovnim 

načrtom oddelka, enote in vrtca. 

  



POROČILO O DELU 2016/2017 

Vrtec Jesenice 

 
40 

 

 

17.3 VZGOJITELJSKI ZBORI 

Vzgojiteljski zbor se je sestal petkrat: 

 29.8.2016: predstavljene so bile pedagoške smernice za delo v novem šolskem letu in 

organizacija dela v Vrtcu Jesenice za šolsko leto 2016-17; 

 13.10.2016: predstavitev prijavljenih kandidatk za ravnatelja/ico; 

 4.1.2017: razrešitev in imenovanje pomočnic ravnateljice; 

 21.2.2017: predstavitev kandidatov in pridobitev mnenja o kandidatih za imenovanje 

ravnatelja. Na tem vzg. zboru smo pridobili tudi mnenja za napredovanje strokovnih 

delavcev v nazive. 

 21.6.2017: opravljena je bila evalvacija dela v tekočem šolskem letu in podane 

smernice za delo v poletnih mesecih, predstavljena je bila tudi organizacija vrtca v 

novem šolskem letu.  

Izveden je bil tudi skupni strokovni aktiv, dne 22.11.2016. Logopedinja Mira Gartnar je 

izvedla strokovno predavanje z naslovom Govorno – jezikovni razvoj otroka v predšolskem 

obdobju. 

17.4 KOLEGIJ 

Kolegij so sestavljale ravnateljica, pomočnici ravnateljice, vodje strokovnih aktivov, 

svetovalna delavka in vodja ZHR ter prehrane. Sestajali so se enkrat mesečno in sicer drugi 

torek v mesecu. Kolegiji so bili namenjeni načrtovanju ter evalvaciji prednostnih nalog vrtca, 

reševanju pedagoških dilem in vprašanj ter prenosu aktualnih informacij.  

Organizacijske vodje so uskladile dopuste in delovne urnike za poletne mesece. 
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18. ANALIZA PEDAGOŠKEGA SPREMLJANJA IN MENTORSTVO 

18.1 PEDAGOŠKO SPREMLJANJE 

Pedagoško spremljanje so izvajale ravnateljica Zdenka Kovač ter obe pomočnici ravnateljice 

Vlasta Ravhekar in Mateja Ban. Spremljanje je potekalo v vsakodnevnih osebnih stikih, 

svetovalnih pogovorih, s sodelovanjem pri vzgojno-izobraževalnih dejavnostih in s pregledom 

pedagoške dokumentacije. Od meseca januarja so pedagoško delo spremljale v. d. ravnateljice 

in obe novi pomočnici ravnateljice – Miljana Jeftenić in Mateja Hočevar. Opravile smo letne 

pogovore z vsemi zaposlenimi in pregledale dokumentacijo. Na novo se je oblikovala tudi 

publikacija vrtca. 

18.2 MENTORSTVO 

Celo leto so oddelke obiskovale dijakinje in dijaki Srednje šole Jesenice, program: predšolska 

vzgoja. Hodili so na hospitacije, izvajali praktično usposabljanje in se pripravljali na poklicno 

maturo, dijakom prvih letnikov pa smo omogočili izvedbo projektnega dne. Mentorstvo smo 

nudili tudi udeleženki izobraževanja odraslih in študentom. Ena vzgojiteljica je izvajala 

mentorstvo sodelavki, ki se je pripravljala na opravljanje strokovnega izpita.  

Dijaki/nje: 

LETNIK MENTORICA TERMIN URE DIJAK/DIJAKINJA 

 

 

 

 

2.A 

BARBARA 

KOBLAR 

 

 

 

 

21.11.-2.12. 

 

 

 

 

76 UR/2 

TEDNA 

NIK ALIBAŠIĆ 

VANJA KRAMAR NUŠA AMBROŽIČ 

MATEJA KOVAČ 

BERNIK 

NIK BERTONCELJ 

JANA DEBELJAK LARISA DŽAFIĆ 

SILVA KRAŠOVEC VALENTINA 
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MIHAJLOVIĆ 

TATJANA SABOLIČ MAJA ŠEVO 

NINA ULČAR ALMA TALIĆ 

 

 

2.B 

ANITA PLOHL  

5.12.-16.12. 

 

76 UR/2 

TEDNA 

NEŽA BRELIH 

TANJA RUČIGAJ AJLA HALILOVIĆ 

GORICA 

STEVANOVIĆ 

LUCIJA KRAŠOVEC 

 

 

3.A 

ALENKA POZVEK  

6.2.-24.2. 

 

114 UR/3 

TEDNI 

SARA HORVAT 

GABRIJELA 

KORANTER 

NINA HORVAT 

RENATA SELJAK KATJA SLIVNIK 

 

 

4.A 

TATJANA GRIČAR 7.11.-11.11. 

+ VSAK 

TOREK OD 

OKTOBRA 

DO MAJA 

 

190 UR 

PETRA POPOVIČ 

IRENA ROZMAN LUKA ČUŠIN 

 

 VIKTORIJA 

KOKOŠINEK 

14.11.-18.11. 

+ VSAK 

 KATJA ARH 
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4.B 
NATAŠA FERJAN 

ČETRTEK 

OD 

OKTOBRA 

DO MAJA 

190 UR 
KRIŠTOF 

RAZINGER 

MATEJA BERGANT MANCA ROTAR 

Tabela: Mentorstvo dijakinjam in dijakom Srednje šole Jesenice, program Predšolska vzgoja, 

v šolskem letu 2016/2017 

 

Študentke: 

LETNIK MENTORICA TERMIN URE DIJAK/DIJAKINJA 

3. PETRA PRETNAR 3.-24.4. 3 TEDNE KATJA ČEŠNJAK 

 

2. ALEKSANDRA 

DEBENEC 

8.-26.5. 3 TEDNE MAJA VENGAR 

2. MATEJA BAN 8.-26.5. 3 TEDNE TINA LASNIK 

2. DIANA JUG 8.-26.5. 3 TEDNE ALMA 

MAHMUTOVIĆ 

Tabela: Mentorstvo študentkam Pef Koper, smer Predšolska vzgoja, v šolskem letu 

2016/2017. 

 

Udeleženka izobraževanja za odrasle – Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica 

 

LETNIK MENTORICA TERMIN URE UDELEŽENKA 

3. PETRA ŽUST 31.7.-25.8. 4 TEDNE NATALIJA 

STANKOVIĆ 

Tabela: Mentorstvo udeležencev izobraževanj za odrasle 2016/2017. 
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Kandidatka za opravljanje nastopov za strokovni izpit 

 

MENTORICA UDELEŽENKA 

JANA DEBELJAK NATAŠA MULEJ 

Tabela: Mentorstvo za strokovne izpite (pet nastopov) 2016/2017. 

 

19. UPRAVLJANJE 

19.1 SVET ZAVODA 

Vrtec upravljamo v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o vrtcih, ZOFVI, ustanovitveni akt, 

pravilniki …). 

SVET ZAVODA v sestavi delavcev vrtca, predstavnikov ustanovitelja in predstavnikov 

staršev je bil sklican štirikrat:  

 8. 9. 2016 je pregledal zapisnike 14. in 15. seje, pregledane in obravnavane so bile 

prispele prijave na razpis za delovno mesto ravnatelja. 

 9. 2016 je bil pregledan zapisnik 16. seje, obravnavano in potrjeno je bilo poročilo o 

delu vrtca za šolsko leto 2015/2016. Obravnavan in potrjen je bil letni delovni načrt za 

šolsko leto 2016/2017. 

 10.11.2016 je bil pregledan zapisnik 17.seje. Na seji so izbirali kandidata za delovno 

mesto ravnatelja. 

 24.11.2016 je bil pregledan zapisnik 18. seje, predlogi za  izbiro in imenovanje vršilca 

dolžnosti Vrtca Jesenice. 

 5.12.2016 je bil pregledan zapisnik 20. seje. Potekala je izbira in imenovanje v. d. 

ravnatelja in pričetek postopka ponovnega razpisa za delovno mesto ravnatelja. 

 5.1. 2017 je bil preko korespondenčne seje potrjen Finančni načrt za leto 2017. 

 27.1.2017 je potekala korespondenčna seja o prenehanju mandata članici sveta Vrtca 

Jesenice. 

 9.2.2017 so bili pregledani zapisniki 20., 21., 22. seje. Pregledane in obravnavane so 

bile prispele prijave na razpis za delovno mesto ravnatelja. 



POROČILO O DELU 2016/2017 

Vrtec Jesenice 

 
45 

 

 27.2.2017 je bil preko korespondenčne seje potrjeno letno poročilo za leto 2016. 

 22.3. 2017 so bili pregledani zapisniki 23. in 24. seje. Na seji so izbirali kandidata na 

delovno mesto ravnatelja. Ugotavljali so tudi delovno uspešnost ravnatelja za leto 

2016. Prebrane so bile tudi ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije po 

končanem postopku. 

 11.5.2017 je bil pregledan zapisnik 25.seje. Potekalo je imenovanje ravnateljice. Seja 

se je odvijala na temo glede spremembe Poslovnika o delu Vrtca Jesenice. 

 29.6.2017 je bil preko korespondenčne seje potrjen predlog porabe presežka 

prihodkov nad odhodki. 

19.2 SVET STARŠEV 

SVET STARŠEV, ki zagotavlja uresničevanje interesa staršev pri vzgojnem delu in daje pobude 

ravnatelju in svetu vrtca  je bil sklican enkrat: 

 4.10 2016  je potekala organizacija Sveta staršev – izvolitev  predstavnikov Sveta 

staršev v Svet vrtca. Predstavljen je bil načrt dela vrtca v novem šolskem letu 

2016/2017. 

 27.10 2016 so bile predstavljene aktivnosti v zvezi s prehrano in zdravstveno 

higienskega režima. Podali so tudi mnenje o kandidatih za imenovanje ravnatelja. 

 9.3.2017 pridobitev mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja. 

20. SODELOVANJE S STARŠI 

Sodelovanju s starši namenjamo posebno pozornost, saj so starši in družine naši najtesnejši 

partnerji. Zato smo se trudili zgraditi z njimi zaupen odnos, ki je omogočal sodelovanje in 

partnerstvo. Strokovni delavci so si prizadevali, da so bili starši sprotno informirani o vseh 

pomembnih stvareh, izvajali so individualne pogovore, skrbeli za pisne informacije o delu, 

programih in aktivnostih. Starše so vsakodnevno obveščali preko oglasnih desk, e-pošte, 

pomembne dogodke pa so predstavili tudi na spletnih straneh našega vrtca. Enkrat mesečno so 

bile staršem ponujene individualne pogovorne urice, katerih namen je spremljanje razvoja in 

napredka posameznega otroka. 
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Strokovni delavci v oddelkih so poleg individualnih srečanj izvedli s starši tudi številne druge 

oblike srečanj: predavanja, delavnice, izlete, skupna srečanja z otroki ipd. Vsi oddelki skupaj 

so izvedli kar 237 srečanj s starši, kar kaže na to, da se strokovni delavci zavedajo velikega 

pomena sodelovanja s starši in tudi na naše skupno dobro sodelovanje. 

Število srečanj s starši: 

ENOTA ŠTEVILO 

ODDELKOV V 

ENOTI 

ŠTEVILO 

SREČANJ 

ŠTEVILO 

SREČANJ SKUPAJ 

ŠC 15 100  

 

 

237 

AO 7 40 

JP  5 37 

CZ 6 37 

FA 2 14 

IK 1 9 

Tudi v letošnjem šolskem letu so bila organizirala pogovorna srečanja za starše. V dogovoru s 

strokovnimi delavkami jih je izvejala Martina Vrabec, mob. spec. ped.. 

Glavni namen srečanj je bilo starše »narediti bolj občutljive« za razvojne potrebe otrok, 

ozavestiti pomen zgodnjih izkušenj za posameznikov razvoj in občutenje zadovoljstva v 

življenju ter izmenjati medsebojne izkušnje.  

V šolskem letu 2016/17 se je Vrtec Jesenice zelo povezoval tudi z okoljem. Aktivno smo 

izvedli raznolike dejavnosti v Tednu vseživljenjskega učenja. V sodelovanju z Zavodom z 

šport smo izvedli Mini Olimpijado in Olimpijski tek. 

Redno smo sodelovali z zobozdravstveno službo ZD Jesenice. Oddelke našega vrtca je 

obiskovala zobna asistentka in otroke navajala na pravilno čiščenje zob.  
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Zelo aktivno pa smo sodelovali tudi z Občinsko knjižnico. Otroci so obiskovali knjižnico in si 

redno izposojali slikanice, po potrebi pa je knjižničarka prišla tudi v vrtec. Sodelovanje smo 

tradicionalno zaključili s prireditvijo Berem z Brihto v dvorani Kina Jesenice. 

Poleg tega smo sodelovali tudi z Glasbeno šolo Jesenice, OŠ Polde Stražišar, LU Jesenice, OŠ 

Prežihovega Voranca, GARS Jesenice, s trgovino SPAR, Alpetour Jesenice in drugimi 

organizacijami. 

21. IZVEDENE INVESTICIJE 

V skladu s finančnimi zmožnostmi smo izvedli naslednje investicije v posameznih enotah: 

Enota Cilke Zupančič, Cesta Ivana Cankarja 4e: 

 menjava javljalnika požara, 

 kontrola lupilca krompirja, 

 ureditev inštalacije za priklop skrinje za shranjevanje živil, 

 popravilo vrat, obnova zbornice po poplavi, sanacija sten v shrambi, 

 vzdrževalna dela (radiatorji), 

 popravilo sekundarnega kroga (kanalizacija). 

 iz donacij kupljeno zunanje igralo   

Enota Angelce Ocepek, Cesta Toneta Tomšiča 3a: 

 izdelava projekta za razdelilno kuhinjo. 

Enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21: 

 ureditev elektroinštalacij in priklop novega štedilnika, 

 odstranitev starega drevesa in korenin, odstranitev starih igral, 

 popravilo ograje na terasi, 

 dve pregradni steni med igralnicama, 

 vzdrževalna del a- menjava radiatorjev 

 izdelava lope za rekvizite, 

 menjava talnih oblog, 

 popravilo strehe. 

Dislocirani oddelek Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44: 

 predelava sistema za ogrevanje, 

 sanacija kuhinje. 

Dislocirani oddelek Frančiške Ambrožič, Hrušica 55a: 

 elektroinštalacijska dela. 
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V času poletnih počitnic je bila zamenjana mivka v vseh peskovnikih Vrtca Jesenice. 

22. ANALIZA DELA VODSTVENIH DELAVK 

22.1 POROČILO O DELU POMOČNIC RAVNATELJICE 

Funkcijo pomočnic ravnateljice sva Miljana Jeftenić in Mateja Hočevar prevzeli z januarjem 

2017. Opravljali sva dela in naloge v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja in opisom del in nalog v sistemizaciji delovnih mest. Opravljali sva tudi dela 

in naloge v dogovoru z v. d. ravnateljice Vanjo Kramar. 

Mateja Hočevar sem na podlagi že izdelanega seznama (seznam je izdelala prejšnja 

pomočnica ravnateljice Mateja Ban) podala mentoricam dijakov na praktičnem usposabljanju 

z delom (PUD) navodila za izvajanje PUD-a. Udeležila sem se tudi usposabljanja z naslovom 

Regijsko delovno srečanje organizatorjev PUD in mentorjev dijakom na PUD. Hospitirala 

sem nastope dijakov četrtih letnikov za poklicno maturo in skupaj z mentoricami ocenila 

nastope ter se pogovorila z dijaki. Ker zaradi drugih obveznosti nisem mogla biti prisotna na 

vseh nastopih, me je v času moje odsotnosti nadomeščala Miljana Jeftenić. Ob koncu PUD-a 

in nastopov dijakov četrtih letnikov sem zbrala dokumentacijo za poklicno maturo, jo skupaj z 

mentoricami pregledala in poslala na Srednjo šolo Jesenice. Dijakov, ki so v našem vrtcu 

opravljali PUD, je bilo 18.  Poleg dijakov so PUD opravljale tudi 4 študentke Pedagoške 

fakultete v Kopru. Te sem razporedila v oddelke glede na starostno obdobje otrok. Nastope za 

strokovni izpit je opravljala ena strokovna delavka in jih tudi uspešno opravila.  Hospitirala 

sem vseh 5 nastopov. PUD s praktičnimi nastopi je pri nas opravljala tudi ena od slušateljic 

Zavoda za izobraževanje odraslih Radovljica. Hospitirala sem vse 3 nastope. V sodelovanju s 

Srednjo šolo Jesenice, smer Predšolska vzgoja, sem organizirala projektni dan za prve letnike 

omenjene šole. Okrog 60 dijakov je obiskalo naš vrtec v dveh dneh.  

Mateja Hočevar in Miljana Jeftenić sva pomagali strokovnim delavkam pri pripravi 

dokumentacije za napredovanja v nazive. Izdelali sva tudi glasovnice za glasovanje na 

vzgojiteljskem zboru. Mateja Hočevar sem dokumentacijo poslala na Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. 
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Mateja Hočevar sem izvedla individualne letne pogovore s strokovnimi delavkami v enotah 

Angelce Ocepek, Cesta C. Tavčarja 3a, Julke Pibernik, Frančiške Ambrožič in Ivanke 

Krničar. S strokovnimi delavkami sem se pogovorila o njihovih ciljih, napredku, interesih, itd. 

Miljana Jeftenić sem izvedla individualne letne pogovore s tehničnim kadrom. Individualne 

pogovore s strokovnim kadrom sem izvedla v enoti Angelce Ocepek, Cesta C. Tavčarja 21. 

Mateja Hočevar sem se dogovarjala za določena izobraževanja (npr. Skupna je mladost… ), 

pošiljala izdelke za različne natečaje (npr. Škrati v otroškem svetu…), zbrala in poslala 

gradivo za razne projekte (npr. Turistični projekt, Punčka iz cunj… ). V sodelovanju z 

Ljudsko univerzo Jesenice sem  sodelovala pri organizaciji in koordinaciji aktivnosti v Tednu 

vseživljenjskega učenja. S Katarino Bertoncelj (LU Jesenice) pa sva izpeljali projekt 

Gregorjevo (izdelava in obešanje ptičkov na Čufarjevem trgu).  

Mateja Hočevar sem sodelovala z v. d. ravnateljice Vanjo Kramar pri nabavi potrošnega 

materiala, kot je npr. likovni material.  

Mateja Hočevar in Miljana Jeftenić sva po potrebi nadomeščali strokovne delavke v oddelkih. 

Udeležili sva se tudi raznih izobraževanj (npr. Zmagujemo z vrednotami, Promotor zdravja v 

vzgoji in izobraževanju). Udeleževali sva se strokovnih kolegijev in strokovnih aktivov ter pri 

tem aktivno sodelovali. Sodelovali in koordinirali sva tudi priprave za prireditev Iz majhnega 

raste veliko. 

Miljana Jeftenić sem urejala in dopolnjevala spletno stran vrtca in E-zbornico. V moji 

odsotnosti me je nadomeščala Mateja Hočevar. 

Mateja Hočevar sem v času, ko nismo imeli organizatorke prehrane in ZHR (prejšnja je dala 

odpoved, nove še ni bilo), organizirala delo tehničnega kadra – od letnih dopustov do 

razporeda dela in organizacije nadomeščanja bolniških odsotnosti. 

Koordinirala sem dobrodelno akcijo zbiranja zamaškov, ki že vrsto let poteka v vrtcu. Pri tem 

sodelujemo z OŠ Prežihovega Voranca, kamor odvažamo zbrane zamaške.  

Miljana Jeftenić sem sodelovala pri pripravi predstavitve zadnjega modula (Znanje in 

modrost) programa Zmagujemo z vrednotami v tem šolskem letu za strokovne delavce. 
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Z v. d. ravnateljice Vanjo Kramar sva obe pomočnici ravnateljice sodelovali pri pripravi 

vzgojiteljskih zborov. Vzgojiteljski zbor v mesecu februarju sva tudi vodili.  

Miljana Jeftenić sem na delovnem mestu pomočnice ravnateljice opravljala različne naloge po 

dogovoru z ravnateljico. Poleg tega sem izvajala tudi naloge organizacijske vodje v enoti 

Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 ter v dislocirani enoti Frančiške Ambrožič na 

Hrušici. Organizacijsko vodenje je obsegalo pripravo razporedov za strokovne delavce in 

spremljevalko otrok s posebnimi potrebami. Razpored dela strokovnih delavcev sem delala na 

tedenski oziroma mesečni ravni. Zaradi odsotnosti strokovnih delavcev je bilo potrebno delo 

načrtovati in organizirati tudi na dnevni ravni. Sočasnost v oddelkih prvega in drugega 

starostnega obdobja sem zaradi odsotnosti strokovnih delavcev zagotavljala tudi sama ali/in 

Mateja Hočevar. 

Med naloge, ki predstavljajo delovno rutino in sem jih opravljala, spadajo: 

1. mesečno zbiranje formularjev: 

 evidenca delovnega časa,  

 evidence o realizaciji delovnih ur strokovnih delavcev, 

 evidenco števila prisotnih otrok, 

 priprava zvezkov za evidenco delovnega časa za vse enote. 

2. Naredila sem analizo prisotnosti otrok v času prihoda in odhoda za mesec april.  

3. Velikokrat sem popisovala število prisotnih otrok v enoti Angelce Ocepek. Tako sem 

spoznavala strokovne delavce, otroke in starše. S tem sem pridobila globlji vpogled v 

dinamiko enote. Strokovnim delavkam sem bila vedno na voljo za pogovor ali svetovanje.  

Kot organizacijska vodja sem organizirala delo v času prvomajskih šolskih počitnic na 

podlagi prijav staršev. Zaradi majhnega števila vpisanih otrok je bila odprta samo enota Cilke 

Zupančič. Pred počitnicami sem pripravljala anketne liste za starše, kamor so označili 

prisotnost/odsotnost otroka v tem času. Razpored za delo v poletnih mesecih pa sem 

organizirala skupaj organizacijskimi vodjami Renato Seljak, Melindo Žvan in Diano Jug. 

Razporede za delo sem redno objavljala v e-zbornici. 

Veliko sem sodelovala z organizacijskimi vodji enot in enote tudi obiskala. S strokovnimi 

delavci smo skupaj načrtovali posamezne dejavnosti.  
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Vse dneve v tednu sem bila poleg osebnega stika vsem strokovnim delavcem in tehničnem 

kadru dosegljiva po telefonu ali e-pošti.  

To so bile najine začetniške poti na mestu pomočnic ravnateljice. Veliko je bilo novosti, 

veliko je bilo učenja in verjameva, da ga še ni konec. Prihodnje šolsko leto bova vzeli kot nov 

izziv, kot novo priložnost, da otrokom, staršem in zaposlenim omogočimo prijazen in 

kakovosten vrtec.  

Mateja Hočevar in Miljana Jeftenić, pomočnici ravnateljice 

21.2 POROČILO O DELU SVETOVALNE SLUŽBE 

Svetovalno delo sva v šolskem letu 2016/20176 opravljali Urša Mojstrovič, uni. dipl. psih., od  

junija 2017 dalje pa Neža Ajdišek, uni. dipl. psih. Svetovalni delavki sva se pri svojem 

delovanju opirali na Programske smernice za delo svetovalne službe v vrtcih, Kodeks 

poklicne etike psihologov Slovenije ter zakonske in podazkonske akte, ki opredelujejo delo 

svetovalne službe na področju vzgoje in izobraževanja ter na področju predšolske vzgoje. 

Veliko pozornosti sva namenjali tudi delu z otroki s posebnimi potrebami in njihovimi 

družinami, upoštevaje sistemske določbe Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

in pripadajočih podzakonskih aktov.  

 

Poudarek pri delu svetovalne službe v tekočem šolskem letu je bil na prednostnih nalogah, 

ki so bile opredeljene v LDN svetovalne službe za tekoče leto in ki sva jih identificirali kot 

pomembne za uresničevanje temeljnega cilja svetovalnega dela, tj. optimalni razvoj in 

dobrobit otrok.  

  

Skladno s Programskimi smernicami sva svetovalni delavki opravljali: 

 dejavnosti pomoči,  

 razvojne in preventivne dejavnosti ter  

 dejavnosti načrtovanja in evalvacije.  
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Pri svojem delu sva s ciljem prispevati k optimalnemu razvoju otrok sodelovali z različnimi 

deležniki v in izven vrtca – otroki, starši, strokovnimi delavci, vodstvom vrtca in 

zunanjimi institucijami. 

 

Svetovalna delavka Urša Mojstrovič sem se preko rednih tedenskih obiskov posameznih enot 

vrtca aktivno vključevala v življenje v vrtcu (obiski oddelkov in opazovanje otrok, 

posvetovalni razgovori, nudenje individualne ali skupinske pomoči posameznim otrokom, 

posvetovalni razgovori s starši ...). V obeh dislociranih enotah sem bila prisotna po dogovoru 

oz. običajno enkrat na 14 dni. V jesenskem času sem bila v enoti na Hrušici prisotna vsak 

teden, pred novim letom pa strnjeno 2  tedna v skupini zaradi nadomeščanja strokovne 

delavke v oddelku in nudenja pomoči enemu od vključenih otrok.  

 

V času vpisa otrok v vrtec in nalog, povezanih z vpisom (oblikovanje oddelkov, priprava 

podatkov za sistemizacijo za novo šolsko) sem delo opravljala večinoma na upravi Vrtca 

Jesenice (od marca do junija). V primeru odsotnosti v času načrtovanega rednega obiska enote 

sem svetovalna delavka obvestila organizacijsko vodjo ali vodstvo vrtca (npr. zaradi udeležbe 

na izobraževanju, časovnega prilagajanja za srečanje s starši, nujnosti posameznega 

svetovalnega primera, bolniške odsotnosti).  

 

Neža Ajdišek sem v času od junija do konca avgusta še koristila letni dopust, pomembnejše 

delovne naloge pa sem po dogovoru z vodstvom vrtca opravljala od doma (priprava projektne 

naloge Organiziranje na področju dela s predšolskimi otroki s posebnimi potrebami na 

področju Občine Jesenice, dopisi v zvezi z usmeritvami OPP, poročili za CSD). Udeležila 

sem se srečanje za starše novincev v mesecu juniju v Kolpern. 

ANALIZA DELA SVETOVALNE SLUŽBE GLEDE NA  PREDNOSTNE 

NALOGE 

V šolskem letu sva svetovalni delavki večji poudarek dali šestim 

»prednostnim« nalogam, skladno z Letnim delovnim načrtom. V 
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nadaljevanju so v tabeli predstavljene, kratko opisane in kritično 

evalvirane posamezne prednostne naloge. 

 

Evalvacija Kritično ovrednotenje, pobude, predlogi za 

vnaprej 

priprava projektov pomoči za otroke, ki jim je nudena idividualna pomoč v okviru 

svetovalne službe 

- Neposredna individualna strokovna 

pomoč (v nadaljevanju ISP) se je občasno 

izvajala za pet otrok glede na razpoložljivi 

čas svetovalne delavke. Za otroke se je za 

vsako uro ISP načrtovalo in evalviralo cilje 

ter dejavnosti z namenom spodbujanja in 

krepitve njihovega razvoja na šibkih 

področjih in sprotnega ugotavljanja napredka.  

- Med dejavnostmi pomoči so bili poleg 

posvetovalnih razgovorov s strokovnimi 

delavci vrtca tudi svetovalni razgovori s 

starši. Ta srečanja so bila običajno sklicana 

na pobudo svetovalne službe ali strokovnih 

delavcev v oddelku, večkrat pa so se na 

svetovalno službo obrnili tudi starši 

samoiniciativno. Vsebina svetovalnih 

razgovorov s starši je bila zelo raznolika 

(vzgoja, razvoj otrok, ugotovljeni razvojni 

zaostanki, napotitev na zunanje institucije ali 

priprava zahteve za začetek postopka 

usmerjanja, sodelovanje z vrtcem, družinske 

razmere in dinamika). S posameznimi starši 

smo se srečali večkrat in ustvarili pravi 

- Z otroki smo imeli pozitiven odnos, otroci 

so bili motivirani za sodelovanje in so se 

ISP veselili. 

- Nekateri od otrok, za katere smo v okviru 

svetovalne službe pridobili pisno soglasje 

staršev za izvajanje ISP, so v vrtec 

neredno prihajali ali pa niso bili prisotni 

na dan, ko sem bila svetovalna delavka 

prisotna v enoti, zaradi česar je bilo 

realizirano manjše število ur, kot bi si 

želeli. 

- Pri načtovanju ur ISP je potrebno 

upoštevati otrokov interes in tudi potek 

dnevne rutine v vrtcu. Kot dobra prakse je 

izkazalo prilagajanje ciljev in vsebine ISP 

tematiki, ki jo je strokovna delavka 

načrtovala v oddelku. Na ta način je otrok 

lažje povezoval in nadgradil svoje znanje, 

spretnosti. 

- V bodoče bi bilo smiselno na ure ISP 

povabiti tudi otrokove starše in jim 

prikazati izvajanje posameznih dejavnosti 

za krepitev otrokovih šibkih področij, s 
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svetovalni odnos.  čimer bi opolnomočili starše, da bi se tudi 

sami aktivno vključevali v proces pomoči 

otroku in podobne dejavnosti z otrokom 

izvajali tudi doma. Potrebno se je 

zavedati, da ure neposredne strokovne 

pomoči ne morejo in ne smejo 

nadomestiti vsakodnevnih spodbud za 

otrokov razvoj v domačem okolju. 

spodbujanje aktivnega vključevanja in povezovanja vseh članov strokovne skupine in 

staršev pri pripravi, izvedbi in evalvaciji individualiziranih programov za otroke s 

posebnimi potrebami 

- V našem vrtcu je bilo v letošnjem 

šolskem letu vključenih do sedaj največje 

število otrok s posebnimi potrebami, in sicer 

15. Vsi otroci so bili vključeni v program za 

predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo. Ocenjujeva, 

da je bila v letošnjem šolskem letu na 

področju dela z OPP zagotovljena visoka 

kakovost dela. Vsi individualizirani programi 

so bili skrbno in strokovno pripravljeni in 

načrtovani že pred začetkom šolskega leta 

(večina v času poletnega dela), pri 

načrtovanju in evalvaciji IP so na pobudo 

svetovalne službe sodelovali vsi člani 

strokovne skupine, na srečanjih pa smo 

pozorno prisluhnili tudi staršem in njihovim 

morebitnim željam ter dilemam. 

- Ocenjujeva, da je delo strokovnih 

skupin potekalo dobro, veliko je bilo 

povezovanja, za vsakega otroka so bila 

izvedena vsaj 3 srečanja strokovne skupine, s 

- V prihodnje si želimo, tako kot do sedaj, 

še bolj aktivne vloge staršev v vseh fazah 

izvajanja programa za OPP (pri pripravi 

IP, izvajanju, evalvaciji). Starše bova 

aktivno povabili in jih spodbujali, da se 

udeležijo tudi hospitacij pri urah DSP.  

- Svetovalno delo s starši OPP (tistimi, ki 

so že usmerjeni, in tistimi, ki so šele pred 

uvedbo postopka usmeritve) se je v 

letošnjem šolskem letu izkazalo za 

izjemno pomembno in je predstavljalo 

pomemben del nalog svetovalne službe 

vrtca. Starši in strokovni delavci vrtca 

moramo slediti istim ciljem, če želimo 

zagotoviti največjo dobrobit otroka. V 

procesu uvajanja postopka usmerjanja je 

potrebno kontinuirano delo s starši, saj se 

pogosto čutijo nemočne ali imajo občutke 

krivde in sramu zaradi otrokovih 

primanjkljajev, ovir oz. motenj. Problem 

je tudi minimaliziranje ali celo zanikanje 
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starši enega od OPP pa smo se srečevali vsak 

mesec.  

- Poleg izvajalk dodatne strokovne 

pomoči so izjemno mero motivacije in 

angažiranosti pri delu z OPP pokazali 

strokovni delavci vrtca ter pri svojem delu 

skrbeli za vsakodnevno prilagajanje izvajanja 

programa za OPP.   

otrokovih težav. Le kontinuirano delo s 

starši omogoča staršu čustveno 

razbremenitev glede otrokovega razvoja 

in napredka ter sprejemanje otroka in 

njegovih potreb. 

poglobitev sodelovanja z izvajalkami dodatne strokovne pomoči 

- OPP smo zagotovili ustrezne izvajalce 

dodatne strokovne pomoči za področje 

premagovanja primanjkljajev, ovir oz. 

motenj, in sicer so DSP v letošnjem šolskem 

letu izvajale: 

o Martina Vrabec, prof. def., 24 ur; 

o Sonja Iljaš, prof. log. in surdoped., 2 

uri; 

o Darija Zupan, prof. def., 2 uri; 

o Mira Gartnar, logopedinja, 5 ur. 

- Z izvajalkami DSP sva sodelovali pri 

pripravi, spremljanju in evalvaciji IP. Z 

Martino Vrabec, ki je pokrivala glavnino ur 

DSP v letošnjem šolskem letu, sva se pogosto 

posvetovali o napredku posameznih otrok, 

uskladili delo in načrtovali nadaljnje korake. 

Martina Vrabec se je aktivno vključila tudi v 

izvajanje pomoči za otroke, pri katerih je bil 

postopek usmeritve uveden, vendar do izdaje 

odločbe še ni prišlo. Tudi z Miro Gartnar je 

potekalo pogosto posvetovanje o otrocih, ki 

potrebujejo logopedsko pomoč. 

- Tudi v prihodnjem šolskem letu je 

potrebno aktivno sodelovanje z 

izvajalkami DSP, saj je usklajen in enoten 

pristop v odnosu do OPP in njihovih 

staršev izjemno pomemben za 

zagotavljanje najboljših spodbud za 

otroka. Več pozornosti bomo v novem 

šolskem letu zato namenili rednemu in 

kontinuiranemu povezovanju članov 

strokovne skupine (svetovalne delavke in 

izvajalk DSP) z namenom rednega 

spremljanja otrokovega razvoja in 

napredka ter pripravi srečanj s starši.  

Izjemno pomembno je, da strokovni 

delavci vrtca staršem posredujemo enotna 

in usklajena strokovna priporočila glede 

dela z otrokom. V ta namen bomo 

oblikovali aktiv svetovalne službe, ki ga 

bomo sestavljali svetovalna delavka in 

izvajalci DSP.  

- V prihodnjem šolskem letu pričakujemo, 

da bo usmerjenih več kot 21 otrok, saj 

smo v letošnjem šolskem letu ponovno 
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 veliko pozornosti namenili odkrivanju 

otrok, ki bi potrebovali usmeritev. Žal 

nekateri otroci zaradi potrebe po 

usmeritvi v prilagojen program za 

predšolske otroke (obsežnejše razvojne 

težave) ne bodo usmerjeni v zanje najbolj 

optimalen program, zato je potrebno 

nadaljevati z že začetimi prizadevanji in 

aktivnostmi za vzpostavitev oddelka, v 

katerem bi izvajali prilagojen program 

znotraj našega vrtca. Pri tem se bomo 

povezovali z  Občino Jesenice, OŠ 

Poldeta Stražišarja, ZRSŠ ter KUOPP in 

razvojno ambulanto ZD Jesenice. Sproti 

bomo o aktivnostih obveščali tudi starše 

otrok, ki bi potrebovali vključitev v 

razvojni oddelek. 

izvedba pogovornih srečanj za starše po posameznih enotah in oddelkih 

- Pogovorna srečanja je v letošnjem 

šolskem letu po dogovoru strokovnimi 

delavkami pripravila in zelo uspešno izvedla 

Martina Vrabec, mobilna specialna 

pedagoginja (podrobneje opredeljeno analizi 

LDN posameznih enot).  

- Za starše otrok novincev je bilo v 

mesecu juniju izvedeno srečanje, na katerem 

je sodelovala kot zunanja izvajalka Damjana 

Šmid, soc. ped., s temo Prvič v vrtec. 

 

- Starši so pokazali velik interes za 

udeležbo na srečanju, ki se nanaša na 

prehod otrok v osnovno šolo, saj je to 

tema, ki jih vznemirja, marsikomu pa 

povzroča veliko skrbi. V prihodnjem 

šolskem letu bomo pri načrtovanju teh 

srečanj skušali pritegniti vse osnovne šole 

v posameznih šolskih okoliših. 

- Pogovorna srečanja za starše so se 

izkazala za zelo prijetno obliko 

sodelovanja s starši, zato jih je potrebno 

izvajati tudi vnaprej. Dobrodošli so tudi 

zunanji sodelavci oz. izvajalci, saj 

prinašajo svež pogled. 
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spremljanje otrok, ki potrebujejo odlog všolanja 

- Spodbude, ki so jih bili otroci z 

odlogom všolanja deležni v svojih oddelkih, 

so pozitivno vplivale na njihov razvoj. 

Posameznim otrokom, ki so imeli odlog, je 

bila nudena bodisi DSP (če so bili usmerjeni) 

ali ISP.  

- V prihodnjem šolskem letu bo imelo 

skupaj 17 otrok odlog všolanja. Urša 

Mojstrovič sem pripravila psihološko mnenje 

in ga predstavila staršem za 13 otrok, pri vseh 

17 smo v vrtcu podprli odlog všolanja. S 

starši in strokovnimi delavci vrtca sem v 

procesu ugotavljanja otrokove pripravljenosti 

za vstop v šolo aktivno sodelovala, staršem 

sva predstavili rezultate opažanj in testiranja, 

predlagala spodbude in priporočila za 

vnaprej. Za ostale otroke je priporočilo za 

odlog pripravila klinična psihologinja Meta 

Horvat Fajdiga, s katero smo prav tako dobro 

sodelovali. 

- Urša Mojstrovič sem se udeležila 

komisij za šolske novince na posameznih OŠ 

v občini.  

- Podobno kot velja za starše OPP, je 

potrebno tudi pri otrocih, ki imajo odlog 

všolanja, staršem posredovati jasno 

sporočilo o tem, na katerih področjih je 

potrebno otroka v dodatnem letu v vrtcu 

spodbujati in otrokov napredek 

spremljati.  

- Število otrok, ki potrebujejo odlog 

všolanja, je procentualno precej visoko 

(9,4 % otrok, ki so vključeni v vrtec in bi 

bili šoloobvezni, ima odlog všolanja). 

Ocenjujeva, da gre za sistemski problem 

(prevelika diskrepanca med razvojno 

normativnimi sposobnostmi in 

spretnostmi otrok ter učnimi načrti) in da 

je potrebno o tem spregovoriti tudi širše. 

Smiselno bi bilo oblikovati skupno 

strokovno srečanje z učitelji razredne 

stopnje osnovnih šol. 

aktivno vključevanje v razvojne projekte vrtca ali širše 

- Urša Mojstrovič sem se udeležila in 

aktivno sodelovala na dveh srečanjih 

Republiškega aktiva svetovalnih delavev v 

vrtcih ter na srečanjih regijskega aktiva 

svetovalnih delavcev v vrtcih na Gorenjskem.  

- Urša Mojstrovič sem se redno 
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udeleževala kolegijev vrtca.  

- Urša Mojstrovič sem se udeležila 

delovnega srečanja v okviru CSD Jesenice na 

temo Preprečevanje nasilja v družini, Neža 

Ajdišek pa v mesecu juniju skupaj z Lidijo 

Bremec srečanja glede statusa otrok v 

postopkih pridobivanja pravic iz javnih 

sredstev. 

- Urša Mojstrovič sem se udeležila 

srečanja izvajalcev socialno varstvenih 

storitev, javnih zavodov, humanitarnih 

organizacij in društev v organizaciji CSD 

Jesenice in Občine Jesenice. 

- Svetovalni delavki sva se aktivno 

vključevali v pripravo razvojne projektne 

naloge Organiziranje na področju dela s 

predšolskimi otroki s posebnimi potrebami na 

področju Občine Jesenice. Naloga je 

prioritetnega pomena za otroke s posebnimi 

potrebami (in njihove družine), ki potrebujejo 

zaradi narave in obsega razvojnih težav, 

vključitev v prilagojen program za predšolske 

otroke. 

 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

 

V letošnjem šolskem letu se je svetovalna služba povezovala z različnimi zunanjimi 

institucijami v postopkih pomoči in pri izvedbi razvojnih ter razvojnih in preventivnih 

projektov, in sicer: 

- s Centri za socialno delo Jesenice, Kranj, Šiška,  
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- z ZD Jesenice:  

o redno sva se glede na predhodno soglasje staršev posvetovali s klinično 

psihologinjo Meto Horvat Fajdiga,  

o sodelovali sva tudi z Otroškim in šolskim dispanzerjem,  

- realizirali sva srečanje z razvojno ambulanto ZD Jesenice - razvojno nevrofizoterapevtko 

Darjo Nagode, 

- z Zavodom RS za šolstvo in komisijami za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v 

postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami,  

- s svetovalnimi delavkami OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Koroška Bela 

in OŠ Poldeta Stražišarja; 

- z Materinskim domom (strokovnima sodelavkama Meto Šilc in Martino Slak) – realizirale 

smo skupno srečanje (21. septembra 2016), na katerem smo se dogovorile o medsebojnem 

sodelovanju. 

 

IZOBRAŽEVANJE IN DODATNO STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE 

 

V šolskem letu 2016/2017 sem se svetovalna delavka Urša Mojstrovič udeležila različnih 

izobraževanj in strokovnih srečanj v skupnem trajanju 72 ur:  

- udeležba na dveh srečanjih Republiškega aktiva svetovalnih delavcev v vrtcih – RASD (v 

mesecu novembru in aprilu v Vrtcu Ledina v Ljubljani) (2 X 8 ur); 

- udeležba na obeh srečanjih regijskega aktiva svetovalnih delavcev v vrtcih na Gorenjskem 

– v oktobru predavanje o avtizmu, v marcu predavanje Damjane Šmid z naslovom 

Komunikacija z otroki, ki motijo delo v skupini (2 X 8 ur); 

- udeležba na usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju za strokovne delavce in 

spremljevalce otrok v organizaciji Zveze NVO za avtizem Slovenije – 31. 8. 2016 (4 ure); 

- udeležba na delovnem srečanju na temo preprečevanja nasilja v družini na CSD Jesenice 

(3 ure); 

- udeležba na srečanju izvajalcev socialno varstvenih storitev, javnih zavodov, 

humanitarnih organizacij in društev, ki se pri svojem delu srečujejo z reševanjem socialne 

in tudi zdravstvene problematike prebivalcev občine Jesenice (3 ure); 
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- udeležba na izobraževanju Do dobrih odnosov s samozavedanjem in coachingom (12 ur). 

 

Neža Ajdišek sem pripravila strokovni prispevek za 13. strokovni posvet dobrih praks v vrtcih 

Različni otroci  - enake možnosti v izvedbi Supre z naslovom Pomoč staršem pri sprejemanju 

otroka s posebnimi potrebami. Prispevek je bil objavljen v zborniku. 

Pri svojem delu sva se svetovalni delavki večkrat posvetovali s klinično psihologinjo Meto 

Horvat Fajdiga iz ZD Jesenice, izvajalkami dodatne strokovne pomoči (Darijo Zupan, Sonjo 

Iljaš, Martino Vrabec in Miro Gartnar) ter razvojno nevrofizioterapevtko Darjo Nagode.  

 

V novem šolskem letu želiva nadaljevati z aktivnim sodelovanjem v regijskem in republiškem 

aktivu ter pridobiti nova znanja in spretnosti na izobraževanjih v in izven vrtca. 

 

SKLEPNA MISEL  

 

V zaključku bi se obe radi zahvalili vsem strokovnim delavcem ter zaposlenim v našem vrtcu, 

ki s svojo strokovnostjo in zavzetim sodelovanjem pomagajo uresničevati poslanstvo 

svetovalne službe.  

Urša Mojstrovič in Neža Ajdišek, svetovalni delavki 

 

21.3 POROČILO O DELU LOGOPEDINJE 

V vrtcu Jesenice sem bila prisotna tri dni in pol na teden, ostalo na šoli Polde Stražišar 

Jesenice.  

Logopedsko dejavnost v vrtcu bi razdelila na 2 dela: 

- 1. Izvajanje DSP: 5 ur tedensko pri petih otrocih. 
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Za vsakega otroka sem pripravila program in ga predstavila na strokovni skupini. Na koncu 

šolskega leta sem predstavila evalvacijo. Programe in poročila sem oddala v pisni obliki (v 

osebno mapo otroka), prav tako dnevnik z beleženjem obravnav in končno realizacijo.  

Delo z otroki je potekalo dobro in vsi otroci so na govorno-jezikovnem področju in na 

področju komunikacije napredovali.  

- 2. logopedska dejavnost, ki je usmerjena na celoten vrtec, kot strokovna pomoč 

otrokom, strokovnim delavcem in staršem. 

V prvi fazi sem spoznavala vrtec in iskala učinkovit način kako organizirati  pomoč otrokom, 

ki imajo govorno-jezikovne težave.  

V prvi tretjini  leta sem: 

- prepoznavala otroke z govorno-jezikovnimi  težavami po skupinah, 

- sestavila  seznam 45  otrok, s katerimi sem v nadaljevanju šolskega leta izvajala 

aktivnosti za razvoj in korekcijo govora in jezika (nekaj od njih sem jih vključila med 

letom), 

- pridobljena so bila  soglasja staršev. 

Prednostno sem vključevala otroke, ki so zadnje leto obiskovali vrtec. Teh je bilo 28. Preostali 

vključeni so bili večinoma štiriletniki s šibkim govorom in dva triletnika brez govora oz. z 

izjemno šibkim. Večina je imela kompleksne govorno-jezikovne težave. Vključeni otroci so 

bili iz vseh enot vrtca.. Glede njihovega govornega  razvoja sem sodelovala z vzgojiteljicami 

in pomočnicami/ki vzgojiteljic.   

V logopedsko obravnavo sem vključila predvsem otroke s kompleksnimi govorno-

jezikovnimi težavami in tistimi, pri katerih prisotnost staršev pri obravnavi ni tako 

pomembna.  Nekateri od teh otrok so bili že vključeni v logopedsko obravnavo v ZD in sta se 

obe zelo uspešno dopolnjevali. Če je šlo samo za govorno težavo, pri kateri je bila nujna 

prisotnost staršev in delo doma, sem jih napotila v ZD (npr. samo korekcija glasu R).  

Področja težav s katerimi s katerimi sem se ukvarjala: 

- nerazviti sičniki in šumniki ter zamenjave teh in glas R - pri pet in šestletnikih, 

- nerazvita jezikovna struktura in šibak besednjak - pri štirih letih in več, 

- šibko razumevanje govora - pri štirih letih in več, 

- nerazločen govor, ko več glasov še ni razvitih - pri treh letih in več,  
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- nepravilna izreka glasov in govora v celoti – od treh let naprej, 

- nerazvit govor v celoti (otrok ne govori, vendar komunicira) - pri treh letih in več  

- jecljanje, zatikajoč govor – pri katerikoli starosti, 

- zelo tih govor, šibka socialna raba govora – pri katerikoli starosti, 

- razcep ustnice, neba,…(shiza), 

- šibka komunikacija nasploh,  

- slabo razvit govor pri otrocih, ki so imeli DSP specialnega pedagoga, ne pa logopeda. 

Veliko  otrok je imelo večino od navedenih težav, ki se nanašajo na izreko in jezikovno 

strukturo (ne pa jecljanje in shizo). 

Skupaj je bilo pri teh petinštiridesetih otrocih opravljenih 271 obravnav. Po skupni oceni so 

otroci na govorno-jezikovnem področju napredovali ali pa zelo napredovali. Ocenjujem pa, da 

je otrok, ki bi potrebovali strokovno logopedsko pomoč še več. To so  predvsem otroci v 

starostnem obdobju od leta in pol do treh let, ki jih tokrat še nisem zajela.   

Če sem ocenila za  potrebno, sem povabila starše otrok, ki so bili vključeni v govorno-

jezikovne vaje in igre, kot sem logopedske obravnave poimenovala za starše. Vsi so se 

odzvali in upoštevali priporočila in nasvete, ki sem jih posredovala.  Nekateri so sami izrazili 

željo za pogovor. V nekaj primerih sem svetovala odlog všolanja.  Starši so se  obrnili name 

tudi zaradi skrbi glede govora njihovega otroka, čeprav njihov otrok ni bil vključen v 

obravnavo.   

Svetovala sem, če so se pojavile akutne govorno-jezikovne težave, npr. ob pojavih jecljanja. 

Te smo skupaj s starši in strokovnimi delavkami zelo uspešno rešili, kar je za te otroke 

izjemnega pomena. Strokovne delavke so se name obračale tudi v zvezi z drugimi vprašanji, 

ki se nanašajo na govorni razvoj in komunikacijo. Svetovala sem jim z vso strokovno 

odgovornostjo.  

Večkrat sem bila prisotna pri obrokih (pri mlajših otrocih) z namenom učenja oralnih funkcij 

(grizenja, žvečenja, vsrkavanja in požiranja).  Veliko sem tudi opozarjala na pomembnost 

dihanja na nos. 

Na začetku in na koncu leta sem po skupinah izvedla večje število (v začetku leta jih nisem 

evidentirala) govorno-jezikovnih delavnic za otroke.  Namenjene so bile  vsem otrokom v 

skupini.  Predhodno sem se o tem dogovorila z vzgojiteljicami. Pri srednji starostni skupini so 

se delavnice nanašale na ustno motoriko, pri najstarejših pa so razvijale predbralne  veščine.  
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Sodelovala sem z logopedinjo v ZD Jesenice; predvsem zaradi potencialnih odlogov všolanja, 

usklajevali sva tudi delo.  

V decembru sem pripravila strokovno predavanje za strokovne delavce vrtca z naslovom 

Govorno-jezikovni razvoj otroka v predšolskem obdobju. Na zadnjem strokovnem zboru pa 

sem strokovnim sodelavcem predstavila svoje delo v letošnjem letu. Predstavila sem se tudi 

na spletni strani vrtca.   

Izobraževala sem se v CKSG v Portorožu na seminarju Od malčka do vseznalčka. Sicer pa se 

izobražujem preko strokovne literature.  

V prihodnjem letu bom imela 8 ur DSP ali celo več, zato  bo  ostalo manj časa za delo v  vrtcu 

nasploh. Kljub temu nameravam težišče pozornosti nekoliko premakniti k mlajšim otrokom, 

ki imajo še več razvojnega potenciala.  

Želim in prizadevam se za dobro sodelovanje z vsemi, ki smo vključeni in odgovorni za 

vsestranski razvoj otrok in za njihovo dobrobit.  

Logopedska dejavnost se je v letošnjem letu postavljala na novo. Kljub temu menim, da je bil 

zgrajen dober temelj za nadgradnjo v prihodnjem obdobju.  

Mira Gartnar, dipl. def. - logoped 

 

 21.4 ANALIZA DELA  ZA PREHRANO IN ZDRAVSTVENOHIGIENSKI REŽIM 

Z delom v Vrtcu Jesenice sem nastopila 15.5.2017. 

PREHRANA 

 Načrtovanje prehrane – jedilniki so se pripravljali mesečno, pri tem so bila upoštevana 

strokovna prehranska priporočila. Občasno je zaradi odsotnosti kadra ali ne dobave 

živil, prihajalo do spremembe in prilagoditve jedilnikov. Jedilniki z alergeni so se 

redno objavljali na spletni strani Vrtca Jesenice in oglasnih deskah pred igralnicami. 

 V mesecu maju na novo napisane diete s prehranskim režimom za vsakega otroka 

posebej. Nova bolj pregledna mapa -diete. 

 Opravila telefonske pogovore z vsemi starši otrok, ki bodo v šolskem letu 2017/18 

imeli dieto. 
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 Nabavljala so se dietna živila za otroke z alergijami. Potekalo je redno sodelovanje s 

starši teh otrok. Aktualnih je 9 diet. 

 Dne 29.5.2017 smo izvedli sestanek komisije za prehrano v Vrtcu Angelca Ocepek, 

Tavčarjeva 21 in OŠ Tone Čufar, ki pripravlja hrano za prej omenjeni vrtec. Vse 

ostale pripombe in želje glede prehrane so se sprejemale in reševale sprotno. Potrebno 

je dokupiti 50 krožnikov za dojenčke. 

 Redno so se spremljale evidence monitoringa Haccp sistema in izvajanje morebitnih 

korektivnih ukrepov. 

 Vsi otroci so čez dan imeli na razpolago sadje in manj sladke napitke. Večkrat se je 

otrokom za žejo ponudila voda. 

 V posameznih enotah sem spremljala otroke v času prehranjevanja (serviranje 

obrokov, uporaba predpasnikov, jedilnega pribora, kultura prehranjevanja).  

 Redno sem spremljala nove trende in priporočila glede prehranjevanja otrok 

(Ministrstvo za zdravje RS, Zavod za šolstvo RS).  

 V kuhinji CZ se je nabavila nova paleta ter palica za palični mešalnik. 

 Pri pripravi obrokov so se uporabljale naravne začimbe, brez ojačevalcev arom in 

kvalitetne maščobe. Vse namaze, juhe ter peciva pripravljamo v kuhinji sami. 

 Ukinili smo gobovo juho, ker gre za industrijsko pripravljeno jed. 

 V enoti CZ imamo jutranjo malico za najbolj zgodne otroke. 

 V AO in JP sodelujem z inšpekcijo in možnimi izvajalci del novih kuhinj.  

 Glede na razpoložljivost dobave, smo nabavljali živila lokalnih proizvajalcev, 

predvsem sadja in zelenjave. 

 V obroke smo občasno vključevali ekološka živila. 

 Priključila sem se aktivu vzgojiteljicam, kjer smo govorilo o dietah, praznovanju 

rojstnih dneh, hrani v igralnicah, nošenju predpasnikov. 

 Izvajalo se je redno sodelovanje z zunanjimi institucijami: 

- NIJZ, OE Ljubljana, OE Kranj 

 

IZVEDENI PROJEKTI PRI PREHRANI OTROK 

 V mesecu juniju so bili po posamezni enotah organizirani pikniki na prostem. 
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ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM 

 V mesecu juniju je bil izbran najugodnejši ponudnik plenic (Muller). Je tudi edini, ki 

se je odzval na povpraševanje.  

 Priključila aktivu vzgojiteljicam, kjer smo govorilo o ZHR-ju za strokovne delavce. 

 Opozorila strokovne delavce o vzdrževanju higiene v dopoldanskem času ko ni čistilk.  

 Opozorila enoto AO, Tavčerjeva 21 o nevarnosti ograje (priložila fotografijo). 

 Vsi novo zaposleni, ki pri svojim delom prihajajo v stik s hrano podpišejo Prilogi 1 in 

2 o zdravstvenem stanju zaposlenih in so poučeni o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki 

pri svojem delu prihajajo v stik z živili. Evidence le teh se hranijo po posameznih 

enotah. 

 V enoti AO smo predelali vodovodno instalacijo tako, da je onemogočeno nepotrebno 

mešanje hladne in tople vode preko mešalnega ventila v nasprotno smer pretoka. 

Vgradili smo protipovratne lopute in zamenjali mešalni ventil. Vgradili smo tudi ventil 

za pretok tople vode mimo mešalnega ventila tako, da je sedaj možno do vsake pipe na 

topli vodi spustiti vodo nad 70°c. 

 Individualni pogovori s  hišniki in čistilkami (glede na tekočo problematiko). 

 Pripravila plan dela z LD za čez poletje za tehnični kader. 

 Redno se je spremljalo čiščenje vrtcev (tudi popoldansko spremljanje), 

pomanjkljivosti so se odpravljale sproti. Pri nekaterih uspešno pri drugih neuspešno. 

 Izobesili obvestila o klopih. 

 

VZGOJNO DELO S PODROČJA ZDRAVSTVENO HIGIENSKE VZGOJE OTROK IN 

EKOLOGIJE 

 Otroci iz ŠC in JP so se praktično naučili pravilno umivati roke (dijaki zdravstvene 

šole).  

 Naš Vrtec je priključen projektu Zdrav vrtec. 21.6.2017 sem se udeležila 

usposabljanja. Konec šolskega leta bo izdelano poročilo o delu in izvedbi načrtovanih 

aktivnosti in posredovano nosilcu projekta.  
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 Opravljeni so bili redni pregledi igrišč. Navodila glede popravilo le teh sem osebno v 

tiskani verziji posredovala vsem hišnikom. 

 

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJ 

 Vzgojiteljski aktivi 

 Varno s soncem - NIJZ, OE Kranj (projekt) 

 Aktivi ZHRP Gorenjske 

 

OBVEZNO UREDITI: 

 javiti vse na novo zaposlene 

 vse zaposlene seznaniti z ZHR-jem (avgust) 

CZ -SENACIJA CEVI  (KANALIZACIJA) 

-SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA 

-SANACIJA VRTA (ZRAČNIKI), MENJAVA Z NOVIMI 

-NABACVA VEČJEGA UNIVERZALNEGA 

KUHINJSKEGA STROJA IN LUPILCA KROMPIRJA 

ŠC -SANIRATI NEVARNO OGRAJO 

-SANIRATI TLA 

-ZAŠČITITI STROPNE LUČI 

-SANIRATI ZALOGOVNIK TOPLE VODE 

-SANITARIJI 

JP -ZRAČENJE V KUHINJI 

-SANIRATI ODTOKE 
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-UREDITI NOVO KUHINJO (INOX) 

AO -UREDITI NOVO KUHINJO (INOX, ŠIRITEV) 

IK -PREZRAČEVANJE V KUHINJI 

-NOV POMIVALNI STROJ 

-UREDITI PROSTOR (OMARO) ZA ČISTILA 

FA -VEČJE POMIVALNO KORITO 

ČISTILKE in 

PRALNICA 

-IZOBRAŽEVANJE 

- NOVI SESALCI 

-MENJAVA WC DESK, KJER JE TO POTREBNO 

-UREDITI KRPE 

-UREDITI NABAVO ČISTIL (LISTI) 

 

Irena Perko, organizatorka prehrane in ZHR 

22. ZAKLJUČEK 

Poročilo o delu v skladu z 48. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 s spremembami) 

obravnava in potrdi Svet Vrtca Jesenice. Pripravljeno je na osnovi zbranih gradiv celoletnega 

uresničevanja Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017. 

 

Pripravile:  

Mateja Hočevar, dipl. vzg. Vanja Kramar, dipl. vzg. 

pomočnica ravnateljice ravnateljica 

 

Miljana Jeftenić, dipl. vzg. 

pomočnica ravnateljice 
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23. POROČILA O DELU POSAMEZNIH ENOT VRTCA JESENICE 

 
 

 

 

 

EVALVACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

 

 

 

Vrtec Jesenice 

Enota Angelce Ocepek 

Cesta Cirila Tavčarja 3/a, Jesenice 

 

 

 

 

 

Šolsko leto 

2016/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica:                                            Vodja strokovnega aktiva: 

Vanja Kramar, dipl. vzg.                          Diana Jug, dipl. vzg. 

 

 

 

 

 

Junij 2017 
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Uvod  
 

Osnova za naše načrtovanje vzgojnega dela je dokument Kurikulum za vrtce. 

 

 

1. Predstavitev skupin in zaposlenih 

V tem šolskem letu je v naši enoti delovalo sedem oddelkov in sicer trije prvega in štirje 

drugega starostnega obdobja. Tekom šolskega leta so se nekatere strokovne delavke 

zamenjale, bilo pa je tudi veliko nadomeščanj za daljše bolniške odsotnosti. Za zagotavljanje 

sočasnosti je bila v enoti zaposlena ena strokovna delavka.  

 

2. Rdeča nit vrtca  

Pedagoška rdeča nit našega vrtca v tem šolskem letu je bila Komunikacija - starši - vzgojitelj - 

otrok. Ta projekt je bil na široko zastavljen na skupnem vzgojiteljskem zboru s ciljem, ki je 

težko preverljiv. Odraža se v občutju, v kvaliteti delovanja kolektiva, medsebojni povezanosti 

skupine in odnosu med  starši in strokovnimi delavci. Z veliko truda in medsebojnega 

sodelovanja vseh, strokovnih delavcev in otrok, smo si naredili kvalitetno bivanje, ki se ga 

večinoma veselimo vsi, ker se počutimo sprejeti, zaželeni in imamo svoje mesto v družbi. 

Čedalje bolj se učimo sprejemati drugačnost, individualnost in tudi skupnost, ki smo jo 

zgradili. Pozabili nismo niti na starše. Z njimi smo se povezovali preko utečenih oblik srečanj, 

ki so se že v preteklosti pokazala kot uspešna. 

Kot rdečo nit vrtca pa smo si zastavili tudi projekt Pozitivni odnosi v delovnem okolju. Veliko 

smo delali ravno na medsebojnih odnosih, saj se nam zdijo ključnega pomena za dobro in 

uspešno delo. Pozitivni odnosi v delovnem okolju namreč pripomorejo k zadovoljstvu 

vsakega strokovnega delavca, vplivajo na njegovo motivacijo.  

Preko socialnih igric za odrasle, ki smo jih izvajali na strokovnih aktivih, smo se medsebojno 

dodatno zbližali, spoznavali, hkrati tudi zabavali. Takšne in podobne oblike sodelovanja 

vplivajo na sproščenost med zaposlenimi in to nam je dobro uspevalo.  

 

 

3. Prednostna naloga  

Kot prednostno nalogo enote smo si zadali projekt »Razvoj socialnih veščin in komunikacije 

skozi prosto igro«. Socialne veščine imajo ključno vlogo za socialno opremljenost 
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posameznikov v družbi. Ta opremljenost pa pomeni pomembno prvino za doseganje bolj 

kakovostnega življenja. Otroci so se z vstopom v vrtec še aktivneje vključili v družbo. 

Prevzemali so različne vloge in bili akterji dogajanja v novem okolju. Da bi se v njem dobro 

počutili, imeli občutek pripadnosti, jih je bilo potrebno skozi igro naučiti socialnih veščin in 

komunikacije.  

Z načrtovanimi igrami so se učili socialnih spretnosti, ki so se kasneje odražale v prosti igri, 

ki je odličen pokazatelj mišljenja otrok, odnosa do okolja in živih bitij, do vsega, kar jih 

obdaja. Nam odraslim pa prosta igra omogoča vpogled v njihova doživljanja sveta in 

odnosov. To nam nudi izziv za nadaljnje načrtovanje vzgojnega dela. Rezultati našega 

načrtovanja  se odražajo v otroški prosti igri.  

V okviru tega projekta smo otroke učili medsebojnih odnosov, kako drug z drugim ravnamo, 

kako lahko skupaj ali samostojno preživljamo čas.  

V igri in sodelovanju smo medsebojno povezali različne oddelke našega vrtca. Pri tem smo 

bili  zelo uspešni.  Vrtec ob zaključku šolskega leta deluje enotno, otroci se med seboj 

poznajo in radi sodelujejo, se povezujejo v igrah, prostoru. Na igrišču, sprehodu, v vrtcu se 

pozdravljajo, kličejo po imenih in točno vedo, kdo sodi v katero skupino.  

Projekt smo si zastavili tudi zaradi povezovanja otrok različnih starosti, integracije in 

inkluzije otrok s posebnimi potrebami. Tem smo želeli omogočiti sobivanje z njihovimi 

sovrstniki. Ostale otroke pa smo želeli opazovati pri vključevanju otrok z OPP statusom v 

njihovo igro. Opazili smo, da nekaj otrok v tem vključevanju močno odstopa od večine, da si 

vzamejo čas in svojo pozornost in čas namenijo otrokom s posebnimi potrebami. Vključijo jih 

v igro, jim celo sledijo in zdi se, da jih drugače razumejo.  

Načrtovano smo sodelovali ob skupnem novoletnem srečanju, prireditvi na kulturni dan, ob 

skupnem pustnem rajanju v telovadnici, ob učenju pesmi čebelar in nastopu s to pesmijo. 

Nekajkrat smo načrtovali skupno glasbeno dopoldne, kjer smo ob spremljavi kitare prepevali 

otrokom ljube otroške pesmice. Povezovanje pa je v največji meri potekalo spontano, s 

poudarkom druženja pri prosti igri ali dejavnostih na prostem. Veliko je bilo druženja med 

otroki prvega starostnega obdobja, in sicer preko igre, poligonov in plesov ter rajalnih iger v 

telovadnici. Tudi druženja med otroki drugega starostnega obdobja ni manjkalo, prav tako pa 

tudi kombinacij obeh starostnih obdobij. Skupne dejavnosti so potekale na igralih, v 
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peskovniku, v obliki kotičkov na prostem, različnih gibalnih zaposlitev in podobno. 

Obiskovali smo se po oddelkih in tako so lahko otroci preko spontane igre spoznavali drug 

drugega, se prilagajali, starejši so se učili paziti na mlajše.  

Preko povezovanja so otroci zaznavali potrebe drugih in spoznali, da je vsak med nami 

pomemben in da je vsakega treba upoštevati. Seznanjali smo se z različnostjo in poudarjali, da 

je vsak otrok nekaj posebnega točno tak, kakršen je. Veliko smo delali na pozitivni 

samopodobi, otroke smo spodbujali k temu, da verjamejo vase, tako pri nastopanju, gibanju, 

govoru, likovnem ustvarjanju, plesu ter drugih veščinah.  

Ob interakcijah smo otroke po potrebi opozarjali, usmerjali k spoštljivi komunikaciji in 

vedenju. Spodbujali smo jih na uporabo besed prosim in hvala ter k pozdravljanju ob prihodu 

in odhodu. Spodbujali smo jih tudi k umirjeni komunikaciji primerne jakosti. Navajali smo jih 

na to, da poslušajo, če nekdo govori in da znajo počakati, da pridejo na vrsto. Prebirali smo 

pravljice z vzgojnim momentom, izpostavili določeno vedenje, vsebino, ki osvetli dobroto, 

prijateljstvo, pomoč in sodelovanje. Otroke smo navajali na nekonfliktno komunikacijo, 

dogovarjanje ter jih spodbujali k samostojnemu reševanju konfliktov. Pripravljali smo jim 

različne socialne igrice, kjer so med seboj sodelovali, se združevali, opazili drug drugega, si 

prisluhnili. V ospredje je bilo druženje in medsebojno sodelovanje. 

Ob koncu šolskega leta smo za vse otroke izvedli tudi dve igrani predstavi na temo 

prijateljstva. 

V prihodnje si želimo še več različnih načinov povezovanja, saj nam v tem šolskem letu to ni 

uspelo v tolikšni meri, kot smo si v začetku zadali.   

 

4. Projekti enote 

 

● Mali bralček 

V okviru projekta Mali bralček smo v skupinah izvajali naslednje dejavnosti: 

➢ Malček bralček: otrok v vrtcu dobi slikanico in jo skupaj s starši prebira doma. 

➢ Dan za knjigo: otrok doma skupaj s starši izbere slikanico, ki jo najprej večkrat 

preberejo, nato pa jo predstavi otrokom v vrtcu v obliki pripovedovanja – drugo 

starostno obdobje. 

➢ Knjiga, moja prijateljica: otrok ima možnost v knjižnem kotičku pregledovati knjige, 
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se naučiti lepega ravnanja z njimi, s pomočjo knjige oziroma slikanice vzpostavi in 

poglobi stik s strokovnima delavkama. 

➢ Izdelovanje slikanic: ob prebiranju slikanice v različnih tehnikah ilustriramo prebrano. 

➢ Počitek ob zgodbah in minutke za pravljico: po kosilu otroci poslušajo pripovedovanje 

različnih zgodb in pravljic. 

➢ Obiskovanje knjižnice: otroci drugega starostnega obdobja enkrat mesečno obiščejo 

knjižnico, kjer si izposodijo knjige in sodelujejo v programu, ki ga zanje pripravi 

knjižničarka. 

➢ Literatura za starše (strokovna – članki uporabni glede na starost) 

 

Cilji so bili doseženi preko omenjenih dejavnosti. Otroci drugega starostnega obdobja so 

samostojno pripovedovali ob slikanici ter tako razvijali samozavest ob nastopanju pred 

drugimi vrstniki. Ugotovili smo, da cilj »S starši otroci v varnem zavetju svojega doma 

kvalitetno preživljajo prosti čas ob branju in pregledovanju slikanic« razen ob povratnih 

informacijah otrok sicer ni preverljiv in si bomo v prihodnje postavili drugačnega. Preko 

slikanic in knjig smo strokovni delavci lahko vzpostavljali stik z otroki in se tako dodatno 

zbližali. 

Tekom šolskega leta sta dve strokovni delavki v okviru projekta »V objemu besed« izvajali 

različne ustvarjalne delavnice za starše in otroke. Namen projekta je bil dvig družinske 

pismenosti.  

Ugotavljamo, da nismo realizirali dejavnosti pripovedovanja starejših otrok mlajšim. Drugo 

leto bomo to bolj ozavestili in si prizadevali, da to izvedemo, saj nas močno zanima odziv 

otrok.  

 

• Etika in vrednote 

Projekte na ravni enote in projekte po skupinah smo skozi različne dejavnosti povezovali s 

tekočimi moduli projekta Etika in vrednote. Vzgojno - izobraževalne vsebine smo 

poglobljeno izvajali po oddelkih. 

➢ Modul Integriteta:  otroci so se učili drug od drugega in na avtorskem stolu kritično 

vrednotili likovne umetnije ter iskali informacije, ogledali smo si film na temo 

vztrajnosti in poguma Davida Lege ter se pogovarjali o vsebini. Otroci so spoznali, da 

je vsak svoj junak in potrebuje čas, da se nekaj nauči in da s trudom lahko veliko 
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dosežemo. Poudarek je bil na vztrajnosti.  

➢ Modul Humanost: v skupinah drugega starostnega obdobja smo si z otroki ogledali 

film »Reševanje orke«, kjer so otroci pokazali veliko empatije in podali zanimive 

izjave na temo vsebine filma, ter s tem pokazali veliko ljubezni, prijaznosti, dobrote, 

kar je bilo bistvenega pomena tega modula. Veliko je bilo pogovora na temo 

prijateljstva, kaj pomeni in zakaj potrebujemo prijatelje. Otroci so pri prijateljih iskali 

pozitivne lastnosti. Na to temo smo prebrali veliko slikanic, na primer Miška želi 

prijatelja, Prijatelj kot si ti, Nekaj res posebnega. V povezavi s tem se je en oddelek 

vključil tudi v natečaj »Spodbujamo prijateljstvo«. Prepevali smo prijateljske pesmi, 

se igrali socialne igrice in tako dodatno poudarjali pomen prijateljstva.  

➢ Modul Znanje in modrost: po skupinah so se otroci glede na starost in značilnosti 

seznanjali z različnimi modrostmi, med drugim so raziskovali z vodo, izvajali 

senzorne igre. Nekateri predšolski otroci so se seznanjali z modrostmi Indijancev, 

pomenom orla in konja pri njihovem ljudstvu ter izdelovali lovilce sanj in spoznavali 

njihov namen. V nekaterih oddelkih je bil poudarek na skupnem načrtovanju in 

uresničevanju idej s pomočjo staršev. V okviru tega modula smo tudi odkrivali resnico 

preko pogovorov o tem, ali so vsi liki v pravljicah resnični, ali živali lahko govorijo in 

podobno. Otroci so se tako seznanjali z razliko med pravljičnostjo in resničnostjo.  

 

5. Partnerstvo s starši 

Sodelovanje s starši je potekalo na formalni in neformalni ravni.  

Izvajali smo različne oblike srečanj: pogovorna srečanja, roditeljske sestanke, ustvarjalne 

delavnice, izlete v naravo, pohode na trim stezo, gibalne urice, obiske staršev v oddelkih in 

podobno. 

Nekateri starši so v oddelkih pripravljali različne delavnice ter tudi organizirali zaključno 

srečanje. Vključevali so se tudi v praznovanje rojstnih dni.  

Na ravni enote smo izvedli koledovanje ob novem letu. 

Staršem smo ponudili tudi vse ostale oblike sodelovanja, ki so naštete v letnem delovnem 

načrtu, tako da so imeli veliko možnosti za vključevanje v vzgojno-izobraževalno delo, 

njihovi odzivi pa so bili različni. 
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Vsakodnevno smo skrbeli za pozitivne in iskrene odnose ter komunikacijo s starši. 

Za starše predšolskih otrok smo pripravili pogovorno srečanje, ki ga je vodila ga. Martina 

Vrabec, z naslovom Priprava na uspešen vstop v prvi razred. 

 

6. Sodelovanje z okoljem 

Vse načrtovane dejavnosti v okviru sodelovanja z okoljem, so bile izvedene. Dodatno smo 

sodelovali z Univerzo na Primorskem, s Pedagoško fakulteto Koper, saj so v treh oddelkih 

študentke drugega in tretjega letnika opravljale prakso. Sodelovali smo tudi na različnih 

natečajih, kot je Spodbujamo prijateljstvo, Varni v prometu ter Škrati v otroškem svetu. 

V posebno veselje nam je bilo sodelovanje z občinsko knjižnico Jesenice in otroškim 

oddelkom, ki smo ga obiskovali celo leto, za zaključek pa so nam pripravili izvrstno igrano 

predstavo z naslovom Kekčeve ukane. V sodelovanju z Zavodom za šport Jesenice smo 

razvijali športni duh na cicibanovi olimpijadi in olimpijskem teku.  

Izjemno dobro smo sodelovali s turistično kmetijo Smolej – Uric v Planini pod Golico, kjer 

smo za dva predšolska oddelka izvedli delavnice za otroke, za starše pa pohod do Savskih 

jam.  

 

7. Sodelovanje strokovnih delavk 

Strokovni delavci smo uspešno sodelovali, si med seboj pomagali, se spodbujali. Na 

strokovnih aktivih smo občasno izvajali socialne igrice, ki so pripomogle k večji sproščenosti. 

Zaradi pogostih bolniških odsotnosti je bilo kar nekaj nadomeščanj in se tako nismo toliko 

povezovali, kot smo si v začetku leta zastavili, zato so bili cilji delno uresničeni. V 

naslednjem letu si bomo prizadevali, da bo sodelovanja še več.  

Na neformalni ravni smo se veliko povezovali ter pogovarjali o strokovnih, pa tudi osebnih 

temah ter tako poglobili medsebojne odnose. To je pripomoglo h kakovostnejšemu 

sodelovanju tudi na strokovni ravni. Ne glede na številne menjave v enoti, nam je uspevalo 

ohranjati pozitivno klimo. Drug drugemu smo bili opora.  

 

8. Izobraževanje 
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Strokovni delavci smo se tekom šolskega leta udeležili različnih izobraževanj, katera so 

navedena v evalvacijah letnih delovnih načrtov oddelkov. 

Udeleženke izobraževanja Načrtovanje VIZ dela glede na refleksijo smo se seznanile z 

metodo Wanda, ki jo lahko uspešno uporabljamo pri svojem delu z vsemi deležniki. 

Predlagamo, da bi bila ta metoda predstavljena še drugim strokovnim delavcem. Metoda pa se 

izvaja v manjših skupinah.  

V enoti smo se v prejšnjih letih aktivno udeleževale srečanj Supervizije, ki so pomembno 

prispevala k osebnostni in strokovni rasti, zato predlagamo, da bi tudi v prihodnje izvajali kaj 

podobnega. Menimo tudi, da je to dodatno prispevalo k pozitivni klimi v enoti.  

Pogovarjali smo se o tem, kakšnih izobraževanj bi se bilo dobro udeležiti v naslednjem 

šolskem letu, kakšne vsebine so nam zanimive in kaj bi dodatno pripomoglo k uspešnejšemu 

delu.  

Predlogi izobraževanj so naslednji:  

● Aktivno učenje v vrtcu (Pedagoški inštitut) 

● Razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti otrok 

● Strategije, ki spodbujajo učenje 

● Oblikujmo profesionalno učečo se skupnost 

● Zakaj vlagati v kakovosten vrtec 

● Medkolegialne hospitacije 

● Predavanje in delavnice za strokovni kader NTC Ranko Rajović 

● Sprostitvene tehnike Tanja Kajtna, Tina Jeromen 

● Vodena vizualizacija Gordana Schmidt 

● Korak naprej 

● Joga smeha 

● Feldenkreis metoda 



POROČILO O DELU 2016/2017 

Vrtec Jesenice 

 
76 

 

● Supervizijske delavnice  

● Delavnice za preprečevanje izgorelosti učiteljev/vzgojiteljev  

● Delavnice za učenje socialnih, gibalnih, rajalnih, glasbenih, plesnih igric  

● Delavnice za izvajanje poskusov z otroki 

 

Prioritetno nam je pridobivanja novih, svežih idej, znanj, izkušenj in veščin za delo v oddelku. 

To bi nam omogočilo sodelovanje z zunanjimi strokovnimi delavci, ki bi nam predstavili 

nekaj novega, na primer plese, socialne igrice ter druge podobne uporabne dejavnosti, kar bi 

lahko uporabili pri svojem delu z otroki.   

 

Zaključek: 

Kot kolektiv se bomo trudili, da bomo pozitivno naravnanost in skrb za napredek razvijali tudi 

v prihodnje.  
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EVALVACIJA 

LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

DISLOCIRANIH ODDELKOV 

IVANKE KRNIČAR IN FRANČIŠKE AMBROŽIČ 

za šolsko leto 2016/17 

 

 

 

Glede na evalvacijo lanskoletnega dela in razmišljanja, katero nalogo bi v tem 

šolskem letu bolj poudarili, smo si zadali načrt, da bomo bolj načrtno in več časa 

posvetili soustvarjanju odnosov, stikov in komunikaciji s starši. Tako smo cilj prepletli 

s prioritetno nalogo vrtca: 

"komunikacija s starši, vzgojitelj, otrok, pozitivni odnosi v delovnem okolju". 

Dani cilj smo vnašali na vsa področja dela, v projekte, najbolj uspešno pa smo ga 

povezali z oblikami sodelovanja s starši in že na prvem informativnem sestanku 

staršem predstavili naše sodelovanje. Dali smo jim možnost, da se vključijo v različne 

oblike dela, da pomagajo pri organizaciji srečanj, največja želja pa je bila, da bi bila 

komunikacija med nami odprta, spoštljiva in iskrena. Ugotavljamo pa, da imajo starši 

svoje predstave in svoj način sodelovanja. Nekateri odprto pristopijo k skupnemu 

komuniciranju, drugi imajo svoje vizije. Vendar pa smo naše soustvarjanje skupnega 

sodelovanja in življenja v vrtcu dobro oblikovali, bili smo staršem v pomoč, jim 

svetovali pri razvoju in napredku otrok, ponudili tudi strokovno pomoč svetovalne 

službe, kadar je bilo to potrebno. Naše skupno druženje je bilo uspešno. 
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Dani cilj smo uresničevali tudi skozi projekt "Etika in vrednote". Letos smo zaključili 

triletni projekt, izvedli pa dva modula: "Humanost" in "Integriteto". Skozi izvedbo 

projekta smo želeli poudariti vrednote, kot so: humanost, medsebojno sodelovanje, 

vztrajnost. Smo pa pričeli z novim krogom izpeljave projekta, ki se glasi Zmagujemo z 

vrednotami in pričeli z modulom "Znanje in modrost". Pripravljamo še primere 

dobre prakse. 

      

                  

1. DELO V ODDELKU: 

naše vodilo, za dvig kvalitetnega dela z otroki, je bilo ustvarjanje pozitivne klime, kjer 

smo skušali oblikovati dobre medsebojne odnose in tako zagotovili dobro 

medsebojno sodelovanje;tako s starši, otroki, kot med strokovnim kadrom vrtca. 

Sledili smo zastavljenim ciljem: 

                     1.1. "ustvarjati klimo za prijetno in prijazno komunikacijo" ter 

                     1.2. "vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju" 

ki smo jih uresničevali na vseh področjih življenja v vrtcu. 

 

1.1.  "Ustvarjati klimo za prijetno in prijazno komunikacijo": 

 

- "V vrtcu berem z Brihto", smo izpeljali v sodelovanju z Občinsko knjižnico 

Jesenice. Enkrat mesečno nas je obiskovala knjižničarka in nam pripravila pravljično 

delavnico. Skupaj s knjižničarko so otroci brali, se pogovarjali, spoznali nove literarne 

vsebine, junake, in si knjige izposojali. Na koncu projekta smo bili povabljeni v GTČ, 

kjer smo si ogledali predstavo Kekec in Pehta, otroci pa so dobili knjižne pohvale. 

 

- "Punčka iz cunj", želeli smo povezati otroke in družinske člane med seboj: Želeli 

smo, da bi tudi družina čas za izpeljavo te naloge kvalitetno skupaj preživela. Na 

Hrušici so v eni skupini ugotovili, da starši nimajo dovolj časa ali pa idej, da bi 

dnevnik bolj bogato uredili, da bi bil zapis bolj prijazen. Ali pa so mnenja, da morajo 

svoje otroke bolj spodbujati k samostojnosti pri pisanju dnevnika. Verjetno življenjski 

tempo vpliva na takšen odnos do dela. 
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- vsi smo sodelovali v "Turističnemu projektu". Spoznavali smo naselje, njene 

kulturne in naravne znamenitosti, se seznanili z zgodovinskim spreminjanje podobe 

kraja, razmišljali o življenju včasih in danes, se preizkusili v vlogi turističnih vodičev. 

Pripravili smo razstavo in predstavili naselje nekoč in danes. Pri izmenjavi informacij 

med seboj smo ugotovili, da je Hrušica bolj kulturno in športno angažirana, Blejsko 

Dobravo pa zaznamujejo kmetije.  

Pripravili smo poročilo za izvajalca, poročilo pa posredovali tudi na spletno stran 

vrtca. 

 

- vsi smo sodelovali v mednarodnem projektu "Pomahajmo v svet". Svoje izkušnje, 

ki smo jih pridobili v prejšnjih letih smo prenesli na otroke, novince. Zopet 

ugotavljamo, da je komunikacija ključnega pomena Tako smo se najprej seznanili z 

računalniško pismenostjo, uporabo računalniške opreme, uporaba spleta. Ugotovili 

smo, da je tovrstno sodelovanje ključnega pomena za vzpostavitev stikov na daljavo. 

Skozi projekt smo spoznavali sebe, svojo kulturo, kakor tudi kulturo sodelujočega 

vrtca. Bogatili smo svoje izkušnje, spoznavali svoj jezik in prisluhnili tudi jeziku 

sodelujočega vrtca. Zaznali smo razlike med seboj, hkrati pa ugotovili, da se 

sporazumevamo lahko tudi z gestami.  

Ga. Gorica se je udeležila mednarodne konference, prispevala pa je tudi prispevek 

dobre prakse  v mednarodni zbornik. 

Vsi sodelujoči smo projekt uspešno zaključili kljub temu, da so imele nekatere 

strokovne delavke kar nekaj težav s sodelujočim vrtcem. 

Vzporedno z izvajanjem projekta "Pomahajmo v svet", smo oblikovali tudi naš interni 

projekt "Pomahajmo si", kjer smo sodelovali med seboj. Cilj našega projekta, ki smo 

ga izbrali, da bi se naš strokovni kader bolj povezal med seboj, da bi nadgradili 

pozitivno klimo v delovnem okolju, da bi bili aktivno vključeni tudi otroci, smo izvajali 

skozi leto. Naše stike smo bogatili skozi dejavnosti dobre prakse, kjer se je močno 

odražalo naše sodelovanje, naše prijateljstvo, zaupanje, utrjevali smo vrednote Etike 

in izobraževanja, predvsem pa spoznavali primere dobre prakse. Strokovni delavci 

smo neposredno izvajali oblike medsebojnih hospitacij ter razvijali strokovni odnos 

med seboj. Bogatili smo strokovno rast posameznikov. 

 

1.2. Zastavljeni cilj " Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju" smo 

vnašali v vsakodnevno delo. Skrbeli smo, da smo zagotavljali prijazno in zdravo  

okolje, v katerem bi se vsi dobro počutili in v katerem bi skrbeli za svoje zdravje. Bolj 

poglobljeno smo načrtovali naslednje projekte: 
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-  "Vrtec v gozdu",  pri katerem smo  zdrav način življenja  povezali z naravnim 

okoljem, ki ga ponuja okolica našega vrtca na vasi. Otrokom smo omogočili bogato 

doživljanja narave. Veliko dejavnosti smo prenesli v naravno okolje ter ga doživljali z 

vsemi čutili. Pridobivali smo odnos do sebe, do okolja, narave, razvijali veščine, ki so 

potrebne za gibanje v naravi, kakor za opravljanje nekaterih dejavnosti v njej. Narava 

je bila tudi učiteljica naših dejavnosti, včasih pa smo uporabljali le naravne materiale 

in jih uporabili pri delu. Projekt smo povezali s projektom "Uživajmo v zdravju" in 

izvajali rojstnodnevne izlete, oziroma s projektom "Mali sonček". Narava je 

predstavljala športni poligon, kjer so se gibalne izkušnje močno  okrepile. Smo pa 

razvijali športne spretnosti tudi v telovadnici in na zunanjih športnih površinah. Naše 

okolje ponuja veliko gibalnih izzivov, katere smo s pridom izkoristili.  

 

- "Planetu zemlja prijazen vrtec" smo posvetili kar nekaj aktivnosti. Povečini smo 

izvajali kulinarične delavnice, na Hrušici so izvedli delavnice za strokovni kader, na 

Blejski Dobravi pa delavnice za otroke. Vsi smo pridobili izkušnje pri peki kruha. 

- strmeli smo k zdravemu življenju v vrtcu in preko "Zdravja v vrtcu" skrbeli za dobro 

fizično in psihično zdravje. Udeležili smo se izobraževanja, kjer smo tudi dobili 

smernice za izvajanje zdravega življenjskega sloga, za izvajanje dejavnosti, ki vodijo 

k praznovanju rojstnih dni.  

 

Ob evalvaciji našega neposrednega dela v oddelku ugotavljamo, da ima veliko otrok 

iz leta v leto več težav pri razvoju motorike in je potrebno vnašati čim več gibanja. 

Gibanje je temelj zdravega razvoja, že sam življenjski slog, hitenje skozi vsakdanjik, 

tempo življenja nam krati čas posvečen gibanju. Zato bomo za naslednje šolsko leto 

izbrali prioritetno nalogo, ki smo jo poimenovali: "Aktivno otroštvo - uspešno 

življenje". Poudarek izvedbe dejavnosti je gibanje. 

 

2. SODELOVANJE S STARŠI: 

S starši smo že v začetku šolskega leta vzpostavili dober odnos, povabili smo jih k 

sodelovanju, skupnemu soustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov. Tako so se 

vključevali v vzgojno izobraževalno delo, predstavili so nam različne poklice, starši so 

pripravili in zaigrali pravljico otrokom v novoletnem času, pomagali so nam pri izvedbi 

in organizaciji določenih srečanj, navezali stike med seboj in se tudi med seboj 

spoznali.  Vključevali so se v različne  projekte, zbirali in nosili različno literaturo, 

razglednice, slikovni material, spremljali so nas na sprehodih ter nam pomagali pri 

spoznavanju našega kraja. Prav tako so nam pomagali zbirati razne kulturne in 

zgodovinske dogodke. Pomagali so nam pri zbiranju odpadnega materiala, spremljali 
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so naše delo, ga komentirali, velikokrat pohvalili. Odzivali so se na pogovorne urice, 

kakor tudi na različne oblike srečanj, pomagali so nam pri organizaciji nekaterih 

srečanj, prireditev. Skupaj smo tudi oblikovali vsakodnevne stike, tako s starši kot 

starimi starši in si izmenjali osnovne dnevne informacije. Menimo, da je naše 

sodelovanje bilo uspešno.  

 

3. SODELOVANJE Z OKOLJEM:  

tudi letos smo informacije iskali v lokalnem okolju. Sodelovali smo s krajevno 

skupnostjo, osnovno šolo, zobozdravstveno službo, Srednjo šolo Jesenice, Zavodom 

za šport, Čebelarsko zvezo, Gornjesavskem muzejem, Občino Jesenice in še z 

nekaterimi drugimi društvi. Naši stiki so nam pomagali pri pridobivanju osnovnih 

informacij, ki smo jih vpletali v naše raziskovalno delo.  

 

4. SODELOVANJE Z VZGOJNIM TIMOM: 

strokovni delavci smo med seboj dobro sodelovali, kar se je opazilo pri naših 

strokovnih aktivih, ko smo dane naloge skupaj opravljali. Prav tako se je naš odnos 

poglobil preko projekta Pomahajmo si, ko smo svojo prakso delili med seboj. Znamo 

prisluhniti drug drugemu, prav tako svetovati in pohvaliti opravljeno delo. Ker pa se 

tudi pri našem vzgojno izobraževalnem delu porajajo težave, si znamo pomagati in 

svetovati. Naše sodelovanje smo poglobili na osnovi zaupanja in dobrih medsebojnih 

odnosih. Prav dobro smo sodelovali tudi s strokovno službo in z logopedinjo.   

 

5. IZOBRAŽEVANJE: 

Da bi zboljšale pristop do otrok, do boljše komunikacije ter da bi naše delo nemoteno 

teklo, smo se v tem šolskem letu izobraževali na naslednjih seminarjih: 

-- Etika in vrednote: modul Integriteta, modul Humanost 

   Zmagujemo z vrednotami: modul Znanje in modrost 

- Mreža mentorskih vrtcev. 

- Supervizija (vendar smo izpeljali le dve srečanji)  

- Društvo za kulturo inkluzije 

- Športne igre Skupnosti Vrtcev Slovenije 

- Komuniciranje z lutko 
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- Od zrna do kruha 

- Dnevi evropske kulturne dediščine: Voda - od mita do arhitekture 

- Skupna je mladost 

- Športne igre Skupnosti vrtcev Slovenija 

- Ustvarjajmo prostor za vse 

- Varstva pri delu 

- Gašenje začetnih požarov 

- Prva pomoč 

- Uporaba defibrilatorja 

- Zdravje v vrtcu. 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

ENOTA JULKE PIBERNIK 
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ŠOLSKO LETO 2016/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDNOSTNA NALOGA 

E-ASISTENT 

V letošnjem šolskem letu smo delo na tem področju nadgradile tako, da smo kontaktirale s 

starši z obvestili tudi preko e-asistenta. S tem smo izboljšale in poglobile komunikacijo s 

starši. 

STARA SAVA 

Na Stari Savi so shranjeni pomembni elementi nekdanjega fužinarskega naselja: Ruardova 

graščina, cerkev, kasarna s stanovanji, plavž, mlin in Kolperna. Danes je območje namenjeno 

muzejski, kulturni in turistični dejavnosti. Glede na to smo posebno pozornost namenili 

spoznavanju in raziskovanju tega družbeno-kulturnega področja ter se istočasno povezovali z 

različnimi inštitucijami kot so glasbena šola, muzej, tržnica,…..To nam je omogočila tudi 

nova infrastrukturna  povezava (most čez železniško progo). Področje Stare Save smo 
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spoznavali tudi preko kulturnih običajev in tradicije ter različnih družbeno-kulturnih 

praznovanj: 

- obiskovali smo tržnico,  

- Jožefov sejem,  

- na prostem odkrivali stavbarstvo in razstavne eksponate,  

- povabili so nas na obisk v glasbeno šolo, 

- odzvali smo se povabilu gornjesavskega muzeja in si ogledali Ruardovo graščino ter 

spoznali stare igre, 

- s predstavitveno stojnico smo sodelovali ob Tednu vseživljenjskega učenja. 

Z vsemi temi obiski in raziskovanjem, smo spoznavali razliko med življenjem in delom 

prebivalcev nekoč in danes. Svoje novo znanje smo praktično uporabili pri svojem delu in igri 

v vrtcu: 

- igrali smo se igre dedkov babic,  

- risali smo vzorce, ki smo jih opazovali na različnih stavbah,  

- z ogljem smo upodabljali razstavljene muzejske eksponate, ki so nam najbolj ostali v 

spominu, 

- uredili smo kotiček s folklornimi oblačili in pokrivali,  

- plesali smo ljudske plese,  

- prebirali  smo zgodbe iz življenja dedkov in babic ter si pripovedovali izštevanke, 

- s pomočjo staršev smo uredili razstavo starih predmetov. 

 

PROJEKTI  

ETIKA IN VREDNOTE, ZNANJE IN MODROST 

Vsebine etike in vrednot smo v vsakodnevno življenje vrtca vpeljevali sistematično in 

spontano, ker je to nujna popotnica otrokom za stabilno prihodnost družbe. Trudili smo se, da 

smo uresničevali cilje, ki so otrokom omogočali umirjenost ter postavljali jasne meje in 

pravila, kjer so se počutili varne. Spodbujali smo individualne veščine, skrbeli za osebnostno 

zrelost vseh (tudi odraslih) in s tem oblikovali posameznikov značaj. Izražali smo se z 

lastnostmi, ki se kažejo v pozitivnem odnosu do okolja, medsebojnih odnosih, strpnosti, 

sprejemanju drugačnosti ter gojili primeren odnos do multikulturnosti in medgeneracijsko 

povezovanje. Otrokom smo postavljali izzive, spodbudno učno okolje, ter jih motivirali za 

sprejemanje in osvajanje novih znanj. 

Dejavnosti 

- skupno oblikovanje pravil, 

- risani in literarni junaki -  skozi vsebine smo spoznavali značajske lastnosti, 

- kotički prijateljstva - za različna razpoloženja smo uporabljali simbole «smeškoti,« 
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- pravljična noč v vrtcu, 

- igre z lutkami, 

- predstave Otroci otrokom. 

Okrepili smo zavest o znanju in modrosti kot temelju današnje učeče se družbe ter hkrati 

spodbujali ljubezen do učenja in znanja. Seznanjali smo se z različnimi funkcijami 

družbenega in kulturnega okolja, s poklici, obiskovali hiše znanja in modrosti (glasbena šola, 

srednja šola, knjižnica, gledališče, muzej,…). Prebirali smo stare ljudske modrosti in pri tem 

otroke spodbujali k razumevanju in interpretaciji pregovorov.   

Preko lastne aktivnosti so ugotovili, da so pridobili novo znanje in ga preko igre preizkušali 

na različne načine (igre vlog)   Ugotavljali smo, da imajo ljudje različna znanja in da tudi 

sami nekaj znajo. 

 Znanje smo krepili preko različnih tem in projektov. 

- Projekt To smo mi – spoznavanje telesa, čustva, sprostitvene in dihalne tehnike ter 

poglabljanje medsebojnih odnosov s posebnim skupinskim pozdravom. 

- Učili smo se ohranjati naravo čisto s ponovno uporabo recikliranega materiala. 

- Odkrivali smo ljudsko zdravilstvo z nabiranjem, sušenjem in uporabo zelišč. 

- Z učenjem v gozdu smo z raziskovanjem in  pripravo spodbudnega učnega okolja 

nudili možnost aktivnega učenje in verbalizacije. 

-  Z različnimi metodami in oblikami smo vstopali  v svet opismenjevanja po programu 

Branje za znanje, branje za zabavo. 

 

MALI SONČEK 

Gibalno športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta 

starosti. Pripravljen je z namenom, da obogati gibalne dejavnosti v vrtcu, jih naredi otrokom 

še privlačnejše in bolj zanimive. Gibanje, oz. športne dejavnosti so prilagojene različnim 

potrebam, interesom in sposobnostim otrok tako, da optimalno prispevajo k njihovemu 

zdravju in razvoju. 

Program Mali sonček nadgrajuje gibalne dejavnosti tako, da so pripravljene v večji meri v 

zunanjem okolju, na svežem zraku in tudi delnem vključevanju staršev. Dejavnosti so 

prilagojene našemu bližnjemu okolju in vremenu. Otrokom nudimo primerne izzive, tako, da 

se dejavnosti radi udeležujejo brez tekmovalnosti in strahu pred neuspehom. 

Za vsako opravljeno dejavnost so otroci nagrajeni z nalepko, ob koncu programa pa z 

priznanjem. 

GOZDNI VRTEC  
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Ker v gozdu živijo tudi živali, smo v tem šolskem letu poimenovali skupine po gozdnih 

živalih 

(npr. Ježki, Medvedki, Sove…). Le te smo tudi podrobno spoznavali. 

Izbrali pa smo si tudi svoje drevo na igrišču in ga opazovali v vseh letnih časih.  

 

Del gozda je tudi naše razgibano igrišče za vrtcem. Na njem smo razvijali gibalne 

sposobnosti, raziskovali, opazovali, občutili spremembe v naravi. Kajti gozd je kraj za 

pridobivanje izkušenj, kraj za doživljanje in kraj za učenje. 

 

Otroci so odkrivali in spoznavali in primerjali spremembe v življenju pri sebi in drugih živih  

bitjih. Pridobivali so izkušnje, kako sami in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko  

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju narave – gozda – ekologija. 

 

Tudi v dežju smo se gibali na prostem – oblekli smo dežne plašče, ki jih imamo v enoti. 

V jesenskem času smo v  gozd popeljali tudi  otroke s starši. Ob zaključnem srečanju smo 

spoznavali tudi gore – obiskali smo Planinski muzej v Mojstrani. 

 

BEREM Z BRIHTO 

V vrtcu vemo, kako velik pomen pri krepitvi besedišča in razvoju govora ima družinsko 

branje. Otrok namreč ob listanju, poslušanju in pripovedovanju pravljic, zgodbic spoznava in 

razumeva osnovne življenjske  vrednote, socialna pravila v družbi, razvija domišljijo in 

interes do branja. Pomembnost družinskega branja pa ni le v poslušanju, temveč tudi v 

pogovoru o dogajanju v zgodbi, opisovanju ilustracij in spodbujanju otrokovega samostojnega 

pripovedovanja. 

Zato smo tudi letos  sodelovali z Občinsko knjižnico Jesenice  v bralnem projektu Berem z 

Brihto in na ta način povezali knjižnico, vrtec in dom. Projekt je potekal od oktobra 2016, do 

maja 2017 in se zaključil s podelitvijo priznanj na Brihtinem dnevu v začetku meseca junija.  

Knjižnico smo skupaj redno obiskovali in si izposojali vedno nove knjige. Knjižničarke so 

nam pripravljale mesečne pravljične urice, ki smo jih radi obiskovali . 
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PLANETU ZEMLJA PRIJAZEN VRTEC -  OD ZRNA DO KRUHA 

V okviru projekta so otroci spoznavali vrste žita. Semena različnih vrst smo posadili v lončke, 

opazovali pri rasti, se s skrbnim ravnanjem učili odgovornosti do rastlin in posledično do hrane. 

Seznanili smo se z vrstami moke, ki smo jo sejali, mleli in seveda pekli raznovrstne pekovske 

izdelke, kot so pirina pica, ajdovi piškoti, koruzni kruh, pšenične žemlje, ipd. 

Z žitom smo se tudi igrali, merili, tehtali in se tako srečali z merskimi enotami in se učili 

poimenovanja. 

Ob ustvarjanju z žitom smo spodbujali kreativno razmišljanje, uporabo čutil in izražanja občutij. 

S poskusi smo spremljali vpliv mešanja snovi z moko- lepilo, slano testo. Izdelali smo sita, mlinčke 

ter ugotavljali katera snov je bolj pronicljiva.  

S pesmicami in deklamacijami smo se dotaknili običajev in navad ob mletju žita in peki. 

Prebirali smo zgodbe na temo kruha in pripravili literaturo, ki je bila ponujena otrokom v knjižnem 

kotičku. 

Strokovni delavci smo se udeležili delavnice spoznavanja zdrave, uravnotežene prehrane in pomenu 

uporabe ustreznih živil za zdravje. 

 

UŽIVAJMO V ZDRAVJU 

Projekt Zdravje v vrtcu je potekal preko celega leta in se povezoval z različnimi vsebinami in 

dejavnostmi. 

 Otroci so spoznavali skrb za zdravje, ohranjanje zdravja, naučili pa so se poskrbeti za lastno 

varnost in varnost drugih. Seznanjali smo se s pomenom higiene - umivanje zob, pravilno 

umivanje rok, čisto telo,…, zdrave prehrane ( razne kuharske delavnice, zelenjavna in sadna 

malica, zdravo praznovanje roj. dni ( sadna nabodala, smutiji,..) in gibanja na svežem zraku 

ali v prostoru (obisk gozda, vsakodnevni sprehodi in igra na igrišču, vadbene ure v telovadnici 

z različnimi telovadnimi elementi, gibalne in rajalne igre, pomladni tek, športni dopoldnevi na 

prostem,... ).  

Skozi igro smo spoznavali piramido zdravja, skozi literaturo premagovali strah pred zdravniki 

in zobozdravniki ( ogledali smo si CD- Ostal bom zdrav, se naučili pesmice in deklamacije,..), 

obiskali smo tudi lekarno, se seznanili z njeno funkcijo. 

 

SPOZNAVAMO JESENICE  - STARA SAVA 
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Projekt se je izvajal v okviru prednostne naloge in je opisan tam. 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

PRAVLJIČNI  PETKI 

Otroci so ob menjavi strokovnih delavk in igralnic preko celega leta spoznavali pravljični 

svet. 

Z dejavnostjo smo ustvarjali prijetno klimo med oddelki in krepili medsebojne prijateljske 

odnose.  

LUTKA 

V igralnicah smo oblikovali lutkovne kotičke, kjer so otroci imeli možnost izbire vsebine, 

sredstev, glasbil in drugih pripomočkov za spontano igro in improvizacijo. Tu so imeli tudi 

priložnost za sproščeno komunikacijo in reševanje konfliktov, saj je lutka dober slušatelj. 

Strokovne delavke smo uredile lutkovno sobo, kjer smo jim velikokrat pripravile lutkovno 

predstavo. Ob tem  so bogatili besedni zaklad, spoznavali nove vsebine, opazovali lastnosti in 

gibanje lutke, se družili med seboj in se tudi seznanjali z bontonom v gledališču.  Lutka je bila 

motivacija in povezava med vsemi področji dejavnosti. 

Preproste lutke smo izdelovali tudi sami pri tem razvijali ročne spretnosti, likovno 

občutljivost, prepoznavanje ter obdelovanje raznih materialov - papirja, kartona, plastike, lesa, 

raznih vrst blaga, volne, usnja. Spoznali so razna orodja in njihovo uporabo, zaslutili 

skladnost materialov, spoznali pa tudi probleme okolja in potrebno skrb zanj, saj smo večkrat 

uporabljali odpadni material.  

Strokovne delavke  smo ob igri z lutko v vsakdanjih situacijah prepoznavale otrokove 

izkušnje in  sposobnosti ter odkrivale individualne ustvarjalne potenciale.  

OBELEŽILI   SMO  pomembne datume: 20.9.- dan mobilnosti,  7. 4. - svetovni dan, 22. 4.- 

dan zemlje, 27. 4.- dan dreves, dan vode, 10. 5. - svetovni dan gibanja, svetovni dan družine.  

S temi dnevi smo obogatili vsebine izbranih projektov. 

 

PRAZNOVANJA 

Ob skupnih praznovanjih smo krepili sodelovanje med skupinami, ter tako otrokom omogočili 

razvijanje sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih 

odnosih tudi izven oddelka.  
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Jesen smo pozdravili tako, da nas je v vrtcu obiskala Teta Jesen in s seboj prinesla košaro 

polno jesenskih dobrot. 

V najbolj veselem mesecu v letu smo imeli zelo vsebinsko bogate dejavnosti. Ogledali smo si 

več lutkovnih igric, v Miklavževi pekarni smo pekli piškote, ustvarjali smo v različnih 

delavnicah. Dobro obiskana je bila tudi zabava v pižamah. Obiskal in obdaroval pa nas je tudi 

Dedek Mraz. 

V pustnem času smo oživljali in ohranjali tradicije in običaje povezane s tem praznikom. 

Seveda pa nismo pozabili niti na praznovanje kulturnega praznika. Pripravili smo razstavo 

naših izdelkov, ter kulturni program z naslovom » Otroci nastopajo za otroke.« 

V pozdrav pomladi smo izvedli skupinski tek v naravi , družili smo se ob urejanju okolice, 

presajali lončnice, v gredici zasadili različna zelišča.  

Za zaključek šolskega leta pa smo se skupaj poslovili ob obisku Planinskega muzeja v  

Mojstrani. 

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Občinska knjižnica Jesenice – skozi celo šolsko leto smo aktivno obiskovali knjižnico in si 

izposojali knjige. Za sodelovanje smo prosili tudi starše. Spodbujali smo jih, da so otrokom 

izposojene knjige prebrali. Ob obiskovanju knjižnice smo le to spoznavali, se navajali kako si 

knjigo izposodijo, ter odnosa do knjig. Vsak mesec nam je pravljico prebrala tudi 

knjižničarka. 

Sodelovali smo tudi na Brihtinem dnevu, ki je bil ob zaključku projekta  »Berem z Brihto«. 

V sodelovanju z Zobozdravstveno službo smo pridobivali navade ustne higiene. Spodbujali 

smo otroke k rednem in pravilnem umivanje zob ob pomoči zobne asistentke. 

Srednja Vzgojiteljska šola – z aktivnim vključevanjem v delovni proces so dijaki –nje 

neposredno spoznavali delovne procese, organizacijo dela in vlogo udeležencev v tem 

procesu. 

Dve skupini sta obiskovali gibalne delavnice z Giba Gibom, ki so jih izvajali dijaki-nje 

Srednje Vzgojiteljske šole. Delavnice so se izvajale v prostorih telovadnice Srednje šole 

Jesenice. 

Ob obisku Glasbene šole smo si ogledali prostore in ob poslušanju izvajalcev, ki so igrali na 

različne instrumente spoznavali le te. Ob tem smo usvajali osnovne kulturne navade. 
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S pomočjo Zavoda za šport smo izvedli Cicibanovo olimpijado in Olimpijski tek. Otroci so 

spoznavali pomen sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in športnega obnašanja. 

Povezali smo se tudi z Muzejem Jesenice. Med ogledom muzeja in ob dejavnostih, ki so nam 

jih pripravili smo  oblikovali  osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb. Spoznavali smo , 

da se ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminja. 

Trgovina  SPAR nas je povabila na praznovanje rojstnega dne maskote Sparky. Otroci so se 

zabavali, se seznanjali z varnim vedenjem na zabavah, družabnih srečanjih.  

Po dogovoru s trgovkami , pa smo večkrat opremili pano v trgovini z našimi izdelki in 

risbicami. 

Predstavnik Čebelarskega društva nam je ob tradicionalnem slovenskem zajtrku predstavil 

delo čebelarja in pomen čebel  in medu za naše zdravje. Vse skupine pa smo se naučile in 

zapele pesem: Čebelar – v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka. 

Košarkarska zveza Slovenije nas je v sodelovanju osnovne šole Prežihov Voranc povabila na 

športno dopoldne Z naslovom » Igriva košarka«. Otroci so razvijali spretnost gibanja z žogo. 

Otroke je obiskala tudi maskota Lipko. 

 

SODELOVANJE S STARŠI  

Srečanja s starši smo izvedli  v različnih oblikah( izleti, delavnice, praznovanja, nastopi 

otrok…) Vse strokovne delavke smo izvedle vsaj pet skupnih srečanj.  

S starši smo se srečevali še ob mesečnih pogovornih uricah in vsakodnevni izmenjavi 

informacij ob prihodu in odhodu otrok. 

Starše smo obveščali o aktualnih vsebinah, življenju in delu otrok v vrtcu, preko oglasne 

deske, spletne strani, s foto dokumentacijo. 

Starši so bili prisotni pri uvajanju otroka v vrtec. Imeli so se možnost vključevati v različne 

aktivnosti vzgojnega programa. 

ZADOLŽITVE STROKOVNIH DELAVCEV 

Strokovne delavke smo odgovorno poskrbele za organizacijo in izvedbo dejavnosti za katere 

smo bile zadolžene. 

Zadolžitve za kabinete so prevzele strokovne delavke, ki koristijo zmanjšanj obseg dela z 

otroki po 62. členu kolektivne pogodbe. 
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IZOBRAŽEVANJE 

Študijska skupina mreže mentorskih vrtcev  Jana Debeljak, Rosvita Lipičar, Gabrijela 

Koranter, Urška Poklukar, Mojca Čufer, Diana Kesič. 

Koncept gozdnih vrtcev in šol pri praktičnem delu z otroki: Gabrijela Koranter. 

Uporaba AED in osnove oživljanja: Gabrijela Koranter, Rosvita Lipičar, Renata Seljak, 

Mojca Čufer, Diana Kesič, Jana Debeljak, Urška Poklukar, Alenka Pozvek, Mojca Jeklič. 

 

Srečanje gorenjskih vrtcev Skupna je mladost: Mojca Čufer, Diana Kesič, Alenka Pzvek, 

Mojca Jeklič. 

 

Temeljni postopki oživljanja in nujna stanja pri otrocih: Gabrijela Koranter, Rosvita 

Lipičar, Renata Seljak, Mojca Čufer, Diana Kesič, Jana Debeljak, Urška Poklukar, Alenka 

Pozvek, Mojca Jeklič. 

Etika in vrednote: Gabrijela Koranter, Rosvita Lipičar, Renata Seljak, Mojca Čufer, Diana 

Kesič,, Jana Debeljak, Urška Poklukar, Alenka Pozvek, Mojca Jeklič. 

Požarna varnost: Urška Poklukar, Diana Kesič. 

Prva pomoč: Gabrijela Koranter, Mojca Čufer. 

Tapkanje za preprečevanje izgorelosti: Alenka Pozvek, Rosvita Lipičar. 

Varstvo pri delu: : Gabrijela Koranter, Rosvita Lipičar, Renata Seljak, Mojca Čufer, Diana 

Kesič, Jana Debeljak, Urška Poklukar, Alenka Pozvek, Mojca Jeklič. 

Pomen branja in pisanja v predšolskem obdobju: Mojca Jeklič, Renata Seljak, Diana Kesič. 

Do boljših odnosov z samozavedanjem in coachingom: Renata Seljak. 

IP Ustvarjajmo prostor za vse: Renata Seljak. 

Od zrna do kruha: Gabrijela Koranter, Rosvita Lipičar, Renata Seljak, Mojca Čufer, Diana 

Kesič, Jana Debeljak, Urška Poklukar, Alenka Pozvek, Mojca Jeklič. 

 

PREDNOSTNA NALOGA ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO: 

- Vzgajamo z lastnim vzgledom za etiko in vrednote. 

- Izdelava didaktičnih pripomočkov, ki spodbujajo otrokov razvoj na vseh področjih 

kurikuluma. 
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Enota Angelce Ocepek 

Cesta Cirila Tavčarja 21, 

4270 Jesenice 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

AKTIVA ŠC spodaj 1 

Šolsko leto 2016/17 

 

Prvo starostno obdobje: 4 oddelki 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD ravnateljice: Vanja Kramar, dipl. vzg.                            Vodja aktiva: Anita Plohl, vzg. 
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1. UVOD 

 

Večjih kadrovskih sprememb tekom leta ni bilo, razen ene porodniške. Delo je zato potekalo 

umirjeno in po ustaljenih tirnicah. Prvič pa smo letos delovali kot manjši aktiv, saj smo  bile v 

aktivu samo strokovne delavke prvega starostnega obdobja(1-2.let), razen ene skupine, do 

treh let. To je bila zelo dobrodošla sprememba, saj je bilo delo in dejavnosti lažje načrtovati. 

Tekom celega šolskega leta pa smo imele še kar nekaj sprejemov novih otrok, tako da so bili 

oddelki polno zasedeni. 

V tem šolskem letu smo izvajali dnevne programe, ki so trajali od šest do devet ur namenjeni 

otrokom od 11 meseca starosti dalje. 

 

2. PREDSTAVITEV SKUPIN  

 

Naš aktiv je vključeval štiri skupine prvega starostnega obdobja: 

-Anita Plohl in Ramanda Robič(skupina Žogica, 1-2 let) 

-Nataša Ferjan in Maja Robič(skupina Pingivnček, 1-2-let) 

-Tanja Ručigaj in Anka Presterel( Katja Gorenc Kobe, Monika Kovač)(skupina Račka 

2-3 leta) 

-Viktorija Kokošinek in Špela Kovač(skupina Zajček, 1-2 let) 

Za sočasnost v naši enoti so bile zadolžene Tanja Stečuk, Monika Rozinger 

(nadomeščanje Tajde Žnidaršič) in Šeherezada Oraščanin. 

 

 

 

 

 

3. PREDNOSTNE NALOGE DELA V ODDELKIH ENOTE 

 

V šol. letu 2016/17 smo preko različnih načrtovanih in nenačrtovanih dejavnosti v oddelkih 

zagotavljale varno, ljubečo klimo, občutek varnosti in sprejetosti otrok. 
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Prednostna naloga vrtca IZVEDBA, NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA VZGOJNEGA 

DELA  je bila izvedena skozi različne podprojekte enote: 

3.1 RDEČA NIT VRTCA: Komunikacija starši-vzgojitelj-otrok ter pozitivni odnosi v delovnem 

okolju 

Odnosi med strokovnimi delavkami našega aktiva so bili v letošnjem letu odlični. Odločitev, 

da je število strokovnih delavcev aktiva manjše in se oddelki prvega starostnega obdobja 

razdelijo na dva aktiva, je bila zelo ustrezna. Vodja strokovnega aktiva je vodila aktive 

strokovno, a v prijetnem in sproščenem vzdušju. Med strokovnimi delavkami je bilo zaznati 

pozitivno klimo, solidarnost, pripravljenost pomagati in sodelovati. To vse se je odražalo tudi 

pri otrocih in komunikaciji s starši. 

3.2  PROJEKT NA RAVNI VRTCA: Uživajmo v zdravju 

Otrokom smo v sklopu tega projekta pripravljale veliko gibanj in dejavnosti na prostem, ter 

jih navajale na čimbolj pestro prehrano in preizkušanje novih okusov. Postopno smo tudi 

uvajale praznovanja rojstnih dni z zdravo prehrano. Pri tem pa smo ugotavljale, da so ti 

»rojstnodnevni krožniki« ostajali bolj polni tako, da smo potem še vseeno dodale malo 

sladkarij, saj konec koncev je namen praznovanja rojstnega dne, da se poveselimo ob tistem 

kar ima otrok najraje. 

3.3 PROJEKT: Medsebojne hospitacije strokovnih delavcev 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo izvedle medsebojne hospitacije vendar ne v takšni obliki 

kot smo sprva načrtovale. Evalvacijo pa smo izvedle potem na aktivih v obliki pogovora. Na 

ta način so se v evalvacijo vključile lahko še druge sodelavke. Tako smo cilj kljub temu 

uresničile, saj smo s tem pridobile še več mnenj, novih idej in izmenjave mnenj. Hospitacije 

smo izvajale nenapovedano ali napovedano, na hodniku ali terasi, v igralnici ali na igrišču, 

hospitirani pa sta bili tako vzgojiteljica kot pomočnica. 

3.4 PROJEKT: To zmorem sam 

Projekt To zmorem sam je v okviru našega strokovnega aktiva potekal preko celega leta.  

Projekt je bila zasnovan široko in je zajemal vsa področja kurikuluma. Pri  načrtovanju in 

izvedbi dejavnosti smo upoštevale razvojne zmožnosti otrok, starost otrok, hkrati pa tudi  

potrebe otroka in  značilnosti okolja v katerega se je otrok ob vstopu v vrtec vključil. V okviru 
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projekta smo največ pozornosti  namenile vsakodnevnim dejavnostim, ki  bodo otrokom 

omogočale   samostojnost   na področjih življenjskega pomena.  Projekt  pa smo vključile tudi  

v ostala področja kurikuluma V okviru dnevne rutine smo otroke spodbujale k samostojnosti 

pri hranjenju, oblačenju, negi in počitku. Pri tem smo želele vključiti tudi starše, jih obveščale 

o dosežkih njihovih otrok  preko oglasne deske, na pogovornih uricah in srečanji. Starše smo 

spodbujale naj otroku   omogočijo  samostojnost na področjih, ki so primerna otrokovi starosti 

in zmožnosti otroka, saj vse prevečkrat opažamo, da starši veliko naredijo namesto otroka, 

čeprav je zmožen narediti sam.   

Vsakodnevno smo spodbujale tudi motorični razvoj otroka, saj je osnova  otrokovega  

celotnega razvoja. Preko gibanja otrok spoznava okolje, je lahko samostojen na področjih, ki 

zadevajo nego in skrb za lastno telo, hranjenje, oblačenje Gibanje spodbuja otrokov celostni 

razvoj,  z gibanjem se izraža otrokov  kognitivni, čustveni, govorni razvoj. Dejavnosti so bile 

načrtovane tako, da so otroci ob naravnih oblikah gibanja rokovali z različnim sredstvi, 

premagovali ovire,  se družili z vrstniki, raziskovali, se igrali, hkrati pa ob tem razvijali 

motorične sposobnosti. Primerno učno okolje je otroke spodbujalo h gibanju in raziskovanju 

in ob tem tudi k samostojnosti pri igri in druženju z vrstniki. Na področju gibanja so otroci 

zelo napredovali in to smo želele predstaviti tudi staršem. Pripravile smo skupno srečanje kot 

zaključek projekta To zmorem sam. Vsebina srečanja je bilo gibanje. 

 

 

3.5 PROJEKT: Igrajmo se skupaj 

Projekt Igrajmo se skupaj  je tesno povezan s projektom To zmorem sam. Cilj projekta je bilo 

spodbuditi  medsebojno druženje in interakcijo med otroki in strokovnimi delavci.  

 Projekt smo vključile v načrtovanje in izvedbo že ob pričetku  šolskega leta, ko so se otroci 

uvajali. Da bi  se otroci v vrtcu počutili varno in prijetno, nas je velikokrat spremljala glasba 

in petje. Ples ob glasbi je otroke umiril,  spoznali so strokovne delavce drugih skupin, 

vrstnike, ples je otrokom omogočil telesni stik, jih  tako umiril. Druženje z vrstniki ob igri je 

potekalo predvsem na področju gibanja in družbe. Otrokom smo omogočile rokovanje s 

sredstvi, ki so jih spodbujale h gibanju, hkrati pa medsebojni interakciji, komunikaciji, 

posnemanju kreativnosti . Spodbudno učno okolje je otrokom omogočalo razvoj igre, ki je s 
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časoma iz vzporedne prerasla v skupno oz. sodelovalno. Otroci so prek igre s pomočjo 

vzgojitelja skušali reševati konflikte na konstruktiven način. Nekaterim je to bolj, drugim 

manj uspevalo in so ob sebi potrebovali bolj kompetentno osebo. Je pa to tudi proces na poti k 

samostojnosti.  

V okviru projekta  smo izvedle tudi skupno Pustovanje, skupno srečanje s starši, Pozdrav 

pomladi. Družili smo se predvsem v prostorih izven igralnice in na prostem. 

 

3.6.  ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

V tem šolskem letu sta se izvajala dva modula : Integriteta in Humanost. 

Modula sta nas je popeljala k vrednotam kot so poštenost, pogum, vztrajnost, svoboda, 

ljubezen, strpnost, prijaznost. Otroci so vsebine modula spoznavali predvsem preko dnevne 

rutine, različnih slikanic, ogledom risank, igrane predstave in predvsem preko naših dejanj oz. 

z našim zgledom. Kar nekaj vrednot pa so otroci pridobili tudi preko projektov To zmorem 

sam in Igrajmo se skupaj, ki sta potekala celo leto. 

 S tem se je etika pod tem nazivom zaključila. Proti koncu šolskega leta pa smo pričeli z 

novim krogom Etike in vrednote, le da se sedaj imenuje ZMAGUJEMO Z VREDNOTAMI. 

Pričeli pa smo z novim modulom: Znanje in modrost, ki pa še poteka do konca šolskega leta.  

S tem modulom so otroci spoznavali vrednote kot je resnica, razumnost, odgovornost, 

zmernost. Še najbolj pomembna vrednota za nas pa je ljubezen do učenja , saj poklic, ki ga 

opravljamo dnevno nalaga to odgovornost. Vsak tandem je pripravil primer dejavnost, ki jo je 

izvedel in v pisni obliki primer tudi predstavil. 

 

 

4 SODELOVANJE S STARŠI 

 

Vsa načrtovana srečanja so bila uspešno izvedena. Veseli nas, da so bila skupna srečanja 

dobro obiskana in so se starši aktivno vključili. Zato bomo s tako obliko sodelovanja 

nadaljevale tudi v prihodnjem šolskem letu. 
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5 SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 

Povezali smo se z vsemi navedenimi institucijami z izjemo ZD Jesenice in Doma ostarelih 

Jesenice.  

 

 

6 IZOBRAŽEVANJE 

Strokovni delavci smo se udeležili načrtovanih izobraževanj, z izjemo tapkanja. Udeležile 

smo se samo prvega dela, drugi del pa je bil zaradi slabe izvedbe in kvalitete odpovedan. Dve 

strokovni delavki pa sta se udeležili tudi izobraževanja za mentorje na Srednji šoli Jesenice. 

Izobraževanje Komunikacija z lutko je bilo zelo dobro sprejeto in bi si želeli nadaljevanja. 
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ANALIZA LETNEGA  

DELOVNEGA NAČRTA AKTIVA 

Enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 (spodaj 2) 

Šolsko leto 2016/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.d. ravnatelja: Vanja Kramar, dipl. vzg.                   Vodja aktiva: Petra Žust, dipl. vzg. 
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1. UVOD 
 

Dejavnosti so bile načrtovane na podlagi nacionalnega dokumenta Kurikuluma za 
vrtce (1999, Strokovni svet RS za splošno izobraževanje). Dokument je strokovna 
podlaga za načrtovanje ciljev in dejavnosti, ki jih izvajamo v vrtcu.  
 
V šolskem letu 2016/2017 se je v enoti, v vseh štirih oddelkih izvajal dnevni program, 
v enem oddelku pa izmenični program (en teden dopoldne, en teden popoldne).  
 
 
 
 

2. PREDSTAVITEV SKUPIN 
V aktiv sta bili vključeni dve skupini prvega, ena skupina drugega starostnega 
obdobja in dve skupini kombiniranega oddelka: 

 Edina Mušić – kombiniran polovični izmenični (skupina Mavrica, 2-6 let), 

 Barbara Čop in Nejc Škoda ter spremljevalka gibalno oviranega otroka 
Jerkica Ajderić (skupina Sonček, 3-4 let), 

 Silva Krašovec in Anka Benčina – kombiniran oddelek (skupina Zvezdica, 
2-4 let), 

 Petra Žust in Sabina Jakupović (skupina Krtek,  2-3 let), 

 Vanja Kramar in Jelka Hočevar (skupina Mucek, 2-3 let).  
V decembru je prišlo do menjave strokovnega kadra v skupini Mucki. Delo v oddelku 
je nastopila Špela Ropret, ker je dosedanja vzgojiteljica Vanja Kramar prevzela 
mesto vršilke dolžnosti ravnatelja. 

 
Za sočasnost  v naši enoti je bila zadolžena Monika Rozinger (po prihodu iz 
porodniške Tajda Žnidaršič), ki je zaradi zagotavljanja stalnosti v času sprejema 
otrok, našo enoto tudi odpirala. Poleg teh dveh pa sta bili za zagotavljanje sočasnosti 
zadolženi tudi Tatjana Stećuk in Šeherezada Oraščanin. Odpiralni čas vrtca je od 
5.00 do 16.00. ure. 

 
 
 
 

3. PREDNOSTNE NALOGE DELA V ODDELKIH ENOTE 
 
3.1 KOMUNIKACIJA STARŠI – VZGOJITELJ – OTROK TER POZITIVNI ODNOSI V 
DELOVNEM OKOLJU (RDEČA NIT VRTCA JESENICE) 
Da smo prispevali k izboljšanju sodelovanja med zaposlenimi, klimo v vrtcu ter 

povečali strokovnost zaposlenih (udeleževanje izobraževanj) in hkrati omogočili 

osebnostno rast vseh zaposlenih, smo strokovni delavci timsko načrtovali, izvajali in 

evalvirali delo na nivoju oddelka, aktiva ter izvedli formalna in neformalna srečanja za 

starše.  
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Vse to je pripomoglo k boljši ozaveščenosti vsakega posameznika o svojem 

ravnanju, odgovornosti in možnosti izbire. Boljša ozaveščenost o tem, da skozi 

spreminjanja sebe lahko vplivamo na spremembe pri drugih, večja pripadnost 

kolektivu in zadovoljstvo zaposlenih ter dvig kakovosti v prepoznavanju stroke in 

novih znanj ter vnašanja v prakso. 

Pri komunikaciji s starši smo največ pozornosti namenili realizaciji roditeljskih 

sestankov in pogovornih uric na drugačen način: več poudarka na tematiki (glede na 

razvojno obdobje, dinamiko in posebnosti skupine/otroka). Organizirali smo srečanje 

s starši z naslovom Kako ravnati, ko me moj otrok ne upošteva, na katerem je bila 

predstavitev primerov razvojno spodbudnih aktivnosti za otroke in ozaveščanje 

staršev o razvojno negativnem vplivu. 

Velik poudarek je preko šolskega leta je bil namenjen druženju skupin – otrok in 
strokovnih delavcev (tako na igrišču, pri zabavnih, lutkovnih, kulturnih in plesnih 
prireditvah). Posebej bi izpostavili dobro sodelovanje vseh strokovnih delavcev 
našega aktiva, pri organiziranju igre na prostem in dojemanju vrtčevskega igrišča, kot 
skupnega prostora vseh otrok, za igro po izbiri in prosto druženje in prehod z vrstniki 
in med igrali. Igra otrok je tako temeljila na svobodni izbiri.  

 
 
3.2 ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRŽEVANJU 
V  letošnjem šolskem letu sta se izvajala  naslednja dva modula: 

o modul INTEGRITETA:  
o modul HUMANOST. 

 
V sklopu projekta  Etika in vrednote ter modula Integriteta smo si skupaj ogledali 

risani film Zverjašček. Otroci so se seznanjali s pojmom pogum in vztrajnost. Otroci iz 

skupine Zvezdica (Silva Kraševec, Anka Benčina - potujoče gledališče) so nam 

zaigrali igrano predstavo Debela repa, preko katere so ozaveščali pojem vztrajnost. 

Tako smo v  nadaljevanju dali poudarek vrednoti vztrajnost, ki so jo otroci po oddelkih 

osvajali preko dnevne rutine, načrtovanih dejavnosti (preko zgodb, pesmi, 

deklamacij) in predvsem preko igre.  

V sklopu modula Humanost smo vsi strokovni delavci skupaj z otroki spoznavali in 
ozaveščali pomen vrednot: strpnost, ljubezen, dobrota, prijaznost... Za izhodišče 
načrtovanja na nivoju strokovnega aktiva smo vzeli kulturni praznik. V ta namen smo 
pripravili lutkovno predstavo Kdo je napravil Vidku srajčico, ki se vsebinsko povezuje 
z modulom (dobrota, prijaznost). S samo proslavo smo preko igrane vloge Franceta 
Prešerna otrokom približali pesnika in jim s pomočjo vsebine njegove pesmi o 
povodnem možu predstavili naslednjo vrednoto - ljubezen.  

Staršem smo projekt predstavili na oglasnih deskah in razstavnih policah z otroškimi 

izdelki in jih s tem posredno vključili v sodelovanje in razmišljanje ( prinašanje 

prispevkov iz revij in časopisov, materiala, predlogov…) . Nekaj vsebin smo 

predstavili preko igranih iger otroci - otrokom in s tem aktivno poudarili osebnostno 

rast in značaj otrok v našem mlajšem starostnem obdobju. 
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Vrtec se je odločil za nadaljnje sodelovanje v programu Etika in vrednote, zato smo 
kot zaključek prvega modula in uvod v nadaljevanje izvedli igrano predstavo Drevo 
ima srce, ki smo jo zaigrali tudi ostalim dvem aktivom v naši enoti (najmlajšim in 
najstarejšim). Po skupinah pa so potekale dejavnosti modula Znanje in modrost.  

 

3.3 INOVACIJSKI PROJEKT: USTVARJAMO PROSTOR ZA VSE – nadaljevanje 
lanskoletnega projekta 
Poglavitna naloga oziroma cilj, ki smo mu sledili je bil spodbujanje vključevanja otrok 
in staršev iz drugih kulturnih okolij v dejavnosti vrtca. 
Strokovni delavci želimo vsem otrokom omogočiti lažjo vključitev v vrtec. 
Problematika, ki se ob tem pojavlja je nepoznavanje tujih jezikov. Strokovni delavci 
smo v tem šolskem letu izvedli naslednje naloge: 

 otroški literarni junaki – Staršem smo razdelili anketno vprašanje Ali in katere 

otroške pravljične junake poznate iz literature drugih narodnostnih skupin in s 

tem pridobili tudi literarne junake ostalih narodov. 

 otroška knjižnica – Iz knjižnice vrtca in knjižnih kotičkov v igralnicah smo izbrali 

različno literaturo, obrnili pa smo se tudi na različne ambasade, ki so nam 

podarile knjige. Zbrane knjige smo uredili v knjižni kotiček, ki je v sejni sobi. V 

naši enoti je osebno prišla tudi predstavnica hrvaške ambasade, kateri smo 

pripravili tudi kratek sprejem z nastopi otrok v Slovenskem in Hrvaškem jeziku. 

 izposojevalnica didaktičnih igrač – Uredili smo tudi izposojevalnico didaktičnih 

igrač, ki spodbujajo učenje in razvoj jezika. V ta namen smo uporabili 

didaktične igre, ki smo jih dobili v okviru projekta Pokukam drugam, da kaj 

novega spoznam.  

 sodelovanje z drugimi inštitucijami -  V okviru sodelovanja s CSD Jesenice 

smo do konca leta 2016 koristili možnost sodelovanja s prevajalko. Povezali 

pa smo se tudi s Srednjo šolo Jesenice v okviru programa SIMS.  

 
 
 

4. SODELOVANJE S STARŠI 
 
Sodelovanje s starši je pomembna naloga in pogoj za uspešno dopolnjevanje 
družinske in institucionalne vzgoje.   
Razvoj medsebojnega zaupanja med starši in vzgojitelji omogočajo različne oblike 
sodelovanj, ki smo jih v tem šolskem letu skrbno načrtovali. Za dobro sodelovanje, 
poznavanje otrok in staršev je pomembno prepletanje vrtca in družine, zato smo se 
tudi v tem šolskem letu trudili, da je bilo področje sodelovanja s starši uspešno. 
Osnovni cilj  je bil spodbujanje staršev k aktivnemu sodelovanju in vključevanju v 
življenje in delo vrtca.  
Izvedli smo naslednja sodelovanja s starši: uvodna srečanja z otroki in starši otrok;  
postopno vključevanje otroka v vrtec; roditeljski sestanki; pogovorne urice; 
ustvarjalne delavnice, izleti, srečanja; vključevanje staršev v oddelek na pobudo 
otrok, vzgojiteljev, staršev; dnevi odprtih vrat ob letnem vpisu otrok v vrtec; dnevni 
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kontakt s starši; obveščanje preko oglasnih desk, sodelovanje preko interneta (e-
mail);  
 
Oktobra smo v sklopu Tedna otroka, z naslovom Svet v katerem želim živeti, smo 
izvedli športno srečanje s starši, v povezavi s projektom Mali sonček. Na vrtčevskem 
igrišču smo pripravili športni poligon, z raznimi športnimi ovirami, ki so jih otroci 
premagovali s pomočjo staršev.  

Novembra smo pripravili skupno ustvarjalno delavnico za otroke in starše, kjer smo 
izdelovali lanterne za decembrsko koledovanje in zimsko dekoracijo. 

Decembra smo v sodelovanju z aktivom ŠC spodaj1 pripravili že tretje tradicionalno 
koledovanje z lučkami od Občine Jesenice do Gledališča Tone Čufar, kjer smo 
pripravili igrano predstavo Strašni medved, ki jo je napisala Monika Rozinger. 

Aprila smo izvedli skupno srečanje s starši, z naslovom  Kako ravnati, ko me moj 
otrok ne upošteva. Vsebino srečanja smo strokovni delavci vseh skupin posredovali 
gospe Martini Vrabec, ki je prevzela vlogo moderatorja.  

Junija smo pripravili zaključno srečanje in druženje na igrišču vrtca z igrano 
predstavo Drevo ima srce. 

 
 

 
5. SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 
Strokovni delavci enote smo navezali stike in sodelovali s tistimi ustanovami, 
organizacijami in posamezniki, ki so bili povezani z našimi projekti: 

 gledališče Tone Čufar Jesenice, 
 občina Jesenice, 
 zdravstveni dom Jesenice, 
 Srednja vzgojiteljska šola Jesenice (SIMS,dijaki); 
 Zavod za šport Planica – Mali sonček, 
 Center za socialno delo Jesenice, 
 Občinska knjižnica Jesenice, 
 Čebelarska zveza (medeni zajtrk, petje pesmi Čebelar); 
 Ljudska univerza Jesenice (izdelovanje ptičkov za gregorjevo). 

 
 
 

6. IZOBRAŽEVANJE 
 

V sklopu načrtovanih projektov vrtca, ki smo si jih zadali, smo se izobraževali preko 
naslednjih vsebin: 

 Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju; izvajalec Inštitut za etiko Jože 
Trontelj. 

 Študijske skupine mreže mentorskih vrtcev; izvajalec Zavod za šolstvo RS OE 
Kranj. 

 Skupna je mladost; izvajalec Zavod za šolstvo RS OE Kranj. 
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 Kolegialno podpiranje s pomočjo veščin coachinga; Zavod RS za šolstvo 
Ljubljana. 

 Komuniciranje z lutko – Brane Vižentin; 
 Prva pomoč, 
 Predstavitev in uporaba defibrilatorjev (Visoka šola za zdravstvo Jesenice); 

 
 

 
 
 

7. ZADOLŽITEV ZA KABINETE 
Preko celega leta smo skrbeli za čiste in urejene prostore vrtca: 
Glasbeni in lutkovni kabinet: Edina Mušić 
Odpadni kabinet: Silva Krašovec in Anka Benčina 
Telovadnica: Petra Žust in Sabina Jakupović 
Avdiovizuelni kabinet: Barbara Čop in Nejc Škoda 
Oglasne deske: Vanja Kramar in Jelka Hočevar 
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VRTEC JESENICE 

Cesta Cirila Tavčarja 3a 

4270  JESENICE 

 

ENOTA CILKE ZUPANČIČ 

Cesta Ivana Cankarja 4e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE CILKE ZUPANČIČ  

ŠOLSKO LETO 2016/17 
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PREDSTAVITEV ENOTE 

 

V našem vrtcu deluje šest skupin: 

SKUPINA VZGOJITELJICA 
POMOČNIK/CA 

VZGOJITELJICE 

ŠKRATEK 

4-6 let 

MATEJA KOVAČ BERNIK 

ANITA VOGRINČIČ 

(5.5. – 30.6.) 

URBAN TRČEK 

 

KUŽA 

5-6 let 
ALEKSANDRA DEBENEC ALEŠ TRUHAČEV 

BALONI 

4-5 let 

PETRA KOVAČ 

KATJA KOBE GORJANC 

(22.5. – 30.6.) 

JASENKA TOMAŠEVIČ 

JEŽEK 

3-6 let 
MELINDA ŽVAN ANDA CUZNAR 

ZVERINICA 

2-4 let 
BARBARA KOBLAR MARINKA VAVTAR 

MUCEK 

1-3 leta 
NINA ULČAR INES VUKALIČ 

 

 Organizacijska vodja in vodja strokovnega aktiva enote Cilke Zupančič je Mateja Kovač 

Bernik. V času bolniške odsotnosti jo je nadomeščala Melinda Žvan. 

 

 

 

  



 

GLAVNI CILJ ENOTE:  

Rastem – zmorem sam. 

SKUPNI PROJEKTI 

NASLOV CILJ DEJAVNOSTI EVALVACIJA 

 

1. UNICEFOVA 

PUNČKA 

 

Povezati vrtec in družino v 
projektu z humanitarnim 
namenom. 

 

 Izdelava punčke ter dnevnika 

 Obiskovanje družin na domu 

 Zapisovanje, risanje, fotografije 

  V vseh skupinah smo izdelali punčko iz 
cunj in jo poimenovali. Punčka je 
obiskovala otroke na domu. Starši so v 
dnevnik zapisali dogodivščine, ki smo jih 
prebrali v jutranjem krogu. Otroci in starši 
so bili seznanjeni z namenom projekta. 

 

2. PRAZNOVANJE 

LETNIH ČASOV V 

NARAVI 

 

Doživljanje in spoznavanje 
narave v vseh letnih časih. 

 Izleti v naravo 

 Petje pesmic 

 Rajalne in gibalne igre 

 Odkrivanje in spoznavanje značilnosti 
letnih časov (teta jesen, babica 
zima,…) 

  Otroci so značilnosti letnih časov 
spoznavali preko izletov v naravo, petja 
pesmic in rajalno gibalnih iger. Poiskali 
smo zaklade, ki so nam jih pripravile teta 
jesen, babica zima in gospodična pomlad. 

 

3. BEREM Z BRIHTO 

Otrok razvija jezikovno 
zmožnost v različnih 
funkcijah in položajih ob 
vsakodnevni dejavnosti ter 
v različnih socialnih 
situacijah. 

 Obiskovanje knjižnice na Slovenskem 
Javorniku. 

 Izposoja knjig. 

 Poslušanje pravljic. 

 Poklic – knjižničar 
 

  Ob rednem obiskovanju knjižnice so 
otroci spoznali poklic knjižničarja in se 
seznanili s knjižnim bontonom. Redno 
smo si izposojali in prebirali knjige. Z 
vsemi temi dejavnostmi vzgajamo bodoče 
bralce. 
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4. ETIKA IN VREDNOTE 

 

 

 

 

Skozi dejavnosti otrokom 
približamo module 
pravičnost in tradicija ter 
delo in ustvarjalnost. 

    Poleg modula Humanost in integriteta je 
bil naknadno dodan modul Znanje in 
modrost. V okviru teh dveh modulov smo 
skozi celo leto izvedli številne dejavnosti: 

 junaki na obisku (gasilci, vojaki); 

 pomoč deklici Lani in dečku Aljažu; 

 podarili smo odpisane knjige in plišaste 
igrače staršem otrok, ki obiskujejo našo 
enoto; 

 skozi vsakodnevne dejavnosti smo 
otroke ozaveščali o pomembnosti vseh 
teh vrednot. 

 

 

5. VESELE URICE 

 

 

 

Preživljanje skupnih 
aktivnih uric. 

 
 

 Pevski zborček 

 Gibalno rajalne igre 

 Ples 

 Športne igre 

 Razna praznovanja 

  Skozi vesele urice smo se povezovali 
otroci in strokovni delavci vseh skupin 
naše enote. Posledično otroci poznajo vse 
strokovne delavce in otroke iz drugih 
skupin, zato ni težav pri združevanju 
(prihodi, odhodi, počitnice). Vesele urice 
so vsem v veliko zadovoljstvo, zato bomo 
z njimi nadaljevali tudi v prihodnjem 
šolskem letu. 

 

6. MALI SONČEK 

Pri otrocih in starših 
spodbuditi željo, navado in 
potrebo po športnem 
udejstvovanju v vseh 
starostnih obdobjih. 

   Skozi športne aktivnosti, ki so določene v 
knjižici Mali sonček, smo otroke in starše 
spodbujali k gibanju. Otroci so spoznavali 
različne športne dejavnosti in pomen 
športa za zdravje. Za svoje udejstvovanje 
so bili nagrajeni. 



 

SODELOVANJE S STARŠI 

CILJ DEJAVNOSTI 

 

Vzpostavljanje kakovostnih vezi med vrtcem in 

družinskim življenjem. 

 Roditeljski sestanki 

 Tematska srečanja s starši 

 Pogovorne urice 

 Vsakodnevno obveščanje preko oglasne deske 
 

 

EVALVACIJA 

  Z različnimi srečanji, ki smo jih izvedli, smo še bolj kakovostno povezali vrtec z družinami. 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

CILJ DEJAVNOSTI 

 

 

Otrok se seznanja z različnimi funkcijami 

bližnjega družbenega okolja. 

 KNJIŽNICA JESENICE – 1x mesečni obisk knjižnice na Slovenskem Javorniku. 

 ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE – Mini olimpijada, Cici olimpijada. 

 ZD. DOM JESENICE – obisk zobne asistentke po dogovoru, obisk med. sestre 
(dogovor s starši) 

 OŠ KOR. BELA – prostovoljci. 

 SVŠ JESENICE – hospitacije, praksa, nastopi dijakov. 
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 GASILCI – ogled gasilskega doma ter opreme. 

 POLICIJA – obisk policista v vrtcu. Kratek opis del ter opreme. 

 REŠEVALCI – ogled reševalnega vozila in opreme. 

 ČEBELAR – Slovenski tradicionalni zajtrk, obisk. 

 KS Koroška Bela – ogled predstave po dogovoru 

 OBČINA JESENICE – teden vseživljenskega učenja 

 

EVALVACIJA 

  Nekatere načrtovane dejavnosti niso bile izvedene: obisk policistov in reševalcev. Sodelovali smo še s Pedagoško fakulteto Koper 

(praktikantka), slovensko vojsko in Radiem Triglav. Otroci so se seznanili z različnimi poklici in razvili občutek povezanosti z bližnjim 

družbenim okoljem. 

IZOBRAŽEVANJA 

 Mreža mentorskih vrtcev – študijske skupine 

 Skupna je mladost 

 Strokovna ekskurzija 

 Interna izobraževanja 

 Temeljni postopki oživljanja in nujna stanja pri otrocih 

 

EVALVACIJA 

Strokovni delavci smo se udeležili različnih izobraževanj in delavnic.



POROČILO O DELU 2016/2017 

Vrtec Jesenice 

 
111 

 

 

POROČILO  

 

 Glavni cilj naše enote je bil rastem – zmorem sam. Skozi dnevno rutino ter različne 

dejavnosti, teme in projekte smo uresničevali zastavljeni cilj. Na koncu šolskega leta 

ugotavljamo velik napredek v vseh starostnih skupinah. 

  



POROČILO O DELU 2016/2017 

Vrtec Jesenice 

 
112 

 

 

 

ENOTA ANGELCA OCEPEK 
CESTA CIRILATAVČARJA 21 
4270 JESENICE 
 
 
 

LETNI DELOVNI NAČRT 
ŠOLSKI CENTER zgoraj 

ZA ŠOL. LETO 2016 / 2017 
II. STAROSTNO OBDOBJE 3-6 LET 
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STROKOVNE DELAVKE 
 
VZGOJITELJICA POMOČNICA VZGOJITELJICE 

 
1. MAJA ROŽIČ dipl. vzg. (nadomešča KLAUDIJA ZALOKAR 

dipl. vzg.) 
 

2. MATEJA KOROŠEC  
 

3. MATEJA BERGANT 
 

4. IRENA ROZMAN 
 

5. TATJANA GRIČAR 
 

6. SONJA MALLY, dipl. vzg.  
 
 
 
Skozi celo leto smo v našem timu strokovno sodelovale, vsaka od 
strokovnih delavk je prispevala svoj del strokovnosti in 
profesionalnosti, da smo uspešno delale skupaj, vedno 
pripravljene na vse izzive, kar se je pokazalo tudi na vseh ravneh 
vzgojnega dela. Najbolj nas je veselilo, da so bili zadovoljni otroci 
in starši. Naš strokovni aktiv dela kvalitetno, povezano, med seboj 
smo si kritični prijatelji, upoštevamo druga drugo, se spoštujemo 
in upoštevamo tudi posameznika. Seveda je ta rezultat 
kvalitetnega sodelovanja večletna nadgradnja poglabljanja 
medsebojnih odnosov in sodelovanja. Kvalitetno strokovno delo v 
timu ne nastane čez noč, pač pa v nekaj letih , ko smo spoznale, da 
smo v naš strokovni aktiv prispevale vsaka del sebe in s tem tudi 

 
1. KLAUDIJA ZALOKAR (nadomešča PETRA MLINAREC ) 
2. URŠKA MAUSAR 

 
3. MAJA JELOVČAN 

 
4. MIHAELA KLARIČ 

 
5. LJILJANA LESKOVAR 

 
6. MILOJKA KORBAR 

 
7. MATEJA SLIVNIK 
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profesionalno rastle. 
 
 
 
 
 
 
V našem strokovnem aktivu sodelujemo strokovne delavke iz šestih oddelkov drugega starostnega obdobja. Program izvajamo na osnovi 
javno veljavnega programa za predšolske otroke - Kurikula za vrtce, v šestih oddelkih izvajamo tudi metodologijo programa Korak za 
korakom, ki pomeni eno od izvedbenih variant. Vodja strokovnega aktiva je Mateja Bergant. Vzgojiteljica Maja Rožič je do marca 2017 na 
porodniškem dopustu, nadomešča jo vzgojiteljica Klaudija Zalokar, ki bo potem ko se vrne vzg. Maja Rožič s porodniškega dopusta 
prevzela mesto pomočnice vzgojiteljice, ki jo do takrat nadomešča Petra Mlinarec in kasneje Urška Mauser.    
 
 
PROJEKTI AKTIVA 
 

1. IGRANE PREDSTAVE 
 
 MESEC IZVEDBE NASLOV 
 
KLAUDIJA ZALOKAR 
PETRA MLINAREC 
 

 
APRIL 

 

ZALJUBLJENI ŽABEC 

 
MATEJA KOROŠEC 
MAJA JELOVČAN 
 

 
OKTOBER 

JESEN JE ZAMUDILA 

 
IRENA ROZMAN 
LJILJANA LESKOVAR 

 
JANUAR 

ZRCALCE 

  ŠKRATEK PREHLADEK 
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SONJA MALLY 
MATEJA SLIVNIK 

NOVEMBER 

 
TATJANA GRIČAR  
MILOJKA KORBAR 
 

 
MAREC 

HOPEK IŠČE POMLAD 

MATEJA BERGANT 
MIHAELA KLARIČ 
 

FEBRUAR 
 

PUJSKOV BRATEC 

 
 
Igrane  predstave bomo izvedle vsak mesec po razporedu v večnamenskem prostoru.  Pri izvedbi igranih predstav, pomagajo tudi ostale 
delavke tima. Mihaela Klarić in Maja Jelovčan, pa bosta poskrbeli za digitalne zgodbe, ki jih bomo pripravile priložnostno. Izdelale bomo 
vstopnice za vse predstave. Otroci bodo za vstopnino od doma s seboj prinesli plastični zamašek s katerim bodo kupili karto, ki jo bodo 
odnesli s seboj v dvorano. Vsak tandem se bo sam odločil za vsebino igrane igre. Projekt bomo povezale  
s ponujeno vsebino Filmska vzgoja ART kino mreža Slovenije. Za konec projekta bomo skušale organizirati tudi ogled gledališča Toneta 
Čufarja, kjer bi otroci spoznali delo gledališčnikov in prostorov le tega. 
 
   
CILJI: 

o Otrok se vživi v vsebino lutkovne predstave in preko lutk spoznava pozitivne vrednote. 
o Otrok osvaja bonton ob spremljanju kulturne prireditve. 
o Otrok ob spremljanju lutkovnih predstav doživlja ugodje, veselje in sprostitev. 
o Vživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja 
o Osvajajo proces kupovanja vstopnic   

 
 
 
 
EVALVACIJA 
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Poleg vseh izvedenih igranih predstav s katerimi smo uresničile zadane cilje, smo izvedle tudi nekaj digitalnih zgodb : Prvi sneg, Prav 
posebna noč, Vesel snežak  in s tem otroke popeljale v domišljijski svet . Otroci se znajo kulturno obnašati pri gledanju predstav, seveda 
pa si pri takih predstavah poglabljajo in pridobivajo vrednote, ki se navezujejo na projekt Vrtca Jesenice Etika in vrednote. Z igranimi 
predstavami smo pripomogle k boljšemu čustvenemu, socialnemu in intelektualnemu razvoju otrok, hkrati pa vzgajale za 
razumevanje in spremljanje gledališke umetnosti. Igrane predstave smo nadgradile pri pripravi scen in osvetlitve, saj se zavedamo, 
da morajo otroci imeti boljši pogled na potek dejavnosti in pri tem lažje in bolj poglobljeno spremljajo predstave. Pri pripravi  iger smo 
prispevale svoje znanje in domišljijo,predvsem pa posvetile pozornost, da smo se vživele v like , da so res zaživeli, svojo energijo smo 
usmerile za vzpostavitev  komunikacije z otroki, kar jih je  zelo motiviralo. S pobiranjem žetončkov smo približale otrokom proces 
kupovanja vstopnic na otroški ravni, skrb za prinašanje žetonov, posojanje žetonov. S tem smo dosegle tudi podaljšano vztrajnost pri 
otrocih. Cilje smo uresničile. Ogled gledališča pa nam ni uspelo organizirati in izvesti. 
V  decembru pa smo pripravile posebno igrano igro  Nasmejani Sneženi mož, ki smo jo odigrale v sklopu novoletnega srečanja kot 
presenečenje za otroke. Izvedena je bila na prostem po koledovanju v okolici vrtca. Prireditev je bila zelo uspešna na profesionalni ravni, 
kar je bil tudi cilj igranih iger. 
Dve igri smo izvedli tudi na prostem in sicer Hopek išče pomlad, ko smo šli pozdravit pomlad na trim stezo in na igrišču Hrčkovo hruško. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NASLOV CILJI DEJAVNOSTI EVALVACIJA 
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2.MALI EKOLOGI 

 

IZVEDLE BOMO ČISTILNO 

AKCIJO NA DAN ZEMLJE 22.4 

2017 

 

 osveščanje otrok o ekologiji, 
ločevanju papirja, embalaže, 

 skrb za okolje, 
 varčevanje z vodo in 

sanitarnim materialom, 
 vzgoja za okoljsko 

odgovornost, 
 redna skrb za snažni vrtec in 

okolico vrtca, 
otrok spoznava lastnosti vode in 

prepoznava slikopise v 

umivalnici pri pipi. 

 zapiranje vode pri umivanju, 
  varčevanje z brisačkami, 
  uporaba prtičkov pri 

hranjenju, 
 uporaba košev za papir in 

embalažo, 
 biološki odpadki. 
 grabljenje listja 
 sajenje sončnic 
 

-cilje smo uresničili, skozi celo 

leto smo skrbeli in utrjevali skrb 

za naravo, naravne 

vire,varčevali smo z 

materiali,ločevali odpadke in jih 

tudi uporabljali pri našem delu z 

otroki 

-Str. delavci smo poskrbeli, da 

smo pri svojem vzgojnem delu 

uporabljali nestrukturiran 

material. Nekatere smo 

uporabljale slikopise, dogovor 

za naslednje leto pa je ,da bomo 

oblikovale enoten slikopis za 

vseh šest skupin. S tem smo 

otroke celo leto ozaveščali o 

pomenu varovanja okolja. 

3. USTVARJANJE  ZA MAJHNE 

IN VELIKE 

(srečanje družin- maja 2017) 

 spodbujanje partnerstva, 
medsebojno sodelovanje z 
družinami. 

 Druženje in spoznavanje vseh 
družin naših skupin. 

 Spodbujanje medsebojne 
komunikacije med vsemi 
udeleženci 

 Doživljanje umetnosti kot del 
družabnega in kulturnega 
življenja 

 Spodbujanje radovednosti in 

 srečanje družin bomo 
izvedle na igrišču pred 
vrtcem v  obliki ustvarjalnih 
delavnic  

-te dejavnosti nismo izvedli, pač 

pa smo srečanje družin povezali 

s projektom Žoga moja 

prijateljica in združili majhne in 

velike. 
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veselja do umetniških 
dejavnosti, umetnosti in 
različnosti 

4. ŽOGA JE MOJA 

PRIJATELJICA 

 razvijanje spretnosti 
rokovanja z žogo 

 razvijanje koordinacije celega 
telesa ob žogi 

 spoznavanje športnih 
disciplin z žogo 

 spoznavanje pomena 
sodelovanja v igralni 
skupnosti, medsebojni 
pomoči in športnega 
obnašanja 

 otroci se igrajo igre, ki 
vsebujejo osnovne načine 
gibanj z žogo (poigravanje, 
nošenje, kotaljenje, 
metanje…)žog različnih po 
velikosti, teži, obliki, 
materialu, barvi…  

 za zaključek projekta bomo 
na igrišču izvedle« Pozdrav 
poletju« z naslovom« Z 
žogami v poletje« 

Žogo smo uporabljali na vseh 

področjih. Služila nam je kot 

učno terapevtski pripomoček, 

saj smo se ob njej spoznavali 

družili, sproščali, razvijali 

motoriko in koordinacijo telesa. 

S projektom so bili uresničeni 

vsi cilji, otroci so pridobili 

osnovne načine gibanja  z žogo, 

spretnosti z žogo(poigravanje, 

kotaljenje,vodenje, lovlenje..) v 

telovadnici in na igrišču. Žogo 

smo uporabljali kot rekvizit pri 

JR, gibalnem odmoru, vadbenih 

urah…, kot skupinske igre z 

žogo… Projekt je bil zaključen ob 

svetovnem dnevu družin 

15.5.2017, kot srečanje s starši. 

5. ZDRAVJE V VRTCU – MOJE 

ZDRAVO IN VARNO OKOLJE 

 zagotavljanje varnosti v 
igralnici in na prostem, 

 skrb za osebno higieno, 
 navajanje otrok na pitje vode, 

jih seznanjati s pomenom 
vode za vsakdanje življenje. 

 Seznanjanje z zdravim in 
različnim načinom 
prehranjevanja 

 umivanje rok (sodelovanje z 
vodjo ZHR ga. Barbaro 
Dežman) in DVD Čiste roke 
za zdrave otroke, 

 umivanje zob 
 čiščenje nosu 
 splakovanje straniščne 

školjke 
 navajanje na samostojno 

-cilje smo uresničile v celoti, 

umivanje rok pa nismo izvedle z 

vodjo ZHR, pač pa same ob 

predhodnem ogledu lut. filma 

Čiste roke za zdrave otroke. 

-otroci so v skrbi zase 

samostojni, tudi pri umivanju 
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brisanje intimnih delov, 
 racionalna uporaba 

papirnatih brisač in WC 
papirja.-slikopisi 

 zaščita pred soncem 

zob so skrbni 

-otroci še niso osvojili 

samostojnosti pri brisanju 

intimnih delov 

-pravilno umivanje rok so nam 

pokazali dijaki SZŠ, ki so nas 

obiskali in na razumljiv in 

otrokom primeren način 

pokazali kako se umiva roke 

6. K SOSEDOM NA OBISK  spoznavanje pomena 
sodelovanja v igralni skupini  

 pridobivanje novih izkušenj v 
novem okolju 

 spoštovanje strokovnih 
delavk in pozitiven odnos do 
druge igralnice 

 pridobivanje prijetnih 
izkušenj in novega znanja na 
drugačen način kot so 
navajeni 

 vsak tandem izvede 
dejavnost z otroki iz druge 
skupine iz izbranega 
kurikularnega področja 

 menjava skupin poteka 
enkrat mesečno. 

Ob obisku otrok iz drugih skupin 

smo prilagajale dejavnost glede 

na starost otrok. Ugotavljamo 

,da so otroci spoznali vse 

strokovne delavke, druge 

igralnice in vzgojne stile. 

Razmišljmo, da bi v naslednjem 

šolskem letu izvajale menjave 

skupin pri malici. 

7.RDEČA NIT VRTCA 

 

KOMUNIKACIJA STROKOVNI 

DELAVCI-STARŠI-OTROCI 

 otroci naj bi skozi vsakdanje 
življenje pridobivali osnove 
pravilnega vedenja in 
medsebojne komunikacije. 

 Skupaj s pomočnicami bomo 
načrtovale, pripravile in 
izvajale vse dejavnosti za 
otroke in starše. 

 Vzgled otrokom so starši in 
strokovni delavci  

S svojim vedenjem smo tako v 

odnosu do otrok kot tudi do 

staršev in sodelavk delovali 

prijazno ,vzpodbudno, 

usmerjajoče (učenje s 

posnemanjem). Do vseh 

udeležencev komunikacijskega 

procesa smo bili vljudni in 
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spoštljivi. Pogosto smo se 

vklučevali v interakcije z otroki, 

se odzvali na njihoveprošnje, jih 

spodbujali k ratgovoru, 

zastavljanju vprašanj, 

udeleženosti. Bili smo tudi dobri 

poslušalci. 

8. ETIKA IN VREDNOTE – 

MODUL HUMANOST IN 

INTEGRITETA 

 povezovanje vseh modulov 
preko različnih vsebin in 
vključevanje vsebin v 
vzgojno izobraževalno delo z 
otroki 

Po dogovoru na izobraževanjih  

modula Etika in vrednote 

-modul intigriteta 

Cilj-ozaveščanje in motiviranje 

otrok za odločanje in obnašanje, 

ki temelji na etiki, vrednotah in 

znanju 

Pri tej vrednotni domeni so se 

otroci preko pogovora ,zgodb, 

iger v igralnici na igrišču preko 

risanja 

ustvarjanja,naravoslovnih 

eksperimentov ter opazovanj 

pogumno soočali z lastnimi 

strahovi. 

-modul humanost 

Cilj-razvijati prosocialno 

mišljenje in vedenje otrok 

Modul smo združili s projektom  
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Obisk maskote skupin na 

domu.Maskote so otroke 

napolnjevale s pogumom, ta pa 

jih je gnal premagovati različne 

izzive, tudi opraviti kakšno 

dobronamerno/ humano 

dejanje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELO V ODDELKIH 
 
SKUPNE DEJAVNOSTI 
 
NASLOV CILJI EVALVACIJA 

1. OBČASNA IZPOSOJA KNJIG V 
ODDELKIH 

 

 Čim več otrok se spoprijatelji s 
knjigo in pri tem sodeluje cela 
družina. 

-potekala skozi vse leto, otroci so si 
knjige pridno sposojali in pripomogli k 
sodelovanju cele družine in ob 
pripovedovanju vsebine bogatili 
besedišče in se seznanili z nastopom 
pred skupino 



POROČILO O DELU 2016/2017 

Vrtec Jesenice 

 
122 

 

2. BELEŽENJE VREMENA 
 
 

 Opazovanje sprememb v naravi in 
navajanje na beleženje enostavnih 
tabel. 

 

-potekalo celo leto .Starejši otroci so 
osvojili dneve v tednu, mlajši delno, vsi 
pa so osvojili vremenska stanja 

3. MERJENJE IN BELEŽENJE  VIŠINE 
IN TEŽE OTROK 

 

 Seznanjanje s standardnimi in 
nestandardnimi merskimi enotami. 

-ob merjenju in tehtanju so ugotavljali 
kdo je večji, kdo težji, koliko so zrastli… 

4. ČE KRUHEK PADE TI NA TLA 
POBERI IN POLJUBI GA-DEJAVNOST 
OB KULTURNEM DNEVU 

 Otrokom predstaviti pomen in 
spoštovanje naše kulture. 

 Ohranjanje otroškega ljudskega 
izročila 

 Privzgajanje spoštovanja do kruha 
kot osnovne dobrine 

Kulturno vedenje je nekaj kar je 
potrebno privzgojiti že najmlajšim,zato 
smo poskušali pričarati pestro paleto 
dejavnosti, ki so nas bogatile in v naših 
srcih ustvarile lep spomin na kulturna 
druženja. Ena izmed druženj je bila 
prireditev ob slovenskem kulturnem 
prazniku, posvečenem spominu na dr.  
Franceta Prešerna, ki  smo ga za otroke 
pripravile str. delavke. Vzgojiteljski zbor 
Mehurke je ob slovenski zastavi in 
Prešernovi podobi v ozadju zapel 
slovensko himno ter še nekaj izbranih 
ljudskih pesmi. Program so popestrili še 
otroška folklorna skupina Jabčki, ki je 
otrokom predstavila nekaj ljudskih 
plesov in starih otroških ljudskih iger, 
citrarka ga. Helena Vidmar, klarinetistka  
Anka Benčina ter harmonikar Luka 
Slivnik. Otroci so tako nadgradili svoje 
znanje o življenju in delu pesnika 
Prešerna in se neposredno seznanili še s 
slovenskimi državnimi simboli. 
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5. PRAVILA PRIJAZNEGA VEDENJA V 
SKUPINI 

 Oblikovanje pravil s pobudo otrok, 
 vzpostavitev dobrih odnosov z 

drugimi, 
 usvajanje osnovnih kulturnih navad, 
 sprejemanje drugačnosti, 
 upoštevanje drugih, poslušanje sebe 

in drugih, 
 spodbujati pozitivno naravnanost in 

razvijanje prijateljskih odnosov, 
 pomoč prijateljem – medsebojna 

pomoč, 
 otroci med seboj sami rešujejo spore. 

-cilje smo uresničevale celo leto, tudi 
preko projekta Etika in vrednote. V 
skupini smo z otroki uvedli dogovore in 
pravila, ki so jih otroci hitro sprejeli, jih 
upoštevali. Ob konkretnih situacijah smo 
s pogovori, literarnimi vsebinami, 
pravljicami reševali probleme in iskali 
pravične rešitve. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NASLOV CILJI EVALVACIJA 
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6 .FOLKLORNA SKUPINA »JAB`ČKI« - 
učenje osnovnih folklornih plesnih 
korakov v telovadnici 

 Otrokom predstaviti ljudske plese, 
 Otroci se ob plesu veselijo in 

sproščajo. 
 Spoznavanje starih otroških ljudskih 

iger 

vzg. Tatjana Gričar in pom. 
vzg.Ramanda,ki ji je strokovno pomagala, 
 sta dejavnost redno izvajali in tudi 
nekajkrat z otroki nastopili za druge 
otroke in  na  kulturnem dnevu, ki smo ga 
pripravile za otroke in na prireditvi 
Pozdrav poletju. 

7.BOŽIČNO NOVOLETNE PRIREDITVE 
IN ZABAVE 
-sprevod z lučkami, lutkovna igrica, 
maskota medved 

 Ohranjanje tradicij, veselo druženje 
družin ob novoletnem času. 

-izvedle in realizirali smo sprevod z 
lučkami- lanternami, novoletno vzdušje 
pa popestrile z igrano igrico Nasmejani 
sneženi mož na prostem in obiskom 
maskote Snežaka. Starši se takih srečanj 
radi udeležijo in veselijo, ter  jih želijo še 
naprej 

8.PUSTOVANJE  Otroke seznaniti z običajem, 
premagovanje strahu, razveseliti 
otroke. 

izvedle smo pustni sprevod po Plavžu in 
rajanje na igrišču pred vrtcem. Bili smo 
opaženi, ljudje so se nas razveselili. S tem 
smo pripomogli k prepoznavanju vrtca na 
pozitiven način in ohranjanju tradicije 

9.IZVEDBA ZAKLJUČNIH PRIREDITEV  Veseli zaključek šolskega leta, 
 ob prijateljskem druženju se 

spominjati preteklih dni v vrtcu. 

Vsaka skupina je izvedla zakjučna 
srečanja skupaj s starši v različnih 
oblikah kot so izlet, piknik, športno 
srečanje… 
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SODELOVANJE 
 
SODELOVANJE S STARŠI SODELOVANJE Z OKOLJEM 

1. ODDELČNA SREČANJA, PRAZNOVANJA IN DELAVNICA – 8 
srečanj: inf. sestanek za novince, uvodno srečanje za vse starše, 
srečanje družin (izlet) , likovna delavnica, novoletno srečanje, 
materinski in očetovski dan, 15.5. srečanje vseh družin, 
zaključno srečanje. 

2. POGOVORNE URE – 1 x mesečno (zadnji torek v mesecu) 
3. VKLJUČEVANJE STARŠEV V NEPOSREDNO VZG. DELO – po 

dogovoru 
4. POMOČ STARŠEV NOVINCEV PRI UVAJANJU – po potrebi 
5. OBISKI MASKOT  Z DNEVNIKOM NA DOMU, DRUŽABNE IGRE – 

čez vikend (začetek v septembru) 
6. STROKOVNA PREDAVANJA ZA STARŠE V ORGANIZACIJI VRTCA – 

pripravi svetovalna delavka  
7. UREJANJE OGLASNIH DESK – vsak teden  
8. IZPOSOJA KNJIG IZ SOBNE KNJIŽNICE – po dogovoru 
9. IZPOSOJA DIDAKTIČNIH IGRAČ – po dogovoru 
10. ZBIR SLIK ZA STARŠE OB KONCU ŠOLSKEGA LETA – po dogovoru 
 
Vse strokovne delavke bomo izpolnjevale temeljne naloge vrtca, 
kot so pomoč staršem pri celoviti skrbi za  otroke, izboljšane 
kvalitete življenja družin in otrok,ustvarjanje pogojev za razvoj 
otrokovih telesnih, intelektualnih, čustvenih sposobnosti. 
 
 
 
 

1. SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA JESENICE – hospitacije, praksa 
in maturitetni nastopi. 

2. SODELOVANJE Z DRUGIMI ENOTAMI VRTCA – AO, JP. 
3. O.Š. TONE ČUFAR JESENICE – po dogovoru tandemov z 

učiteljicami.( v mesecu juniju) 
4. POLICIJSKA POSTAJA JESENICE – po oddelkih v dogovoru s 

starši. 
5. ZDRAVSTVENI DOM JESENICE – obisk zobne asistentke 1x 

mesečno po dogovoru. 
6. OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE – sodelovanje na Brihti. 
7. SODELOVANJE S KRAJEVNO SKUPNOSTJO – po potrebi v okviru 

praznovanj v KS. 
8. GASILCI + PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO – ogled in 

predstavitev opreme (ureja vsaka sama). 
9. KS PLANINA POD GOLICO, KS HRUŠICA – vzg. tim pripravi 

predstavo za otroke v mesecu decembru (dogovor ureja Irena 
Rozman). 

10. ŠPORTNO DRUŠTVO – cici olimpijada (September, maj. 
11. VRTEC JESENICE – zbiranje plastičnih zamaškov. 
12. SODELOVANJE S ČEBELARJI – vsak tandem po dogovoru, 

medeni zajtrk.(v mesecu novembru) 
13. SODELOVANJE Z OBČINO IN LJUDSKO UNIVERZO – mesec 

narcis, vseživljenjsko učenje 
14. SZŠ –pravilno umivanje rok( v mesecu juniju) 
15. Udeležba Čiste roke v bolnici Jesenice v mesecu maju. 
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ADMINISTRACIJA 
 
 
 

 

 PRIPRAVA FORMULARJEV ZA NOVO ŠOLSKO LETO (VSAKA STR. DELAVKA ZA SVOJO SKUPINO) 

 PRIPRAVA LDN ENOTE (VZGOJNI TIM ) 

 PRIPRAVA LDN ZA DELO PO SKUPINAH 

 PRIPRAVA ZLOŽENKE PO SKUPINAH 

 VODENJE DNEVNIKA PO SKUPINAH 

 ANEKDOTSKI ZAPISKI O OTROCIH 

 UREJANJE OGLASNIH DESK 

 PRIPRAVA FOLMULARJA O PODATKIH O OTROKU IN DRUŽINAH 

 ANKETNI VPRAŠALNIKI ( O SODELOVANJU IN DELU V SKUPINAH) 

 ANKETNI VPRAŠALNIKI ZA STARŠE (PRIČAKOVANJA STARŠEV; od vrtca, od oddelka) 

 UVAJANJE IN UPORABA E ASISTENTA 

 STROKOVNI AKTIVI IN TANDEMI 

 UREJANJE IN ZBIRANJE FOTOGRAFIJ 

 INTERNETNA STRAN VRTCA 
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IZOBRAŽEVANJE 
 

 
 
 

 SAMOIZOBRAŽEVANJE – strokovna literatura 

 STROKOVNA IN IZOBRAŽEVALNA SREČANJA – organizacija vrtca: TK ,COACHING, LUTKE, ZDRAVJE V VRTCU 

 MREŽA MENTORSKIH VRTCEV  

 SKUPNA JE MLADOST 

 STROKOVNA EKSKURZIJA -NI 

 ETIKA IN VREDNOTE 

 VARSVO PRI DELU 
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KABINETI 
 
 
 
 

 SONJA, MATEJA S. – utica zunaj 

 IRENA, LJILJANA – likovni kabinet 

 KLAUDIJA, PETRA – lutke, omara papir 

 MATEJA K., MAJA  J. – telovadnice 

 MATEJA B., MIHAELA – odpadni kabinet 

 TATJANA, MILOJKA – knjižnica zbornica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodja aktiva : Mateja Bergant                                                                          Jesenice,12.6.2017 
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