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1. UVOD                                                                                                                                            
 

Vrtec Najdihojca Ljubljana je javna predšolska vzgojno izobraževalna ustanova. Ima 168 
zaposlenih strokovnih in drugih sodelavcev, ki skrbijo za približno 800 vključenih predšolskih 
otrok, starih od 1–6  let. Otroci so vključeni v 49 oddelkov, v treh samostojnih enotah vrtca oz. 
na 6 ločenih lokacijah.  

Izhodišče vseh načrtovanih dejavnosti v našem vrtcu je otrok s svojimi željami in potrebami. 
Otroci potrebujejo prostor in čas za igro, doživljanje, raziskovanje in ustvarjanje ter podporo 
odraslega za učenje. Starši potrebujejo povabilo k sodelovanju pri načrtovanju vzgojnega dela 
v vrtcu. Zaposleni v vrtcu pa potrebujemo podporo in pomoč staršev ter širše družbene 
skupnosti pri našem delu tako, da je upoštevana strokovna avtonomija vrtca. Naša temeljna 
naloga je pomoč staršem pri celostni skrbi za otroke, izboljševanje kvalitete življenja družin in 
otrok, ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, uresničevanje 
zahteve po enakih možnostih, upoštevanje razlik in pravica do izbire in drugačnosti. Pri 
uresničevanju temeljnih nalog si prizadevamo za svetovno nazorsko nevtralnost ter za 
spoštovanje individualnih vrednot, sposobnosti, potreb in želja posameznika, tako pri delu z 
otroki kot pri delu s starši in sodelavci. 

Pomembno se nam zdi, da se poleg drugega ukvarjamo tudi z lastno pedagoško prakso, da 
znamo kritično oceniti, kje smo, kaj nam dela težave, v čem smo dobri in kje želimo biti še 
boljši. Prepričani smo, da je v zaposlene potrebno nenehno vlagati ter da je vir napredka v 
znanju zaposlenih ter pripadnosti kolektivu. Učinkovitost posameznika pri doseganju njegovih 
ciljev pomeni njegovo uspešnost, njegovo celovitost pa delovanje v skladu z njegovimi stališči. 
Pri opravljanju svojega poslanstva morajo vzgojitelji čutiti pomembnost ter poklicno in 
strokovno suverenost. Na uspešnost otrok vpliva krepitev profesionalne skupnosti, skrb za 
urejenost in varnost, krepitev zaupanja, spoštovanje in opogumljanje drugih, gradnja skupne 
vizije in hkrati spremljanje njenega uresničevanja. Zato si želimo najti načine za razvoj 
otrokovih kompetenc s posebnim poudarkom na medpodročnih povezavah, kot so kritično 
mišljenje, ustvarjalnost, dajanje pobud, reševanje problemov, ocena tveganj, sprejemanje 
odločitev, komunikacija in konstruktivno obvladovanje čustev. Da bi to dosegli, ves čas 
načrtujemo izboljšanje kakovosti dela prek razvoja strokovnih kompetenc zaposlenih, zlasti v 
smislu komuniciranja, reševanja problemov, reševanja konfliktov, usposabljanja oz. razvijanja 
spretnosti konstruktivnih dialogov, sprejemanja konstruktivne kritike, spodbujanja 
ustvarjalnosti in komunikativnosti, načrtovanja in vodenja projektov, medkulturne zavesti, 
samoiniciativnosti, spodbujanja odgovornosti in občutka za pravičnost, sodelovanja, 
solidarnosti in sposobnosti empatije ter nediskriminatornosti. S tem ustvarjamo sodobnejše, 
bolj dinamično, predano in profesionalno okolje, pripravljeno na vključevanje dobrih praks in 
inovativnih novih metod v vsakdanje aktivnosti znotraj našega vrtca.  

Spodbujamo in se še posebej zavedamo prednosti, ki jih ponuja integrirano učenje tujega jezika 
v času kurikula. To omogoča dostopnost učenja tujega jezika za vse otroke in prispeva k 
zmanjšanju razlik med njimi. Strokovnjaki na tem področju namreč pravijo, da je tuji jezik 
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lahko naravno vključen med področja izvedbenega kurikula. Prednost tega je, da vzgojitelji 
poznajo otroke in njihove potrebe, kajti k uspešnemu učenju prispeva tudi varno in spodbudno 
okolje. Učenje lahko tako poteka tudi večkrat na teden, kajti študije so pokazale, da je takšno 
učenje uspešnejše. Pri načrtovanju dela za otroke s posebnimi potrebami podpiramo načelo 
inkluzije. Vsak otrok s posebnimi potrebami,  kamor štejemo tudi tiste, ki prihajajo iz socialno 
manj ugodnega okolja, priseljence in nadarjene, mora namreč imeti možnost učenja, 
napredovanja, potrjevanja, doživljanja uspehov in osebne rasti ter možnost druženja z vrstniki. 
Prav tako se nam zdi pomembno posebno skrb nameniti nadarjenim, ki imajo pogosto težave 
pri izkazovanju svoje nadarjenosti in potrebujejo veliko spodbude tako vrtčevskega kot 
domačega okolja. 

Poseben pomen pripisujemo dokumentiranju in objavljanju primerov dobrih praks, tako na 
spletnih straneh vrtca in na eTwining portalu kot tudi v strokovnih revijah ali zbornikih ter 
sodelovanju na različnih posvetih in mednarodnih konferencah, saj to vpliva na prepoznavnost 
vrtca navzven, na profesionalni razvoj zaposlenih in ne nazadnje na razvoj stroke. Veliko 
bogastvo vrtca vidimo v organizaciji različnih prireditev, ki povezujejo vse otrokove 
pomembne odrasle ter krepijo sodelovanje, vzajemnost, spoštovanje in zaupanje, v izredno 
pestrem obogatitvenem programu v okviru izvedbenega kurikuluma, v raznolikih dodatnih 
dejavnostih ter v različnih projektih. 

Materialno osnovo za delo v vrtcu zagotavlja občinski proračun in soudeležba staršev, programi 
in projekti, ki jih izvajamo pa so opredeljeni v Letnem delovnem načrtu Vrtca Najdihojca,  ki 
ga vsako leto potrdi Svet zavoda Vrtca Najdihojca. 
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2. OBSEG IN ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA 
DELA 

 

Osnova za načrtovanje in izvajanje vseh programov v vrtcu je javnoveljavni program za 
predšolske otroke Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno 
izobraževanje 18. marca 1999. Prav tako sledimo predlaganim rešitvam in smernicam iz Bele 
knjige o vzgoji in izobraževanju v RS iz leta 2011. 

Vrtec zagotavlja staršem 6 - 9 urno varstvo, skladno s  14. členom Zakona o vrtcih. Poslovalni 
čas prilagajamo željam in potrebam staršev, pri čemer starši vsako leto v mesecu septembru 
preko ankete izrazijo svojo potrebo po poslovnem času vrtca.  

Vrtec posluje vse leto pet dni v tednu, od ponedeljka do petka. Izjeme so dislocirani oddelki, ki 
se v poletnih mesecih zaradi organizacije dela, manjše prisotnosti otrok in dopusta delavcev 
združujejo v matičnih hišah.. V šolskem letu 2021/22 je bila dežurna enota Čenča. Leto 2021 
ter pomlad leta 2022 je zaznamovala koronavirusna bolezen COVID-19. 

Otroci so se zjutraj zbirali v zbirnih igralnicah in se ločevali po posameznih igralnicah v skladu 
s številom otrok po posameznih skupinah. Pri tem smo upoštevali število otrok pri zbiranju, jih 
občasno beležili in zagotavljali optimalne pogoje otrokom in racionalno izrabo delovnega časa 
strokovnih delavcev. Večji del leta je organizacija dela potekala v obliki t.i. »mehurčkov« in 
skladno z usmeritvami NIJZ in MIZŠ. 

Staršem je bilo v skladu s sklepom MOL-a omogočeno uveljavljanje poletnih rezervacij za 
mesece junij, julij, avgust in september v skupnem trajanju najmanj en in največ dva meseca. 
V primeru, da imajo starši istočasno vključena v vrtec dva ali več otrok, lahko uveljavljajo 
rezervacijo le za starejšega otroka. Starši za čas rezervacije plačajo 30% njim določene višine 
cene programa.        

Starši so v skladu s sklepom MOL-a prav tako lahko uveljavljali tudi rezervacijo za otroke iz 
zdravstvenih razlogov (bolezen). Starši lahko zdravstveno rezervacijo uveljavljajo skozi vse 
leto, vendar najmanj za en in največ za dva meseca v koledarskem letu. V primeru zdravstvenih 
težav otroka, starši izpolnijo vlogo (na voljo na spletni strani vrtca) in priložijo potrdilo pediatra. 
Upravičenost vlogo za zdravstveno rezervacijo odobri MOL. 

V šol. letu 2021/2022 so enote poslovale: 

• Enota BIBA:   5:30 - 17:00  

• Oddelki Lek:   6:30 - 17:00 

• Oddelka Aeternia:  7:00 - 16:30  

• Enota ČENČA:  6:00 - 17:00 

• Enota PALČEK:  5:30 - 17:00  
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• Oddelka Kebetova:  7:30 - 16:30 (od 5:30 do 7:00 in od 16:30 do 17:00 je bilo 
združevanje v enoti Palček). 

• Vrtec Najdihojca deluje na šestih lokacijah in treh organizacijskih enotah:  

ime naslov telefon Vodja enote 

enota PALČEK Gorazdova ulica 6 01/ 5155920 Alenka Grošelj 

oddelka Kebetova Kebetova ulica 30 01/ 5141329 Alenka Grošelj 

enota BIBA Ljubeljska ulica 16 01/ 5057311 Mateja Ličen 

dislocirana oddelka 
Aeternia 

Gorazdova ulica 19 01/ 5055756 Mateja Ličen 

dislocirani oddelki 
LEK 

Ul. Alme Sedlar 30 01/ 5802317 Mateja Ličen 

enota ČENČA Lepodvorska ulica 5 01/ 4337340 Alenka Grošelj 

 

Zaposleni v šolskem letu 2021/22 

Uprava 

Ravnateljica Andreja Škvarč  
Pomočnica ravnateljice Mateja Ličen  
Pomočnica ravnateljice Alenka Grošelj 
Poslovna sekretarka Nina Klatzer 
Računovodkinja Nataša Košir 
Knjigovodkinja Maja Jakovljević 
Knjigovodkinja Mateja Božič 
Administratorka Vesna Avdič 

 

Drugi strokovni delavci 

Svetovalna delavka Ana Korošec 
Svetovalna delavka Božena Stritih 
Svetovalna delavka Maruša Demšar 
Izvajalki dodatne strokovne pomoči Brigita Ilovar, Ana Korošec, Lucija Rusl, Neža 

Krnel 
Fizioterapevtka Aksana Nastsiarenka 
OPZHR Marko Meglič 
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Strokovni delavci enote Palček 

Palček Vzgojitelj/ica Pomočnik/-ica vzgojiteljice 
Polži Beti Mešić Nataša Novak 
Miške Marija Berčič Sara Ceglar 
Ptički Ana Žehelj Tatjana Kovačič 
Pikapolonice Andreja Ferenc/ Mateja Podgorelec Klavdija Fortuna 
Račke Barbara Papež Renata Kararič 
Kužki Mateja Zore Janja Jagaš 
Metulji Anuška Balant Anica Pahor 
Muce Milena Gričar Sandra Mecilošek 
Petelini Tjaša Grozde Lara Lukanc 
Srne Mojca Gabrovšek Zuhra Delić 
Medvedi Monika Pene Urška Ostrc 
Sončki Janja Obal Tanja Tošić 
Žabe Urška Purkart Nina Majnik 
Veverice Nives Zabret Tjaša Hauptman 
Sočasnost  Irena Zamida 
  Silvana Gregorčič 0,5  
  Tjaša Hribar 
Spremljevalki  Klavdija Stele 
  Katja Komše 

 

Strokovni delavci enote Čenča 

Čenča Vzgojitelj/ica Pomočnik/-ica vzgojiteljice 
Mali princ Matic Škulj Irena Jeraj 
Polži Špela Kralj Saša Nagode 
Metulji Marjetka Perc Dragica Ljubišič 
Medvedi Aleksandra Pogačar Nina Starašinič 
Ptički Marjetka Pezdir Helena Markič 
Škrati Luka Isak Irena Vrhovec 
Ježi Jana Frančeškin Nika Kofler 
Kužki Klaudija Remškar Tina Blanka Balarin 
Zvezdice Aleksandra Vukolič Erika Dremelj 
Sončki Matejka Stepančič Iva Kosi 
Muce Nataša Frece Bernarda Potočnik Nučič 
Hruške Anita Štrumbelj Ban Nataša Brezovar 
Sočasnost  Tina Škof 
  Ines Bilbija/ Manca Kučinić/ Nataša 

Stopar 
spremljevalki  Sonja Karlo 
  Petra Jenko 

 

Strokovni delavci enote Biba 

Biba Vzgojiteljica Pomočnik/-ica vzgojiteljice 
Rože Štefanija Pavlic  Dominik Kontrec  
Metulji Anja Jakopič / Martina Marovšek Matejka Grabnar 
Sončki Ani Fajdiga Primož Krajnc 
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Račke Urška Pustovrh Aljoša Strnad 
Petelini Anastassia Felini Brstilo Tjaša Korbar Horvat 
Pikapolonice Tanja Podgoršek Staša Mazi 
Polžki Nika Žalec Aniko Nagy Keszeg 
Miške Daniela Gaser  Tina Kikelj 
Ribe Anica Birsa Dušica Urbanija 
Žabe Maja Salkić Rahela Butala 
Mucki Johana Abakumov Anamarija Prednik 
Kužki Renata Osolnik Sabina Fošnarič 
Medvedi Petra Cerar Iza Tajnšek 
Veverice Majda Ćehić Nina Janžekovič / Martina Čebela 
Ježi Urška Kozamernik  Lea Jana Pečar  
Sove Anica Demšar Barbara Gale 
Razvojni oddelki   
Zajčki Viktorija Šter Marjana Mušič 
Zmajčki Marija Volk Metka Pungerčar 
Lek   
Lunice Mira Dolenc  Rebeka Drobnič  
Zvezdice Maja Lavtar Sonja Sevšek 
Mavrice Alma Šušteršič Tatjana Kovačevič  
Aeternia   
Aeternia 1 Alenka Krajnc Dionea Todosovski 
Aeternia 2 Bianca Količ Maja Kramar 
Sočasnost   
  Maja Počkaj  
  Lena Hartman 
  Mojca Saša Koščak 
  Majda Strgar 
  Maja Podpečan 
  Marija Stadler 
Fizioterapevtka  Aksana Nastsiarenka 

 

Tehnični delavci 

Vodje kuhinj  3  
Biba Bojan Ferjan 
Palček  Ksenja Kos 
Čenča Slađana Babić 
Kuharji  8.5  

Biba Albina Zupančič 
 Paša Aksalić 
 David Vodišek 
Palček Zahirovič Elvedina 
 Senada Brizani 
 Uroš Smolej 
Čenča Jurij Česnik  
 Pina Omahne 
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Pomočniki kuharja 8  
Biba Adja Žagar 
 Radošljevič Spomenka 
 Sebina Alibabić 
 Balčinovič Zekija 
Palček Mirsada Šakušič 
 Mara Grgič  
Čenča Četiba Silič 
 Martina Mesner 
Čistilke 9  
Biba Elzina Frkatovič 
 Anja Gončin  
 Helena Marinčič 
Palček Radojka Damjanovič 
 Besima Kličič 
 Nives Pajk 
Čenča Savka Ristić 
 Ekrema Gerzić 
 Seliha Gerzić 
Šivilja 1 Dragojila Milanković 
Perice  
Biba Branka Kneževič 
 Milka Vidakovič 
Palček Lidija Sterle 
Čenča Irena Radošek 
Hišniki  
Biba Stojan Strnad 
Palček Jožef Ambrožič 
Čenča Matjaž Humar 

 

Zagotavljanje sočasnosti  

Za zagotavljanje sočasnosti v oddelkih smo pri pripravi predloga za sistemizacijo delovnih mest 
upoštevali poslovne čase enot, število oddelkov I. starostnega obdobja in kombiniranih 
oddelkov, 22 starejših delavcev s 30 leti delovne dobe, od tega najmanj 20 let v vzgoji in 
izobraževanju, ki imajo vzgojno delo v oddelku zmanjšano za 2 uri tedensko. Za zagotavljanje 
sočasnosti smo imeli zaposlenih 7.5 pomočnic vzgojiteljic na različnih lokacijah. 

Zaposleni invalidi  

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in na tej osnovi sprejeta vladna uredba nam določata kvoto 
zaposlenih invalidov. V šolskem letu 2020/21 smo imeli zaposlenih 11 invalidov (4 strokovnih 
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in 7 tehničnih delavcev). To so osebe, ki imajo zmanjšanje delovne obveznosti in/ali različne 
omejitve. 

Nadomeščanje odsotnih delavcev   

Odsotnosti strokovnih delavcev zaradi krajših bolniških odsotnosti (do 30 dni) smo nadomestili 
s študenti predšolske vzgoje in drugih družboslovnih smeri preko študentskega servisa. Daljše 
bolniške odsotnosti smo nadomeščali s prerazporeditvami znotraj vrtca in z novimi 
zaposlitvami. 

Odsotne čistilk smo nadomestili s prerazporeditvami znotraj kuhinj in pralnice in z 
opravljanjem storitev čiščenja preko čistilnega servisa ter s študenti, manjkajoče delavce v 
kuhinjah smo nadomestili s prerazporeditvami znotraj kuhinj in pralnice ter s študenti. 

Spremembe pri razporeditvi strokovnih delavcev so nastale zaradi daljših bolniških odsotnosti 
ali zaradi odhoda na porodniški dopust. 

V poletnih mesecih smo odsotnost strokovnih delavk zaradi koriščenja dopustov nadomeščali 
s študenti predšolske vzgoje in drugih družboslovnih smeri. 

 

 Oblikovanje oddelkov in število otrok  

 
Iz spodnjih tabel je razvidno število otrok v vrtcu Najdihojca v šolskem letu 2021/22 po 
posameznih enotah ter glede na oddelke 1. in 2. starostnega obdobja in kombinirane oddelke. 
V letošnjem šolskem letu smo imeli 20 oddelkov 1. starostnega obdobja; 22 oddelkov 2. 
starostnega obdobja; 5 kombiniranih oddelkov in 2 oddelka s prilagojenim programom. Stanje 
števila vključenih otrok je podano na dan 31. 5. 2021. Sprejem in podpis pogodb poteka celo 
šolsko leto, zato se tudi število otrok v skupinah spreminja. V posameznih skupinah je normativ 
nižji zaradi vključenosti otrok z odločbo o usmeritvi oz. zapisnikom MDT tima. 
 

PALČEK STRUKTURA STAROSTNA SKUPINA ŠT. OTROK 

POLŽI homogeni 1-2 14 

MIŠKE homogeni 1-2 14 

PTIČKI homogeni 1-2 13 

PIKAPOLONICE homogeni 1-2 14 

RAČKE homogeni 2-3 14 

KUŽKI homogeni 2-3 11 

SONČKI homogeni 2-3 14 

METULJI heterogeni 3-5 21 

MUCE homogeni 4-5 21 

PETELINI homogeni 5-6 23 
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SRNE homogeni 5-6 23 

MEDVEDI kombinirani 2-4 17 

ŽABICE homogeni 3-4 17 

VEVERICE heterogeni 3-5 20 

SKUPAJ PALČEK 236 

 
 

BIBA STRUKTURA STAROSTNA SKUPINA ŠT. OTROK 

LEK-LUNICE homogeni 1-2 14 

LEK-ZVEZDICE kombinirani 2-4 16 

LEK-MAVRICE heterogeni 3-6 18 

SOVE heterogeni 4-6 20 

MEDVEDI heterogeni 3-5 19 

ŽABE heterogeni 3-5 17 

RIBICE homogeni 5-6 21 

PIKAPOLONICE kombinirani 2-4 18 

PETELINI heterogeni 1-3 12 

SONČKI homogeni 1-2 14 

RAČKE homogeni 2-3 14 

ROŽE homogeni 1-2 14 

METULJI homogeni 1-2 14 

MIŠKE homogeni 2-3 12 

POLŽI homogeni 2-3 14 

AETERNIA 1  heterogeni 3-6 17 

AETERNIA 2  heterogeni 3-6 17 

RO ZAJČKI razvojni 1-6 6 

RO ZMAJČKI razvojni 1-6 5 

VEVERICE heterogeni 4-6 18 

JEŽI heterogeni 4-6 17 

MUCE  kombinirani 2-4 17 

KUŽKI  kombinirani 2-4 17 

SKUPAJ BIBA 351 
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ČENČA STRUKTURA STAROSTNA SKUPINA ŠT. OTROK 

MALI PRINC heterogeni 3-6 21 

POLŽI homogeni 4-5 23 

METULJI homogeni 3-4 18 

MEDVEDI heterogeni 4-6 22 

PTIČKI homogeni 3-4 19 

ŠKRATI homogeni 5-6 22 

JEŽI homogeni 5-6 23 

KUŽKI homogeni 1-2 14 

ZVEZDICE homogeni 2-3 14 

SONČKI homogeni 2-3 13 

MUCE homogeni 1-2 14 

HRUŠKE homogeni 2-3 14 

SKUPAJ ČENČA 217 

 
SKUPAJ VRTEC OTROK 804 

 
Legenda: oddelki 1. starostnega obdobja; kombiniran oddelek; oddelek 2. starostnega obdobja; 
 
V vseh oddelkih je bilo vključenih 804 otrok, od tega 271 otrok prvega in 437 otrok drugega 
starostnega obdobja, v kombiniranih oddelkih 85 otrok ter v dveh razvojnih oddelkih 11 otrok. 
 
Vpis otrok 
 
Vloge za vois otrok v vrtec smo sprejemali preko celega leta. Javni vpis v vrtce na območju 
MOL je potekal od 1. 3. do 15. 3. 2022. Po končanem javnem vpisu za šolsko leto 2022/23 smo 
prejeli 178 vlog: 
 
• 1. starostno obdobje: 158 vlog, 
• 2. starostno obdobje: 17 vlog, 
• prilagojeni program v razvojnem oddelku: 3 vloge. 
 
Komisija za sprejem otrok se je sestala 4. 4. 2022 in točkovala vloge ter oblikovala prednostni 
vrstni red za otroke 1. in 2. starostnega obdobja ter za prilagojeni program. Po zaključeni 
komisiji smo sprejeli 136 otrok 1. starostnega obdobja, 17 otrok 2. starostnega obdobja in 3 
otroke za prilagojeni program. Na prosta mesta vse šolsko leto vpisujemo otroke iz Centralnega 
čakalnega seznama. 
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Prejete vloge v šolskih letih 2017/18, 2018/19, 2019/20 in 2021/22, za naslednje šolsko leto 
 

Starostno 
obdobje 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

1. starostno 
obdobje 

154 173 155 156 158 

2. starostno 
obdobje 

21 37 18 32 17 

Prilagojeni 
program 

2 1 4 1 3 

Skupaj 177 211 177 189 178 

 
Število vpisanih otrok v vrtec Najdihojca v posameznem šolskem letu 
 

Šolsko leto Število vključenih otrok 
2017/18 818 
2018/19 810 
2019/20 802 
2020/21 784 
2021/22 803 

 
V šolskem letu 2021/22 je bilo na dan, 31. 5. 2021, v vrtec vključenih 803 otrok. 
 
Novosprejeti otroci po starostnih obdobjih za šolsko leto 2018/19, 2019/20, 2020/21, 
2021/22 in 2022/23 
 

Za šolsko 
leto 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

1. starostno 
obdobje 

131 158 137 138 136 

2. starostno 
obdobje 

21 18 18 32 17 

Prilagojeni 
program 

2 1 4 1 3 

Skupaj  154 177 159 171 156 
 
 

Dnevna rutina 

Okvirni dnevni red dela v oddelkih: 

• Okvirni dnevni red  za otroke stare od 1 do 3 let: 

Od 5.30 do 8.00 ure zbiranje, igra, počitek, nega / od 8.00 do 9.00 ure priprava na zajtrk, zajtrk 
/ od 9.00 do 11.30 ure različne načrtovane dejavnosti, malica, igra, bivanje na prostem  / od 
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11.30 do 12.15 ure priprava na kosilo, kosilo / od 12.30 do 13.30 ure počitek in umirjene 
dejavnosti/ od 13.30 do 17.00 ure nega, malica, igra, odhajanje otrok domov 

• Okvirni dnevni red za otroke stare od 3 do 6 let: 

Od 5.30  do 8.00 ure zbiranje, igra / od 8.00 do 9.00 ure priprava na zajtrk, zajtrk / od 9.00 do 
11.45 usmerjene  dejavnosti, malica, igra, bivanje na prostem / od 11.45 do 12.30 ure priprava 
na kosilo, kosilo / od 12.30 do 13.30 ure počitek in umirjene dejavnosti / od 13.30 do 17.00 
malica, igra, odhajanje otrok domov. 

 

 

ČASOVNICA 

 

DEJAVNOST 

 

OPIS DEJAVNOSTI 

BIBA: 5.30 – 9.00 

Lek:  6.30 – 9.00 

Aeternia: 7.00 – 9.00 

ČENČA:  6.00 - 9.00 

PALČEK: 5:30 – 9.00 

Kebetova 7:00 – 9.00 

Sprejem otrok ob prihodu v vrtec, 
prosta igra po želji otrok (igralni 
kotički, družabne igre, kocke,…). 

 

 

Skrb za osebno higieno, zajtrk. 

Prihod otrok v vrtec je pogojen s potrebami staršev. Večina 
otrok pride v vrtec v času zajtrka, med 8. in 9. uro. Čas pred 
zajtrkom je namenjen osebnemu stiku z otrokom, igram po 
želji in stiku s starši. 

 

 

 

 

 

9.00 – 11.15 (11.30) 

 

 

 

 

Vodene dejavnosti v skladu z 
veljavnim kurikulom. 

Bivanje na prostem. 

Po zajtrku se prepletajo različne načrtovane dejavnosti, kjer 
so otroci vključeni v proces ustvarjanja, raziskovanja, 
iskanja različnih strategij, reševanja problemov, gibalne 
aktivnosti v različnih prostorih vrtca (telovadnica, hodniki, 
stopnišča) oz. zunaj vrtca (igrišče, sprehodi, izleti, obisk 
kulturnih ustanov, gledališča). Vzgojno delo v vrtcu poteka 
ves dan. 

 

 

 

 

 

 

 

11.15(11.45)-12.00 
(12.15) 

 

 

 

 

 

 

 

Priprava na kosilo, kosilo. 

Pred kosilom, med 11.15 in 12. uro – odvisno od starosti 
otrok, se otroci uredijo in pripravijo prostor za kosilo. Pri 
prehrani upoštevamo potrebe družin, diete. Otrokom iz 
skupin Aeternia v enoti Biba in skupine Mali Princ v enoti 
Čenča je na voljo lakto-ovo vegetarijanska prehrana. Preko 
celega dne je otrokom na voljo pijača.  

Počitek in hranjenje sta posebej pomembna elementa dnevne 
rutine, saj sta močno vezana na čustven odnos otroka do 
doma in njegov občutek varnosti v drugem okolju. 

Ob posameznih elementih dnevne rutine otroke spodbujamo 
k samostojnosti, skrbi za lastno urejenost, sodelovanju pri 
procesu ureditve prostora ter jih navajamo na prehranjevalno 
kulturo in zdrave prehranjevalne navade.  

  Po kosilu je čas počitka. Otroci se umirijo ob poslušanju 
pravljic, glasbe oz. čas umirjene igre. 
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12.30 – 13.30 Počitek. To je čas poslušanja in prebiranja pravljic, tihih iger, 
poslušanja glasbe in igranja družabnih iger. Večina otrok v 
tem času zaspi, ostalim otrokom pa omogočamo različne 
dejavnosti v ali izven igralnice. 

 

14.00 – 17.00 

 

Malica, popoldanske dejavnosti, 
odhod otrok domov. 

Popoldanska malica, ki jo lahko otrok, če želi, odnese 
domov. Popoldanske dejavnosti, igre po želje otrok.  

Odhod otrok domov. 

 

 

3. URESNIČEVANJE PROGRAMA IN DELA VRTCA 
 

3.1   Osnove za uresničevanje programa in dela vrtca 

 

V Vrtcu Najdihojca izvajamo dnevni program vzgoje in izobraževanja za otroke stare od enega 
do šestega leta starosti, prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami (razvojni oddelki) 
in individualizirane programe za pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so integrirani v 
redne oddelke. 

Načrtovanje in izvajanje programa poteka po Kurikulu za vrtce – nacionalni program, ki ga je 
sprejel strokovni svet RS za splošno izobraževanje v Ljubljani 18. 3. 1999. Razdeljen je na dve 
starostni obdobji, in sicer za otroke od 1 do 3 leta starosti in od 3 do 6 leta starosti, opredeljeni 
cilji pa preko šestih področij dejavnosti zajemajo celoten spekter otrokovega razvoja. 

Temeljni dokument, s katerim vrtec skupaj z lokalno skupnostjo zagotavlja sistematično 
uresničevanje ciljev in nalog, je letni delovni načrt vrtca. V njem vrtec določi obseg, vsebino in 
organizacijo vzgojno izobraževalnega dela in pogoje za njegovo uresničitev. 

Dosežke spremljajo ravnatelj, strokovni organi in organi upravljanja; nosilci posameznih nalog 
sproti, v celoti pa ob zaključku šolskega leta. 

 

3.2   Vizija, poslanstvo in cilji  

 

Delovanje Vrtca Najdihojca temelji na vrednotah, kurikulumu za vrtce in veljavni zakonodaji, 
kar je ob sprejeti viziji vrtca in poslanstvu, izhodišče razvojnim ciljem in strategijam vrtca, ki 
vodijo k večji kvaliteti dela s predšolskimi otroki. 
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Nadaljujemo s svojo vizijo, da bomo postali najprodornejši iskalci izvirnih idej za otroke 
prihodnosti.Vrtec je najbolj varno in spodbudno okolje za otroke, ki poleg varstva nudi aktivno 
učenje s stalno interakcijo med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. Vrtec je 
najljubši prostor za igro otrok, vsi zaposleni pa avtonomno in kompetentno skupaj ustvarjamo 
pogoje za kvalitetno življenje in bivanje vseh otrok v vrtcu, tako da smo ustvarjalni pri 
oblikovanju in izvajanju programov v okviru ciljev in načel predšolske vzgoje. 

Temeljne vrednote, za katere se vrtec zavzema, so: odgovornost, srčnost, sodelovanje, 
ustvarjalnost, pogum. 

Dobrobit otroka nam predstavlja najvišjo vrednoto, na kateri temeljijo in so ji  podrejene vse 
ostale vrednote. Te vrednote so: 

§ upoštevanje in spoštovanje otrokovih pravic, 

§ kakovostno izvajanje kurikula – smiselne dejavnosti, spremljanje otrokovega in 
vzgojiteljevega razvoja, 

§ razvijanje programov – spoštovanje različnosti, drugačnosti, partnersko sodelovanje s 
starši, 

§ koncept vseživljenjskega učenja – profesionalni in osebni razvoj zaposlenih. 

Temeljni cilji delovanja vrtca so otrokom in njihovim staršem prijazen vrtec, ki ima odlično 
organizacijo dela in sodobno izvedbo vzgojno učnih vsebin po meri otroka. Življenje in delo v 
vrtcu je zasnovano na medsebojni odgovornosti, sodelovanju in razvijanju kulture dialoga z 
ožjo in širšo okolico, ki otrokom omogoča uspešno ter aktivno učenje spretnosti in sposobnosti, 
ki jim bodo v pomoč skozi celo življenje ter uspešno primarno socializacijo. V varnem in 
čustveno toplem okolju vrtca otrokom preko igre nudimo različne vzgojne in učne aktivnosti, 
ki so strokovno načrtovane, izvajane in ovrednotene, naša želja pa je, da vrtec otrokom ostane 
v najlepšem spominu. 

Skozi različne programe vzgojnega dela smo uresničevali naslednja načela: 

• demokratičnosti in pluralizma, 

• odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strok. delavcev v 
vrtcu, 

• enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma, 

• omogočanja izbire in drugačnosti, 

• spoštovanja zasebnosti in intimnosti, 

• uravnoteženosti, 

• strokovne utemeljenosti kurikula, 

• horizontalne in vertikalne povezanosti oz. kontinuitete, 

• sodelovanja s starši, 
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• sodelovanja z okoljem, 

• timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja, 

• kritičnega vrednotenja (evalvacije), 

• razvojno procesnega pristopa, 

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

 

Vzgojno-izobraževalni cilji vrtca so bili: 

• prizadevali smo si za kakovost neposrednega dela z otroki in usvajanje uporabnega 
znanja, 

• spodbujali in negovali smo spoštljiv in odgovoren odnos do sočloveka, 

• otroke smo vzgajali za medsebojno strpnost, spoštovanje različnosti in človekovih 
pravic ter razvijali kompetence za življenje v demokratični družbi, 

• prizadevali smo za dobre medsebojne odnose med vsemi udeleženci v interakcijskem 
trikotniku vzgojitelj-otrok-starši, 

• prizadevali smo si za raznoliko in učinkovito sodelovanje s starši, 

• vrtec se je trudil prisluhniti potrebam staršev, 

• prizadevali smo si za razvoj sposobnosti vsakega posameznika, 

• otroke smo učili iskati informacije v različnih virih in jih kritično presojati, 

• stremeli smo k odprtosti vrtca za novosti, 

• povezovali smo se z vrtci in drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v ožjem in širšem 
okolju (sodelovanje v projektih, izmenjava informacij, primerov dobre prakse), 

• stremeli smo k vseživljenjskemu izobraževanju strokovnih delavcev, 

• razvijali in negovali smo ekološko zavest otrok in staršev, 

• otroke in starše smo ozaveščali glede zdravega načina življenja, 

• otrokom smo ponujali ekološko in lokalno pridelano hrano, 

• spoznavali smo življenje naših prednikov in negovali dediščino kraja, v katerem živimo, 
za prihodnje generacije, 

• nadaljevali smo z izvajanjem samoevalvacije zavoda in tako spodbujali h kritičnosti do 
lastnega dela. 

Značilnosti in prednosti Vrtca Najdihojca: 

• strokovnost in sodobni pristopi pri delu s predšolskimi otroki, 

• utečeno in vzajemno sodelovanje z občino ustanoviteljico, odprtosti in pripravljenosti 
vrtca za sodelovanje z ustanovami, društvi in posamezniki v občini in zunaj nje, 
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• utečeno sodelovanje z ustanovami, ki izobražujejo delavce za področje predšolske 
vzgoje, 

• ustrezni prostorski in materialni pogoji za delo, 

• dejavno vključevanju otrok in staršev v vzgojno-izobraževalno delo, 

• timsko sodelovanje, 

• odprtost za novosti na predšolskem področju in uporaba sodobnih pedagoških pristopov 
v praksi, sistematičnem vključevanju vrtca v projekte, ki ponujajo nadgradnjo znanja 
strokovnih delavcev in bogatijo neposredno delo v oddelkih, 

• povezovanje s Šolo za ravnatelje, Skupnostjo vrtcev, Zavodom za šolstvo, Pedagoškim 
inštitutom, osnovnimi šolami v Šiški, srednjimi šolami in gimnazijami (Srednja 
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Srednja zdravstvena šola Ljubljana), 
univerzami (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Univerza na Primorskem, 
Pedagoška fakulteta Koper, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru) in ustanovami 
za izobraževanje odraslih, 

• sodelovanje z ožjim in širšim okoljem (povezovanje v mreže, sodelovanje z vzgojno-
izobraževalnimi zavodi v Sloveniji in tujini), 

• poznavanje različnih pristopov na področju predšolske pedagogike (Montessori, 
Reggio), 

• vključevanje v organizacijo in izvedbo prireditev, razstav in dogodkov v lokalnem 
okolju (npr. prireditve v tednu otroka, Šport in špas), 

• izvajanje praktičnega usposabljanja za bodoče strokovne delavce, 

• vegetarijanski oddelki, 

• vljudnost, strpnost in prijaznost osebja vrtca. 

 

 

3.3  Prednostne naloge  

 

Ocena realizacije temeljnih ciljev predšolske vzgoje    

 
Temeljni cilji predšolske vzgoje so: 

• razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,  
• razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v  

skupinah,  
• razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 

izražanja,  
• negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja,  
• spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora,  
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• spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,  
• posredovanje znanj z različnih področjih znanosti in iz vsakodnevnega življenja,  
• spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in   
• razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

 
Poleg temeljnih ciljev smo uresničevali tudi naslednje usmeritve: 

• ustvarjanje pozitivne klime in sproščenih medsebojnih odnosov med sodelavci vrtca, 
• aktivno sodelovanje in odgovornost zaposlenih in staršev za boljše počutje otrok v 

vrtcu, 
• bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke, 
• oblikovanje ustreznih pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 

(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno okolje, svetovni nazor, narodno 
pripadnost, telesno in duševno konstitucijo), 

• dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter otroki in odraslimi v vrtcu, 
• večja avtonomnost in strokovnost strokovnih delavcev, 
• izboljšanje in povečanje virov za komunikacijo ter splošno informiranost v vrtcu, 
• povečanje pomena sodelovanja vrtca s starši, 
• povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja v vrtcu, 
• spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje 

pa tudi branja in pisanja, 
• spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, 
• razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja ter 

izražanja. 
 
Prednostna naloga vrtca je bila obdržati doseženo kakovost pedagoškega dela ob istočasnem 
udejanjanju novih možnosti sodelovanja izobraževanja in dela, prednostni cilj pa je bil 
zagotavljanje varnih pogojev bivanja in obladovanje tveganj v povezavi s koronavirusno 
boleznijo 19, obvladovanje stresa na delovnem mestu, krepitev dobre prakse varovanje in 
krepitev zdravja ter obravnave neustreznih ravnanj v vrtcu. Izhajajoč iz samoevalvacijskega 
poročila, analize vprašalnikov za zaposlene in starše, analize in evalvacije rednih letnih 
razgovorov so ugotovitve ob zaključku šolskega leta pozitivne in spodbudne. 

Cilje smo uresničevali preko izvedbenega kurikula, prepleta spontanih in načrtovanih 
dejavnosti in dnevne rutine, kjer so otroci pridobivali znanja, spretnosti in veščine, ki jim 
pomagajo v vsakdanjem življenju izkoristiti priložnosti, ki se jim ponujajo. 
 
Kratkoročne cilje smo operacionalizirali v letnem delovnem načrtu (LDN) z namenskimi 
projekti, dejavnostmi ali drugimi aktivnostmi. Preko njih smo sledili viziji, poslanstvu in 
vrednotam vrtca. 
 
Področja Kurikuluma za vrtce 

• Gibanje 
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Cilj: omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

Spodbujali smo zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, otrokom smo 
omogočali, da spoznajo in razvijajo svoje gibalne sposobnosti, pridobivajo zaupanje v svoje 
telo, ustvarjajo osnovne gibalne koncepte, postopno spoznavajo in osvajajo osnovne prvine 
različnih športnih zvrsti, spoznavajo pomen sodelovanja ter spoštovanje in upoštevanje 
različnosti. 

• Jezik 

Cilj: jezik kot objekt igre in sporazumevanja. 

Otroke smo učili zavedanja obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur, 
vzpodbujali smo poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, omogočali doživljanje in 
spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, razvijali smo jezik z vidika moralno-etične 
dimenzije, spodbujali ustvarjalnost, razvijali neverbalne komunikacijske spretnosti, spodbujali 
jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija…), spoznavali smo 
simbole pisnega jezika ter omogočali doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega 
jezika. 

• Umetnost  

Cilj: doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

Razvijali smo estetsko zaznavanje in umetniško predstavljivost, spoznavali posamezne 
umetnostne zvrsti, razvijali izražanje in komuniciranje z umetnostjo, razvijali ustvarjalnost in 
specifične umetniške sposobnosti ter osnovno pismenost na vseh umetnostnih področjih. 

• Družba 

Cilj: doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in 
vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno  konstitucijo, nacionalno pripadnost, 
kulturno poreklo, veroizpoved… 

Spoznavali smo samega sebe in druge ljudi, oblikovali osnovne življenjske navade in 
spoznavali razlike med življenjskimi navadami naše in drugih kultur ter med različnimi 
družbenimi skupinami; spoznavali ožje in širše družbeno in kulturno okolje ter medkulturne in 
druge razlike, spodbujali občutljivost za etično dimenzijo različnosti, oblikovali osnove za 
dojemanje zgodovinskih sprememb; omogočali spoznavanje, da se ljudje in okolje, družba in 
kultura v času spreminjajo; ustvarjali možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami; 
seznanjali jih bomo z varnim načinom življenja. 

• Narava 

Cilj: doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, .povezanosti, stalnem 
spreminjanju in estetskih razsežnostih. 

Razvijali smo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave, spoznavali 
svoje telo, življenjski ciklus ter zdrav in varen načina življenja, spoznavali snovi, prostor, čas, 
zvok in svetlobo, spoznavali tehnične predmete in razvijali spretnosti na področju tehnike in 
tehnologije, razvijali različne pristope pri spoznavanju narave. 
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• Matematika  

Cilj: seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju. 

Razvijali smo matematično izražanje, matematično mišljenje, matematične spretnosti in 
doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

 

Dnevna rutina 

Poleg šestih osnovnih področij dejavnosti je zelo pomembna tudi dnevna rutina, ki poteka ves 
čas otrokovega bivanja v vrtcu. Spremljajoče dejavnosti so otroku v veliko podporo in 
predvsem krepijo razumevanje vsakodnevnih procesov, katerim je otrok izpostavljen. Vsekakor 
pa je priložnost in naloga strokovnih delavcev vrtca, da preko teh aktivnosti prepoznavajo, jih 
sami gojijo in pri otrocih krepijo splošne družbeno sprejete vrednote in etična ravnanja. 

• Prihodi in odhodi  

Cilj: Spoznavanje vrtca kot celote, druženje z otroki različnih starosti, socialna bogatitev in 
racionalna organiziranost dela v vrtcu. 

Ob jutranjem in popoldanskem združevanju so otroci spoznavali vrstnike drugih oddelkov, se 
socialno bogatili, se učili od starejših otrok, razvijali skrb za mlajše in spoznavali še druge 
prostore vrtca in druge vzgojitelje.  

• Počitek   

Cilj: Zagotavljanje otrokovih potreb po počitku in zavedanja svojega bioritma.  

Počitek je bil organiziran v vseh igralnicah za vse otroke, vendar so otroci sami  izbirali dolžino 
počitka v skladu s svojimi individualnimi potrebami. Strokovni delavci so za otroke, ki niso 
počivali ali so počivali krajši čas, pripravljali mirne dejavnosti in prostor temu ustrezno 
priredili. V času aktivnega počitka smo za otroke pripravili tudi dejavnost Pravljična joga. 

• Hranjenje  
Cilj: Uresničevanje otrokovih potreb po zdravi prehrani ter navajanje na samostojno,  kulturno 
in pestro prehranjevanje. 

Otroci so zajtrk in kosilo uživali skupaj, mize so bile temu primerno urejene, otroci so imeli 
možnost odločanja o količini prejete hrane in dolžini prehranjevanja. Vzpodbujali smo jih k 
pitju vode ter k uživanju sadja in zelenjave. Pri hranjenju smo otroke spodbujali k čim večji 
samostojnosti, pomagali so pri pripravi prostora, pribora, pri postrežbi in samostojnemu 
nalaganju hrane. Po obrokih so otroci za sabo pospravili pribor in pomagali pri čiščenju 
prostora.  

• Bivanje na prostem  
Cilj: Omogočanje zdravega telesnega in duševnega razvoja otrok. 

Čim pogosteje smo z otroki bivali na prostem, jim s tem omogočali zdrav način življenja ter 
pestro telesno aktivnost. Posluževali smo se sprostitvenih minutk na prostem, gibanja po 
različnih terenih, gibanja v naravi, aktivnosti na igriščih, vzpodbujali gibalne spretnosti in 
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izvajali usmerjene dejavnosti na svežem zraku. Otroke smo popeljali ven tudi ob manj ugodnih 
vremenskih razmerah (v dežju, v snegu, v mrazu, v megli), pri tem pa skrbno pazili na dobro 
počutje otrok in prilagajali dolžino bivanja na prostem.  

• Prehodi med dejavnostmi in nega  
Cilj: Navajanje na samostojnost in odgovornost ob  upoštevanju individualnih različnosti. 

Otroke smo spodbujali k samostojnosti pri skrbi za čistočo in urejenost prostorov. Navajali smo 
jih na skrb za svoje telo in telesne potrebe, telesno čistočo, pri oblačenju in obuvanju pa smo 
jim omogočali dovolj časa za samostojno urejanje in privzgajali odgovorno ravnanje do sebe in 
drugih. Med pripravljenimi dejavnostmi so lahko otroci samostojno izbirali glede na njihove 
želje, interese in se odločali o trajanju izbrane aktivnosti. Pri najmlajših smo skrbeli, da so otroci 
čisti, previti in zadovoljni,  pri starejših pa vzpodbujali, da opravljajo svoje fiziološke potrebe 
v skladu z njihovimi individualnimi potrebami.  

Opazovali smo izvajanje posameznih področij dejavnosti, elemente dnevne rutine, medsebojno 
povezovanje in prepletanje ter ugotavljali skladnost izvajanja dejavnosti z zastavljenimi cilji.  
Dejavnosti so spremljale ravnateljica in pomočnici ravnateljice, napovedano v skladu z načrtom 
hospitacij in nenapovedano ob različnem času ter ob različnih priložnostih. Zabeležke in 
zapisniki so shranjeni v mapi hospitacije in se uporabljajo pri individualnih pogovorih. 

 
Načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti: 

• Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev so načrtovali, izvajali in evalvirali vzgojno delo 
svojega oddelka skladno z načeli in cilji Kurikula za vrtce in Letnim delovnim načrtom 
vrtca / enote/ oddelka, s starši so sodelovali pri organiziranju življenja in dela v vrtcu, 
sodelovali s strokovnimi in vodstvenimi delavci. Življenje in delo v svojem oddelku so 
načrtovali na osnovi kurikula, teoretičnih izhodišč o razvojnih značilnostih in 
individualnih posebnostih otrok, specifičnosti učenja v določenem obdobju in skladno 
z značilnostmi konkretnega okolja. S pomočjo samoocenitvenega vprašalnika in 
evalvacije kolegialne hospitacije so izvedeno vzgojno delo kritično evalvirali, kar bo 
podlaga in izhodišče za nadaljnje načrtovanje. 

• Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev so vzgojno delo načrtovali v parih ali timsko po 
izvedenem tematskem sklopu / projektu / didaktični enoti. Vodje oddelkov so odgovorni 
za strokovno delo, o katerem so vodili tudi  ustrezno dokumentacijo.  

• Načrtovano delo je potekalo po kotičkih, ali po pripravljenih delavnicah oz. preko 
materialov za individualno delo, ki so omogočali uravnotežen razvoj in učenje na vseh 
področjih dejavnosti, otroci pa so imeli možnost izbire med ponujenimi dejavnostmi. 
Delo sta organizirala in izvajala oba strokovna delavca. 

• Dnevno sta vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, tudi skupaj z otroki, evalvirala delo in na 
podlagi evalvacije načrtovala delo za prihodnji dan v sklopu širšega načrtovanega 
sklopa ali projekta. 
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• Strokovni delavci v oddelku so delo načrtovali tudi skladno z opazovanji otrok in 
spremljanjem njihovega razvoja, o čemer so vodili ustrezno dokumentacijo. Otrokova 
osebna mapa služi kot pomoč pri poglobljenem pogovoru s starši na pogovornih urah. 

• Delavci so timsko načrtovali skupne dejavnosti in projekte v svoji enoti pa tudi med 
enotami, kadar je bilo zaradi vsebine dela to potrebno. Za projektno delo je vodja 
projekta vodil mapo projekta, iz katere je razviden potek dela, dosežki in uresničevanje 
zastavljenih ciljev.  

Svetovalno delo in individualna pomoč otrokom s posebnimi potrebami: 

• Svetovalni delavki sta spremljali delo v oddelkih, otroke v skupinah in svetovali 
strokovnim delavcem, posebej tam, kjer so nastopale težave ali so nanje opozarjali 
strokovni delavci. O težavah sta se pogovorili s strokovnimi delavci, po potrebi pa tudi 
s starši in jim svetovali ustrezne pristope za njihovo odpravo. Za otroke, pri katerih so 
se kazale vedenjske, socialne, gibalne, komunikacijske, razvojne, funkcionalne ali 
druge podobne težave, sta skupaj s starši ob njihovem pisnem pristanku ter v dogovoru 
z vzgojiteljicami teh otrok izdelali načrt spremljanja in postopkov za odpravljanje težav, 
oz. sta svetovali ustrezne pristope, skrbeli za izvajanje  aktivnosti po izdelanem načrtu 
in skupaj s starši, vzgojitelji in izvajalci individualne pomoči evalvirali uspešnost dela.  

• Nudili sta pomoč otrokom in staršem pri uvajanju otrok v vrtec, se po potrebi 
udeleževali roditeljskih sestankov in pogovornih ur ter po potrebi individualno svetovali 
staršem. 

• Pripravili in izvedli sta predavanje za starše novincev z naslovom »Prvič v vrtec« in 
različna druga predavanja v okviru izobraževanj za starše, organizirali predavanja za 
starše v okviru programa »Šola za starše«, strokovne članke pa sta objavljali na spletni 
strani vrtca. 

• Pripravljali sta individualizirane programe, skrbeli za nemoteno izvajanje individualnih 
pomoči drugih strokovnih sodelavcev, zagotavljali spremljavo in evalvacijo, vključevali 
starše, vodili osebne mape otrok s posebnimi potrebami in sodelovali z ustreznimi 
institucijami za usmerjanje in spremljanje teh otrok.  

• Skrbeli sta za sprejem otrok v vrtec in za oblikovanje skupin za naslednje šolsko leto. 

• Specialna pedagoginja in fizioterapevtka sta izvajali individualno pomoč otrokom s 
posebnimi potrebami skladno z odločbami o usmeritvi, sodelovali z drugimi 
strokovnimi delavci vrtca in sodelovali na timskih srečanjih za spremljavo 
individualiziranega programa. Svoje delo sta sproti dokumentirali. 

 

Programi izvajanja individualne pomoči otrokom s posebnimi potrebami in prilagojen 
program za otroke s posebnimi potrebami (razvojni oddelki) 

CILJ: Zagotavljati pomoč otrokom s posebnimi potrebami v skladu z njihovimi posebnostmi in 
individualnimi značilnostmi za doseganje optimalnega razvoja in napredka.  
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•        V letošnjem šolskem letu smo imeli v oddelke integriranih petinindvajset otrok s 
posebnimi potrebami, od teh jih je bilo dvanajst v postopku usmerjanja.  

•        V enoto Palček je bilo vključenih osem otrok, osem v enoti Biba, devet v enoti 
Čenča.  Vsi otroci, ki jim je po odločbi dodeljena pomoč specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga, so dobili pomoč ustreznega strokovnjaka. Otroke v 
razvojnih oddelkih vodita specialni pedagoginji, s čimer je zanje zagotovljena ustrezna 
obravnava. 

• Vsem otrokom s posebnimi potrebami je zagotovljena individualna pomoč v skladu z 
odločbo o usmeritvi in individualiziranim programom dela.   

• Za vse otroke s posebnimi potrebami je bila imenovana strokovna skupina vrtca za 
pripravo, spremljanje in evalvacijo otrokovega napredka in razvoja, ki se je  sestala 
trikrat v šolskem letu in sicer v začetku leta ob sprejemanju programa dela, ob polletju 
ob delni evalvaciji in na koncu ob evalvaciji opravljenega dela in smernicah za naprej, 
po potrebi pa se je sestajala tudi večkrat.  

• Osebno mapo otrok sta ob stalnem sodelovanju strokovnih delavcev oddelkov in 
strokovnjakov za izvajanje pomoči urejali svetovalni delavki, skrbeli sta tudi za 
izvajanje nemotenega izvajanja individualne pomoči, sklicevanje in zasedanje skupin, 
pisanje zapisnikov in poročil. 

Uresničevanje programov za pomoč otrokom s posebnimi potrebami sta spremljali pomočnici 
ravnateljice. Preverjala sta izdelavo individualiziranih načrtov, skladnost dela z načrti, 
beleženje opravljenega dela in sodelovanje s starši. Dvakrat letno sta pregledali izpolnjevanje 
osebnih map in skladnost varovanja osebnih podatkov s Pravilnikom o varovanju osebnih 
podatkov. Ugotovitve sta sproti beležili in jih sproti posredovala izvajalcem individualnih 
pomoči ter svetovalni delavki.  

 

3.4 Razvojna naloga 

 
CILJ: Posodabljati postopke in načine dela v skladu z najnovejšimi standardi za zagotavljanje 
večje kakovosti  predšolske vzgoje in uvajati inovativne pristope pri vzgojno izobraževalnem 
delu. 

 

3.4.1 Obvladovanje stresa in celosten pristop k dobremu počutju v vrtcu 
 

Velike spremembe, ki so se  zgodile v zadnjem obdobju, so pustile svoj pečat na delovanju 
vzgojno-izobraževalnih zavodov. Časa za pripravo na takšne spremembe ni bilo, vse se je 
zgodilo »čez noč« in učiti se je bilo treba zelo hitro, novi načini dela so prinesli veliko  novih 
situacij, stisk, strahov in nemoči. Vse to se je odrazilo tako v kvaliteti dela kot v samem počutju 
zaposlenih. Klima se je spremenila, najbolj pa se je spremenilo delovno okolje. Ob vračanju 
v »običajne« delovne procese, kjer se zopet vzpostavljajo »običajni« odnosi in delovna klima, 
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je pomemben razmislek, kaj narediti, da postane delovno okolje prijetno in se zopet razvije 
dobra, spodbudna delovna klima. 

Človek v svojem vsakdanu pogosto doživlja precejšen stres, kar negativno vpliva na njegovo 
počutje, odnose s sodelavci ter učinkovitost in ustvarjalnost pri delu. Če je posameznik s 
stresom obremenjen daljše časovno obdobje, ga takšen način življenja lahko pripelje do 
različnih psihosomatskih bolezni. Zato je zelo pomembno, da se naučimo prepoznati znake, ki 
kažejo na to, da doživljamo stres, da lahko poskrbimo za ustrezen način obvladovanja. 
Ravnovesje vlog in odpornost na stres je zato pomemben dejavnik v življenju vsakega 
posameznika, saj vpliva na njegovo zasebno in poklicno življenje. V zadnjih letih zaradi hitrih 
sprememb v družbi tudi zahteve na delovnem mestu vzgojiteljev naraščajo. 
V razvojni nalogi smo nadaljujevali s poudarkom na vodenem procesu in aktivnem pristopu ter 
uporabi strategij za obvladovanje stresa, ki nam koristijo in jih lahko uporabljamo v praksi.  
Da bi našim zaposlenim omogočili kar se da vzpodbudno delovno okolje, smo se odločili 
raziskati, kako jim lahko pomagamo pri obvladovanju stresa na delovnem mestu. Skupaj smo 
ugotovili, katere so tiste situacije, ki jim povzročajo stres in načrtovali dejavnosti, ki bi jih 
opolnomočile pri obvladovanju stresa. Zavedamo se, da je to dolgotrajna naloga, a menim, da 
so prvi pozitivni učinki že vidni.  
Kot največja stresorja na delovnem mestu, še posebej v dani situaciji koronavirusne bolezni 19, 
ki stres v spremenjenih okoliščinah in novi realnosti, še dodatno povečuje, sta se pokazala 
sodelovanje s starši in odnosi s sodelavci, zato smo v letošnjem šolskem letu posebno pozornost 
in poudarek namenili asertivnemu vedenju in  komunikaciji ter celostnemu pristopu k dobremu 
počutju v vrtcu. 
V sodelovanju s Šolo za ravnatelje smo z vključitvijo v mreže posebno pozornost namenili:  

• CELOSTEN PRISTOP K DOBREMU POČUTJU V VRTCU:  delo v vrtcu skozi 
spremembe in izzive, ki so spremljali pandemijo Cov-19, vedno bolj zahteva sodelavce, 
ki bodo namenili več poudarka dobremu počutju in skrbi zase. V vrtcu se v teh zahtevnih 
časih še pogosteje srečujemo z različnimi odzivi zaposlenih na spremembe, zato je 
pomembno, da postane dobro počutje v najširšem smislu naša prednostna naloga in skrb. 
Številne ugotovitve iz raziskav namreč kažejo, da se je mogoče učiti in naučiti 
raznolikih vidikov dobrega počutja in odpornosti na stresne situacije. Ti dokazi 
potrjujejo, da se je obravnavana tematika izkazala za učinkovito strategijo in da je dobro 
počutje na delovnem mestu vredno truda in prizadevanj. 
 
S to tematiko tako odpiramo širši prostor za razmislek, saj verjamemo, da mora 
spodbujanje dobrega počutja presegati odgovornost posameznika in vrtca ter biti 
obravnavana tudi skozi prizmo celotnega šolskega sistema. 
 
V mreži je bil skozi celotno šolsko leto poudarek na vodenem procesu in aktivnem 
pristopu ter uporabi strategij za dobro počutje v vrtcu. V  delavnicah smo skozi proces 
vodenja izboljšave spoznali in ozavestili: 

o ključna področja v teoriji dobrega počutja (wellbeing); 
o glavne modele dobrega počutja; 
o mentalno zdravje in stres; 
o izgorelost; 
o upravljanje s časom in konflikti; 
o čuječnost v teoriji in praksi; 
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o digitalni stres; 
o vaje in tehnike za sproščanje mišične napetosti in za umirjanje uma – v praksi na vsaki 

delavnici; 
o akcijsko načrtovanje dobrega počutja na ravni zavoda. 

 
V času programa je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, Šolo za ravnatelje izvedla 
6 delavnic za razvojni tim, kjer so identificirali področje izboljšave in se usposobili za 
izvajanje delavnic v vrtcu. Razvojni tim je v vrtcu izvedel 3 delavnice. 
 
Člani razvojnega tima so: Alma Šuštaršič, Anica Demšar, Špela Kralj, Klaudija 
Remškar, Tjaša Grozde in Janja Obal. 
 

V razvojni nalogi sodelujejo vsi zaposleni, vodi jo pomočnica ravnateljice Alenka Grošelj v 
sodelovanju z ravnateljico. 
 

• MREŽE VODSTVENIH TIMOV ZA KREPITEV DISTRIBUIRANEGA 
VODENJA 

 
Naloge in vloge vodij vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju VIZ) postajajo bolj 
številne, obsežne in zahtevne, zaradi česar je razumljiva potreba po iskanju novih pristopov k 
vodenju. Eden takšnih je distribuirano vodenje, ki v mednarodnem prostoru predstavlja enega 
najbolj učinkovitih pristopov k vodenju vzgojno-izobraževalnih zavodov v 21. stoletju, saj z 
vključevanjem strokovnih delavcev v vodenje, le-temu daje nove dimenzije in odpira 
priložnosti prevzemanja vodstvenih nalog, sodelovanja pri odločanju in prevzemanju 
odgovornosti ob  krepitvi vodstvenih kompetenc strokovnih delavcev. Vodenje vse bolj temelji 
na sodelovanju, povezuje zaposlene za doseganje skupnih ciljev in  postaja bolj učinkovito. 
Nastajajo skupine oz. mreže ekspertov, ki jih omogočajo formalni vodje, s tem pa postaja 
vodenje kolektivna izkušnja. V mrežo smo bili povezalni vodstvene time posameznih vzgojno-
izobraževalnih zavodov in skupaj iskali načine učinkovitega vključevanja strokovnih delavcev 
v vodenje ob podpori ravnateljev, ki vzpostavijo primerno okolje in omogočijo razvijanje 
vodstvenih kompetenc za boljše in bolj učinkovito vodenje. 
 
Poudarek usposabljanja je bil na razvijanju sodelovanja, vzpostavljanju medsebojnega zaupanja 
in prevzemanja odgovornosti za izvajanje  vodstvenih nalog, na krepitvi veščin vodenja ter 
mreženju sodelujočih timov. 
Cilji mreže so bili: 

• ozavestiti pomen sodelovanja strokovnih delavcev pri vodenju VIZ; 
• spodbuditi aktivnosti za vzpostavljanje primernih organizacijskih pogojev in klime za 

udejanjanje sodelovanja strokovnih delavcev pri vodenju VIZ; 
• ugotoviti, kateri elementi distribuiranega vodenja so že prisotni v praksi vodenja VIZ in 

kateri dejavniki vplivajo na razvijanje distribuiranega vodenja; 
• spodbuditi ravnatelje k iskanju in razvoju potencialov za vodenje med strokovnimi 

delavci; 
• okrepiti veščine vodenja pri strokovnih delavcih za prevzemanje vodstvenih nalog; 
• omogočiti izmenjavo dobrih praks preko mreženja sodelujočih VIZ; 
• ozavestiti pomen vzajemnega zaupanja, prevzemanja odgovornosti in sodelovanja pri 

odločanju; 
• pripraviti akcijski načrt za izvedbo načrtovanih aktivnosti. 
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Izvedba te mreže se od ostalih razlikuje v tem, da izvedbo načrtovanih aktivnosti ŠR spremlja 
še eno šolsko leto in jo z zadnjim (7.) srečanjem zaključimo po dveh 
letih. Izvedba  usposabljanja vodstvenih timov (6 srečanj)  bo potekala v šolskem letu 
2021/2022, spremljava načrtovanih aktivnosti pa v letu 2022/2023.  Vse načrtovane aktivnosti 
bodo torej izvedene v obdobju 2 let – od oktobra 2021 do avgusta 2023. Način izvedbe 
programa bo prilagojen epidemiološkim razmeram. 
 
Aktivnosti: 

• v obdobju od oktobra 2021 do decembra 2021  2 srečanji za ravnatelje sodelujočih VIZ; 
• v obdobju od januarja 2022 do avgusta 2022 4 srečanja za vodstvene time ; 
• v obdobju od septembra 2022 do avgusta 2023 bodo vodstveni timi izvedli načrtovane 

aktivnosti na svojih VIZ ob podpori in spremljavi predavateljev ŠR; 
• zaključno srečanje vseh vodstvenih timov in predstavitev rezultatov bo izvedeno v 

avgustu 2023. 

 

 
 VAROVANJE IN KREPITEV ZDRAVJA V VRTCU 
 
CILJ: V vrtcu oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje 
otrok. Pri otrocih razvijamo zdrave navade, zdrav način življenja in pozitivno naravnanost do 
svojega zdravja. 
 
Dejavnosti, ki smo jih izvajali z otroki: 

• Pogovori o zdravi prehrani.  
• Spoznavanje,  poimenovanje in okušanje sadja, zelenjave. 
• Zdravo prehranjevanje. 
• Sadne in zelenjavne malice in pomen zdrave prehrane. 
• Poudarek na vsakodnevnem gibanju otrok v prostoru in na prostem. 
• Izvajanje vadbenih ur v telovadnici, gibalnih minutk v različnih prostorih vrtca         

(stopnice, hodnik, garderobni prostor). 
• Vsakodnevno bivanje na prostem v vseh vremenskih situacijah. 
• Pogovori o pomenu gibanja. 
• Spoznavanje oblačil in skrb zanje. 
• Izvajanje nalog Malega sončka. 
• Spoznavanje osnovnih načinov osebne higiene in skrb za  vsakodnevno izvajanje in 

upoštevanje higienskih pristopov – ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE. 
• Vsakodnevne dejavnosti za sproščeno in dobro počutje otrok in odraslih v vrtcu (smeh, 

ples, petje, pogovori, igra,.. ). 
• Navajanje na varno vključevanje v promet: spoznavanje prometnih predpisov (pločnik, 

zebra,  semafor, pomen zelene in rdeče luči na semaforju, varno čez cesto,… ). 
• narava in varovanje okolja (ekologija): Zelena Ljubljana, Eko vrtec, Naš vrtiček, 

ekološki otoki. 
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• Varnost v prometu in na igrišču: program varen vrtec, teden mobilnosti, uporaba čelade. 
• Duševno zdravje: prijatelji in druženje, skrb za sočloveka, povezovanje, sproščanje – 

joga za otroke, sprostitvene igre … 
• Gibanje - zdrav način življenja: Fit kobacaj, Mali sonček, tek, gibalne igre, minutke za     

zdravje, plešemo za zdravje, gozdni vrtec, vsakodnevne dejavnosti za sproščeno in 
dobro počutje otrok in odraslih v vrtcu (smeh, ples, petje, pogovori, igra,.. ).… 

• Svetovni dnevi, povezani z zdravjem: Dan zemlje, Dan vode … 
• Zobozdravstvena vzgoja v sodelovanju z zdravstvenim domom Šiška (obisk zobne 

Vesne). 
• »Varno s soncem«: spoznavanje pomena sonca za življenje ljudi, živali in rastlin ter 

sočasno pozitivnih in negativnih učinkov sonca; spoznavanje načinov varnega bivanja 
na soncu in spoznavanje zaščite pred nevarnimi sončnimi žarki. 

 
Zaposleni: promocija zdravja na delovnem mestu 
Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo, tako za posameznika kot za 
organizacijo. Le zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem 
okolju so produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter 
ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu.  
Zaposlene smo želeli spodbuditi, da bi se vsakodnevno odločali za zdrav način življenja na vseh 
področjih, ki vplivajo na kvaliteto zdravja. Sem sodi spodbujanje gibanja in uživanja zdrave 
hrane, razvijanje zdravih medsebojnih odnosov, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, 
odvajanje zdravju škodljivih razvad, preprečevanje izgorevanja na delovnem mestu, vzgoja za 
zdravje. 
 
CILJI: 

• Ozaveščanje o dejavnikih tveganja, 
• razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje, 
• promocija zdravega načina življenja: 
• bolj zdravi zaposleni, 
• višja produktivnost zaposlenih, 
• znižanje bolniškega staleža, 
• bolj pripadni zaposleni, 
• obvladovanje izziva staranja delovne sile. 

Aktivnosti: 
• srečanje skupine za zdravje; skupina je določila prioritetna področja, v katera so bile 

usmerjene aktivnosti promocije zdravja pri delu v tem šolskem letu in pripravila akcijski 
načrt izvajanja aktivnosti.  

• telesna aktivnost (aktivni odmori, gibalni kotički, vsi na kolo za zdravo telo, joga za 
zaposlene, pohodništvo…), 

• telesno in duševno zdravje (preventivni pregledi, razvijanje pozitivne samopodobe, 
dobre higienske navade, zdrava prehrana, telovadba prek spleta – v času koronavirusa) 
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• dobri medsebojni odnosi (predavanja, neformalna srečanja, teambuilding, timsko 
sodelovanje, delavnice na temo Stres na delovnem mestu, …). 
 

V razvojni nalogi so sodelovali vsi strokovni delavci, vodila jo je Alenka Grošelj, pomočnica 
ravnateljice, v sodelovanju s skupino za zdravje in ravnateljico. 
 
Skupina za zdravje se je sestala dne, 30. 6. ob 13. uri, v zbornici enote Palček, z namenom 
evalvacije dela v tem šolskem letu. 

Pregled aktivnosti šolskega leta 2021/2022: 

• Vse do konca meseca februarja smo se še vedno ukvarjali s koronavirusnimi ukrepi, zato 
smo posebno pozornost še vedno v veliki meri namenili zdravju:  

o osveščali otroke, zaposlene in starše o pomembnosti higienskih ukrepov, 
o sodelovali z MIZŠ, NIJZ in drugimi pristojnimi institucijami v času okužb in ukrepov  
o priskrbeli ustrezno zaščitno opremo za zaposlene (kirurške maske, maske FFP2, razkužila, 

rokavice….), 
o razdelili teste za samotestiranje vsem zaposlenim 
o v povezavi z ZD Ljubljana smo zaposlene povabili k cepljenju. 

 

S PODROČJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA, DOBREGA POČUTJA IN PREVENTIVE 

• smo izvedli izobraževanja: 
 
o V okviru prednostne naloge vrtca »Obvladovanje stresa in celoten pristop k dobremu 

počutju v vrtcu« smo se vključili v Mrežo učečih se vrtcev: 
»Celostni pristop k dobremu počutju v vrtcih in šolah« (šolsko leto 2021/22): 
 
Po pogovoru z zaposlenimi in izraženih željah smo ugotovili, da sta največja stresorja 
na delovnem mestu, še posebej v dani situaciji koronavirusne bolezni 19, ki stres v 
spremenjenih okoliščinah in novi realnosti, še dodatno povečuje, sodelovanje s starši in 
odnosi s sodelavci, zato smo se odločili, da bomo v letošnjem šolskem letu posebno 
pozornost in poudarek namenili asertivnemu vedenju in komunikaciji ter celostnemu 
pristopu k dobremu počutju v vrtcu. 
 
ASERTIVNA KOMUNIKACIJA 
 
Na področju komunikacije smo izpeljali štiri module: »Asertivno vedenje in 
komunikacija za dobre odnose in učinkovito delo«, ki jih je vodila Mojca Vadnal Zver.  
 
DOBRI ODNOSI  
 

o Zapis nematerialnih želja: »Kaj si glede dobrega počutja v službi želijo?« 
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o V mesecu decembru smo vse zaposlene povabile k izpeljavi novega izziva: »Rdeči 
petek«.  
Izziv je bil dobro sprejet. Prav vsi zaposleni so na svoj način prispevali k izpeljavi 
izziva. Teden pred ”Rdečim petkom” je potekal v znamenju povezovanja in 
dogovarjanja, kako izziv izpeljati. Dobro nam  je uspelo in v petek, 10. 12. je med nami 
res vladalo posebno vzdušje. 

o Po končanem izzivu smo organizirali tudi razstavo fotografij rdečega petka. V tednu, 
od 20. 12. 2021 do 3. 1. 2022, smo v vsaki enoti pripravile na ogled fotografije, kar je 
zopet ponudilo priložnost za »druženje« in klepet. 

o V decembru smo izpeljali tudi srečelov za vse zaposlene. V enoti Biba pa izziv »Skriti 
prijatelj«.  

o V mesecu aprilu smo zaposlene povabile k izzivu: « GREMO V HRIBE«.  
Zaposleni so se vsak na svoj način lotili izziva. Največ zaposlenih se je odločilo 
pridružiti skupnemu pohodu na Rožnik. Ob prijetnem klepetu je bil vrh Rožnika tako 
res hitro osvojen. 

o V mesecu maju pa smo zaposlene razveselile z lepimi mislimi. 
o Zaključek mrež bo, v sodelovanju z ravnateljico, vabilo zaposlenim na strokovno 

ekskurzijo – izlet v neznano 
 

o Sodelujemo tudi v mreži Distribuirano vodenje: 
 
Eden izmed ciljev vodij (ravnatelj, vodja OPHRZ, pom. ravnateljice, vodja svet. službe, 
vzgojitelji) je: 
 
Vestno opravljanje dela in prevzemanje odgovornosti;  
vsak prevzame svoj del obveznosti, se povezuje in komunicira z ljudmi, s katerimi ima 
opravka in na katere je vezano  njihovo delo. Na ta način se prepreči, da bi prišlo do 
lukenj v obveščanju in do pomanjkanja komunikacije, kar bi lahko vodilo v povečan 
stres  in slabe medsebojne odnose. 
Z odprto komunikacijo v kolektivu skrbimo za dobre medsebojne odnose (takojšnje 
reševanje problemov, konfliktov) 
 

o izpeljani so bili preventivni zdravstveni pregledi  
 

o izpeljana sta bila tudi dva »ciljana« pregleda  
 

o za novo zaposlene so bili izpeljani tečaji varstva pri delu in požarnega varstva 
 

o izpeljani so bili obnovitveni tečaji varstva pri delu in požarnega varstva za tehnične 
delavce 

o (po razporedu – Marko Meglič). 
 

o »Paket za zdravje« masažna ročka s kremami za masažo 
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o V preostalih jasličnih prostorih so bili nameščeni čistilci zraka. (enota Biba) in v 
telovadnici – predprostor Čenča 
 

o Aktivno smo sodelovali v projektu »Varno s soncem«- NIJZ 
 

o Pripravili smo smernice za poletno delo (s področja varnosti in zdravja) 
 

 
S PODROČJA – STAREJŠI ZAPOSLENI je bilo upoštevano: 
 

• uresničitev želja po izobraževanju, ki so letos potekala preko zoom-a 
• skrb za zdravo, prilagojeno prehrano – diete 

 

IZVEDENI UKREPI (DRUŽINI PIJAZNO PODJETJE), s katerimi smo zaposlenim  
olajšali usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja: 

• poskrbeli smo za socialno in ekonomsko varnost zaposlenih: 
• dopust za starše prvi dan šole, informativne dneve ali uvajanje, 
• obdaritev otrok, 
• možnost porabe več dni dopusta po lastni želji. 

 
Kako pa naprej? 

• športni dan za zaposlene in njihove družinske člane (pohod) 
 

Izpeljano: 
 

o izpeljali bomo strokovno ekskurzijo - vsi zaposleni, 4. 6. 2022 
o tematska druženja,  
o namestitev čistilcev zraka 
o zagotavljanje zaščitnih sredstev 
o razkuževalci rok; nameščeni na vseh vhodih v vrtec 
o zagotavljanje sredstev za samotestiranje 
o ergonomsko oblikovanje delovnih prostorov 
o nabava stolov Spinalis 
o organizacija cepljenja proti gripi 
o organizacija cepljenja - corona 
o strokovno izobraževanje Asertivna komunikacija 
o delavna obutev 

 
Dodana vrednost: 
 

o Večino obveznosti zaposlenih skušamo izpeljati znotraj delovnega časa (ko so zaposleni 
fizično prisotni v službi), da ne obremenjujemo ljudi, da bi morali ostajati (prosti 
popoldnevi) 
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o Velik pomen namenjamo druženju ljudi (npr. po enotah predpraznično druženje) 
o Zaposlene znamo sprostiti s humorjem (vsakoletni skeč) 
o Kot pomoč pri delu v času bolniških odsotnosti zaposlenih »zaposlujemo« študente. 

 
KAKO NAPREJ? 
 
Želimo slediti potrebam in željam zaposlenih, ter jih spodbuditi, da bi se vsakodnevno odločali 
za zdrav način življenja na vseh področjih, ki vplivajo na kvaliteto zdravja. 

V naprej si še želimo izpeljati aktivnosti, ki bi spodbujale zaposlene tudi k telesni aktivnosti in 
zdravju. 

• aktivni odmori/ preko zooma 1x na teden 15 minut 
• minutke za sprostitev  
• gibalni kotički 
• vsi na kolo za zdravo telo, 
•  joga za zaposlene 
• vaje za hrbtenico 
• pohodništvo… 

 hkrati pa jih ozaveščati kako pomembno je skrbeti tudi za svoje duševno zdravje (vidne 
posledice dolgotrajnega covida tudi v vzgoji in izobraževanju) 

o dober odnos do sebe  
o dobri odnosi z drugim 
o  uspešno soočanje z izzivi vsakdanjega življenja itd (pogovori, izobraževanja). 

 
o klepetalnica – pogovor med sodelavci – v času pavze 
o sestanki brez telefonov (bonton) 
o kotiček za smeh 
o izpeljava aktivnosti, ki smo jih vključili v akcijski načrt (vprašalnik za spremljanje 

zadovoljstva starejših zaposlenih, izpeljava izobraževanja »Ustrezna skrb za glas«…) 
 

o prednostna naloga : 200 dni zunaj (otroci) 
 

o s promocijo zdravja med zaposlene – predstavitev aktivnosti in spremljanje 
zadovoljstva zaposlenih na tem področju – hkrati oblikovanje standardov. 

 
o nabava delovne obleke 

 
 
 
OBRAVNAVA NEUSTREZNIH RAVNANJ V VRTCU 
 
Vsako obdobje ima svoj družbeno sprejemljiv način vzgoje otrok, v različnih zgodovinskih 
obdobjih so obstajali različni pogledi na vzgojo, le-ti pa so se razvijali in spreminjali v skladu 
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z različnim kulturnim kontekstom in položajem otroka v družbi.  
 
Z Ustavo Republike Slovenije (1991) so otrokom zagotovljene vse temeljne človekove pravice 
in svoboščine, Konvencijo OZN o otrokovih pravicah (1989) pa uvrščamo med 
najpomembnejše dokumente s področja varstva otrokovih  pravic. Leta 2004 je bil dopolnjen 
Zakon o policiji (2004), ki policistom omogoča, da odstranijo nasilneža z mesta dogodka. 
Izjemno pomemben za zaščito žrtev pred nasilneži je Zakon o preprečevanju nasilja v družini 
(2008), ki ob detekciji nasilja uvaja dolžnost prijave. Šesti člen Zakona o preprečevanju nasilja 
v družini (prav tam) določa, da je vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v 
zdravstvu ter osebje vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodov, dolžan, ne glede 
na določbe o varovanju poklicne skrivnosti, takoj obvestiti center za socialno delo, policijo ali 
državno tožilstvo, kadar sumi, da je otrok žrtev nasilja. Organi in organizacije so dolžni izvesti 
vse postopke in ukrepe, potrebne za zaščito žrtve glede na stopnjo njene ogroženosti in zaščito 
njenih koristi, in pri tem zagotoviti spoštovanje integritete žrtve. Če je žrtev nasilja otrok, imajo 
koristi in pravice otroka prednost pred koristmi in pravicami drugih udeleženk oziroma 
udeležencev postopka (prav tam, 5. člen). 
 
Nasilje je problem, ki je splošno sprejet kot kršenje človekovih pravic, vedno predstavlja 
zlorabo moči v odnosih. Otrok je lahko žrtev neustreznega ravnanja ne le doma, temveč tudi v 
vrtcu in šoli. 
 
Neustrezno ravnanje je lahko pogojeno z osebnostnimi značilnostmi vzgojitelja ali z njegovim 
odnosom do posameznega otroka ali skupine otrok. Tudi pri vzgojiteljih v vrtcih se takšna 
ravnanja pojavijo, posameznikom pa se včasih njihova ravnanja ne zdijo sporna, nasprotno, 
prepričani so, da ravnajo vzgojno in prav.  
 
Vsaj del nasilnih ravnanj bi lahko preprečili, če bi kot družba o nasilju dajali drugačna sporočila 
in če bi bili učinkovitejši v svojih prizadevanjih za ničelno toleranco do nasilja nad otroki. To 
se odraža v posameznikovem in družbenem vrednotnem sistemu in ravnanjih, kajti še vedno 
obstaja prikrita toleranca do nasilja, kljub temu da ustrezna zakonodaja in protokoli ravnanja v 
primeru detekcije nasilja obstajajo. 
 
Vrtec si bo skozi razvojno nalogo intenzivno prizadeval v smeri ničelne tolerance do nasilja, ki 
je po našem mnenju proces skozi katerega v aktualnem času kot družba prehajamo, absolutno 
pa bo zagotovil ničelno odzivanje na kakršnokoli obliko nasilja med deležniki 
vzgojnoizobraževalnega procesa. 
 
Verjamemo, da lahko pojavnost neustreznih ravnanj zmanjšamo s prizadevanjem za 
vzpostavitev dobre klime in spodbudnega učnega okolja, s tesnim sodelovanjem strokovnih 
delavcev, staršev in otrok, s skrbnim načrtovanjem, odprto komunikacijo, zgodnjim 
odkrivanjem težav, učinkovitim odzivanjem in uspešnim reševanjem konfliktov. 
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OTROCI 
 

• Delavnice za otroke po metodi gledališča zatiranih Rozi in Grom 
»Gledališče zatiranih predstavlja prostor, v katerem se govori o temah, ki niso izpostavljene, 
in kjer spregovorijo tisti, ki mnogokrat nimajo glasu.«  

Namen delavnice: z uporabo lutk krepiti empatijo, socialne veščine, solidarnost in nesebičnost 
pri otrocih. Otroci so se na delavnici učili pravilne komunikacije, medsebojne pomoči in 
nenasilnega reševanja konfliktov. Prepoznali so nesprejemljive oblike vedenja in raziskali 
pomen besede »postaviti se zase«.  

Na delavnici so otroci:  
- prepoznali različna čustva;  
- prepoznali nesprejemljive oblike vedenja 
- spoznali, kako negativno vedenje ene osebe vpliva na čustva druge osebe in raziskovali možne 
načine za spremembo tega vedenja;  
- odkrivali pomen besede postaviti se zase in besede STOP, ko nam neko vedenje ne odgovarja;  
- odkrivali možne rešitve za izražanje jeze na sprejemljivejši način. 
 
 
 
ZAPOSLENI 
 

• Samoevalvacija 
 

• Gledališče zatiranih – delavnice za strokovni aktiv  
 

»Gledališče zatiranih predstavlja prostor, v katerem se govori o temah, ki niso izpostavljene, 
in kjer spregovorijo tisti, ki mnogokrat nimajo glasu.«  

Delavnice so potekale po metodi gledališča zatiranih, ki uporablja različne gledališke tehnike, 
z namenom izražanja različnih družbenih problemov in aktivnega iskanja možnih rešitev.  

S strokovnim aktivom smo začeli 16. 10. 2021. Vmes smo morali zaradi epidemije v državi, 
aktiv ustaviti. Ponovno smo nadaljevali 16. 3. 2022 in zaključili 18. 5. 2022. Aktiv je obiskovalo 
šest strokovnih delavcev. Obsegal je 12 delavnic. Posamezna delavnica je trajala dve uri. Na 
delavnicah so udeleženci preko različnih iger spoznavali sebe in svoje delovanje v skupini, 
krepili medosebne odnose, komunikacijske in čustvene veščine. V sklopu 12 delavnic so 
udeleženci spoznali metodo gledališča zatiranih in pripravili forumsko predstavo za ostale 
strokovne delavce in delavke vrtca. Na predstavi so se dotaknili problematike prekomerne 
uporabe digitalnih medijev in njihovega vpliva na razvoj otrok.  
 
Delavnice je vodila Nina Mlakar, ustanoviteljica in predsednica društva SPREMEMBA.si. Kot 
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druga v Evropi ima pridobljen mednarodni certifikat Olweus Bullying Prevention Program, za 
delo na področju vrstniškega nasilja. Je tudi ustanoviteljica gledališke skupine Spreminatorji, 
ki po metodi gledališča zatiranih izvaja delavnice za otroke, mladostnike in strokovne delavce. 
 

 

3.5 Projekti 

 

CILJ: Udejanjati vsebine vseživljenjskega učenja, krepiti timsko sodelovanje, bogatiti znanje 
sebi in otrokom ter širiti prepoznavnost našega vrtca doma in v svetu. Povezovati se z drugimi 
vrtci, državami in institucijami, izmenjevati mnenja, izkušnje in se strokovno spopolnjevati v 
okviru držav evropske unije ob uporabi sodobne izobraževalne tehnologije.  

 

3.5.1  Mednarodni projekt Erasmus+ v okviru pridobljene Akreditacije 2021-27 

 
Kljub sodobnim pedagoškim konceptom, ki so osnova obstoječega slovenskega nacionalnega 
kurikuluma, se v našem vrtcu zavedamo, kako pomembno je spoznavati še druge koncepte in 
izvedbene prakse. To poskušamo dosegati tako, da se udeležujemo različnih izobraževanj ter 
nova znanja nato na različne načine implementiramo v prakso. Da bi lahko presojali kakovost 
lastne prakse, jo izboljšali in spremembe trajnostno vnesli v izvedbeni kurikulum, so nam 
dragocena različna povezovanja in usposabljanja tudi izven meja Slovenije. 

Dosedanji projekti so zagotavljali individualizirane učne priložnosti vdelane v razvojni načrt 
vrtca, zagotavljali so razvoj stroke, vplivali na motivacijo zaposlenih, povečevali njihovo 
medkulturno zavest in zavest o vrednotah EU. V vrtcu se je izboljšala delovna klima, kar je 
vplivalo na osebnostno rast in blaginjo tako otrok kot zaposlenih. Projekti so v vrtcu ustvarili 
bolj moderno, dinamično, odprto, tolerantno, predano in profesionalno okolje, z njimi pa smo 
želeli spodbuditi tudi večjo občutljivost za socialne, jezikovne in kulturne raznolikosti, kar je 
povečalo možnosti za strokovni razvoj, motiviranost in zadovoljstvo pri vsakdanjem delu 
vzgojiteljev. Strokovni delavci so: pridobili nova teoretična in praktična znanja ter veščine, ki 
so jih vključili v svoje letne delovne načrte in v izvedbeni kurikulum, z delom v projektni 
skupini so lahko prakticirali svoje znanje drugih EU jezikov ter razvijali svoje jezikovne 
kompetence, z izmenjavo izkušenj z drugimi udeleženci mobilnosti so pridobili boljši vpogled 
in kritično distanco v izvajanje svoje dosedanje prakse, razvijali veščine projektnega in 
timskega dela, razvijali so veščine komuniciranja, sodelovanja, reševanja problemov, 
pogajanja, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, krepili so medkulturno zavest in spoznavali 
kulturo drugih udeležencev, krepili so toleranco in strpnost, krepili so evropsko sodelovanje 
med ljudmi, dobili so vpogled v različne izobraževalne sisteme, skupaj z ostalimi udeleženci so 
razvijali virtualno platformo za sodelovanje, povečala se je motivacijo za delo in nadaljnji 
profesionalni razvoj. Otroci so: pridobili nova znanja in izkušnje, povečali strpnost, toleranco, 
sprejemanje in razumevanje različnosti, pridobili nova znanja in nove spretnosti,  pridobivali 
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stališča in navade globalno mislečih državljanov, motivacijo. Na ravni staršev pa opažamo 
pripravljenost, da se sami in njihovi otroci vključijo v dejavnosti, povezane s projektom. 

Pri oblikovanju Programa razvoja vrtca smo v opravljeni SWOT analizi izpostavil prednosti in 
slabosti, kakor tudi priložnosti ter ovire. Ugotovili smo, da se med drugim srečujemo z 
naslednjimi izzivi, ki  jih kot potrebo po izboljšavah izpostavljamo tudi v evropskem razvojnem 
načrtu: 

1. Internacionalizacija in spodbujanje medkulturnega dialoga, da bi otroke opremili z znanjem 
in spretnostmi za njihovo prihodnje življenje ter razvoj kot globalnih državljanov, ne le na 
delovnem mestu, ampak tudi za njihovo osebno rast, dobro počutje in za dejavno sodelovanje 
v družbi. Zato si želimo najti načine za razvoj socialnih in državljanskih kompetenc 21.st. s 
posebnim poudarkom na kompetencah, kot so kritično mišljenje, skupinsko delo in 
sodelovanje, zmožnost reševanja problemov, prenos znanja in veščin na nova 
področja/probleme, digitalna pismenost, komunikacija in socialne veščine, interdisciplinarnost, 
medkulturne in jezikovne kompetence in trajnost. Hkrati želimo povečati zavest o vrednotah 
EU, kakor tudi aktivno državljanstvo. 

2. Izboljšanje kakovosti izobraževanja prek vključevanja v mednarodna učna okolja, ki 
podpirajo učenje v skladu z novimi spoznanji o razvoju možganov in načine izobraževanje 
prilagajajo hitro spreminjajočemu se svetu okoli nas. Projekti pomagajo razvijati 
komunikacijske spretnosti, spodbujajo timsko delo, državljansko odgovornost, sodelovanje in 
ustvarjajo medkulturno razumevanje ter pripravljajo otroke na polno udeležbo v družbi kot 
produktivne in sočutne državljane. 

 

Cilj 1: Naš cilj je, da vsi otroci in vzgojitelji našega vrtca nenehno raziskujejo, usvajajo novo 
znanje in krepijo kompetence za 21. stoletje. 

Otroke in vzgojitelje želimo pripeljati prek meja njihovih trenutnih sposobnosti, jih spodbuditi, 
da uporabijo vso svojo kreativnosti pri reševanju izzivov in prek timskega dela ustvarjajo 
okolje, kjer se razvijajo njihove socialne sposobnosti. Kot piše v Programu razvoja vrtca si 
želimo najti načine za razvoj znanja in kompetenc za 21.st. s posebnim poudarkom na kritičnem 
in logičnem mišljenju, ustvarjalnosti, reševanju problemov, komunikaciji in konstruktivnem 
obvladovanju čustev ter timskemu delu in sodelovanju, pa tudi na prenosu znanja in veščin na 
nova področja/probleme, digitalni pismenosti, trajnosti in "zelenih" kompetencah. Verjamemo, 
da znanje in kompetence 21. st. ter medkulturni dialog otrokom in vzgojiteljem omogočajo, da 
razvijajo navade, stališča in prepričanja za aktivno globalno državljanstvo, uspešno vodenje 
svojega življenja in profesionalnega razvoja ter proaktivno spopadanje s problemi. Hkrati s tem 
se povečuje tudi zavest o skupnih EU vrednotah. 

Zastavljenemu cilju smo, skladno s Programom razvoja, začeli slediti že v šolskem letu 2019/20 
tudi s projektom Postajam boljši človek, da bom vrednejši vzornik, ki je bil  nadaljevanje in 
nadgradnja vseh preteklih projektov in smo z njegovim izvajanjem vztrajali pri zagotavljanju 
trajnosti projektnih rezultatov. 

Cilj 2: Naš cilj je oblikovanje učnih okolij, ki podpirajo učenje v skladu z novimi spoznanji o 
razvoju možganov ter krepitev zavedanje pomena čuječnosti in pozitivne psihologije. 
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Kot piše v Programu razvoja vrtca načrtujemo izboljšanje kakovosti dela tudi prek vključevanja 
v učna okolja, ki podpirajo učenje v skladu z novimi spoznanji o razvoju možganov in načine 
izobraževanja prilagajajo spreminjajočemu se svetu. Najpomembnejši element okolja je 
spoštljiv odnos, ki se vzpostavi med otrokom in vzgojiteljem. V okviru cilja bodo otroci in 
odrasli razvijali in krepili lastnosti, sposobnosti in vrednote, ki jim pomagajo uspevati v 
skupnosti, razmišljali bodo, kako pomagati k zavestnemu obvladovanju stresa in tesnobe s 
pomočjo čuječnosti. Želimo si, da v svojem življenju razvijajo empatijo in znanja o tem, kako 
se bolj modro in sočutno odzivati na ljudi, dogodke in izkušnje. 

Komunikacija z otroki zahteva, da vzgojitelji z otroki komunicirajo starosti primerno in na 
otrokom prijazen način, so pozitivni in izhajajo iz otrokovih močnih področji, upoštevajo 
otrokove potrebe in jih celostno obravnavajo z namenom, da bi bili otroci osebno in učno 
uspešni. 

Cilj 3: Naš cilj je ustvarjanje priložnosti in soočanje z izzivi učenja otrok in vzgojiteljev 
prihodnosti  z  vzpostavljanjem inovativnih učnih okolij podprtih z IKT. 

Za uvajanje inovativnega načina dela je pomembna usmerjenost k inovacijam, ki terjajo nove 
pristope in oblike, oblikovanje spodbudnega učnega okolja in uvajanje didaktičnih pristopov, 
ki vodijo k globinskemu učenju in spodbujanju višje ravni otrokovega mišljenja. 

Učinek, ki ga pričakujemo ob uvajanju inovativnega načina dela so tudi pozitivni psiho-socialni 
vplivi. Na otroke usmerjene aktivnosti omogočajo njihovo participacijo in sodelovanje pri 
načrtovanju sebi lastnih ciljev, skupnem postavljanju kriterijev, izbiri učne poti in s tem 
spodbujanje prevzemanja odgovornosti za lastno znanje. Z načrtnim raziskovanjem tehnologij 
prihodnosti. in vključevanjem IKT ter njegovo smiselno rabo želimo otrokom in strokovnim 
delavcem zagotoviti uspešno uvajanje najmlajših v porajajočo se digitalno pismenost, jim 
zagotavljati enake možnosti in tako zmanjševati razlike med njimi, ter pridobivanje novih znanj, 
s katerimi bodo v prihodnosti kreativno soustvarjali virtualni svet. 

Pomemben učinek, ki ga pričakujemo ob udeležbi na seminarju je razširitev obzorij in 
pridobitev novih idej in znanj, ki bodo še dodatno omogočila realizacijo ciljev naših  
zastavljenih projektov in postavila temelje za snovanje in začetek novih izobraževalnih 
partnerstev. 

 

3.5.2  Mednarodni projekt Erasmus+ Postajam boljši človek, da bom vrednejši 
vzornik 

Projekt Postajam boljši človek, da bom vrednejši vzornik odraža potrebe, ki izhajajo iz 
strateškega načrta Vrtca Najdihojca. Projekt pokriva tako potrebe organizacije po krepitvi 
kakovosti in internacionalizacije za izvajanje izobraževalne odličnosti ter posodobitev učnega 
načrta, kot tudi potrebe strokovnih delavcev pri njihovem osebnem in profesionalnem razvoju.  

Projekt v smer in v izhodišče krepitve in razvoja kakovosti ter širjenja skupnih evropskih 
vrednot kot so svoboda, toleranca in nediskriminatornost postavlja človeka-vzgojitelja-
vzornika. Z iskanjem ravnovesja med  raziskovanjem in uvajanjem novih tehnologij, novih 
pristopov in internacionalizacijo ter zavedanjem pomena kulture, nacionalne identitete in 
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socialne vključenosti želimo ravnati preudarno in otrokom predstavljati najboljši vzgled. Ravno 
vzgled razumemo kot vzgojiteljevo najmočnejše orodje, še posebej kadar govorimo o 
oblikovanju navad, vrednot, stališč in prepričanj. Cilj vzgoje mora biti vzgojiti dobrega človeka 
in zato je nadvse pomemben vzgojitelj kot vzor, kot model. Najboljši vzor je vzgojitelj, ki sledi 
svojemu življenjskemu poslanstvu. S sodobnimi pristopi in na temeljih tradicije želimo 
otrokom dati najboljšo popotnico za življenje v družbi prihodnosti. 

Projekt je namenjen tudi razmisleku, razjasnitvi in oblikovanju stališč, vrednot in odnosa, ki 
naj bi ga strokovni delavci imeli do ključnih vprašanj, ki jih projekt naslavlja ter razvoju, 
izboljšanju in trajnosti razumevanja in spretnosti za uporabo pridobljenega znanja v praksi. 

Cilj projekta je omogočiti strokovnim delavcem razvoj njihovih strokovnih in osebnostnih 
kompetenc za izboljšanje izobraževalnega procesa; uvajanje inovativnih učnih metod, tehnik in 
tehnologij in razširitev možnosti za evropsko sodelovanje za posodobitev in 
internacionalizacijo kurikula; krepitev zavedanja pomena vzora in zboljšanje jezikovnih 
kompetenc ter razmislek o prihodnjih strateških usmeritvah vrtca. 

V mobilnost bo vključenih 25 strokovnih delavcev, različnih profilov, ki se pri svojem delu 
med drugim ukvarjajo tudi z razvojem stroke, različnimi pedagoškimi pristopi, mednarodnim 
projektnim delom, vključevanjem otrok iz različnih kulturnih okolij, inkluzijo otrok s 
posebnimi potrebami, kamor štejemo tudi otroke iz socialno ogroženih skupin, okolij z manj 
priložnostmi in priseljence ter identifikacijo in delu s potencialno nadarjenimi predšolskimi 
otroki. 

Glavne dejavnosti: sledenje na delovnem mestu in strukturirani tečaji s področja alternativnih 
pristopov in novih trendov pri poučevanju, ustvarjanja spodbudnih učnih okolij, krepitve 
socialnih veščin, integracije, internacionalizacije, kulturnega dialoga, spodbujanja 
ustvarjalnosti in inovacij, učenja tujih jezikov, uporabe IKT in novih tehnologij. 

Projektna metodologija temelji na strateškem načrtu institucije in evropskem razvojnem  načrtu: 
v vseh fazah se bodo udeleženci projekta osredotočili na uresničitev zadanih  ciljev in uporabiti 
svoje znanje za aktivnosti, ki bodo v delo v našem vrtcu vnesle pozitivne spremembe: 
inovativnost kurikula, metod dela in IKT. V fazi priprave bo poudarek na sodelovanju z drugimi 
kolegi v tujini in razvijanju spretnosti na področju IKT. Na tečajih se bodo udeleženci 
osredotočili na ciljne kompetence, znanja in spretnosti, medtem ko bo v zaključku narejen 
razmislek, izboljšanje in širjenje dobrih praks. 

Projektno vodenje je usmerjeno h kakovosti z jasnimi postopki pri: ustanovitvi nepristranske 
izbirne komisije, ki določa merila za izbor, pripravi pogodb z udeleženci, kjer bodo jasno 
določeni pogoji in odgovornost in vključevanju eTwinning orodij za nemoteno izvedbo 
projekta. S tem bo zagotovljena kakovost za doseganje želenih ciljev projekta. 

Pričakovani rezultati projekta: udeleženci bodo pridobili in izboljšali ne le splošne 
izobraževalne kompetence, temveč se bodo naučili tudi različnih vključujočih pristopov za 
vključevanje otrok iz različnih kulturnih okolij v izobraževalni proces, razvijali bodo svojo 
računalniško pismenost, pridobili bodo širše in vključujoče razumevanje izobraževalnih 
programov v evropskem kontekstu, pridobili bodo znanje in sposobnost za načrtovanje in 
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izvedbo mednarodnih projektov, izboljšali bodo komunikacijske veščine in spretnosti 
sodelovanja pri delu z mednarodnimi partnerji in izboljšali svoje znanje tujih jezikov. 

Dolgoročni učinki in prednosti: pričakovati je, da bodo imeli strokovni delavci, ki bodo odšli 
na mobilnost, pomemben vpliv na izkušnje vseh zaposlenih. S pomočjo novih metod, 
spreminjajočega se učnega okolja, razvoja inkluzivnega učnega načrta se bo pomembno 
izboljšala kakovost izobraževanja v našem vrtcu. Pričakujemo, da bodo udeleženci postali bolj 
odprti za spremembe, modernizacijo izobraževalnega procesa in internacionalizacijo kurikula 
in bodo pripravljeni deliti svoje znanje in razširiti najboljše prakse v vrtec in lokalno skupnost. 

Za izvajanje projekta je vrtec od CMEPIUS-a prejel 65.000 EUR, ki jih porablja v skladu s 
podpisano pogodbo.  

Zaradi bolezni COVID-19 so bile aktivnosti odložene, projekt je podaljšan do 31.5.2022 in s 
tem datumom tudi zaključen. 

 

3.5.3  Erasmus+ student mobility for traineeship in Erasmus+ 
 

V šolskem letu 2021/22 smo v sklopu izobraževalnih obiskov gostili 43 učiteljev in 39 študentov. 
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3.5.4  Eko vrtec 

 
Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in 
izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med 
otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno 
udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.  

Temeljna načela delovanja 

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci v prihodnosti vplivali in 
sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu 
postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje 
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odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v 
njem uresničujemo naslednja načela: 

• skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb 
za okolje in naravo, 

• okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem 
programu, 

• naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti, 
• vrednostni cilji so sestavni del življenja šole, 
• dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma 

projektov, 
• vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci, 
• prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.                                                                                         

 

Cilji programa  

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in 
naravo postane del življenja. Drugi cilji so: 

• uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost, 
• spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej, 
• učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija) 
• povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi, 
• razvijati pozitivne medsebojne odnose 
• sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine, 
• vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju, 
• povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše. 

 

Prednosti 

Ekošola bogati čustvene vezi otrok do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne 
dobrine. Otrokom in vzgojiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo, uporabijo v 
vsakdanjem življenju v vrtcu in izven njega. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira 
zanimive metode dela ter otrokom pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili, za reševanje 
vsakdanjega življenja. 

Eko vrtec je program, ki ga v okviru Ekošole izvajamo že več let, zato je ekološko ravnanje v 
našem vrtcu postalo način življenja. V okviru programa se naloge vsako leto nadgrajujejo: 

• vzgoja za okoljsko odgovornost, 
• razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, 
• vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, 

pitniki, gibanje), 
• spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej, 
• učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija), 
• povezovanje med eko vrtci doma, v okviru EU in širše. 
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Z Zemeljkom raziskujem tla, rastline in živali 

Vodja aktivnosti: Mojca Gabrovšek (Vzgojitelj) 

Sodelujoči: 

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 350 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 50 

Vsebina aktivnosti: 

Sprehodi v bližnji gozd in Tivolski park za opazovanje tal, nabiranje gozdne prsti, opazovanje 
dreves, grmov in same okolice, poslušanje ptic...  Otroci likovno, glasbeno, plesno ustvarjajo 
na temo: MOj GOZD. Na otroškem igrišču, zelenjavnem ali zeliščnem vrtu opazujemo tla-
zemljo, videne živali, ki imajo življenski prostor v tleh in jih beležijo v tabelo. Videne živali in 
rastline spoznavajo otroci preko otroške enciklopedije, slikanic, računalnika... Ustvarjajo na 
temo živali, ki imajo življenski prostor v tleh. Risanje po zemlji z naravnimi palčkami. 
Opazovanje prsti, malih živali pod mikroskopom. Izdelava eko-spomina živali, ki živijo v tleh.  

Cilji aktivnosti: 

-Otrok spoznava naravne zakonitosti skozi lastne aktivnosti in opazovalno -raziskovalne 
situacije.  -Otrok spozna, kaj so zemlja-tla in da so pomemben dejavnik za obstoj živega svata 
s človekom vred. -Otrok spozna pomembnost rastlin, živali in človeka za tla in obratno ter 
njihovo medsebojno povezanost. -Razvijanje občutkov in spoštljivega odnosa do živih 
organizmov in okolja. -Pridobivanje temeljnih izkustev in znanj o naravi. 

Pozitivne izkušnje: 

Otroci so preko glavne niti-priroćnika o Zemeljku spoznali, kako zelo so pomembna naša tla, 
ki jih prekriva rodovitna zemlja ali prst.. V gozdu so sami nabrali različne prsti zemlje, ki smo 
jih v vrtcu spoznavali v različnih dejavnostih. Zelo všeč jim je bilo opazovanje različnih vrst 
prsti skozi mikroskop ter sam poskus z vodo in nabrano zemljo. Otroci so spoznali zgradbo 
rodovitne prsti, njeno pomembnost za nas, živali, rastline in planet Zemljo. Z likovnimi izdelki 
"Zemeljko" so razvijali tudi svoje ročne spretnosti (fino motoriko, kreativnost ...). Nastali so 
čudoviti izdelki, ki smo jih uporabili za dekoracijo vrtca. Izdelki so bili razstavljeni v Eko 
kotičku, da so si jih lahko ogledali vsi starši skupin naše enote. Pri projektu so sodelovali tudi 
starši, ki so nam povedali povratne informacije o sami zanimivosti teme, o kateri jim otroci 
pripovedujejo doma. 

Predlogi za prihodnje leto: 

Prihodnje leto bomo nadaljevali  s projektom Zemeljka, ki je zelo zanimiv in se povezali z 
Botaničnim vrtom in drugimi zunanjimi ustanovami. 
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3.5.5 Naključna prijaznost 

 

Naključna prijaznost je prostovoljni projekt, ki je razširjen po številnih državah in katerega 
ideja je, da posameznik naredi nekaj prijaznega in dobrega za drugo osebo, več oseb, skupnost 
ali okolje. Pri tem lahko ostane anonimen, osebi, ki ji je polepšal dan s svojim prijaznim 
dejanjem, pa pusti kartico »Naključna prijaznost«, s katero jo spodbudi za nadaljnje širjenje 
prijaznosti. 
Projekt Naključna prijaznost je zajet v idejo Življenja nad črto. Raziskave pravijo:  
Ko naredimo nekaj dobrega za druge, se avtomatsko tudi pri nas poveča občutek sreče in 
zadovoljstva. Naključna prijaznost je pogosto eden izmed najmočnejših dejavnikov v šoli, ki 
pripomore k osrečevanju otrok in mladostnikov. Če hočeš biti srečen, osrečuj druge. 
S pomočjo tovrstnih projektov se otroci učijo pomembnih socialnih veščin ter se čustveno 
opismenjujejo. Dokazano je, da so socialne in čustvene težave največja ovira za dobro učenje. 
Naključna prijaznost je preprost in brezplačen način za opismenjevanje naših otrok in 
mladostnikov na socialnem ter čustvenem področju. 
Projekt Naključne prijaznosti spodbuja pozitivno šolsko klimo. Prijazni učenci in prijazni 
učitelji skupaj tvorijo pozitivno učno okolje. 
Prijaznost spodbuja še več prijaznosti. 
Ko smo priča prijaznemu dejanju, se tudi v nas avtomatsko vzpostavi dobro notranje stanje, 
začutimo duševni mir, zadovoljstvo, motivacijo za širjenje dobrega, željo po pomoči drugim, 
povezanost z drugimi. 
Prijaznost in čustveno inteligenco lahko učimo ter razvijamo. To ni nekaj, s čimer smo se rodili 
in je nespremenljivo. To je nekaj, kar lahko dnevno razvijamo in nadgrajujemo.
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3.5.6 Ljudsko izročilo v enoti Biba 

 

CILJ: Negovanje in ohranjanje naše dediščine, da ta, ki je še prisotna, ne bo otrokom ostala 
neznana ter kmalu potonila v pozabo. Posledično bi pozabili na korenine ljudskega izročila, ki 
predstavljajo našo kulturo in so pomemben del narodove identitete. 

Vodja projekta: Ani Fajdiga 

Koordinatorke projekta: 

• Anica Birsa 

• Bianca Količ 

• Maja Lavtar 

• Nika Žalec 

• Štefanija Pavlič 

• Petra Cerar 

Čeprav o ljudskem izročilu pogosto ne govorimo, je le-to nekje v naši podzavesti vedno 
prisotno, kar pomeni, da je del naše preteklosti, in sicer tiste, s katero smo živeli in se družili 
tako ob plesih in petju kot izmenjavi starih receptov, kuharskih izkušenj, navad, običajev, 
predmetov…  Pomembno je, da se zavedamo pomembnosti ohranjanja ljudskega izročila, saj 
bi ob neizvajanju tovrstnih vsebin lahko le-te tonile v pozabo, kar pomeni, da bi naslednjim 
generacijam »naša« ljudska dediščina lahko bila »tuja«. Danes se način življenja vse hitreje 
spreminja, nenehno se sledi novostim, kar pomeni, de je vedno manj ukvarjanja z našo ljudsko 
dediščino. Zato smo se v našem vrtcu odločili, da bomo negovali in ohranjali našo dediščino, 
da ta, ki je še prisotna, ne bo otrokom ostala neznana ter kmalu potonila v pozabo. Posledično 
bi pozabili na korenine ljudskega izročila, ki predstavljajo našo kulturo in so pomemben del 
narodove identitete.  

V letošnjem letu smo nadaljevali s poglobljenim izvajanjem projekta Slovensko ljudsko izročilo 
tako, da smo našo kulturo ohranjali skozi oči različnih ljudskih pravljic (dogovor na prvem 
timskem sestanku), ki smo jih obravnavali mesečno. Slovenske ljudske pravljice so se 
oblikovale skozi stoletja in se naslajajo na vprašanja naših prednikov. Ljudske pravljice se 
prenašajo iz roda v rod, v njih pa ponavadi nastopajo pravljična bitja. Otroci pri poslušanju 
pravljic prepoznavajo različna čustva, razvijajo domišljijo, z njihovo pomočjo, se lahko reši 
tudi marsikatera težava.  

Projekt smo na sestankih zastavile mesečno in tematsko, po pravljicah. Vse informacije smo 
nato vsak mesec po spletni pošti prepošiljale kolegicam. Nazaj smo dobile odgovore in 
dejavnosti kolegic, ki so teme obravnavale in jih v skupini tudi izvajale.  

Cilji projekta: 
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• Ohranjanje ljudskega izročila 

• Vnašanje elementov ljudskega izročila na vsa področja kurikuluma. 

• Otrok posluša in doživlja ljudsko pravljico ter ob njej uživa ugodje, veselje, zabavo. 

• Otrok spozna pomen besedne zveze slovenska ljudska pravljica. 

• Otrok zna poimenovati ljudske književne osebe. 

• Otrok spozna nove besede in s tem širi svoje besedišče slovenskega jezika (narečja). 

• Otrok se uči samostojnega pripovedovanja ljudskih pravljic 

Pravljice, ki so bile skrbno izbrane glede na čas in tematiko: 

• Oktober: Hvaležni medved 

• November: O veliki repi 

• December: Mojca Pokraculja 

• Januar: Kralj Matjaž in vile 

• Februar: Fižolček, ogeljček in slamica 

• Marec: Pravljica o Povodnem možu 

• April: Drava, Sava, Soča 

• Maj: Pastirček 

Teme, ki so jih kolegice obravnavale preko pravljic:  

kaj je pravljica, ljudski pastirski plesi, pomoč drugemu, empatija, čustva, dobro se ti vedno 
povrne, živali, hvaležnost, slabo/dobro, bolečina, prva pomoč, zelenjava, sadje, teža, 
majhen/velik, šivanje, noč/dan, čas,  zaporedja, časovno zaporedje, delo na njivi, hranjenje 
živali, grad (življenje, družbena ureditev,...), poklici nekoč, prevozna sredstva nekoč,  konji 
(skrb zanje,...), kaj je VOZ,  orehove lupine (glasbila, ritem,...), teža, dobro se ti vedno povrne, 
slabo/dobro, bolečina, prva pomoč, šivanje, dekoracija, skrb za dom, pometanje sobe, narečja, 
gozd, vreme, poklici, hrana, med, čebele, žrtev, prevara,  prijateljstvo,  dobrota, pohlep, 
laž/nepriznanje, maščevanje, osamljenost, kuhanje čaja, čajanka, vrednote, družbena ureditev, 
konflikti, odločnost, odpuščanje, pravičnost,  strahopetnost, maščevanje, če narediš nekaj 
slabega, to lahko popraviš, vile,  ekologija (sekanje dreves - je potrebno?, ogrožanje domov 
živali, gozdarji, gospodarjenje z gozdovi..), gozdna tematika (živali (zveri), drevesa, flora, 
fauna,..), država (vodenje države, grb, zastave,..), sledenje navodilom, geografija, relief, ptice 
(oglašanje, opazovanje, življenje,..), moč (fizična, psihična, vodstvena), nasilje, nekoč/danes,  
sporočilo iz davnine, kuhanje (varnost, ...), fižol, lakota, nedoslednost,  ogenj, toplota, beg od 
doma, iz vrtca - posledice, reka, potok, most, srečen konec, domišljija otrok (podvodno 
kraljestvo, srebrna, zlata soba,...), umetnost, dom, družina, sanje, hrepenenje, nezadovoljstvo, 
bogastvo /revščina, igre z vodo,  senzorna škatla na temo, ples na temo, pantomimo, 
tekmovanje, zemljevid, sprehod do Koseškega Bajerja, pregovori, varnost pred soncem.  
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S projektom smo želele doseči, da se otroci seznanijo s slovenskimi ljudskimi pravljicami, ki 
smo jih prepletali skozi vsa področja kurikuluma. Slovensko ljudsko slovstvo moramo 
spoštovati in ohranjati, saj je bogat vir naše pretekle zgodovine. 

Vse dejavnosti, izvedbe in predstavitve, ki so bile izvedene v naši enoti, bomo strnili v 
priročniku, ki bo na voljo vsem vzgojiteljem našega vrtca. Le ta bo bogatil naše delo in nas 
spodbujal k prebiranju ljudskih pravljic in le tako bodo lahko navduševale naše zanamce. 

V naslednjem letu si želimo, da bi projekt Slovensko ljudsko izročilo zaživel medgeneracijsko. 
Babice in dedki bi lahko z nami delili stare igre in razne dejavnosti. Predvsem bi se bolj 
podrobno seznanili s starimi igrami, ki bi se jih igrale z našimi otroci. Tudi Bibino popoldne bi 
se lahko povezovalo medgeneracijsko in v slogu starih iger.  

 

3.5.7 Palček Gibalček za sprostitev in zdravje, varno s soncem in sobivanje 

 

Globalni cilj: 
- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok in zdravega načina življenja. 
Cilji: 

- Spoznavanje osnovnih načel osebne higiene. 
- Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti. 
- Otrok zaznava in odkriva svoje telo. 
- Otrok preizkuša kaj zmore, se veseli svojih razvijajočih sposobnosti in spretnosti, ter 

tako gradi zaupanje vase in svojo samopodobo. 
- Otrok raziskuje, spoznava in dojema svet okoli sebe 
- Otrok razvija občutek za ritem in hitrost, dojema prostor in čas. 
- Otork razvija zavedanje drugih otrok in odraslih, z njimi deli prostor in stvari, spoznava 

pomen sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti, pravil. 
 
Skozi različne dejavnosti, ki so potekale samostojno v posameznem oddelku ali z 
medoddelčnim sodelovanjem, smo realizirali vse zastavljene cilje iz vseh treh področij.  
V začetku leta so bile vse dejavnosti prilagojene smernicam NIJZ, s katerimi smo poskrbeli 
za varnost in zdrav gibalni razvoj otrok.  
V spomladanskem času, ko so bile omejitve ukinjene, pa smo izvedli veliko gibalnih nalog, 
ki so povezovale oddelke ali celo enoto. 

 

Izpeljane vsebine: 

Gibalne dejavnosti: 

• »Množični tek otrok 2021« - 23. 9. 2021 (Kužki, Račke, Sončki, Metulji, Muce, Petelini, 
Srne, Medvedi, Veverice, Žabice) 
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• Vožnja s poganjalci, kolesi, tricikli in skiroji (Kužki, Račke, Sončki, Metulji, Medvedi, 
Veverice, Pikapolonice, Ptički, Polži, Miške, Žabice) 

• Gibalni poligoni in igre – telovadnica, hodnik, igralnica (Kužki, Račke, Sončki, Metulji, 
Veverice, Petelini, Polži, Medvedi, Ptički, Pikapolonice, Muce, Žabice) 

• Obisk telovadnice in spoznavanje različnih rekvizitov (Račke, Kužki, Sončki, 
Pikapolonice, Veverice, Žabice) 

• Plesno gibalne igre (Račke, Kužki, Polžki, Ptički, Miške, Žabice, Sončki) 
• Daljši sprehodi mlajših skupin s pomočjo »Bibe« (Kužki, Račke, Sončki) 

• Utrjevanje hoje po stopnišču mlajših otrok (Kužki, Račke, Pikapolonice) 
• Vsakodnevno jutranje razgibavanje (Metuji, Muce, Veverice, Žabice) 

• Joga za otroke - ob karticah Joga za otroke (Metulji, Petelini, Sončki, Srne, Muce) 
• Pravljična joga (Žabice, Muce) 

• Joga za otroke z Majo Mali Geneša (5. 10. 2021 - Muce, 14. 12. 2021 - Sončki) 
• Izleti v naravo – Mostec, Tivoli, Šišenski hrib, Koseški bajer (Metulji, Petelini, Srne, 

Muce, Veverice, Žabice) 
• Izlet na Mengeško kočo (Muce, Metulji, Veverice) 

• Izlet na Jošta (Veverice) 
• Izlet na Čemšeniško planino (Veverice) 

• Izlet na Rašico (Medvedi, Žabice) 
• Dopoldanski krajši ali daljši sprehodi v okolici vrtca (vse skupine) 

• Jesenski kros na Žaku  5. 10. 2021 (Metulji, Srne, Medvedi, Veverice, Muce) 
• Jesenski kros v Tivoliju (Petelini) 

• Igre nekoč in danes – skakanje z gumitvistom, Ali je kaj trden most, Pajkova mreža, 
Kdo se boji črnega moža, Gnilo jajce,  Slepe miši (Petelini, Medvedi, Muce, Žabice) 

• Otroški atletski poligon  v izvedbi starša otroka (Srne) 
• Senzorna integracija – senzorna soba (Ptički, Sončki, Miške, Pikapolonice) 

• Senzorna integracija - čutna pot (Petelini, Miške, Polžki, Ptički, Veverice) 
• Tibetančki (Veverice) 

• Drsanje v Ledeni dvorani Zalog (Petelini, Srne) 
• Sankanje na Šišenskemu hribu (Srne) 

• Zimovanje - smučanje na Pokljuki (Srne, Petelini) 
• Izlet na Rožnik v mesecu marcu (Srne) 

• Hoja od vrtca do PGD Dravlje in nazaj 15. 10. 2021 (Muce) 
• Gibanje na snegu (vse skupine) 

• Dričanje z bobi po snegu (Muce, Metulji) 
• Gibalne in vadbene urice na igrišču vrtca (Muce) 
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• Krepitev gibalnega razvoja na zunanjih igralih (vse skupine) 
• Dejavnosti za razvoj preciznosti (Veverice) 

• Sprehod do enote Lek, vadbena ura na igrišču vrtca Lek - razgibavanje, vaje na klopeh, 
plezalni steni, toboganu, avtu, hribčku, vrvi, lestvi… (Muce, Metulji) 

• Jaslični gibalni poligon NTC na terasi (Miške, Polžki, Ptički) 
• Sprehod v okolici vrtca z vozičkobusom (Miške, Polžki, Ptički) 

• Vaje za ravnotežje (stojijo na eni nogi in z žogo rišejo krog, jo mečejo v zrak in lovijo, 
nihanje naprej in nazaj, hoja po prstih in petah, hoja po vrvi) (Veverice). 

• Vaje za moč (igre z elastiko – frača) (Veverice). 
• Plazenje in plezanje (Veverice). 

• Elementarne in gibalne igre (Veverice) 
• Vaje zaupanja in sodelovanja (Žabice) 

• Pohod “Pot ob žici” - 5. 5. 2022 (Veverice, Metulji, Muce, Srne, Petelini, Medvedi, 
Žabice, Kužki) 

• Spomladanski kros na Žaku (Pikapolonice, Sončki, Muce, Metulji) 
• Gibanje po pravljici - Včasih se rad kotalim kot žoga (Metulji) 

• Palčkovo popoldne 2. 6. - gibalne delavnice s starši (vse skupine) 

• Naloge v okviru programa Mali sonček (vse skupine) 

 

Varnostni vidik gibanja: 

• Ozaveščanje/pogovor z otroki o varnosti pri gibanju v gozdu ali na sprehodih (Srne, 
Veverice, Žabice, Sončki, Muce, Metulji) 

• Ozaveščanje o pomenu in varnosti gibanja notri, v telovadnici in zunaj, na sprehodih v 
prometu (Želim postati Beli zajček - Petelini). 

• Pogovor in demonstracija varnega obnašanja na ledu (Petelini, Srne). 
• Pogovor in demonstracija varnega obnašanja na smučišču (Srne, Petelini) 

• Ozaveščanje o varnosti pri gibanju na snegu, dričanju (Metulji, Muce) 
 

Skrb za svoje zdravje: 

• Seznanjanje s tematiko higiena rok: vsakodnevna skrb za čiste roke, s pogovorom o 
pomenu in vestno opravljanje le tega, samostojna skrb za osebno higieno (Metulji, Srne, 
Metulji, Veverice,  Muce, Petelini, Medvedi, Pikapolonice, Sončki, Žabice) 

• Pogovori z otroki o pomembnosti zdrave prehrane, sadja in zelenjave. (Metulji, 
Veverice, Srne, Muce, Petelini, Medvedi, Žabice, Sončki) 

• Poimenovanje sadja, njegova uporaba. (Metulji, Muce, Veverice, Žabice, Sončki) 

• Razvrščanje sadja – pečkato, koščičasto, južno sadje. (Metulji, Muce)  
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• Kuhanje marmelade. (Muce, Metulji, Veverice) 
• Izdelava panoja na temo sadja po pravljici PRODAJAMO ZA GUMBE. (Metulji, 

Muce) 
• Obisk tržnice (Veverice) 

• Hoja od vrtca do tržnice Koseze, ogled tržnice, poimenovanje sadja in zelenjave,pomen 
le tega za zdravje. Preizkušanje surove repe. (Muce) 

• Vsakodnevni pogovori ob obrokih o pomenu zdravega in uravnoteženega 
prehranjevanja in uživanju sadja in zelenjave. (Metulji, Srne, Muce, Račke, Žabice) 

• Zobozdravstvena preventiva v sodelovanju z ZD Šiška (Srne, Muce, Metulji, Veverice, 
Žabice) 

• Pogovor o pomenu gibanja za zdravje (Srne, Petelini, Veverice, Žabice, Sončki) 
• Pogovor o pomenu pitja vode (Srne, Veverice, Žabice, Sončki, Muce, Metulji) 

• Delavnica MEDIMEDO (Srne, Petelini) 
• Gledališka predstava ob kamišibaj gledališču: Zelo lačna gosenica (Eric Carle) - 

pogovor o zdravi prehrani. (Pikapolonice) 
• Tradicionalni slovenski zajtrk 19. 11. 2021 (vse skupine) 

• Pogovor o pravilnem oblačenju pozimi (Metulji, Muce) 
• Navajanje na kahlico in prvo samostojno higieno (Miške, Ptiči, Polžki) 

• Gledališka predstava v izvedbi gledališča Kukuc, za jaslične oddelke: Krtek Zlatko in 
kakec, ki je padel z neba (jaslični oddelki) 
 

Predstavitev projekta: razstave po traktih, Igre brez meja (za potrebe gibalnega programa 
»Mali sonček«), gibalne delavnice med skupinami na traktu. 

Zaključek: Palčkovo popoldne 

Izvajalci: vse skupine enote Palček. 

Vodja projekta: Janja Obal 

3.5.8 Varno s soncem 

Globalni cilj:  

• spoznavanje zdravega in varnega načina življenja. 
Dejavnosti, ki so in še potekajo v okviru izvajanja izobraževalnega dela programa Varno s 
soncem so namenjene:  

• seznanjanju otrok o delovanju sonca, njegovih škodljivih in koristnih učinkih na 
človekovo telo in okolje ter načinih zaščite,  

• spodbujanju otrok k upoštevanju zaščitnih ukrepov in uporabi zaščitnih sredstev pred 
škodljivimi sončnimi žarki (umik v senco, sončna očala, širokokrajni klobuk, obleka z 
dolgimi rokavi in hlačnicami). 
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Izpeljane aktivnosti: 
§ Joga Pozdrav soncu (»Dance for the Sun« by Kira Willey). 
§ Skrb za vrt – zalivanje, pogovar o tem, kaj potrebujejo rastline za rast. 

§ Sončna uro. 
§ Igra s sencami, opazovanje, risanje, merjenje.  

§ Risanje z vodo po asfaltu.  
§ »Bralni kotiček« v senci – krošnji drevesa.  

§ Igra z vodo. 
§ Izdelava pokrival iz papirja. 

§ Pesmice: Sonce se smeje, Na planincah… 
§ Izdelava plakata na temo sonce. 

§ Ples: Mi gremo pa na morje… 
Masaža rok– uporaba sončne Kreme 
 

Sodelovale so skupine: Metulji, Žabice, Veverice in Petelini. 

3.5.9 Sobivanje – Spodbujamo prijateljstvo 

Cilj natečaja je otroke spodbujati k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih 
odnosov z vrstniki. V okviru natečaja so lahko otroci svoja razmišljanja o prijateljih in vsem, 
kar jim je v zvezi z njimi pomembno, narisali, napisali, fotografirali ali naredili filmček. 

 
Izpeljane vsebine: 

§ Poslušanje pravljic in pogovor o vsebini:  Ko najdeš najboljšega prijatelja, Oliver, radi 
te imamo. 

§ Pogovor in raziskovanje na temo prijateljstvo: Kaj je prijateljstvo?, Si lahko 
predstavljamo svet brez prijateljstva?...  

§ Učenje pesmi Prijateljska (M. Voglar), Lepši svet (M. Robič), Mi se imamo radi, Gradim 
prijateljstvo. 

§ Izdelava skupne risbe prijateljstva, kjer je vsak otrok narisal del celote.  
§ Iskanje dobrih lastnosti pri prijateljih. 
§ Spodbujanje otrok k medsebojni pomoči pri vsakodnevnih aktivnostih - pospravljanju 

igrač, zlaganju ležalnikov, obuvanju…, 
§ Igra različnih socialnih iger: Stol na moji desni je prazen, Kdo se skriva. 
§ Igra vlog. 
 

Vključene so bile skupine: Veverice, Petelini, Sončki, Račke, Kužki in Žabice 
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3.5.10 Ureditev igrišča Gubčeva v enoti Čenča 

 

Cilji: 

• Povezati učenje ekologije s prakso, 
• pridobiti boljše in uporabnejše zunanje prostore za igro, gibanje, ustvarjanje, 
• pogostejše bivanje na prostem. 
•  

S projektom smo želeli bolje ovrednotiti površine na igrišču Gubčeva, jim dodati nekaj novih 
elementov ter jih obnoviti. Vsaka skupina, je in bo s svojim doprinosom soustvarila nove 
igralne, gibalne in ustvarjalne kotičke ter dejavnosti. 

Izpeljane aktivnosti: 

• Zeliščna ''ograja''- zeliščna učilnica     
• Začetek del: Čutno/senzorna pot       
• Igralni šotori (Vig-vam, šotori iz fižola)     
• Vzdrževanje cvetličnih gred, postavitev zelenjavnih gred  
• Začetek del: reorganizacija lope v igralni kotiček in ureditev    
• Zvočna igrala        
• Začetek obnovitvenih del: obnova igral, oder, peskovnik, hlodi  
• Postavitev in nasaditev visokih gred – novo igrišče 

Izvajalci: vse skupine enote Čenča 

 

3.5.11 Projekti / tematski sklopi na nivoju skupin 

Enota Biba 

 

Skupina Projekti / tematski sklopi / prednostne naloge 
Aeternia 1 •  Morski ekosistem in voda 

• Spoznajmo energijsko varčne načine mobilnosti 
• Slovenski kulturni praznik 
• Olimpijada in olimpijske igre 
• Fizikalni poskusi 
• Robotika in brezpilotno letalo - dron 

Aeternia 2 • Joga za otroke 
• Sobivanje z gozdom 
• Otroci – sousvarjalci programa – ustvarjalne delavnice DIY – 

izdelaj si sam 
Petelini  • Doživljanje vrtca kot vzpodbudnega učnega okolja 

• Varno v vrtec 
• Varno s soncem 
• Spodbujamo prijateljstvo 
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• Kdor poje, slabo ne misli 
• Ritmično gibalne igre in plesi 
• Senzorične dejavnosti 

Lek Lunice • Razigran uživaj dan – teden otroka 
• Že jesen nam dežek trosi, velik pladenj barvic nosi 
• Pravljični december 
• Vrtec brez igrač 
• Eko april 
• Mali raziskovalci 
• Korak za korakom 
• Navajanje otrok na samostojnost pri skrbi zase in za svoje 

bližnje okolje 
• Otrokov portfolio 

Lek Zvezdice • Razigran uživaj dan– teden otroka (prvi teden oktobra 2021)  
• Že jesen nam dežek trosi, velik pladenj barvic nosi  (oktober 

2021) 
• Pravljični december (december 2021) 
• Vrtec brez igrač (januar 2022) 
•  Eko april (april 2022) 
• Mali raziskovalci (celo šolsko leto 2021/2022) 
• Korak za korakom (celo šolsko leto 2021/2022) 
• Zaključek šolskega leta (drugi teden v juniju 2022) 
• Postali smo Zvezdice 
• Buša debeluča 
• Gasilci  
• Zelo lačna gosenica 
• Maškare  
• Kaj je to magnet 
• Magneti in premikanje predmetov 
• Prišla je pomlad 
• Vreme 
• Gibanje – igre z žogo 
• Dan čebel 
• Varno s soncem 

Lek Mavrice • Razigran uživaj dan– teden otroka (prvi teden oktobra 2021)  
• Že jesen nam dežek trosi, velik pladenj barvic nosi  (oktober 

2021) 
• Pravljični december (december 2021) 
• Vrtec brez igrač (januar 2022) 
•  Eko april (april 2022) 
• Mali raziskovalci (celo šolsko leto 2021/2022) 
• Korak za korakom (celo šolsko leto 2021/2022) 
• Zaključek šolskega leta (drugi teden v juniju 2022) 
• Navajanje otrok na samostojnost pri skrbi zase in za svoje 

bližnje okolje 
• Od malčka do vseznalčka 
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• Varno s soncem 
• To smo mi, Mavrice 
• Ljudsko izročilo – ljudske pravljice 
• Mesec požarne varnosti 
• Skrb za zobe 
• Sadje in zelenjava 
• Olimpijske igre 
• Pust 
• Prijatelji si pomagamo 
• Zajci, kokoške, jajca 
• Športni maj 

Rožice • Ljudske pravljice, bibarije in pripovedke 
• Gibalne igre za malčke 
• Teden mobilnosti 
• Teden otroka 
• Spodbujamo prijateljstvo 

Metuljčki • Uvajalno obdobje 
• Spoznajmo živali 
• Veseli december 
• Zima, zima bela 
• Pozdravljena pomlad 
• Piščanček Pik na obisku 

Sončki • Spodbujamo prijateljstvo 
• Čuječnost 
• Korak za korakom 
• NEON varni brez nasilja 
• Varno v vrtec in šolo 
• Sončki se uvajamo 
• Teden otroka 
• Sončki in jesen 
• Praznični december 
• Jaz, moja družina in moji prijatelji 
• Spomladanski živ-žav 
• Kaj zmorem sam 

Račke • Navajanje otrok na samostojnost pri skrbi zase in za svoje 
bližnje okolje 

• Moje spretno telo (v povezavi z Malim sončkom) 
• Z bibo v svet 
• Račkino gledališče 

Pikapolonice • Moji novi prijatelji 
• Teden otroka 
• Sadje in zelenjava 
• Barve 
• Veseli december 
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• Ljudske pesmi in plesi 
• Prišla je pomlad 
• Vremenski pojavi 

Polžki • Zmorem sam 
• Mali  športnik 
• Varno v vrtec in šolo 
• Spodbujanje prijateljstva 
• Varno s soncem 
• Postali smo Polžki 
• Jesen in jesenskipridelki 
• Listki srajčke menjajo 
• Hvaležni medved 
• Čarobni december 
• Kaj delajo živali pozimi 
• Fižolček, ogelček in slamica 
• Ku-ku, pomlad je tu 
• Spoznavamo sence 
• Spoznavanje in igre z nestrukturiranim materialom 
• Zelo lačna gosenica 

Miške • Sobivanje 
• Varno v vrtec in šolo 
• Varno s soncem 
• Spodbujamo prijateljstvo 
• Pravljična joga 
• Igram se angleščino 
• Vrtec in jaz  
• Moja družina  
• Veseli december 
• Vsak dan skrbim, da ne zbolim 

Žabe • Korak za korakom 
• NTC 
• Žabe raziskujemo 
• Jesenske radosti 
• Kako so pulili repo 
• Veseli december 
• Kralj Matjaž in vile 
• O fižolčku, ogelčku in slamici 
• Narava se prebuja 
• Beremo, poslušamo in ustvarjamo 
• Raziskujemo in se potepamo 

Ribice  • Varno v vrtec in šolo 
• Spodbujamo prijateljstvo 
• Dobili smo nove prijatelje 
• Kako so vlekli repo 
• Mojca Pokrajculja 
• Kralj Matjaž in vile 
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• Fižolček, ogelček in slamica 
• Pomlad 
• Roboti in droni 
• Kmetija 
• Sence, zrcala in voda 
• Teden mobilnosti 
• Veseli december 
• Mesec požarne varnosti 

Muce • Igrajmo se skupaj v novi igralnici 
• Spoznavanje letnih časov (jesen, zima, pomlad, poletje) 
• Veseli december 
• Skrbimo za svoje zdravje (higiena, gibanje)  
• Gibalno sporazumevanje (postanimo živali – joga) 
• Dogodivščine na snegu 
• Zelo lačna gosenica 

Kužki • Skrb zase in pridobivanje osnove lepega vedenja 
• Dan za pravljico in lutko 
• Kužkova gibalna ura 
• Novo okolje in novi prijatelji 
• Barve jeseni - ozimnica 
• Ozimnica 
• Čas čarobnosti 
• Kralj Matjaž 
• Magneti in gibanje 
• Žuželke  

Medvedki  • Varno v vrtec in šolo 
• Spodbujanje prijateljstva 
• Varno s soncem 
• Živi zdravo, potuj trajnostno 
• Razigrana jesen 
• Ali čebele res nabirajo med 
• Čarobni december 
• Zimske radosti 
• France Prešeren 
• Skupaj se igramo in luštno se imamo 
• Radovedni raziskovalci 
• Jaz in moja družina 
• Voda – vir življenja 

Veverice • Mozaik celote 
• Moji prijatelji 
• Gozde živali in njihova bivališča 
• Kako so pulili repo 
• Veseli december in Mojca Pokrajculja 
• Kralj Matjaž in vile 
• Čas 
• Kaj lahko merimo 
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Ježki  • Gibanje v naravi 
• Knjiga moja prijateljica 
• Teden otroka 
• Poklici 
• Meseci, dnevi, ure 
• Prvi koraki v naravoslovje 
• Abeceda 
• Ljubljana, moje mesto 

Sove  • Evropski teden mobilnosti 
• Varna pot v vrtec in šolo 
• Spodbujamo prijateljstvo 
• Ko bom velik, bom… 
• Mavrica barv in slonček Elmer… 
• Od črte do črke 
• Matematične igre 

Zajčki • Varovanje in krepitev zdravja 
• Medsebojna pomoč med otroci glede na specifiko težav otroka 
• Pravilno rokovanje v vseh dnevnih aktivnostih 
• Dajanje občutka varnosti in zaželjenosti 
• Navajanje na samostojnost pri dejavnostih in skrb za samega 

sebe 
• Hranjenje, kontrola ust, grizenje in žvečenje, hranjenje z žlico 

in vilico 
• Vzpodbujanje verbalne in neverbalne komunikacije preko slik 
• Prehajanje med programi  
• Komunikacija s slikami 
• V vrtcu je lepo 
• Jaz in moji prijatelji v vrtcu 
• Igramo se in ustvarjamo z naravnimi materiali 
• Lutka moja prijateljica 
• Pravljični december 
• Moja najljubša slikanica 
• Igramo se z odpadnim materialom 
• Sonce, voda, zrak, snovi 
• Na travniku 

Zmajčki  • Spoštovanje odnosa do drugačnosti 
• Hipoterapija 
• Lutka moja prijateljica 
• Plesna terapija 
• Glasbena terapija 

Obogatitvene dejavnosti sofinancirane s sredstvi MOL 

 

Enota Palček 

Skupina Projekti / tematski sklopi / prednostne naloge 
Polži Samostojnost in dobro počutje v skupini. 
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NTC za najmlajše skozi gibanje 
Miške Uvajalno obdobje 

Miška 
Jesenska doživetja 
Veseli december 
Pojem in plešem 
Pomlad okoli nas 

Ptički Samostojnost in dobro počutje v skupini 
Gibanje 

Pikapolonice Uvajanje 
Barvita jesen 
Zima, bela zima 
Veseli december 
Prebujanje pomladi 
Lutke med name 
Hiša  
Poletje v vrtcu 

Račke Postali smo Račke  
Jaz in moje telo   
Kostanjček zaspanček  
Teden otroka 
Spoznavamo živali  
Čarobni december 
Zelo lačna gosenica 
Palček gibalček  
Poletje v vrtcu 
Elementi montessori pedagogike v vrtcu 

Kužki Prej »Ptički«, zdaj pa »Kužki« 
Kahlica bahlica in razbita buča 
Veseli december 
Babica zima 
Barve in gosenica prijateljstva 
Odsev in senca 
Piščanček pik 
Gibalne aktivnosti za športni program mali sonček 
Je sonček ena luštna stvar 

Metulji Socialne spretnosti 
Samostojnost in dobro počutje 
Tematski sklopi: 
Kdo je metulj? 
Teden mobilnosti 
Teden otroka 
Jesen v sadovnjaku   
Prodajamo za gumbe 
Veseli december 
Koledar 
Ura teče, nič ne reče 
Tralala, hopsasa, pustne smo šeme 
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Mali raziskovalci 
Palček gibalček 

Muce Postali smo Muce 
Teden mobilnosti 
Teden otroka 
Moje mesto  
Čustva, ničelna toleranca do nasilja, Rozi in grom 
Veseli December 
Iz majhnega zraste veliko- Sadovnjak 
Športni maj 
Promet 

Petelini Izvajanje tematskih sklopov  
Čuječnost in spoznavanje sebe 
Samostojnost otrok 
Potreba po gibanju 

Srne 

To smo mi-Srne prijatelji (uvajalno obdobje)  
Živi zdravo. Potuj trajnostno. 
»Razigran uživaj dan!« 
Spoznajmo vrste dreves na igrišču vrtca in v gozdu… 
Čarobni veseli december 
Prilagajanje na led in učenje drsanja skozi igro 
Ledene ploskve severnega tečaja in severni medvedi… 
Čarobne črte… 
Za koga je  pomemben »ZEMELJKO« 
Voda in Flupi 

Medvedi Gibalko – gibalni program celo leto (v sodelovanju s starši, kjer se 
trudimo, da izvajamo gibanje vsak dan na prostem v vrtcu in doma, 
ter da spodbujamo starše, da doma izvajajo gibalne dejavnosti, ki 
jih v vrtcu (letos!) še ne delamo: plezanje v plezalnem centru ali na 
naravni steni, plavanje, rolanje, vožnja s kolesom, hokej, smučanje 

Sončki Skupaj po stopnicah 
Teden mobilnosti 
Muca copatarica 
Pod medvedovim dežnikom 
Veseli December 
Kaj kaže moj obraz 
Moja mami ne moja mami 
Male maškare 
Spodbujajmo prijateljstvo 
Prebujanje pobladi 
Glasbila 

Žabe Projekt v okviru društva za trajnostni razvoj Sobivanje 
Varno s soncem  
Pravljično okno v svet 
Tematski sklopi: 
Smo skupina Žabe  
Čas – teden, ura, letni čas 
Dinozavri 
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Veseli december 
Januarski kotički  
Pust v vrtcu 
Naše osončje, planeti, gibanje 
Spoznavanje različnih likovnih tehnik 
Varovanje in krepitev zdravja v vrtcu -  Palček Gibalček za 
sprostitev in zdravje 

Veverice Urna veverica (jaz, moje telo in čustva) 
Jabolko rdeče, hej 
Hrčkova hruška (jesen v sadovnjaku) 
Čarobni december 
Čas (družina) 
Tralala, hopsasa pustne smo šeme 
Mali raziskovalec 
Črta 
Pravljica (Palček Pohajalček) 
Morje 

 

Enota Čenča 

Skupina Projekti / tematski sklopi / prednostne naloge 
Mali princ Zdrav otrok 

Gozdni vrtec 

Polži 

Ponovno v vrtcu 
Listek Trepetavček 
Spoznavam lastnosti igralnih rekvizitov 
Čarobni praznični čas 
Oh, ta muhasti April 
Gibanje nas povezuje in krepi zdravje 
Vulkani- zemlja bruha, na površju se nakaj zakuha 
Vrtec v naravi- kmetija Pečovnik 
Varno s soncem 

Metulji Ustvarjanje zdrave klime v oddelku s poudarkom na mentalnem 
zdravju: 
Joga 
Opazovanje narave, rokovanje z naravnim materialom 
Pohodi  na Rožnik 

Medvedi 

Gozdna pedagogika 
Gibalno- grafične vaje 
Uvajanje umetniških praks v izvedbeni kurikulum 
Plesno gledališče 

Ptički 

Adaptivno obdobje  
Osamosvajane - samostojnost 
Praznični december  
Zeliščni vrt/učilnica na igrišču Gubčeva 

Škrati 

Likovna ustvarjalnost 
Priprava praznične predstave za otroke in starše (november) 
Kako posneti film 
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Organizacija in priprava zaključka za otroke in starše 
Ježi Uvajanje v zgodnje opismenjevanje 

Ježki uživajo v umetnosti v Narodni galeriji  
Priprava praznične predstave za otroke in starše (november) 
Kako nastane pravljica? – Projekt odprtega tipa 
Organizacija in priprava zaključka za otroke in starše 

Kužki Navajanje otrok na samostojnost pri skrbi zase 
Tematske sklopI: 
Prvič v vrtcu 
Dežek pada, listje pada 
Čarobni praznični čas 
Koliko zmorem 
Mi se imamo radi 
Vozila 

Zvezdice Mala miška in veliko rdeče jabolko 
Jesensko listje , kam hitiš? 
Kdo bo z nami šel v gozdiček? 
Čarobni praznični čas 
Nekega zimskega dne 
Muca copatarica 
Svetloba in sence 
Čudežno drevo 
Ta luštne ljudske 
Gibalno športni program Mali sonček 
Čiste roke za zdrave otroke 
Spodbujanje govornega razvoja otrok 
Gibalne urice 
Glasbene urice 

Sončki To sem jaz, kdo si pa ti? 
Mali sonček 

Muce 

Prvič v vrtec- uvajalno obdobje 
Naše drevo 
Čarobni praznični čas 
Nina v živalskem vrtu 
Pustovanje 
Sonce se smeje 
Pojdimo na vrt 

Hruške 

Lov na medveda 
Rdeče jabolko 
Gradbišče 
Čarobni december z Muco copataric 
Ptice pozimi 
Zrcala 
Posadimo in skrbimo za rastline 
Vadimo za mali sonček 
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3.5.12 Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL - 
aktivnosti za vključevanje vrtca v okolje  

 
Cilj: Vključevati otroke v življenje kraja, jih seznanjati z aktualnimi problemi sodobnega časa 
ter prispevati k strpnosti in sočutnemu odnosu do narave in soljudi.  

 

OKOLJE IN EKOLOGIJA 

Cilj: Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem 
spreminjanju in estetskih razsežnostih; sobivanje ljudi in narave v mestih; ohranjanje biotske 
pestrosti; vzgoja za okoljsko odgovornost in trajnostno naravnanost. 
V enoti Čenča smo načrtovali in pripravili dejavnosti/ aktivnosti, ki aktivno vključujejo vse 
otroke. Z otroki ozaveščamo pomen okolja v katerem živimo. Zavedanje naravnih danosti, ki 
nam jih nudi okolje okrog vrtca in z lastnimi dejanji izkazujemo naklonjenost do narave in 
tradicije.  V predšolskem obdobju se otroci učijo spoštljivega odnosa do narave, okolja, živali, 
človeka. Preko različnih dejavnosti in aktivnosti otrokom omogočamo, da se ob stiku z naravo 
in okoljem nenehno učijo, raziskujejo, opazujejo, iščejo, ugotavljajo itd. Spodbujamo in 
omogočamo otrokovo radovednost, željo po znanju, iskanju odgovorov, raziskovanju itd. 
Otrokom nudimo čim več možnosti, da se učijo preko lastnih izkušenj. Skrbimo za urejeno 
okolico vrtca, kot naravnega okolja in tako vzgajamo za okoljsko odgovornost in trajnostno 
naravnanost. 

Za opazovanje sprememb v daljšem časovnem obdobju smo iz odpadnih veder na igrišču 
izdelali zeliščno učilnico z različnimi zelišči in fižolov šotor; otroci so tako opazovali rast 
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rastlin, skrbeli zanje in jih negovali. Prav tako smo poskrbeli za ozelenitev teras (zeliščna, 
cvetlična korita, mala listnata drevesa v cvetličnih loncih) in prostorov vrtca. Na igrišču nastaja 
senzorna pot, ki jo oblikujemo glede na letni čas.  

Za iskanje in pridobivanje informacij smo z nakupom knjižnih novosti in didaktičnih igrač s 
področja ekologije obogatili Eko knjižnico in naravoslovni kabinet. 

V spomladanskih mesecih so si otroci ogledali lutkovno predstavo Krtek Zlatko ali Kakec, ki 
je padel z neba, v izvedbi gledališča Fru-Fru. 

V zimskih mesecih pa smo poskrbeli za ptice v okolici vrtca in Krajinskem parku Tivoli. 
Izdelali smo ptičje pogače in hiške. 

Vodja projekta: Matejka Stepančič 

V projektu so sodelovale vse skupine enote Čenča. 

 
UMETNOST (GLASBENA, PLESNA, LIKOVNA, GLEDALIŠKA, FOLKLORNA, 
UMETNOST KNJIŽEVNOSTI) 
 

CILJI:  

• Spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje 
medkulturnih in drugih razlik. 

• Otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija 
zmožnost domišljijske rabe jezika (doživljanje dogajalnega prostora, identificira se s 
književnimi osebami). 

• Ob poslušanju različnih literarnih zvrsti otrok doživlja ugodje, veselje, zabavo ter 
pridobiva pozitiven odnos do literature. 

• Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti. 
• Razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih, plesnem, 

dramskem, likovne, gledališkem, filmskem idr. 
 
Povzetek vsebine izvedbe dejavnosti 
 
Vključevanje otrok v dejavnosti smo načrtovali v skladu z razvojnimi zmožnostmi in tako 
uspeli skladno z načrtovanimi aktivnostmi vanje vključiti vse otroke. 
Otroci so se preko različnih dejavnosti, aktivnosti skozi igro učili in imeli veliko priložnosti 
za izkustveno učenje. 
Načrtovali smo sodelovanje z LGL, a nam dejavnosti zaradi izrednih razmer (epidemija 
koronavirusa) ni uspelo izpeljati, zato nameravamo te dejavnosti, če bo le možno, izvesti v 
naslednjem letu. 
 
Dejavnosti: 
- v vrtcu imamo projekt Ljudsko izročilo v povezavi z umetnostjo; v okviru tega smo izvedli 
predstavo Hvaležni medved v izvedbi Melite Osojnik, 
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- v vrtcu imamo strokovni aktiv Gledališče v vrtcu, kjer strokovni delavci vrtca pripravljajo 
predstave za otroke vseh starosti (Mojca Pokrajculja, Rdeča Kapica, Debela Repa, Muca 
Copatarica, Buča Debeluča….), zato smo v ta namen opremili lutkovni kabinet, 
 
- konec vrtčevskega leta so nekatere skupine za starše izvedle predstave, kjer so zaplesali in 
zapeli ljudske pesmi in plese, v ta namen smo opremili in dopolnili ljudska oblačila, 
 
- poleg lutk na otroke zelo dobro vpliva pripovedovanje zgodb; s pomočjo lesenih butajev za 
gledališče (kamišibajev) smo otrokom polepšali pravljice in predstave; otroci imajo pri tem 
večjo pozornost kot pri branju pravljic 
 
- najmlajše otroke smo popeljali v svet gledališča in lutk, prvič so se spoznali z malim 
gledališčem (katerega smo kupili v ta namen) ter se spontano igrali s pomočjo gledališča in 
lutk; starejši otroci pa so se z lutkami in gledališčem večkrat preizkusili po branju pravljice ter 
le-te tudi samostojno zaigrali 
 
- preko lutk so »sramežljivi« otroci sproščali svoje strahove, krepili samozavest in razvijali 
pozitivno samopodobo. 
 
Z dejavnostmi bi bilo smiselno nadaljevati tudi vnaprej, saj v vrtcu uresničujemo in sledimo 
vsem področjem Kurikula za vrtce in jih med seboj povezujemo. S pridobljenimi sredstvi v 
okviru tega projekta smo tako lahko otrokom ponudili več dejavnosti in izkušenj. Upamo, da 
bomo imeli tudi v bodoče možnosti in priložnosti za pridobivanje sredstev, ki nam bodo 
prispevala k dvigu kakovosti pedagoškega dela v našem vrtcu. 
 

MEDGENERACIJSKO IN MEDKULTURNO SODELOVANJE (DRUŽENJE IN 
VZAJEMNO UČENJE) 
 

Cilji:  

 

• Spoznavanje ožjega in širšega družbenega okolja ter spoznavanje medkulturnih in 
drugih razlik 

• Spoznavanje razlik med življenjskimi navadami naše in drugih kultur ter med različnimi 
družbenimi skupinami; otroci spoznavajo, da morajo vsi ljudje v določeni družbi 
pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala in, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo 
družbi in so pomembni 

 

S projektom Mol – Medgeneracijsko in medkulturno povezovanje, sredstvi, ki smo jih v ta 
namen pridobili in poglobljenimi vsebinami  medkulturne vzgoje  otroke spodbujamo in 
vzgajamo na način, da odrastejo v demokratične posameznike, ki spoštujejo vsako kulturno 
skupino, obenem pa razvijejo občutek za pomoč pri integraciji pripadnikov drugih kulturnih 
skupin, le-ta pa nudi osnovo za vzgajanje medsebojne strpnosti in spoštovanja drugačnosti. 
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3.6 Obogatitveni program 

3.6.1  Obogatitvene dejavnosti v nadstandardnih pogojih  

 

3.5.1.2   Angleške urice v času izvedbenega kurikula   

 

Cilj: Učenje tujega jezika na zanimiv, otrokom prijazen in dostopen način. 

Učenje angleškega jezika je bilo organizirano  za otroke v oddelkih 5-6 letnikov. Angleške urice 
so bile organizirane v času po kosilu v trajanju ene ure enkrat tedensko. Trajanje programa 
(število izvedb) smo prilagodili obsegu finančnih sredstev. 

Program so vodili zunanji izvajalci (podjetje ABIS) ob sodelovanju strokovnih delavcev 
vključenih oddelkov. 

 
Urnik Biba: 

Ponedeljek Sreda Petek 
Sove: 12.30-13.15  
Ribe 13.15-14.00  

Aeternia 11.00- 11.45 
Veverice 12.30-13.15  

Ježi 13.15-14.00 

Lek Mavrice 11.00 – 11.45 

 

Urnik Čenča: 
 

ČETRTEK 

12:30-13:15 (JEŽI) 

13:15-14:00 (ŠKRATI) 

14.00 – 14.45 (MALI PRINC + MEDVEDI) 

 
Urnik Palček: 
 

 
TOREK 

SRNE: 12:30-13:15  

PETELINI: 13:15-14:00 
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 Mini robotika 
 

Program preko igre spodbuja otroke k raziskovalnemu učenju in logičnemu razmišljanju. Poleg 
navedenega, spodbuja tudi razvoj socialnih veščin, medsebojno sodelovanje in izboljša 
komunikacijo. Pristop po programu LEGO Education, predšolskim otrokom omogoča 
praktično raziskovanje delovanja strojev oziroma sestavljenih elementov (mehanskih robotov). 
Naučijo se reševanja problemov preko timskega dela, ob spoznavanju specifike poklicev 
(inženir, gradbenik). Program otrokom zagotavlja paleto znanj na področjih, ki bodo v 
prihodnosti postala prevladujoča. Poglobijo se tudi razumevanja zakonitosti delovanja na 
področju tehnologije in strojništva ter tudi fizike in matematike. 
 

Program se je izvajal v mesecih januar, februar, marec, april in maj, za vse otroke stare 5 - 6 
let.  

V enoti Biba so se programa udeležili otroci skupin Ježki, Sove, Veverice, Ribice, Aeternia 1 
in 2 ter Lek Mavrice. 

Palček 

PONEDELJEK SREDA 

9.30 -10.15, 10.15 – 11.00   10.30 – 11.15, 11. 15 – 12.00 

SRNE PETELINI 

 

Čenča 

PONEDELJEK SREDA ČETRTEK 

9.30 -10.15, 10.15 – 11.00 9. 30 - 10. 15 9.30 -10.15, 10.15 – 11.00 

ŠKRATI MALI PRINC + MEDVEDI JEŽI 

 

 

 Delavnice po metodi gledališča za družbene spremembe Rozi in Grom 

 

Namen delavnice je bil z uporabo lutk krepiti empatijo, socialne veščine, solidarnost in 
nesebičnost pri otrocih. Otroci so se na delavnicah učili pravilne komunikacije, medsebojne 
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pomoči in nenasilnega reševanja konfliktov. Prepoznavali so nesprejemljive oblike vedenja in 
raziskali pomen besede »postaviti se zase«.  

Biba 

27. 5. 2022 3. 6. 2022 10. 6. 2022 17. 6. 2022 
Aeternia Žabe Ježi Lek Mavrice 

Ribe Medvedi Veverice Sove 
 

Palček 

8. 4.  2022 15. 4. 2022 6. 5. 2022 

SRNE MUCE VEVERICE 

PETELINI METULJI 

 

Čenča 

6. 5.  2022 13. 4. 2022 20. 5. 2022 
POLŽI ŠKRATI MEDVEDI 

MALI PRINC JEŽI 
 

 

 Hipoterapija, gibalno - plesna in glasbena terapija  
 
 

Cilj: Razvijanje občutkov ugodja, izboljševanje telesne drže in gibanja, pridobivanje pozitivne 
samopodobe, podaljševanje pozornosti, razvijanje prostorske in telesne predstavljivosti. 

Hipoterapija se je izvajala enkrat mesečno na in ob konjih z usposobljenimi strokovnjaki v za 
to namenjenem centru Cirius v Kamniku.  

Gibalno-plesna terapija se je izvajala enkrat tedensko ob torkih v vrtcu.  

Glasbena terapija se je izvajala enkrat tedensko ob četrtkih v vrtcu. 

Program sta organizirali strokovni delavki Marija Volk in Viktorija Šter v sodelovanju s Cirius 
Kamnik.  

 

 Bivanje v naravi »Vrtec v naravi«  
 
 

Cilj: Navajanje na samostojnost izven družinskega okolja, skrb zase, seznanjanje in odkrivanje 
lepot naravnega okolja, povezovanje z naravo in spoznavanje drugačnega načinom življenja. 
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Bivanje v naravi je večdnevno izvajanje dejavnosti vrtca izven kraja bivanja otrok in združuje 
izvedbeni kurikul (9 ur) in storitvene dejavnosti vrtca (preostali čas dneva). Predstavlja 
nadstandardni del kurikula, s katerim morajo soglašati starši oddelka, svet staršev in svet vrtca. 
Izvajalci so zunanji sodelavci. Namestitve, katere le-ti ponujajo, so izbrane na podlagi 
predhodnega ogleda, priporočil in pozitivnih izkušenj. Pogoji za bivanje v naravi so prilagojeni 
bivanju predšolskih otrok.  

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje z vidika 
varnosti otrok določa, da je za dejavnosti izven vrtca lahko v skupini največ 8 otrok. Stroške 
bivanja v naravi krijejo starši. 

BIBA  

Organizirali smo tri-dnevno bivanje na kmetijah: Na razpotju (Logarska dolina), Obolnar 
(Trebnje), Tavčar (Škofja Loka) in V pravljici (Škofljica). 

 

Skupina  Kmetija Termin 
Veverice  Na Razpotju  18.5.-20.5.2022 
Sovice  Na razpotju 18.5.-20.5.2022 
Ježi  Obolnar  18.5.-20.5.2022 
Ribe  Obolnar  11.5.-13.5.2022 
Lek Mavrice  Tavčar 25.5.-27.5.2022 
Zmajčki Na Razpotju 18.5.-20.5.2022 
Zajčki Na Razpotju 18.5.-20.5.2022 

 
 
Obolnar: Otroci so spoznali kmetijo z domačimi živalmi in sosedove damjake, krmili 
zajčke, prisluhnili lovcu, ki jim je na zanimiv način predstavil življenje divjadi v okoliških 
gozdovih, pripravili so kurišča, na katerih so si zvečer »spekli« večerjo. In ne nazadnje, spekli 
tudi čisto prave domače piškote. 
 
Na razpotju: V treh dneh so se otroci podali na daljši sprehod do slapišča Palenk, od tam pa so 
se vračali po naravoslovno etnografski poti. S pastirico Mico so se seznanili s filcanjem (pol-
stenjem) in si s svojim trudom prifilcali vsak svoj spominski izdelek. Obiskali so Pravljični 
gozd, ki se razprostira ob Penzionu in se tam srečali s škratom Nejkom. V Pravljičnem gozdu 
so s pomočjo senzorične poti iskali skriti zaklad.  
 
Tavčar: Otroci so spoznali tradicionalno življenje na kmetiji, domačo hrano, prijazne domačine 
in zaživijo z naravo. Na kmetijah so hlevi s številnimi domačimi živalmi, s katerimi so se 
spoznali, jahali so konjička, molzli krave, se seznanili s čebelarstvom, kosili travo, na pohodu 
na Stari vrh prizkusili svojo vztrajnost in ne nazadnje sodelovali pri peki kruha v pravi krušni 
peči. Vsak otrok si je izdelal svoj hlebček, ki ga je odnesel domov.  
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V pravljici: Kmetija V pravljici je prva in največja kmetija miru v Sloveniji. Je prostor, kjer so 
otroci zadihali, se sprostili, spet začutili in uživali v lepoti in dobroti življenja. 

 
Program je izvajalo društvo MT šport, sodelovale pa so strokovne delavke našega vrtca. 

 
PALČEK 

Skupina Kmetija Termin 

Petelini Na razpotju 18.5.-20.5.2022 

Srne Planinski dom Ušte 18.5.-20.5.2022 

 

Na kmetiji so otroci spoznavali življenje na kmetiji, ljudske plese, se igrali stare družabne igre, 
hodili na pohode, obiskali gozdarja ipd.  

Program je izvajalo društvo MT šport, sodelovale pa so strokovne delavke našega vrtca. 
 

ČENČA 
Organizirali smo tri-dnevno bivanje na kmetijah: 
 

Skupina Kmetija Termin 

Ježi  Zavratnik 4.5. – 6.5.2022 

Škrati  Zavratnik 4.5. – 6.5.2022 

Medvedi V pravljici 18.5. – 20.5.2022 

Mali princ V pravljici 18.5. – 20.5. 2022 

 

Na kmetiji so otroci spoznavali življenje na kmetiji, ljudske plese, se igrali stare družabne igre, 
hodili na pohode, obiskali gozdarja ipd.  
Program je izvajalo društvo MT šport, sodelovale pa so strokovne delavke našega 
vrtca. 
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 Bivanje v naravi za mlajše otroke 
 

Vrtec je za otroke stare od 4 od 5 let organiziral tudi bivanje v naravi na nivoju celotnega vrtca. 
Otroci so od 30. 5. do 1. 6. 2022 bivali na kmetiji Pečovnik. Bivanja na kmetiji se je udeležilo 
12 otrok iz enote Biba, 8 iz skupine Medvedki in 4 iz skupine Žabe, iz Palčka so se bivanja na 
kmetiji udeležili otroci iz skupin Muce, Metulji in Veverice, iz Čenče pa otroci iz skupine Polži. 

Otroci so na kmetiji spoznali kmetijo in značilna kmečka opravila. Spoznali so vrsto živali in 
po lastni izbiri so bili za posamezno žival tudi zadolženi do konca tabora. Poleg domačih živali 
si imeli priložnost videti tudi divje živali, saj kmetijo obkrožajo veličastni gozdovi. Na gozdni 
učni poti so preko svojih čutil spoznali gozdne značilnosti in med potjo nazaj do kmetije nabrali 
nekaj naravnega materiala za izdelavo košarice. Pri njeni izdelavi so preizkušali svoje ročne 
spretnosti in spoznavali lastnosti različnih vrst lesa in njihovo uporabnost. Zadnji dan, ko so 
bile košarice dokončane, so jih napolnili še z raznimi gozdnimi sadeži ali sadjem iz sadovnjaka. 

 

 Zimovanje 
 

Za otroke stare od 5 do 6 let smo na nivoju celotnega vrtca načrtovali zimovanje na Pokljuki. 

Namen/cilji zimovanja: 
• socializacija otroka, ki vključuje navezovanje novih prijateljstev, možnost boljšega 

medsebojnega spoznavanja, pristnejše odnose med vsemi udeleženci, 
samopotrjevanje, spoznavanje značilnosti skupine in istovetenje z njenimi člani, 
pridobivanje pozitivnih navad, spoznavanje in oblikovanje svojega mesta v skupini. 

• spoznavanje osnovnih oblik gibanja, osvojitev osnovnih znanj v različnih športnih 
aktivnostih (predvsem smučanje, sankanje), ki bodo otrokom kasneje omogočala 
samostojno ukvarjanje s športom v družinskem okolju, 

• oblikovanje športnih navad, ki bodo otroka motivirale, mu koristile in ga osrečevale, 
• razvijanje kulturnega odnosa do narave, ki jo je potrebno spoštovati in ohranjati 

neokrnjeno, 
• osamosvajanje otroka, ki z večdnevnim odhodom od doma in staršev pridobiva na 

samostojnosti ter pridobiva dragocene izkušnje pri skrbi zase ter pri opravljanju 
dnevnih obveznosti. 
 

Cilji programa prilagajanja na sneg in učenja osnov smučanja: 
• pridobivanje gibalne sposobnosti za smučanje, 
• doživljanje radosti drsenja po zasneženi površini, 
• krepitev samozavesti ob gibanju na smučeh, 
• pridobivanje ravnotežja, koordinacije in motoričnih znanj na snegu, 
• razvijanje moči volje pri premagovanju strahu ter drugih motečih dejavnikov, 
• usvajanje osnovnih smučarskih tehnik (učenje osnovnih položajev, učenje uporabe 

žičniških naprav, spreminjanje smeri, učenje osnovnih oblik vijuganja …). 
 

Dejavnosti: 
• zabava v pižami in rajanje ob glasbi, 
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• učenje in prilagajanje na smuči, 
• dričanje po hribu z bobi in lopatami, 
• iskanje skritega zaklada, 
• izpolnjevanje počitniškega dnevnika, 
• umirjene dejavnosti v času počitka z domačimi igračami, 
• tekma in podelitev priznanj vem otrokom za dosežen napredek pri smučanju, 
• navajanje na samostojno prehranjevanje in nego- skrb za sebe, 
• razveselitev otrok s pozdravi od staršev. 

 

Za otroke stare 5-6 let smo na nivoju celotnega vrtca organizirali zimovanje v hotelu Jelka na 
v terminu od 28. 2. 2022 do 3. 3.2022. Udeležilo se ga je 53 otrok iz vseh enot, iz enote Biba 
29 otrok, spremljalo pa jih je 10 strokovnih delavk. 
Otroci so štiri dni preizkušali in utrjevali svoje smučarsko znanje, uživali pri igrah na snegu, 
sankanju, pri sprehodih v naravi, ob čemer so spoznavali skrivnosti zimskih gozdov in njihovih 
prebivalcev. Soočili so se s številnimi novimi izkušnjami. Približane so jim bile lepote narave, 
naravne zakonitosti, preizkušali in razvijali so svoje lastne telesne in duševne lastnosti, kar vse 
vpliva na medsebojne odnose v skupini. Iz dneva v dan postajjo bolj samostojni in s tem se  
krepi tudi njihova samozavest. Poglobila so se prijateljstva in tudi strokovni delavci so imeli 
možnost spoznati otroke v drugačni luči. Otroci so se v mirnem vzdušju sprostili in tako 
uveljavili svojo individualnost in interese. 
 

 Privajanje na vodo/ Plavalni tečaj in prilagajanje na led - drsanje 

 
V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja – telesno, gibalno, 
spoznavno, čustveno in socialno – tesno povezana. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta 
temeljita na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih 
pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah. Z gibanjem 
otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob 
razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek 
ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Otrok raziskuje, spoznava in dojema svet 
okrog sebe. Gibalni razvoj je v razvoju človekovih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih 
življenja. Razvoj poteka od naravnih oblik gibanja do celostnih in skladnostno zahtevnejših 
športnih dejavnosti, v interakciji med zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno voljno 
aktivnostjo. V predšolskem obdobju otrok pridobiva raznovrstne izkušnje zlasti z igro. Otrok z 
različnimi dejavnostmi v zaprtem prostoru in na prostem razvija gibalne in funkcionalne 
sposobnosti ter postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti. Otrok je 
ustvarjalen, ko išče svoje načine in poti za rešitev različnih gibalnih nalog, z lastno domišljijo 
odgovarja na nove izzive ter izraža svoja čustva in občutja. Otrokom moramo torej omogočiti 
takšne gibalne/športne dejavnosti, ki jim bodo predstavljale ustrezne izzive; ti ne smejo biti ne 
prelahki, ne pretežki, ampak ravno pravšnji. Pomembno je stimulativno okolje in spodbude, da 
otroci iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih problemov. Nova športna tehnologija, prilagojena 
otrokom, nam omogoča, da osnovne elemente različnih športov preko igre predstavimo 
otrokom že v predšolskem obdobju. Gibalno učenje je ob ustrezni športni tehnologiji mnogo 
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krajše in kakovostnejše, poleg tega pa takšne dejavnosti spodbujajo osebni uspeh vsakega 
posameznika. V predšolskem obdobju je priporočljivo, da otrok pridobi čim bolj pestro in 
široko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Ta 
temelj mora biti kakovostno zgrajen, saj pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj, na 
kasnejše vključevanje v različne športne zvrsti in nenazadnje tudi na to, da postane šport 
človeku ena izmed pomembnih sestavin kakovosti življenja v vseh starostnih obdobjih. Prav s 
tem namenom v vrtcu izvajamo tudi program Mali sonček, ki izvedbeno pokriva cilje in 
aktivnosti zapisane v Kurikulumu za vrtce. 

Ker vrtec nima vseh pogojev za zagotavljanje raznovrstnega gibalnega učenja otrok, se 
povezujemo z različnimi ustanovami, med drugimi tudi s Fakulteto za šport, občasno pa, kot 
strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov, v vrtcu vključimo v načrtovanje, 
izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake. 

Poleg ciljev, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce za področje gibanja, pri izbiri 
gibalnih/športnih nalog upoštevamo tudi naslednja strokovna izhodišča programa Mali sonček: 

• izbrane naloge se nadgrajujejo,  
• prevladujejo dejavnosti, ki se izvajajo na prostem, 
• pomembno mesto zavzemajo izleti kot najcenejša športna dejavnost v vseh starostnih  

obdobjih ter osnove gorništva, ki je pomemben del slovenske narodne identitete, 
• zelo pomembno je prilagajanje na vodo kot začetek odpravljanja plavalne nepismenosti, 
• izbrane naloge pokrivajo vse letne čase, program spodbuja proces skozi vse leto,  
• prevladujejo dejavnosti, s katerimi razvijamo aerobne oziroma funkcionalne 

sposobnosti (vzdržljivost), 
• z vadbo, ki vodi do usvojitve posameznih nalog, otroci razvijajo zlasti koordinacijo 

gibanja in ravnotežje, ki sta v predšolskem obdobju najpomembnejši gibalni 
sposobnosti in zato zahtevata največ pozornosti, 

• naloge so igrive in za otroke realno dosegljive, 
• z gibalnimi/športnimi nalogami otroci preko igre usvajajo osnovne elemente različnih  

športov, s katerimi se lahko ukvarjamo do obdobja zrelosti in starosti, 
• program vključuje medpodročne povezave; vplivamo na vsa področja otrokovega 

razvoja (telesni, gibalni, spoznavni, čustveni in socialni), 
• naloge spodbujajo aktivno sodelovanje staršev. Otroci lahko izvajajo večino dejavnosti 

tudi doma. 
 
Otroci sproščeno izvedejo gibalne naloge (igrice), ki vključujejo prilagojenost na vodo: 

• prilagojenost na upor vode (npr. ponazarjanje živali, lovljenje, potapljanje in dvigovanje  
            deske itd.), 

• potapljanje glave (npr. dan in noč, lovljenje – rešiš se s potopitvijo glave itd.), 
• izdihovanje v vodo (npr. nihalo – izmenično izdihovanje pod vodo, katapult –  

            potapljanje, izdihovanje in odriv z nogami), 
• gledanje pod vodo (npr. dotik delov telesa, štetje prstov na rokah, reševanje zaklada 

itd.), 
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• plovnost in drsenje na vodi (npr. vodni liki – prikaz oblik z lebdenjem; v paru – odriv  
            od podplatov; odriv od stene, glava potopljena, drsenje na trebuhu itd.). 
 

Program prilagajanja na vodo smo organizirali na Fakulteti za šport v mesecu juniju 2022. Iz 
enote Biba se ga je udeležilo 90 otrok starih 5-6 let iz skupin Veverice, Sovice, Ribice, Ježki, 
Lek Mavrice, Aeternia 1 in Aeternia 2. Tečaj so obiskali 5x. 
 

Ura / 
datum 

30. 5. 2022 31. 5. 2022 1. 6. 2022 2. 6. 2022 3. 6. 2022 

10.00 
- 

11.00 

Ježi 12 
Veverice 16 
Sove 15 
43 otrok 

Ježi 12 
Veverice 16 
Sove 15 
43 otrok 

Ježi 12 
Veverice 16 
Sove 15 
43 otrok 

Ježi 12 
Veverice 16 
Sove 15 
43 otrok 

Ježi 12 
Veverice 16 
Sove 15 
43 otrok 

11.00 
- 

12.00 

Ribe 21 
Lek Mavrice 
10 
Aeternia 16 
47 otrok 

Ribe 21 
Lek Mavrice 
10 
Aeternia 16 
47 otrok 

Ribe 21 
Lek Mavrice 
10 
Aeternia 16 
47 otrok 

Ribe 21 
Lek Mavrice 
10 
Aeternia 16 
47 otrok 

Ribe 21 
Lek Mavrice 
10 
Aeternia 16 
47 otrok 

 
Iz enote Palček so se plavanja udeležili otroci iz skupin Petelini in Srne. 

Urnik: 

Ura / datum 6. 6. 2022 7. 6. 2022 8. 6. 2022 9. 6. 2022 10. 6. 2022 

10.00-11.00 Petelini 22 
Srne 21 

 
43 otrok 

Petelini 22 
Srne 21 

 
43 otrok 

Petelini 22 
Srne 21 

 
43 otrok 

Petelini 22 
Srne 21 

 
43 otrok 

Petelini 22 
Srne 21 

 
43 otrok 

 
Iz enote Čenča so se plavanja udeležili otroci iz skupin Škratki, Ježi, Medvedi in Mali princ. 

Urnik: 

Ura / datum 6. 6. 2022 7. 6. 2022 8. 6. 2022 9. 6. 2022 10. 6. 2022 

11.00-12.00 Škrati   18 
Ježi        22 
Mali princ 
10 

Medvedi  5 
 

Škrati   18 
Ježi        22 
Mali princ 
10 

Medvedi  5 
 

Škrati   18 
Ježi        22 
Mali princ 
10 

Medvedi  5 
 

Škrati   18 
Ježi        22 
Mali princ 
10 

Medvedi  5 
 

Škrati   18 
Ježi        22 
Mali princ 
10 

Medvedi  5 
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55 otrok 55 otrok 55 otrok 55 otrok 55 otrok 

 

V sodelovanju z MOL, Oddelkom za šport, smo organizirali 6-urni program drsanja skozi igro, 
v okviru programa Mali sonček. V program se lahko vključijo predšolski otroci med 5. in 6. 
letom starosti, ki so že sposobni usvajanja osnovnih drsalnih tehnik. Tečaj drsanja je bil izveden 
v Dvorani Zalog. Koordinatorji programa za predšolske otroke so bili strokovno usposobljeni 
strokovni delavci iz DKK Stanko Bloudek, HK Olimpija in HK Slavija Junior. Strokovni 
delavci so opravili tečaj drsanja, ki ga obnavljajo na vsaki dve leti.  
Zaradi omejevanja koronavirusne bolezni smo tečaj zaradi velikega števila otrok, letnik 2015 
in 2016, izvedli v večih terminih.  

 
Otroci iz enote Biba iz skupin Veverice, Aeternia 1 in 2 ter Ježki so se tečaja udeležili od 2. 12. 
2021 do 10. 12. 2021, otroci iz skupin Lek Mavrice, Ribe in Sove pa od 21. 3. 2022 do 28. 3. 
2022, otroci iz enote Palček iz skupin Petelini in Srne,v času od  2.12.  do 10.12.2021 ter otroci 
iz enote Čenča iz skupin Ježi, Škrati, Mali princ in Medvedi, v času od  2.12. do 10.12.2021. 

     

3.6.2 Obogatitvene dejavnosti 

 
Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul vrtca in jih vrtec izvaja 
občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želja 
staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci v času predpisane delovne obveznosti 
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce. 
Občasno kot strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov v vrtcu vključimo v 
načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake. Obogatitvene dejavnosti se 
izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v prostorih 
vrtca in izven stavbe in igrišča v obliki obiskov predstav, knjižnic, muzejev, 
prireditev, izvajanja interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo strokovne delavke, 
projektov, vsebin Malega sončka, Ciciuhec…  

 
Obogatitvene dejavnosti načrtuje vzgojiteljica v svojem letnem delovnem načrtu, ki ga 
predstavi staršem na roditeljskem sestanku in od staršev prejme tudi soglasje, da se z določeno 
obogatitveno dejavnostjo strinjajo. V dejavnost so vključeni vsi otroci ene skupine, v primeru 
istočasnega izvajanja različnih dejavnosti se vključujejo otroci iz različnih skupin glede na 
interes. 
 

• Uvajanje elementov Montessori pedagogike 
Cilji: 
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• prebujati otrokovo domišljijo in njegovega duha, 
• opogumljati hrepenenje po samostojnosti in čut za samospoštovanje, 
• pomagati otrokom razvijati samodisciplino, vljudnost in prijaznost, 
• pomagati otrokom, da se naučijo samostojnega raziskovanja, opazovanja, spraševanja. 

 
• Gibalno/športni program »Mali sonček«  

Cilj: Krepiti gibalne sposobnosti, spodbujati željo in potrebo po športnem udejstvovanju ter 
aktivnemu preživljanju prostega časa. 

Z otroki smo izvajali program Mali sonček, vključno z drsanjem na ledu in rolanjem, izvajanjem 
spretnosti z žogo, kolesarjenjem in pohodništvom. Strokovni delavci so aktivnosti izvajali skozi 
vse leto in pri izvajanju programa aktivno sodelovali s starši. 

Program Malega sončka so izvajali strokovni delavci obeh starostnih obdobij v sodelovanju z 
Agencijo za šport.  

Program (medalje, knjižice, priznanja) je v celoti financiran s strani MOL, stroške morebitnih 
prevozov z avtobusom so poravnali starši. 

Program Malega sončka so izvajali strokovni delavci obeh starostnih obdobij od drugega leta 
dalje v sodelovanju z Agencijo za šport.  

• Teden otroka 

Letošnji Teden otroka je potekal od 4. do 10. oktobra. Osrednja tema bo »Razigran uživaj dan«.  
Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 
dni. V Tednu otroka se organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke v 
vseh večjih krajih po Sloveniji. 

Teden otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala 
Generalna skupščina Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in 
Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega 
dne. 

Sodelovale so vse skupine vrtca. 

 

• Teden mobilnosti 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo otroci, starši in zaposleni našega vrtca v okviru Evropskega 
tedna mobilnosti (ETM), ki je potekal od 16. 9. do 22. 9. 2021 pod sloganom “Živi zdravo. 
Potuj trajnostno.” sodelovali v različnih aktivnostih: 

• izdelava plakata na temo prevozna sredstva, ob tem pa pogovor o pomenu uporabe 
javnih prevoznih sredstev, 

• prometni poligon v telovadnici ( semaforji, prometni znaki,...),  
• ponazoritev poti v vrtec, 
• kolesarski dan,  
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• nagovor staršev, da se v prihodnjem tednu potrudijo, da vsaj enkrat pridejo z otrokom v 
vrtec, peš ali kolesom, avtobusom ..., 

• likovno ustvarjanje na temo "S kolesom v vrtec", 
• vožnja s poganjavčki pred vrtcem,  
• vožnja z mestnim avtobusom v mesto,  
• pogovor o prometu, prometnih sredstvih in o onesnaževanju le-teh, 
• izdelava plakata (moj transport do vrtca),  
• sprehod po okolici in opazovanje prometa in prometnih znakov ter njihov pomen, 
• preizkus: Kaj izpuščajo avtomobili v zrak,  
• vožnja z avtobusom na plin,  
• ogled dokumentarnega filma o onesnaženosti zraka zaradi prometa,  
• gibalne dejavnosti s tematiko prometa: Moj obroč je lahko avto, helikopter ..., 
• obisk policista, ki nam bo predstavil varno vožnjo s kolesom, skirojem, rolkami. 

 

• Zaključek vrtca  

Cilj: Poveseliti se ob zadnjem skupnem srečanju pred odhodom otrok v šolo in se posloviti od 
staršev in vrtca. 

Zaključek vrtca je namenjen otrokom, ki odhajajo v šolo. 

Za izvedbo so poskrbeli strokovni delavci posameznega oddelka. 

 

• Izleti in ekskurzije  

Cilj: Poglabljati, utrjevati in širiti znanje, uvajati interdisciplinarne pristope ter razvijati 
raziskovalnega duha.  

Ekskurzije so bile namenjene poglabljanju znanja in pridobivanju izkušenj iz vsebin teme / 
projekta. Vsebina ekskurzije je bila vpeta v program dela posamezne skupine in je otroke 
popeljala v aktivno doživljanje širšega družbenega ali naravnega okolja. Tako so odšli na izlet 
na Rožnik, Mostec, Koseški bajer, Tivoli, Kekčevo deželo, Škofljico … 

Za organizacijo in izpeljavo so poskrbeli strokovni delavci oddelkov 2. starostne skupine. 

 

• Predšolska bralna značka, Knjižni nahrbtnik in Ciciuhec  

Cilj: Razvijanje pozitivnega odnosa do knjige, spodbujanje k jezikovnemu in estetskemu 
izražanju in širjenja bralne kulture v družinah. 

Strokovni delavci so posebno pozornost namenjali branju izbrane literature za otroke v vrtcu, 
pripovedovanju otrok o prebrani vsebini ter vzpodbujali starše k branju otrokom doma. 
Dejavnost je potekala v vseh oddelkih otrok starih 3-6 let ob aktivnem sodelovanju s starši skozi 
celo šolsko leto.  
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V letošnjem letu smo v vseh enotah nabavili večje število knjig in z njimi obogatili knjižnico. 

 

• Lutkovno gledališče in Kino Dvor   

Cilj: Uživati v umetnosti, prisostvovati kulturnemu dogodku in spoznavati načine obnašanja v 
kulturnih ustanovah.  

PREDSTAVE v LGL SKUPINA 

Sapramiška Veverice, Žabice, Petelini, Srne 

Sovica Oka Srne 

Škrt, škrt, kra, čof Muce, Metulji 

MINI TEATER SKUPINA 

Korenčkov Palček Muce, Veverice, Metulji, Žabice 

MUZEJ  NOVEJŠE ZGODOVINE SKUPINA 

Ogled  razstave Veverice 

VODNIKOVA DOMAČIJA SKUPINA 

Festival Bobri, predstava Rokavička Srne, Medvedi, Žabice 

 

Čenča 

PREDSTAVA v LGL SKUPINA 

Sapramiška Polži, Ježi, Škrati, Medvedi 

Sovica Oka Polži, Ježi 

Zverjašček Škrati, Medvedi 

Najprisrčnejši velikan Medvedi 

NARODNA GALERIJA SKUPINA 

Gal v galeriji Impresionisti, Kraljestvo 
živali in spontani obiski 

Ježi, Medvedi 

MODERNA GALERIJA SKUPINA 
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Raziskujemo in uživamo v umetnosti Ježi 

NARAVOSLOVNI MUZEJ SKUPINA 

Raziskujemo in odkrivamo živalski 
svet 

Ježi, Medvedi 

VODNIKOVA DOMAČIJA SKUPINA 

Ogled Škrati 

 

BIBA 

• Delavnice za otroke po metodi gledališča zatiranih Rozi in Grom 

 »Gledališče zatiranih predstavlja prostor, v katerem se govori o temah, ki niso izpostavljene, 
in kjer spregovorijo tisti, ki mnogokrat nimajo glasu.«  

Namen delavnice je bil z uporabo lutk krepiti empatijo, socialne veščine, solidarnost in 
nesebičnost pri otrocih. Otroci so se na delavnici učili pravilne komunikacije, medsebojne 
pomoči in nenasilnega reševanja konfliktov. Prepoznavali so nesprejemljive oblike vedenja in 
raziskovali pomen besede »postaviti se zase«.  

Delavnica poteka po metodi gledališča zatiranih. Namenjena je otrokom od 3. leta dalje. Otroke 
v vrtcu obišče Dobra vila, ki potrebuje njihovo pomoč. S seboj je pripeljala Rozi in Groma. Ker 
jima ne zna pomagati, da bi bila ponovno prijatelja, za pomoč prosi otroke. Vendar pa otroci 
niso samo gledalci predstave, ampak s svojimi predlogi aktivno spreminjajo njen razplet.  

Na delavnici otroci:  

• prepoznajo različna čustva, 
• prepoznajo nesprejemljive oblike vedenja, 
• spoznajo, kako negativno vedenje ene osebe vpliva na čustva druge osebe in raziskujejo 

možne načine za spremembo tega vedenja,  
• odkrivajo pomen besede postaviti se zase in besede STOP, ko nam neko vedenje ne 

odgovarja, 
• odkrivajo možne rešitve za izražanje jeze na sprejemljivejši način, 
• preko milnih mehurčkov spoznajo, da imajo vedno možnost izbire.  

Trajanje delavnice: 1 uro 

V programu je sodelovalo 14 skupin, otrok starih od 4 do 6. 

Delavnice so bile izhodiščna točka Preventivnega programa »Ničelna toleranca do nasilja v 
vrtcu«, ki ga je za skupine predšolskih otrok vodila svetovalna delavka ga. Darja Krebelj. 
Izvedba CAP delavnic v vrtcu je razdeljena na tri dni v tednu po 20 minut. Na delavnicah preko 
igre vlog in uporabe lutk obravnavamo: 
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• nasilje nad vrstniki, 

• zlorabo, nasilje neznanca, 

• zlorabo s strani odraslega, ki ga otrok pozna. 

Osnovni cilj preventive je, da otrokom predstavimo dejstva glede nasilja in jim damo ustrezne 
informacije, da se lahko postavijo zase, rečejo ne. Na delavnicah se z otroki o neprijetnih temah 
pogovarjamo na pozitiven način, predstavimo jim različne situacije in predvsem to, kako naj 
ravnajo.  

Vrtec je organiziral tudi izobraževanje za strokovne delavce po enaki metodi in jim tako 
omogočil, da so s svojim znanjem v kar največjo podporo otrokom.  

• Predstave za otroke v vrtcu  

CILJ: Uživati v umetnosti, spoznavati drugačne oblike izražanja, prisostvovati kulturnemu 
dogodku. 

Palček 

o Gledališka predstava v izvedbi Ku-kuc gledališča, Krtek Zlatko in kakec ki je padel z 
neba   

o Gledališka predstava v izvedbi Fru-fru gledališča, O belem mucku, ki je bil čisto črn  
o Predstava v izvedbi gledališča Zavod enostavno prijatelji, Po Sloveniji s popotnikom 

Jakom in Škratek prijateljček reši težave  
Predstave so bile namenjene vsem otrokom enote Palček. 

• Strokovni delavci pa so izvedli predstave: 
 

o Lutkovna predstava Muca copatarica v izvedbi strokovne delavke – Petelini 
o Glasbeno dopoldne  z orffovim instrumentarijem- Srne 
o Izvedba glasbeno-plesne predstave O prijateljstvu- Medvedi 
o Dramatizaciji strokovnih delav: Razbita buča in Piščanček Pik – Račke 
o Kamišibaj predstave v izvedbi strokovnih delavk  Razbita buča, Zelo lačna gosenica in 

Hišica iz kock. 
o Predstava Babica Marmelada (v izvedbi vzgojiteljic in otrok Veverice Kebetova). 
o Predstava Mojca Pokrajculja – Veverice Kebetova 
o Tri muce (strokovni delavki - Žabice). 

 

Čenča 

o Gledališka predstava v izvedbi Ku-kuc gledališča, Krtek Zlatko in kakec ki je padel z 
neba   

o Gledališka predstava v izvedbi Fru-fru gledališča, O belem mucku, ki je bil čisto črn  
Predstave so bile namenjene vsem otrokom enote Čenča 

• Strokovni delavci so pripravili predstave: 
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o Dramatizacija »Moji beli zobki« - Škratki 
o Kamišibaj – Aleksandra Pogačar, Matic Škulj 
o Mala miška in veliko rdeče jabolko, Kdo bo z nami šel v gozdiček?- ploske lutke, 

Čudežno drevo- lutke iz odpadnega materiala, Muca copatarica -kamišibaj, Nekega 
zimskega dne -kamišibaj, Trije prašički-senčno gledališče, O miški, ki je iskala prijatelja 
– glasbena pravljica ob klaviaturi – Aleksandra Vukolič 

o Novoletni koncert na prečni flavti - Aleksandra Vukolič 
o Mini novoletni koncert,Lutkovna predstava Frika, Sonce se smeje – vzg. jasličnih 

skupin 
 

• Veseli december  

Cilj: Bogatiti kulturno dogajanje in doživljati prijetno  praznično vzdušje. 

Veseli december je potekal v obliki prazničnega urejanja prostorov, zabavnih in kulturnih 
prireditev za otroke, konkretno vsebino programa pa so oblikovali strokovni delavci skupaj z 
otroki in starši svojega oddelka in je bila prilagojena starosti otrok ter njihovim razvojnim 
značilnostim (novoletne predstave, koncerti, likovno ustvarjanje, pisanje pisma dedku Mrazu, 
krasitev novoletne smrečice, ogled okrašenega vrtca in mesta, peka piškotov, delavnice za 
babice in dedke, rajanje …). 

Pri dejavnostih so sodelovale vse skupine vrtca. 

Za izpeljavo programa in obisk dedka Mraza so poskrbeli strokovni delavci vrtca. 

 

• Praznovanja  

Cilj: Obeleževanje pomembnih dogodkov. 

V vrtcu smo v skladu z letnim delovnim načrtom vrtca večjo pozornost namenili naslednjim 
praznovanjem: rojstni dnevi (vse skupine), veseli december (vse skupine), pust (vse skupine), 
teden otroka (vse skupine), kulturni dnevi (2. starostna skupina). 

 

• Joga za otroke 

Otroku joga pomaga oblikovati zdravo in ljubečo samopodobo (otrok skozi pravljice in 
modrosti spoznava sebe (svoj čustveni svet) in druge. Otrok spoznava živali, rastline in do njih 
ustvarja sočuten in prijazen odnos. Joga pomaga ohranjati elastičnost telesa, krepi moč, 
izboljšuje koncentracijo in koordinacijo telesa, spodbuja zavedanje lastnega telesa in gibov in 
povezuje dihanje z gibanjem ter tako omogoča otroku notranji mir. 

Jogo so kot obogatitveno dejavnost izvajale strokovne delavke v skupinah Aeternia 1, Aeternia 
2, Miške. 

• Zobna preventiva 
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Cilj: Navajanje na pravilno nego zob 

 

• Cici vesela šola 

Cilj: Reševanje starosti primernih nalog iz logike. 

 

• Aktualna ponudba dejavnosti 

Cilj: Strokovni delavci smiselno izberejo dejavnosti iz aktualne ponudbe. 

Strokovni delavci so sledili in spremljali ponudbo aktualnih dejavnosti in se odločili, da 
otrokom predstavijo tudi druge aktualne dejavnosti, 

Obogatitvene dejavnosti, ki so bile izvedene v enoti BIBA: 

Dejavnost Cilj Skupine 
Gibalno/športni program »Mali 
sonček«  
 

Krepiti gibalne sposobnosti, 
spodbujati željo in potrebo po 
športnem udejstvovanju ter 
aktivnemu preživljanju prostega 
časa. 

Račke, Petelinčki, Pikapolonice, 
Polžki, Miške, Žabice, Ribice, 
Kužki, Muce, Medvedi, 
Veverice, Ježki, Sovice, 
Mavrice, Zvezdice, Aeternia 1, 
Aeternia 2 

Zaključek vrtca  
 

Poveseliti se ob zadnjem 
skupnem srečanju pred 
odhodom otrok v šolo in se 
posloviti od staršev in vrtca. 

Veverice, Sove, Ježki, Ribice, 
Aeternia 1, Aeternia 2, Mavrice 

Teden otroka Letošnji Teden otroka je potekal 
od 4. do 10. oktobra. Osrednja 
tema bo »Razigran uživaj dan«.  

Rožice, Metuljčki, Sončki, 
Račke, Petelinčki, Polžki, 
Miške, Žabice, Ribice, Kužki, 
Muce, Medvedi, Veverice, 
Ježki, Sovice, Mavrice, 
Zvezdice, Lunice, Aeternia 1, 
Aeternia 2, Petelinčki 

Evropski teden mobilnosti ETM je potekal od 16. 9. do 22. 
9. 2021 pod sloganom “Živi 
zdravo. Potu trajnostno.”. 
 

Račke, Petelinčki, Pikapolonice, 
Polžki, Miške, Žabice, Ribice, 
Kužki, Muce, Medvedi, 
Veverice, Ježki, Sovice, 
Mavrice, Zvezdice Aeternia 1, 
Aeternia 2 

Izleti in ekskurzije  
 

Poglabljati, utrjevati in širiti 
znanje, uvajati 
interdisciplinarne pristope ter 
razvijati raziskovalnega duha. 

Žabice, Ribice, Kužki, Muce, 
Medvedi, Veverice, Ježki, 
Sovice, Mavrice, Zvezdice 
Aeternia 1, Aeternia 2 

Jesenski in spomladanski kros  Spodbujanje želje po športnem 
udejstvovanju. 

Žabice, Ribice, Kužki, Muce, 
Medvedi, Veverice, Ježki, 
Sovice, Mavrice, Aeternia 1, 
Aeternia 2 

Predšolska bralna značka in 
Ciciuhec  
Knjižni nahrbtnik 

Razvijanje pozitivnega odnosa 
do knjige, spodbujanje k 
jezikovnemu in estetskemu 

Miške, Žabice, Ribice, Kužki, 
Muce, Medvedi, Veverice, 
Ježki, Sovice, Mavrice, 
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 izražanju in širjenja bralne 
kulture v družinah. 

Zvezdice, Aeternia 1, Aeternia 
2, Petelinčki 

Lutkovno gledališče Ljubljana  
 

Uživati v umetnosti, 
prisostvovati kulturnemu 
dogodku in spoznavati načine 
obnašanja v kulturnih 
ustanovah. 

Žabice, Ribice, Kužki, Muce, 
Medvedi, Veverice, Ježki, 
Sovice, Mavrice, Zvezdice, 
Aeternia 1, Aeternia 2 

Predstave za otroke v vrtcu 
(Nerodna miška Marjanca, 
Zajčkov zvonček, Mojca 
Pokrajculja, O fižolčku, ogelčku 
in slamici, Hvaležni medved) 
 

Uživati v umetnosti, spoznavati 
drugačne oblike izražanja, 
prisostvovati kulturnemu 
dogodku. 

Rožice, Metuljčki, Sončki, 
Račke, Pikapolonice, Polžki, 
Miške, Žabice, Ribice, Kužki, 
Muce, Medvedi, Veverice, 
Ježki, Sovice, Mavrice, 
Zvezdice, Lunice, Aeternia 1, 
Aeternia 2, Petelinčki 

Veseli december  
 

Bogatiti kulturno dogajanje in 
doživljati prijetno  praznično 
vzdušje. 

Rožice, Metuljčki, Sončki, 
Račke, Pikapolonice, Polžki, 
Miške, Žabice, Ribice, Kužki, 
Muce, Medvedi, Veverice, 
Ježki, Sovice, Mavrice, 
Zvezdice, Lunice, Aeternia 1, 
Aeternia 2, Petelinčki 

Praznovanja  
(rojstni dnevi, pust, materinski 
dan, teden otroka, dan avtizma, 
kulturni dnevi, pohod Pot ob 
žici, gregorjevo, dan državnosti) 

Obeleževanje pomembnih 
dogodkov. 

Rožice, Metuljčki, Sončki, 
Račke, Pikapolonice, Polžki, 
Miške, Žabice, Ribice, Kužki, 
Muce, Medvedi, Veverice, 
Ježki, Sovice, Lek Sončki, 
Mavrice, Zvezdice, Aeternia 1, 
Aeternia 2, Petelinčki 

Likovna razstava v galeriji Lek Organizacija in otvoritev 
razstave otroških likovnih 
izdelkov v galeriji Lek v tednu 
otroka. 

Mavrice, Zvezdice, Lunice, 

Joga za otroke Joga spodbuja zavedanje 
lastnega telesa in gibov in 
povezuje dihanje z gibanjem ter 
tako omogoča otroku notranji 
mir. 

Aeternia1, Aeternia2, Miške 

Mednarodni festival Igraj se z 
mano 

Priprava nastopa in 
sodelovanje. 

Zmajčki, Zajčki, Kužki 

Zobna preventiva Navajanje na pravilno nego zob. Žabice, Ribice, Kužki, Muce, 
Medvedi, Veverice, Ježki, 
Sovice, Mavrice, Zvezdice, 
Aeternia 1, Aeternia 2, 
Petelinčki 

Cici vesela šola Reševanje starosti primernih 
nalog iz logike. 

Sove, Ježki, Veverice, Ribe, 
Mavrice, Aeternia 1, Aeternia 2 

Gozdni vrtec Ponuditi otrokom okolje za 
raziskovanje in gibanje v 
naravnem okolju. 

Aeternia 1, Aeternia 2 

Otroška Kuhinja Odkrivanje in preizkušanje 
receptov 

Aeternia 1, Aeternia 2, 
Petelinčki 
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Aktualna ponudba dejavnosti Strokovni delavci smiselno 
izberejo dejavnosti iz aktualne 
ponudbe. 

Rožice, Metuljčki, Sončki, 
Račke, Pikapolonice, Polžki, 
Miške, Žabice, Ribice, Kužki, 
Muce, Medvedi, Veverice, 
Ježki, Sovice, Mavrice, 
Zvezdice, Lunice, Aeternia 1, 
Aeternia 2, Petelinčki 

 

Obogatitvene dejavnosti, ki so bile izvedene v enoti Palček: 

Dejavnost Cilj Skupine 
Gibalno/športni program 
»Mali sonček«  
 

Krepiti gibalne sposobnosti, 
spodbujati željo in potrebo 
po športnem udejstvovanju 
ter aktivnemu preživljanju 
prostega časa. 

Koordinator: Milena Gričar 
Vključeni: Pikapolonice, 
Kužki, Račke, Sončki, 
Medvedi, Metulji, Muce, 
Srne, Petelini, Žabice, 
Veverice 

Zaključek vrtca  
 

Poveseliti se ob zadnjem 
skupnem srečanju pred 
odhodom otrok v šolo in se 
posloviti od staršev in vrtca. 

Srne in Petelini 

 

Teden otroka Letošnji Teden otroka bo 
potekal od 4 do 10. oktobra. 
Osrednja tema bo »Razigran 
uživaj dan”  

Vse skupine 

Evropski teden mobilnosti ETM bo potekal od 16. 9. Do 
22. 9. 2021 pod sloganom 
“Živi zdravo. Potuj 
trajnostno.” 

Vse skupine 

Izleti in ekskurzije * 
Ranč Aladin, 
Šišenski hrib, Rožnik 
Mengeška koča  
Jošt nad Kranjem 
Čemšeniška planina, 
Simonov zaliv, 
Izlet z vlakom v Kamnik, v 
Kranj 
Sv. Peter nad Begunjami 

Poglabljati, utrjevati in širiti 
znanje, uvajati 
interdisciplinarne pristope 
ter razvijati raziskovalnega 
duha. 

Medvedi, Metulji, Muce, 
Žabice, Veverice, Srne, 
Petelini 

Jesenski in spomladanski 
kros* 

Spodbujanje želje po 
športnem udejstvovanju. 

Medvedi, Metulji, Muce, 
Žabice, Veverice, Srne, 
Petelini 

Množični tek “Začni mlad, 
tekmuj pošteno” 

Atletska zveza Slovenije tudi 
letos pripravlja množično 
akcijo, s katero spodbuja 
otroke k prvim atletskim 
korakom in želi ozavestiti 

Petelini 
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sodelujoče o pomenu 
zdravega načina življenja 
23. septembra 2021. 

Kostanjev piknik Spoznavanje različnih 
načinov uporabe jesenskih 
plodov. 

Vse skupine 

Predšolska bralna značka in 
Ciciuhec  
Knjižni nahrbtnik 
 

Razvijanje pozitivnega 
odnosa do knjige, 
spodbujanje k jezikovnemu in 
estetskemu izražanju in 
širjenja bralne kulture v 
družinah. 

Medvedi, Metulji, Muce, 
Žabice, Veverice, Srne, 
Petelini 

Lutkovno gledališče in Kino 
Dvor * 
 

Uživati v umetnosti, 
prisostvovati kulturnemu 
dogodku in spoznavati načine 
obnašanja v kulturnih 
ustanovah. 

Medvedi, Metulji, Muce, 
Žabice, Veverice, Srne, 
Petelini 

Predstave za otroke v vrtcu  
 

Uživati v umetnosti, 
spoznavati drugačne oblike 
izražanja, prisostvovati 
kulturnemu dogodku. 

Vse skupine 

Veseli december  
 

Bogatiti kulturno dogajanje 
in doživljati prijetno  
praznično vzdušje. 

Vse skupine 

Praznovanja  
(rojstni dnevi, pust, 
materinski dan, teden otroka, 
dan avtizma, kulturni dnevi, 
pohod Pot ob žici, 
gregorjevo, dan državnosti) 

Obeleževanje pomembnih 
dogodkov. 

Vse skupine 

Zobozdravstvena vzgoja Skrb in nega zob. 

 

Medvedi, Metulji, Muce, 
Žabice, Veverice, Srne, 
Petelini 

Likovni natečaj na temo 
GOZD v projektu LEAF 

Znanje o gozdovih z 
likovnimi izdelki »Jesensko 
drevo« 
 

Srne 

Projekt »Spodbujajmo 
prijateljstvo«  

spletna razstava izdelkov Sončki 

Aktualna ponudba dejavnosti Strokovni delavci smiselno 
izberejo dejavnosti iz 
aktualne ponudbe. 

Vse skupine 

 

Obogatitvene dejavnosti, ki so bile izvedene v enoti Čenča: 

Dejavnost Cilj Skupine 
Gibalno/športni program 
»Mali sonček«  

Krepiti gibalne sposobnosti, 
spodbujati željo in potrebo po Koordinator: Marjetka Perc 
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 športnem udejstvovanju ter 
aktivnemu preživljanju 
prostega časa. 

Vključeni: Ježi, Mali princ, 
Polži, Škrati, Sončki, Ptički, 
Metulji, Medvedi, Zvezdice 

Zaključek vrtca  
 

Poveseliti se ob zadnjem 
skupnem srečanju pred 
odhodom otrok v šolo in se 
posloviti od staršev in vrtca. 

Škrati, Mali princ, Ježi 

Teden otroka Letošnji Teden otroka bo 
potekal od 7. do 13. oktobra. 
Osrednja tema bo »Naše 
pravice«.  

Vse skupine 

Evropski teden mobilnosti ETM bo potekal od 16. 9. Do 
22. 9. 2021 pod sloganom 
“Živi zdravo. Potuj 
trajnostno.” 

Vse skupine 

Izleti in ekskurzije * 
Rakitna, Rožnik, Mostec, 
Koseški bajer 
 

Poglabljati, utrjevati in širiti 
znanje, uvajati 
interdisciplinarne pristope ter 
razvijati raziskovalnega duha. 

Ježi, Mali princ, Polži, Škrati,  
Ptički, Metulji, Medvedi 

Jesenski in spomladanski 
kros* 

Spodbujanje želje po 
športnem udejstvovanju. 

Ježi, Mali princ, Polži, Škrati,  
Ptički, Metulji, Medvedi 

Predšolska bralna značka in 
Ciciuhec  
Knjižni nahrbtnik 
 

Razvijanje pozitivnega 
odnosa do knjige, spodbujanje 
k jezikovnemu in estetskemu 
izražanju in širjenja bralne 
kulture v družinah. 

Škrati, Mali princ, Polži, 
Metulji, Ježi 

Lutkovno gledališče, galerije, 
muzeji  

Uživati v umetnosti, 
prisostvovati kulturnemu 
dogodku in spoznavati načine 
obnašanja v kulturnih 
ustanovah. 

Ježi, Mali princ, Polži, Škrati,  
Ptički, Metulji, Medvedi 

Predstave za otroke v vrtcu 
 
 

Uživati v umetnosti, 
spoznavati drugačne oblike 
izražanja, prisostvovati 
kulturnemu dogodku. 

Vse skupine 

Veseli december  
 

Bogatiti kulturno dogajanje in 
doživljati prijetno  praznično 
vzdušje. 

Vse skupine 

Praznovanja  
(rojstni dnevi, pust, 
materinski dan, teden otroka, 
dan avtizma, kulturni dnevi, 
pohod Pot ob žici, gregorjevo, 
dan državnosti) 

Obeleževanje pomembnih 
dogodkov. 

Vse skupine 

Zobozdravstvena vzgoja Skrb in nega zob. 

 

Ježi, Mali princ, Polži, Škrati,  
Ptički, Metulji, Medvedi 
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Aktualna ponudba dejavnosti Strokovni delavci smiselno 
izberejo dejavnosti iz aktualne 
ponudbe. 

Vse skupine 

 

 

3.7 Dodatne dejavnosti 

 
Cilj: Staršem nuditi zadovoljstvo ob uvedbi dodatne ponudbe programov, otrokom pa 
omogočati vkljuevanje v dodatne interesne dejavnosti. 
 

V šolskem letu 2021/2022 so bili ponujeni naslednji dodatni programi: 

• Plesna dejavnosti »Ples plus« - izvajalec Ples plus (za otroke stare 3-6 let) 
• Športne dejavnosti »Linda šport« – izvajalec Linda Perko s.p. (za otroke stare 3-6) 
• Športne dejavnosti »Bleščica« – izvajalec Športni klub Bleščica (za otroke stare 4-6) 
• Košarka »Košarkarski vrtec Globko« - izvajalec Gašper Kromar (za otroke stare 3-6) 
• Klasični balet za otroke – izvajalec KUD Wolfy (za otroke starosti 3 – 5 let). 

 
Urnik dodatnih dejavnosti v enoti Palček: 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

 

ŠPORTNE 
URICE 

LINDA ŠPORT 

4-6 

15:45-16.30 

 

ŠPORTNE 
URICE 

LINDA ŠPORT 

3-4 

15:45-16:30 

 

PLESNE 
URICE 

»PLES PLUS« 

3-5 

15:30-16.15 

 

KLASIČNI 
BALET ZA 
OTROKE 

3-5 

15:30-16:15 

 

KOŠARKA 

 

3-6 

15:30-16:15 

 

 

 

PLESNE 
URICE 

»PLES PLUS« 

3-5 

15:30-16.15 

 

PLESNE 
URICE 

»PLES PLUS« 

3-5 

15:30-16.15 

 

ŠPORTNE 
URICE 

LINDA ŠPORT 

4-6 

16:15- 17:00 

 

RITMIČNA 
GIMNASTIKA

BLEŠČICA 

4-6 

15:30-16:15 
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Urnik dodatnih dejavnosti v enoti Čenča: 

 

PONEDELJEK 

 

TOREK 

 

SREDA 

 

ČETRTEK 

 

PLESNE URICE 

»PLES PLUS« 

3-5 

15:30-16.15 

 

 

 

ŠPORTNE URICE 

LINDA ŠPORT 

3-4 

15:15-16.00 

 

RITMIČNA 
GIMNASTIKA 

4-6 

15:30-16:15 

 

KOŠARKA 

 

 

3-6 

16:15-17:00 

 

 

 

ŠPORTNE URICE 

LINDA ŠPORT 

 

4-6 

16:15-17:00 

 

  KLASIČNI BALET 
ZA OTROKE 

 

3-5 

15:30-16:15 

 

 

Urnik dodatnih dejavnosti v enoti Biba 

Torek  Sreda  Četrtek  

telovadnica telovadnica telovadnica 
Ritmična gimnastika 

4-6 
15.30 -16:15 

Športne urice 
Linda šport 

3- 4 
16.00 – 16.45 

Športne urice 
Linda šport 

4-6 
16.00 – 16.45 

 

3.8 Sodelovanje s starši 

 



 
 

91 
 

Cilj: Aktivno in sprotno sodelovanje vrtca s starši  za zagotavljanje dobrega počutja staršev in 
otrok, vzpostavljanje medsebojnega zaupanja, izmenjavo mnenj in pogledov, čim bolj skladnih 
vzgojnih pristopov in vzpostavljanja pozitivne klime, v kateri bodo odnosi sproščeni, 
komunikacija pa odprta in odkrita. Vzpodbujanje staršev k sodelovanju v procesu dela, 
oblikovanju programa in evalvacije ob upoštevanju strokovne avtonomije vrtca.  

 

Sodelovanje s starši  

 

BIBA 

Skupina  Delavnica - vsebina 
Aeternia 1 • Uvodni sestanek 

• Novoletni bazar 

• Pohod staršev in otrok na Rožnik 
• Zaključni piknik 

Aeternia 2 • Uvodni sestanek 
• Novoletni bazar 

• Pohod staršev in otrok na Rožnik 
• Zaključni piknik 

Petelinčki • Uvodni sestanek 

• Pohod staršev in otrok na Rožnik 
• Zaključni piknik 

• Bibino popoldne 
Lek Lunice • Uvodni sestanek 

• Evalvacijski sestanek 
• Lekovo popoldne 

• Zaključek  
Lek Zvezdice • Uvodni sestanek 

• Evalvacijski sestanek 
• Lekovo popoldne 

• Zaključek 
Lek Mavrice • Uvodni sestanek 

• Evalvacijski sestanek 
• Lekovo popoldne 

• Zaključek 
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Rožice • Uvodni sestanek 
• Evalvacijski sestanek 

• Srečanje za materinski dan 
• Zaključek 

• Bibino popoldne 
Metuljčki  •  Uvodni sestanek 

• Evalvacijski sestanek 
• Zaključek 

• Bibino popoldne 
Sončki  • Uvodni sestanek 

• Evalvacijski sestanek 
• Zaključek 

• Bibino popoldne 
Račke • Uvodni sestanek 

• Evalvacijski sestanek 
• Zaključek v ZOO 

• Bibino popoldne 
Pikapolonice • Uvodni sestanek 

• Evalvacijski sestanek 

• Zaključek 
• Bibino popoldne 

Polžki • Uvodni sestanek 
• Zaključek 

• Bibino popoldne 
Miške • Uvodni sestanek 

• Evalvacijski sestanek 
• Zaključek 

• Bibino popoldne 
Žabice • Uvodni sestanek 

• Evalvacijski sestanek 
• Kostanjev piknik 

• Zaključek v ZOO 
• Bibino popoldne 
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Ribice • Uvodni sestanek 
• Sestanek za zimovanje 

• Sestanek za kmetijo 
• Zaključek 

• Bibino popoldne 
Muce • Uvodni sestanek 

• Zaključek 
• Bibino popoldne 

Kužki • Uvodni sestanek 
• Evalvacijski sestanek 

• Srečanje za materinski dan 
• Zaključek v Mostecu 

• Bibino popoldne 
Medvedki • Uvodni sestanek 

• Evalvacijski sestanek 
• Bibino popoldne 

Veverice • Uvodni sestanek 

• Evalvacijski sestanek 
• Zaključek 

• Bibino popoldne 
Ježki •  Uvodni sestanek 

• Evalvacijski sestanek 
• Zaključek 

• Bibino popoldne 
Sovice • Uvodni sestanek 

• Sestanek za kmetijo 
• Zaključek 

• Bibino popoldne 
Zmajčki • Uvodni sestanek 

• Sestanek za kmetijo 
• Evalvacijski sestanek 

• Zaključek v Konjeniškem klubu PIP 
Zajčki  • Uvodni sestanek 
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• Sestanek za kmetijo 
• Evalvacijski sestanek 

• Zaključek v Konjeniškem klubu PIP 
 

ČENČA 

Skupina  Delavnica - vsebina 
Mali princ • Uvodni sestanek 

• Moj otrok gre v šolo 

• Prednovoletni pohod na Rožnik 
• Čenčino popoldne 

• Zaključno srečanje, evalvacija 

Polži 

• Uvodni sestanek 

• Sestanek pred odhodom na kmetijo 
• Čenčino popoldne 

• Zaključno srečanje , evalvacijski sestanek 
Metulji • Uvodni sestanek 

• Čenčino popoldne 

• Evalvacijski sestanek 

Medvedi 

• Uvodni sestanek 

• Sestanek pred odhodom na kmetijo 
• Čenčino popoldne 

• Zaključno srečanje , evalvacijski sestanek 

Ptički 

• Uvodni sestanek 

• Sprehod s starši v Mostec 
• Čenčino popoldne 

• Zaključno srečanje - dramatizacija , evalvacijski sestanek 

Škrati 

• Uvodni sestanek 

• Sestanek pred odhodom na kmetijo 
• Čenčino popoldne 

• Zaključno srečanje , evalvacijski sestanek 
Ježi • Uvodni sestanek 

• Sestanek pred odhodom na kmetijo 
• Čenčino popoldne 
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• Zaključno srečanje 
Kužki •  Uvodni sestanek 

• Čenčino popoldne 
• Evalvacijski sestanek 

Zvezdice • Uvodni sestanek 
• Čenčino popoldne 

• Zaključno srečanje , evalvacijski sestanek 
Sončki • Uvodni sestanek 

• Čenčino popoldne 
• Zaključno srečanje , evalvacijski sestanek 

Muce 

• Uvodni sestanek 

• Čenčino popoldne 
• Predstavitev dejavnosti v oddelku, evalvacijski sestanek 

Hruške 

• Uvodni sestanek 
• Čenčino popoldne 

• Zaključno srečanje , evalvacijski sestanek 
 

Palček 

SKUPINA DELAVNICA - VSEBINA 

PTIČKI • Uvodni sestanek 
• Palčkovo  popoldne 

• Evalvacijski sestanek 

POLŽI • Uvodni sestanek 

• Palčkovo  popoldne 
• Evalvacijski sestanek 

MIŠKE • Uvodni sestanek 
• Palčkovo  popoldne 

PIKAPOLONICE • Uvodni sestanek 
• Polletna evalvacija in spoznavni sestanek 

• Palčkovo  popoldne 
• Evalvacijski sestanek 

KUŽKI • Uvodni sestanek 

• Palčkovo  popoldne 
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• Evalvacijski sestanek 

RAČKE • Uvodni sestanek 

• Palčkovo  popoldne 
• Evalvacijski sestanek 

SONČKI • Uvodni sestanek 
• Palčkovo  popoldne 

• Evalvacijski sestanek 

METULJI • Uvodni sestanek 
• Ustvarjalna delavnica 
• Sestanek pred odhodom na kmetijo 

• Palčkovo popoldne 
• Evalvacijski sestanek 

MUCE • Uvodni sestanek 

• Sestanek pred odhodom na kmetijo 
• Novoletna delavnica  

• Palčkovo popoldne 
• Piknik v realizaciji staršev s športnimi igrami in jogo 

PETELINI • Uvodni sestanek 
• Palčkovo popoldne 

• Zaključno srečanje, evalvacija 

SRNE • Uvodni sestanek 

• Sestanek pred odhodom na zimovanje 
• Sestanek pred odhodom na kmetijo 

• Atletski poligon – v sodelovanju s starši 
• Delavnica mala ZETR-a – v sodelovanju s starši 

• Palčkovo popoldne 
• Zaključno srečanje, evalvacija 

ŽABE • Uvodni sestanek 
• Izdelava nonoletnih okraskov 

• Palčkovo popoldne 
• Zaključno srečanje - pohod, evalvacija 

VEVERICE • Uvodni sestanek 
• Izdelava ptičjih hišic 
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• Izdelava nonoletnih okraskov 
• Palčkovo popoldne 

• Evalvacijski sestanek 

MEDVEDI • Uvodni sestanek 

• Jesenska delavnica 
• Gregorjeva delavnica 

• Izlet na ljubljanski grad 
• Izlet sv. Peter nad Begunjami 

• Palčkovo popoldne 
• Evalvacijski sestanek 

 

• Sodelovanje s starši pri postopnem uvajanju otroka v vrtec  

Cilj: Zagotavljati postopno in čim manj stresno prilagajanje otrok na novo okolje in 
vzpostavljati medsebojno zaupanje. 

Starši otrok novincev so imeli v vseh oddelkih možnost postopnega vključevanja otroka v 
skupino sovrstnikov in možnost posredovanja vseh posebnosti otroka vzgojiteljem. Staršem je 
bilo priporočeno enotedensko počasno prilagajanje otrok na novo okolje, po potrebi oz. odzivu 
otroka pa lahko tudi dlje. Starši so pri uvajanju spoznali način dela in življenja otrok v oddelku 
glede na starost in iz nje izhajajočih potreb otrok. 

Za primerno informiranost in postopnost vključevanja otrok v vrtec so poskrbeli svetovalni 
delavki, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev skupaj s starši ob vstopu otroka v vrtec. 

Uvajanje je v enoti Biba potekalo v skupinah Rožice, Metuljčki, Sončki, Račke, Petelinčki in 
Lek Balončki od septembra 2021 naprej. Otroci so se uvajali postopoma več mesecev (od 
septembra 2021 do maja 2022).  

 

• Roditeljski sestanki v oddelkih  

Cilj: Skupno oblikovanje letnega programa dela v oddelku,  izmenjava mnenj in sprejetje 
skupnih dogovorov. 

Sestanek v mesecu septembru je bil namenjen predstavitvi letnega delovnega načrta. Dogovorili 
so se o obliki sporočanja staršem, programu in njegovi izvedbi, o poteku skupnih aktivnosti. V 
skladu z dogovorom oz. na željo staršev so se izvajali tudi tematski roditeljski sestanki. V 
najstarejših oddelkih (5-6 let) je zaključni roditeljski sestanek nadomestila prireditev ob 
zaključku vrtca pred odhodom v šolo. 

 

• Individualni razgovori s starši - govorilne ure  
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Cilj: Partnersko sodelovanje med starši in strokovnimi delavci vrtca v podporo in korist otroku 
in njegovem razvoju.   

Preko individualnih pogovorov so strokovni delavci starše informirali o tekočem vzgojnem 
delu, pogovorili so se o sodelovanju otroka pri dejavnostih, igri, o počutju v skupini, o 
napredovanju otroka ali morebitni trenutno nastali vzgojni problematiki. Podlaga strokovnim 
delavcem za govorilne ure je bila mapa spremljanja otrokovega razvoja in napredka. 

Individualni razgovori so se v vseh skupinah izvajali enkrat mesečno in po dogovoru s starši. 
Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusno boleznijo Covid19 so se 
izvajali na različne načine: v živo, po telefonu in na daljavo s pomočjo aplikacije Zoom. 

 

• Vključevanje staršev v izvajanje programa 

Cilj: Tesnejše sodelovanje vrtca s starši, neposredno spoznavanje dela v vrtcu in pomoč staršev 
pri izpeljevanju programov. 

Starši so  imeli možnost sooblikovati program dela v svoji skupini ob upoštevanju strokovne 
avtonomnosti vrtca in strokovnih delavcev, dogovarjali so se za pomoč pri izvedbi aktivnosti 
izven vrtca, za vključevanje staršev v izpeljavo posameznih programov, se vključevali v 
program dela s  predstavitvijo svojega  poklica ali interesne dejavnosti otrokom v skupini, 
sodelovali na rojstnih dnevih in podobno. 

Za aktivno sodelovanje so poskrbeli strokovni delavci skupaj s starši. Izvajanje načrtovanih 
dejavnosti je potekalo v skladu z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusno 
boleznijo Covid19. 

 

• Delavnice za starše in otroke  

CILJ: Tesnejše sodelovanje med starši in vrtcem in vzpostavljanje medsebojnega zaupanja. 

Srečanja so izvedli vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev skladno s programom oddelka, 
starostjo otrok in specifiko skupine ter dogovorom s starši.  

 

• Informiranje staršev  

Cilj: Seznanjanje staršev z delom v oddelku in dogajanjem v vrtcu. 

Vsakodnevni razgovori s starši so bili namenjeni posredovanju nujnih informacij o 
zdravstvenem stanju ali počutju otroka, sporočanju individualnih želja staršev v zvezi s 
trenutnimi potrebami otroka, pojasnitvi morebitnega napačnega razumevanja obvestil glede 
sprememb, ki se nanašajo na delo in življenje otrok v oddelku. Informiranje staršev je potekalo 
preko oglasne deske, obvestil, plakatov, intraneta, SMS sporočil, e-pošte, kar je staršem 
zagotavljalo obveščenost o dogajanju v vrtcu.      
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Starši so bili informirani o vsebini dela sveta staršev preko zapisnika sveta staršev na oglasnih 
deskah in na spletni strani vrtca. 

 

 

 

• Šola za starše  

Cilj: Spodbujanje staršev k učenju prepoznavanja zaščitnih dejavnikov oz. dejavnikov tveganja, 
ki jih ima družina. 

Preko teg programa smo v letošnjem šolskem letu z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje 
širjenja okužb s koronavirusno boleznijo Covid19 organizirali naslednja predavanja za starše: 

Datum Naslov Izvajalec  
24. 9.  2020 
ob 17.00 

Ko me otrok razjezi, pa nočem 
kričati nanj 

Sabina Adanič, Familylab Slovenija 
ZOOM konferenca 

8. 10. 2020 
ob 17.00 

Spodbujanje otrokove 
samostojnosti in privzdigovanje 
delovnih navad 

Damjan Habe, Mestna zveza 
prijateljev mladine Lj 
ZOOM konferenca 

 5. 11. 2020 
ob 17.00 

Starši smo otrokovo ogledalo – 
vzgoja z zgledom 

Tanja Povšič, Mestna zveza 
prijateljev mladine Lj 

4. 2. 2021 
ob 18.00 

Otroci in agresivnost – kako jo 
razumeti in kako ukrepati 

Familylab Slovenija 
ZOOM konferenca 

25. 3. 2021 
ob 17.00 

Vpliv partnerskega odnosa na 
vzgojo otroka 

Lili Kodelja, Mestna zveza 
prijateljev mladine Lj 

20. 5. 2021 
ob 17.00 

Čustvena inteligentnost v 
družini 

Tanja Povšič, Mestna zveza 
prijateljev mladine Lj 

6. 1. – 6. 2. 2021 10 brezplačnih spletnih 
predavanj 

Maraton pozitivne psihologije 

 

• Evalvacija sodelovanja s starši 

Vsak vzgojitelj je opravljeno sodelovanje s starši zabeležil v ustrezni rubriki v dnevniku ter o 
sodelovanju poročal v poročilu o delu v šolskem letu 2021/22. 

Vrtec je izvedel tudi anketo o zadovoljstvu staršev ter prejel povprečno oceno 3.6 (od 4), 

 

3.9 Sklad vrtca 

 

CILJ:  Pridobivanje sredstev za zviševanje standarda vrtca (za kar sredstva iz rednih virov ne 
zadoščajo), za nadstandardne dejavnosti in za  pomoč socialno šibkim otrokom pri udeležbi na 
ekskurzijah, izletih in drugih dejavnostih, ki jih organizira vrtec.  
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Sklad je skrbel za pridobivanje denarnih sredstev z različnimi aktivnostmi (promocija, prodaja 
izdelkov, organizacija prireditve, organiziranje raznih akcij, pošiljanje prošenj…).  

Sredstva sklada vrtca so se v šolskem letu 2021/2022 namenjala za izvedbo obogatitvenih  
dejavnosti za vse otroke (predstave, prevozi, vstopnine) in za otroke s posebnimi potrebami za 
prevoze na hipoterapije, hipoterapijo, glasbeno-plesno ter glasbeno terapijo. 

S skladom je upravljal upravni odbor, ki je deloval samostojno in v skladu s sprejetimi pravili. 

Za delovanje sklada je skrbel upravni odbor, za sklicevanje sestankov pa predsednik sklada. 

Za delovanje sklada so bila uporabljena sredstva, zbrana iz skladovih aktivnosti in morebitna 
neporabljena sredstva, ki jih vrtec pridobi s strani MOL -a.  

 

3.10 Sodelovanje vrtca z ožjim in širšim družbenim okoljem 

 

Cilj: Vključevati otroke v družbeno življenje kraja, jih seznanjati s pomembnimi  ustanovami v 
kraju, gospodarsko dejavnostjo, prispevati k razvoju družbeno koristnih dejavnosti v občini in 
krepiti pripadnost kraju. 

Vrtec intenzivno sodeluje z različnimi ustanovami in organizaciji v kraju. V šolskem letu 
2021/2022 smo sodelovali z: 

 

Ustanova  Vsebina sodelovanja 
MOL – Oddelek za predšolsko 
vzgojo 

Projekti v okviru obogatitvenih dejavnosti 

Mestna zveza prijateljev mladine Izobraževanje, Šola za starše 
Urad za preprečevanje zasvojenosti Šola za starše 
Zdravstveni dom Šiška 
Zdravstveni dom Moste 
Center za duševno zdravje 
ZRI Soča 
Pediatrična klinika 

Sodelovanje v skladu z odločbami o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami; zdravstvena (medicina dela) in 
zobozdravstvena preventiva otrok 

Center za socialno delo Lj. – Šiška 
Svetovalni center 

Povezovanje ob zagotavljanju svetovanja in pomoči 
otrokom iz socialno ogroženih družin 

Društvo Sožitje 
Društvo Sonček 
Sekcija za Downov sindrom 

Sodelovanje na predavanjih 

Zavod Janeza Levca 
Zavod Ig 

Obiski strokovnih delavcev 

Center za usposabljanje, delo in 
varstvo Dolfke Boštjančič, Draga 
Mali dom Šiška 

Obisk, ogled predstave 

Vrtec Kolezija Aktivi specialnih pedagogov in izvajalcev DSP 
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Agencija za šport Športna značka »Mali sonček«; organizacija jesenskih 
in spomladanskih krosov, pohod 

Društvo MT šport Izvedba bivanja v naravi 
Lutkovno gledališče Ljubljana 
Teater za vse 
Gledališče Ku-kuc 

Ogled predstav 

Društvo Sobivanje Izpeljava projektov Varno v vrtec in šolo ter 
Spodbujamo prijateljstvo 

Z Osnovnimi šolami na področju 
Šiške: 
OŠ Spodnja Šiška 
OŠ Hinko Smrekar 
OŠ Rihard Jakopič 

Sodelovanje z namenom lažjega prehoda otrok iz vrtca 
v osnovno šolo in z namenom omogočanja kontinuitete 
vzgojno- izobraževalnega dela. 

Pionirska knjižnica 
Knjižnica Šiška 
Potujoča knjižnica 
Mestna knjižnica 

Vključevanje v vzgojno delo v vrtcu, strokovno 
izpopolnjevanje, obiski knjižnic, izposoja strokovne 
literature in literature za otroke 

Policijska postaja Šiška Obisk policista 
Gasilska brigada Ljubljana 
Gasilski društvi Spodnja Šiška in 
Dravlje 
Gasilci Lek 

Obisk gasilcev 

Sodelovanje z delovnimi 
organizacijami – Lek (lastnikom 
vrtca s tremi oddelki) 

Povezovanje na kulturni ravni (razstave otroških 
izdelkov, izvedba proslav in praznovanj), izboljševanja 
pogojev za izvajanje kurikula (nakup igrač, didaktičnih 
sredstev...), sodelovanje pri upravljanju stavbe, igrišč in 
okolice vrtca 

Srednja vzgojiteljska šola Lj., 
Pedagoška fakulteta in druge šole za 
izobraževanje vzgojiteljev 

Praktično usposabljanje z delom 
Opravljanje pedagoških obveznosti v okviru 
strokovnega 
Izobraževanja 

Srednja zdravstvena šola Delavnice  
Zavod RS za šolstvo Strokovno spopolnjevanje strokovnih delavcev, 

študijske skupine, delovanje in pomoč pri izvedbi 
različnih inovacijskih projektov, sodelovanje v 
različnih raziskavah 

Šola za ravnatelje Razvojna naloga 
Izobraževanja  

Gledališče za družbene spremembe Izpeljava delavnic Rozi in Grom 
Fakulteta za šport Tečaj prilagajanja na vodo 
Cirius Kamnik Hipoterapija za otroke iz razvojnih oddelkov 
LPP Avtobusni prevozi 
Jezikovna šola ABIS Angleščina v času aktivnega počitka 
Izobraževanje in svetovanje Jadro Izvedba delavnic Mini robotika 
Mladinska knjiga Izvedba Cici vesele šole 
Mestni muzej Ogledi razstav 
Rdeči križ Delavnice prve pomoči za otroke 
Živalski vrt Ljubljana Obisk in delavnice 
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3.11 Evalvacija  dela vodstvenih in drugih strokovnih delavcev 

 

3.11.1  Evalvacija dela pomočnic ravnateljice 

 

Cilj: Spremljanje razvoja zaposlenih in njihovega strokovnega napredka z namenom 
izboljšanja kakovosti dela  in ustreznega načrtovanja strokovnega spopolnjevanja 

 

• Individualni letni razgovori  

Cilj: Ugotoviti počutje delavcev, njihove cilje, želje in namere ter spremljati strokovni in 
osebnostni razvoj zaposlenih. Delavce ustrezno oceniti v skladu z zakonom in jih seznaniti z 
letno oceno. 

Od začetka leta do 15. 3. 2022 so se opravljali letni razgovori z vsemi delavci vrtca. Na vsebino 
pogovora, ki je letos zajela tudi pregled evalvacij in refleksij vzgojno-izobraževalnega dela, se 
je lahko vsak delavec predhodno pripravil, saj je bil o vsebini, datumu in kraju razgovora 
predhodno pravočasno obveščen. Na razgovoru so bili vsi delavci seznanjeni z letno oceno. 

 

• Hospitacije 

CILJ: Seznanjati se z delom v oddelkih in vodenjem dokumentacije z namenom zagotavljanja 
strokovnih pristopov, svetovanja in kontrole nad izvajanjem programa.  

Izbrana tema hospitacij je bila v letošnjem letu s področja naravoslovja – fizika. Za to področje 
smo se odločili, ker ugotavljamo, da se fizikalne vsebine zelo redko načrtujejo, večinoma se jih 
vključuje le v povezavi z drugimi kurikularnimi področji. S tem izzivom smo želeli spodbuditi 
kritično mišljenje otrok, naš namen pa je bil tudi, da imajo vsi otroci enake možnosti spoznati 
fizikalne vsebine in se srečati z novejšo tehnologijo (roboti, droni). 
Tema hospitacij je bila določena po starostnih skupinah. 

Starost  Tema  
2 – 3 leta Zrcala ali sence 
2 – 4 leta  Magneti ali gibanje predmetov 
3 – 5 let Elastičnost, plastičnost, trdota 
3 – 6 let Lego, roboti in droni 
5 – 6 let Roboti in droni 

 
Določena tema je bila postavljena kot izziv strokovnim delavcem in otrokom. Zanimal nas je 
proces načrtovanja in izpeljave teme. 
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Spremljanje strokovnega dela je v oddelkih potekalo z namenom opazovanja dela strokovnih 
delavcev, spremljanja strokovnosti dela glede na načela in cilje kurikula za vrtce. Zaradi Covid 
ukrepov se v tem šolskem letu nismo odločili za kolegialne hospitacije. Izvajanje dejavnosti v 
oddelkih smo spremljale ravnateljica in obe pomočnici ravnateljice. S hospitacijami smo začeli 
konec meseca februarja in končali sredi aprila. Spremljanje strokovnega dela je potekalo v vseh 
oddelkih (izvzete so bile le jaslične skupine 1-2 leti, kjer spremljamo potek dnevne rutine). 
Hospitacije so se izvajale v dveh, treh ali štirih skupinah na isti dan (oblika učnega sprehoda). 
Po vsaki hospitaciji je s strokovnimi delavci potekal razgovor v smislu evalvacije nastopa, 
pogovora in svetovanja.  
 

Ugotovitve 
Po opravljenih hospitacijah, pogovorih in prejetih evalvacijah ugotavljamo: 

• V večini skupin je izbrana tema strokovnim delavcem predstavljala precejšen izziv. 
Izvedba fizikalne vsebine je od njih zahtevala veliko priprave, miselnega poglabljanja 
in sodelovanja ter pripravljenosti na lastno raziskovanje. Prav tako je bil velik izziv 
pripraviti otrokom spodbudno učno okolje s področja fizike, da bi jim to ponujalo izzive, 
raziskovanje ter spodbujalo njihovo kritično mišljenje. Strokovni delavci so načrtovanju 
in pripravi dejavnosti namenili veliko časa ter pri tem uporabili različne vire (splet, 
strokovne knjige, izmenjave dobre prakse med sodelavci …).  
Nekateri strokovni delavci pa so bili nad izbranim področjem navdušeni, saj so v tem 
videli priložnost, kako otroke naučiti nekaj novega. 

• Vse dejavnosti so bile v večini zelo dobro načrtovane in izvedene. Strokovni delavci so 
pri tem upoštevali otrokove želje, izkušnje, predznanje, cilji so bili primerno zastavljeni, 
sredstva in prostor pa primerno izbrani in pripravljeni. Dejavnosti so predstavljale 
otrokom miselne izzive in jih spodbujale k aktivnemu učenju – raziskovanju, 
eksperimentiranju, preizkušanju … Otroci so bili ves čas dejavnosti primerno motivirani 
in izredno aktivni, velikokrat zelo vztrajni ter so skozi različne dejavnosti razvijali 
kritično naravoslovno mišljenje. Razvijali so inovativen in timski odnos do dela, si 
izmenjevali ideje in rešitve ter se urili v tehničnih spretnostih. Vse skupaj je pripomoglo 
k temu, da je aktivni način učenja z raziskovanjem postal za otroke prijetna izkušnja. 

• Pri izvedbi dejavnosti so strokovni delavci izbrali in pripravili različne materiale oz. 
pripomočke, ki so jih ustrezno uporabili. Dogovor: material in pripomočke za 
naravoslovne dejavnosti bomo shranili v didaktične kabinete za nadaljnjo uporabo. 

• V večini dejavnosti je prevladovala frontalna (skupna) oblika dela, skupinska in 
individualna sta se pojavili v redkih primerih. V razmislek: frontalna (skupna) oblika 
dela je primerna za uvod v dejavnost, kasnejše dejavnosti pa je bolj smiselno izvajati v 
manjših skupinah. 

• Izbira teme je pri nekaterih strokovnih delavcih vzbudila pomislek o avtonomnosti 
vzgojitelja. Kurikulum, ki je zavezujoč nacionalni dokument za načrtovanje vzgojno-
izobraževalnega dela v vrtcih, zahteva uravnoteženost vseh kurikularnih področjih. 
Strokovni delavci so kljub temu, da so bolj suvereni na določenih področjih, dolžni  
načrtovati in izpeljati dejavnosti z vseh področij: gibanje, jezik, narava, umetnost, 
družba in matematika. Svojo avtonomnost so strokovni delavci kljub vnaprej določeni 
temi pokazali z izbiro ciljev, metod in poteka dela, pripravo sredstev, načrtovanjem 
projekta / tematskega sklopa … 
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Strokovni delavci večinoma ugotavljajo, da jih je izbrano področje potisnilo iz cone udobja. 
Kljub temu pa so po končani dejavnosti ugotovili, da so otroci v dejavnosti, raziskovanju, 
pogovoru, igri, razmišljanju zelo uživali ter da so se tudi sami ob tej temi veliko naučili. 
Izziv je preko poglobljene evalvacije, pridobljenega novega znanja, izmenjave izkušenj ter 
dobrih praks in raziskovanja postal priložnost za osebno in profesionalno rast, hkrati pa so 
otrokom predstavili novosti s področja tehnologije, ki so družbeno koristne (pomoč ljudem 
– droni, roboti). 
V prihodnjem šolskem letu strokovni delavci predlagajo izvedbo kolegialnih hospitacij s 
področja, kjer se čutijo močne.. 

 

• Študentje in dijaki na delovni praksi  

Cilj: Dijakom in študentom omogočati opravljanje delovne prakse in jim zagotoviti čim boljše 
delovne  izkušnje. 

Vrtec je zagotavljal opravljanje obvezne prakse dijakom in študentom, ki se izobražujejo za 
vzgojitelja predšolskih otrok ter študentom psihologije. Dodelili smo jim ustrezne mentorje ter 
skrbeli za strokovno učenje in odgovorno ravnanje na delovni praksi.  

Za opravljanje prakse so poskrbeli mentorji, hospitacije nastopov za opravljanje poklicne 
mature pa sta opravljali pomočnici ravnateljice v skladu z dogovori in pogodbami z 
izobraževalnimi institucijami. 

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusno boleznijo Covid19 smo lahko 
zagotovili opravljanje delovne prakse in hospitacij od meseca marca 2022 naprej. 
Biba 

Skupina  Hospitacije Delovna praksa Mentorstvo za 
strokovni izpit 

Aeternia 1  2x študentki iz 
Španije 

Dijaki iz Francije 

 

Aeternia 2  2x 2 dijaka iz 
Francije 

2x 2 študentki iz 
Španije 

 

Kužki   1x dijak 
1x študent 

 

Lek Lunice  2 dijaka iz Francije  
Lek Zvezdice  2 dijaka iz Francije  
Medvedi  2 dijaka iz Turčije  
Petelini   2 dijaka iz Španije  
Polži   2 dijaka iz Turčije 

1 dijak 
 

Race  2 dijaka iz Francije  
Ribe   2 dijaka iz Francije 

2 dijaka iz Turčije 
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1 učiteljica iz Turčije 
Sončki   2 dijaka iz Turčije 

2 dijaka iz Španije 
 

Veverice    2x 
Zajčki   1 dijak 

2 študentki 
 

Zmajčki   2 študentki  
Žabe   1 študentka  

   

 

Čenča 

Skupina Hospitacije Delovna praksa Mentorstvo za 
strokovni izpit 

Škratki 3 dijakinje iz Turčije   
Mali princ 2 dijakinje iz Turčije 

1 
1 
1 

1  

Ježi 3 dijakinje iz Turčije   
Polži 2 dijakinji iz Turčije 

2x Španci 
 

  

Medvedi Dijaki Turčija 
Dijaki Turčija 

  

Sončki Dijaki Turčija 1  
Zvezdice Dijaki Turčija   
Metulji Dijaki Turčija   
Kužki Dijaki Turčija   

 
 

Palček 

Skupina Hospitacije Delovna praksa Mentorstvo 
za strokovni 

izpit 
Veverice dijakinje iz Francije 3 

Celestina Vodišek Smirčić 
Tjaša hauptman 

Sandra Mecilošek 

 

Polži dijakinje iz Turčije   
Petelini 1 1 1 
Srne dijakinje iz Turčije 

učitelji Španija 
  

Muce dijakinje iz Turčije 3  
Metulji dijakinje iz Turčije   
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učitelji iz Poljske 
Medvedi dijakinje iz Francije 

dijaki iz Turčije 
2 

Urška Ostrc, Terez Šuštar 
 

Sončki dijaki iz Turčije   
Pikapolonice dijaki iz Turčije   
Polži dijaki iz Turčije   
Ptički dijaki iz Turčije   
Žabice dijaki iz Francije 

 
1 

Nina Meserko 
 

 

 

3.11.2 Evalvacija dela  drugih strokovnih delavcev 

 

EVALVACIJA LETNEGA  DELOVNEGA NAČRTA IZVAJANJA DODATNE 
STROKOVNE POMOČI 

ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI 

ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 
PODATKI O STROKOVNIH DELAVKAH 
 
Maruša Demšar, univ. dipl. pedagoginja, izvajalka dodatne strokovne pomoči; v šolskem letu 
2021/2022 je nudila dodatno strokovno pomoč 7 otrokom, v okviru 13 ur DSP na teden. Kot 
izvajalka dodatne strokovne pomoči je delo opravljala od 1. 9.  2021 do 31. 10. 2021. S 1. 11. 
2021 sta delo z otroki nadaljevali izvajalki dodatne strokovne pomoči, Neža Kernel in Nina 
Klemen. 
Mesto izvajanja dodatne strokovne pomoči: enota Biba in dislocirana enota Lek. 
 
Brigita Ilovar, prof. defektologije, izvajalka dodatne strokovne pomoči; v šolskem letu 
2021/2022 je nudila dodatno strokovno pomoč 10 otrokom, v okviru 19 ur DSP na teden. 
Mesto izvajanja dodatne strokovne pomoči: enota Biba in dislocirana enota Aeternia. 
 
Neža Kernel,  mag. prof. socialne pedagogike, izvajalka dodatne strokovne pomoči; v šolskem 
letu 2021/2022 je nudila dodatno strokovno pomoč 12 otrokom (od tega je pet otrok prevzela 
od Maruše Demšar), v okviru 19 ur DSP na teden. 
Mesto izvajanja dodatne strokovne pomoči: enota Biba, enota Palček in dislocirana enota 
Kebetova. 
 
Ana Korošec, mag. prof. inkluzivne pedagogike, izvajalka dodatne strokovne pomoči; v 
šolskem letu 2021/2022 je nudila dodatno strokovno pomoč 6 otrokom, v okviru 13 ur DSP na 
teden. 
Mesto izvajanja dodatne strokovne pomoči: enota Čenča 
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Lucija Rusl, mag. prof. inkluzivne pedagogike, izvajalka dodatne strokovne pomoči; je v 
šolskem letu 2021/2022 od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021 nudila dodatno strokovno pomoč 10 
otrokom, v okviru 19 ur DSP na teden. Od 1. 11. 2021 do 31. 8. 2022 je nudila dodatno 
strokovno pomoč 13 otrokom, v okviru 25 ur DSP na teden.  
Mesto izvajanja DSP: enota Palček in enota Biba 
 
Zunanja izvajalka dodatne strokovne pomoči: 
Nina Klemen, socialni pedagog, izvajalka dodatne strokovne pomoči; Vrtec dr. France 
Prešeren, Erjavčeva cesta19, 1000 Ljubljana.  
 
Nudenje dodatne strokovne pomoči se je izvajalo z otroki, ki so opredeljeni kot otroci s 
posebnimi potrebami oziroma so prepoznani kot otroci s posebnimi potrebami in otroci z 
rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju in so bili v šolskem letu 2021/2022 vključeni v 
predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo Vrtca Najdihojca. 
 
Brigita Ilovar: je nudila dodatno strokovno pomoč 10 otrokom, 7 dečkom in 3 deklicam, starim 
od 3 do 6 let.  
Deček in deklica sta imela v šolskem letu 2021/2022 odlog šolanja. Deček je bil vključen v 
skupino leto mlajših otrok zaradi delovanja in izkazovanja posebnih potreb. Dečku je nudila 
pomoč tudi spremljevalka v okviru 4 ur na teden. 
 
Neža Kernel: je nudila dodatno strokovno pomoč 12 otrokom, 8 dečkom in 4 deklicam,  starim 
od 3 do 6 let. 
Dva dečka sta imela v šolskem letu 2021/2022 odlog šolanja.  
 
Ana Korošec: je nudila dodatno strokovno pomoč 6 otrokom, 3 dečkom in 3 deklicam,  starim 
od 3 do 6 let. Od marca 2022 je  nudila dodatno strokovno pomoč 5 otrokom, in sicer 3 dečkom 
in 2 deklicama.  
En otrok je imel v šolskem letu 2021/2022 odlog šolanja.  
 
Lucija Rusl: je dodatno strokovno pomoč  od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021 nudila 10 otrokom.   
Od 1. 11. 2021 do 31. 8. 2022 je nudila dodatno strokovno pomoč 13 otrokom,  8 dečkom in 5 
deklicam, starim 1 do 6 let.  
Trije otroci, deček in 2 deklici so imeli v šolskem letu 2021/2022 odlog šolanja. 
 
 
URNIK IZVAJANJA DODATNE STROKOVNE POMOČI 
 
Urnik izvajanja dodatne strokovne pomoči se je prilagajal glede na potrebe in interese otrok s 
posebnimi potrebami, dejavnosti v oddelkih, kamor so bili otroci s posebnimi potrebami 
vključeni, spremembe v družinah otrok s posebnimi potrebami (zaposlitev, spremembe v 
obiskovanju vrtca, družinski odnosi ipd. ) in razmere, ki so jih prinesli ukrepi za zajezitev 
epidemije covid-19 (ukrepi vezani na organizacijo oddelkov in izvajanje dela v oddelkih ipd.). 
 
Izvajanje dodatne strokovne pomoči je potekalo po urniku: 

Izvajalka 
DSP 

ponedeljek torek sreda četrtek petek DSP/teden 

Maruša 
Demšar  

10.45-13.00 
Lek 

9.15-13.00 
Biba 

9.15-13.45 
Biba 

/ 10.45-13.00 
Lek 

13 
do nov. 2021 
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Brigita 
Ilovar 

7.30-13.30 
Biba 

7.30-13.30 
Aeternia 

7.30-13.30 
Aeternia 

7.30-13.30 
Biba 

/ 19 

Neža 
Kernel 

9.15-14.00 
Palček 

9.15-14.00 
Biba 

9.15-14.00 
Biba 

9.15-14.00 
Palček 
Kebetova 

9.15-14.00 
Palček 
Kebetova 
Biba 

19 ur 
od okt. 2021 

Ana 
Korošec 

7.30-13.15 
Čenča 

7.30-13.15 
Čenča 

7.30-9.15 
Čenča 

7.30-9.15 
Čenča 

/ 
 

13 
od mar. 2022  

Lucija  
Rusl 

9.15–14.00 
Biba 

9.15–14.00 
Biba 

9.15–14.00 
Biba 

9.15–14.00 
Palček  
Biba 

9.15–14.00 
Palček 

19 
od sep. 2021 
do nov. 2021 

 7:30–14.00 
Palček  
Biba 

7:30–14.00 
Palček Biba 

7:30–14.00 
Palček  
Biba 

7:30–14.00 
Palček  
Biba 

7:30–14.00 
Palček 

25 
od nov. 2021  

 
 
PRIORITETNE NALOGE IZVAJALK DODATNE STROKOVNE POMOČI 
 
Izvajalke dodatne strokovne pomoči smo sodelovale pri načrtovanju individualiziranega 
programa pomoči za otroke s PP. Bile smo del/član strokovne skupine vrtca za zgodnjo 
obravnavo. Na sestankih smo določili posamezna področja otrokovega razvoja in cilje, ki smo 
jih razvijali skozi šolsko leto z namenom, da se otroku omogoči optimalen razvoj.  
Individualiziran program pomoči je vseboval  globalno oceno delovanja otroka s PP, cilje in 
oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področij, strategije vključevanja otroka s PP 
v skupino, potrebne prilagoditve, uporaba prilagojene ali pomožne izobraževalne tehnologije, 
izvajanje fizične pomoči in časovno razporeditve dela. Individualiziran program pomoči smo 
redno spremljali skozi srečanja strokovne skupine (evalvacije strokovne skupine) celotno 
šolsko leto ter ga po potrebi spremenili in dopolnili. Na koncu šolskega leta je sledila zaključna 
evalvacija IP, kjer smo s člani strokovne skupine evalvirali cilje, metode, strategije, prilagoditve 
ipd. ter zapisali priporočila, smernice, prilagoditve in področja, ki jih bomo spodbujali in 
razvijali v naslednjem šolskem letu pri posameznem otroku s PP. 
 
Natančen opis delovanja otrok s PP in doseženih ciljev so zapisni v zaključnem poročilu za 
posameznega otroka. Poročilo vsebuje tudi prilagoditve, ki so se izkazale za uspešne ter 
smernice in predloge za naslednje šolsko leto. Poročila so vložena v osebno mapo otroka. 
 
Trudile smo se, da smo specialno-pedagoške cilje, ki smo jih uresničevale pri urah dodatne 
strokovne pomoči, čim bolj prepletale s cilji, ki so jih strokovni delavci vrtca načrtovali za 
vzgojno-izobraževalno delo v oddelku. 
 
Maruša Demšar: do novembra 2021 sem usklajevala delo izvajalke dodatne strokovne pomoči 
in svetovalno delo. Uvodni sestanki s strokovnimi delavci vrtca in starši so bili osredotočeni na 
delovanje otrok s PP in pripravo individualiziranih programov, kasneje pa na prenos informacij 
in dokumentacije izvajalkama dodatne strokovne pomoči, Neži Kernel in Nini Klemen.  Uvodni 
sestanki s starši so bili pomembni, ker so nekateri starši dodeljeno pomoč sprejeli s strahom, 
zaskrbljenostjo in negotovostjo.   
 
Brigita Ilovar:  v tem šolskem letu sem nudila dodatno strokovno pomoč devetim šoloobveznim 
otrokom, od tega sta dva imela odlog šolanja. V šolskem letu 2021/2022 je imel en otrok 
spremljevalko, s katero sem sodelovala in jo usmerjala pri delu z otrokom s PP.  S tremi dečki 
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in deklico, ki v šolskem letu 2022/2023 vstopajo v osnovno šolo, sem izvedla in zapisala 
intervju oziroma pogovor s predšolskim otrokom pred uvedbo postopka usmerjanja otroka s 
posebnimi potrebami in pripravila poročilo vrtca o otroku, z namenom nadaljevanja izvajanja 
dodatne strokovne pomoči tudi v osnovni šoli. Za tri dečke in dve deklici, ki bodo v prihodnjem 
šolskem letu imeli odložitev šolanja, sem vzgojiteljicam pomagala pri zapisu poročil o 
delovanju otroka v vrtcu.   
 
Neža Kernel: z izvajanjem dodatne strokovne pomoči sem začela novembra 2021. V 
sodelovanju s strokovno skupino vrtca za zgodnjo obravnavo sem za otroke, ki še niso imeli 
dodatne strokovne pomoči, pripravila individualiziran program pomoči. V letošnjem letu sem 
imela osem šoloobveznih otrok, od tega sta dva imela odlog šolanja. S štirimi otroki, ki bodo v 
šolskem letu 2022/2023 vstopili v osnovno šolo, sem izvedla intervju oziroma pogovor s 
predšolskim otrokom pred uvedbo postopka usmerjanja otroka s posebnimi potrebami  in za 
vsakega otroka pripravila poročilo vrtca o otroku, z namenom nadaljevanja dodatne strokovne 
pomoči tudi v osnovni šoli. Še en deček bo v letu 2022/2023 vstopil v šolo, vendar zanj nismo 
predlagali usmerjanja. Odložitev šolanja bodo v prihodnjem letu imele tri deklice. Skupaj z 
vzgojiteljicami smo zapisale poročila o delovanju otroka z namenom odložitve šolanja.  
 
Ana Korošec: vzgojitelji so pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela in samega programa 
dela za delo z otroki s PP potrebovali veliko podpore in usmerjanja. Aktivno sem sodelovala z 
vsemi strokovnimi delavci, kjer smo spodbujali inkluzivni pristop. Prav tako so bile naloge 
ustrezno razdeljene, glede na različne kompetence posameznih strokovnih delavcev. V šolskem 
letu 2021/2022 je imel en otrok spremljevalca oziroma fizično pomoč. S spremljevalcem sem 
konstantno sodelovala in ga usmerjala pri delu z otrokom s PP.   
Pred uvedbo postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, sem zapisala pogovor z dvema 
otrokoma. Starši so za dva otroka vložili postopek usmerjanja in vpisali otroke v osnovno šolo 
s prilagojenim programom in dodatno strokovno pomočjo.   
 
Lucija Rusl: ob pričetku šolskega leta sem s strokovnimi delavkami posamezne skupine aktivno 
sodelovala pri pripravi individualiziranega programa. V individualiziranem programu smo se 
osredotočili na poglavitne cilje pri izvajanju dodatne strokovne pomoči in na poglavitne cilje 
prilagojenega izvajanja rednega programa. Trudila sem se, da sem strokovnim delavkam, v 
katerega je vključen otrok s PP,  podajam natančne, kakovostne in strokovne nasvete in 
priporočila, ki pomembno prispevajo k otrokovemu optimalnemu razvoju. Osredotočili smo se 
na otrokova močna področja ter glede na te značilnosti iskali možnosti za kompenzacijo šibkosti 
in primanjkljajev.  Z dvema predšolskima otrokoma sem izvedla intervju ter pripravila zapis 
pogovora z otrokom pred uvedbo postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Z deklico 
U. H. sem izvedla intervju samo deloma, deklica pozna svoje ime ter imena vzgojiteljic, ostalih 
informacij, zaradi nerazumevanja, nisem pridobila.  
 
 
POMOČ OTROKOM 
 
Izvajalke dodatne strokovne pomoči smo se aktivno vključevale v dejavnosti skupine ter se 
individualno posvetile otrokom s PP. Osredotočene smo bile na posamezna otrokova področja, 
kjer smo spodbujale njegov razvoj. Cilje smo prilagodile na otrokove zmožnosti in vestno 
evalvirale napredek. Načrt pomoči smo si razdelile na tri dele; opazovanje otroka v oddelku in 
spremljanje po razvojnih mejnikih, polletna evalvacija po ciljih in razvojnih mejnikih, 
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zaključna evalvacija in načrt za naslednje šolsko leto. Načrt pomoči nam je pomagal za lažji 
pregled otrokovega napredka po posameznih področjih razvoja.  
Otroci, ki smo jim nudile dodatno strokovno pomoč, izkazujejo primanjkljaje zlasti na 
področjih jezika in komunikacije, socialnih veščin in motoričnih sposobnosti. Pomoč smo 
nudile otrokom, ki imajo izrazitejši zaostanek na govornem področju. Vestno pa smo sodelovale 
tudi s tujejezičnimi otroki. Pozornost smo usmerile tudi v razvijanje socialnih veščin in učenje 
ustreznega čustvenega odzivanja v socialnih interakcijah, spodbujanje podaljševanja in 
usmerjanja pozornosti v okviru dejavnosti in programa vrtca in nudile podporo otroku pri 
aktivnem vključevanju v vrstniško skupino. Izvajale smo dejavnosti z različnih kurikularnih 
področij z namenom priprave na šolo in spodbujanja samostojnosti ter samoorganizacije. 
V delo smo vključevale različne pristope dela pomoči, glede na otrokove ovire, primanjkljaje 
oziroma motnje. V svoje delo smo integrirale multisenzorno učenje in poučevanje, informacije 
smo poskušale otokom podajati po vseh možnih poteh: slušni, vidi, taktilni, s pomočjo vonja in 
okusa ter kinestetičnih občutkov. Uporabljale smo različne vizualne opore in različne strategije 
za učenje in razvijanje govorno-jezikovnega področja ter umirjanje in usmerjanje telesnega 
nemira (npr. vizualni merilniki časa, ki otroka opozarjajo na trajanje aktivnosti; vizualna opora; 
fizični dotik in vodenje; večkratna ponovitev navodil; različni senzorni pripomočki za otroka 
pri katerem je opazen povečan nemir – terapevtske žoge, vrtljiv stol, mehki predmeti za 
stiskanje, ki vplivajo na masažo dlani in pomirjajo itd.).  Ana Korošec je izpostavila in sledila 
metodi IPG (ang. Integrated Play Group), ki jo je uporabljala za razvijanje in spodbujanje 
socialnih veščin. Pri svojem delu je delala tudi po zgledu ESDM (ang. Early Start Denver 
Model), kjer je spodbujala razvojna področja preko igre. Lucija Rusl se je pri urah dodatne 
strokovne pomoči pogosto posluževala metode TEACCH (metoda strukturiranega poučevanja).  
Dodatno strokovno pomoč smo izvajale individualno, v paru in manjših skupinah, v ospredju 
je bila igra. Pomoč je potekala tako v igralnicah, telovadnici, knjižnici in v skupnih prostorih 
vrtca kot individualno v sobi za izvajanje dodatne strokovne pomoči.  
Na začetku sodelovanja smo otroke opazovale in se s strokovnimi delavci pogovorile o 
opažanjih. Neža Kernel in Lucija Rusl sta večkrat posameznega otroka spremljali na sprehodih 
in izletih izven vrtca za podporo otroku s težavami na področjih gibanja in senzorike 
(senzorična občutljivost).  
 
Vrtec igra pri zagotavljanju ustreznih spodbud za celostni razvoj predšolskega otroka 
pomembno vlogo. Trudile smo se, da smo otroku s PP pripravile varno okolje, v katerem je 
razvijal svoje potenciale in močna področja ter s pomočjo različnih strategij zmanjševal svoje 
primanjkljaje. Otroci so se pri urah dodatne strokovne pomoči počutili varne, sprejete in 
opolnomočene, tako da so se teh ur z veseljem udeležili in sodelovali pri dejavnostih.  
 
 
SODELOVANJE 
 
Sodelovanje z vzgojitelji in drugimi strokovnimi delavci je vključevalo seznanjanje otrokovih 
ovir, primanjkljajev oziroma motenj in svetovanje. Pri svetovanju smo se dogovorili in postavili 
prilagoditve in načine dela v skupini, kako vrednotiti delo, kakšen odnos potrebujejo otroci s 
PP in skupaj postavili načrt pomoči, cilje in prilagoditve. Vzgojitelji, dodatna strokovna pomoč 
in svetovana služba smo si z rednim medsebojnim obveščanjem pomagali med seboj in ob tem 
ustvarjali dobro klimo za otroka s PP. S svetovalno službo smo zagotavljali celovitost 
obravnave otroka v vrtcu. Svetovalna služba je dajala pomembne dodatne informacije o otroku, 
ki je pomembno vplivala na izboljšanje klime. 
 



 
 

111 
 

Brigita Ilovar: sodelovala sem z vodstvom vrtca, predvsem Matejo Ličen v okviru urnika 
oziroma organizacije izvajanja dodatne strokovne pomoči. 
V veliko pomoč pri spopadanju z izzivi sta bili svetovalni delavki vrtca, Maruša Demšar in 
Božena Stritih. Sodelovanje je bilo vzajemno. Pogovori o delovanju otrok s PP in vključevanju 
v večinske oddelke so pripomogli k kvalitetnejšemu nudenju pomoči otrokom. Brez zadržkov 
sem lahko predstavila svoje dileme, skrbi in predloge. Njuni pogledi, nasveti in usmeritve so 
mi zelo dragoceni.   
V tem šolskem letu sem bila mentorica Neži Kernel in Luciji Rusel. Hospitirali sta pri izvajanju 
ur dodatne strokovne pomoči. Uspešno sta izvedli nastope in opravili strokovni izpit. Skozi celo 
šolsko leto smo aktivno sodelovale in čas posvetile tudi širšim temam kot so sprejemanje otrok 
s PP, timsko in medinstitucionalno sodelovanje, graditev pozitivnega odnosa s starši, vpliv 
epidemije na delovanje otrok in širše družbe. Razmišljale smo tudi o poslanstvu izvajalcev 
dodatne strokovne pomoči. Zmogle smo se uspešno dogovoriti glede mesta izvajanja dodatne 
strokovne pomoči v enoti Biba. Vestno smo skrbele za didaktični in igralni material in si ga 
tudi vestno izmenjavale ter komentirale njegovo uporabnost.  
28. 1. 2022: redni letni razgovor 
16. 3. 2022: hospitacije 2 študentk specialne in rehabilitacijske pedagogike pri urah izvajanja 
dodatne strokovne pomoči. Predstavila sem jima otroke s PP in njihovo delovanje, specialno - 
pedagoško dokumentacijo, pogovarjale smo se o izvajanju dodatne strokovne pomoči in 
vzpostavljanju ter vzdrževanju vzajemnega odnosa s strokovnimi delavci vrtca in starši itd.  
13. 4. 2022: hospitacije 2 študentk/dijakinj iz Turčije pri urah izvajanja dodatne strokovne 
pomoči. 
Celo leto sem delila izkušnje in izvajalkam dodatne strokovne pomoči pomagala pri 
zapisovanju specialno-pedagoške dokumentacije.   
 
Neža Kernel: sodelovala sem z vodstvom vrtca, predvsem z Andrejo Škvarč in Alenko Grošelj 
pri nakupu igrač in drugega didaktičnega materiala ter se posvetovala z njima glede 
izobraževanj. 
Intenzivno sem sodelovala tudi s svetovalnima delavkama Marušo Demšar in Boženo Stritih, 
predvsem pri oblikovanju individualiziranih programov, načrtovanju in izvedbi timskih 
sestankov s starši ter drugih organizacijskih in strokovnih vprašanjih v zvezi z izvajanjem 
dodatne strokovne pomoči in vodenjem dokumentacije. Nadalje sem sodelovala tudi z ostalimi 
izvajalkami dodatne strokovne pomoči Lucijo Rusl, Brigito Ilovar in Ano Korošec. Srečevale 
smo se tako posamično kot vse skupaj, v živo in preko Zoom-a na skupnih timskih sestankih. 
Izmenjavale smo aktualne informacije in dileme o organizaciji in izvajanju dodatne strokovne 
pomoči, se pogovarjale o posameznih situacijah in primerih ter iskale ustrezne rešitve. Veliko 
sem sodelovala predvsem z Lucijo Rusl pri načrtovanju postavitve opreme v sobah za izvajanje 
dodatne strokovne pomoči v Palčku in v Bibi, pri nabavi novega didaktičnega materiala, skupaj 
sva izvedli tudi nekaj ur dodatne strokovne pomoči, se posvetovali o aktualnih dilemah in 
vprašanjih ter se skupaj pripravljali na strokovni izpit. Poleg tega sem predvsem v februarju, 
marcu in aprilu intenzivno sodelovala z Brigito Ilovar pri pripravah in hospitacijah za strokovni 
izpit. Tudi tekom leta sva se večkrat pogovarjali o strategijah in metodah dela, si delili ideje ter 
odpirali različne teme iz strokovnega področja dela otrok s PP. 
 
Imela sem tudi hospitacijo in sicer 6. 4. 2022 je bila na uri dodatne strokovne pomoči prisotna 
študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike. Predstavila sem ji dečkove posebnosti, na 
kratko razložila, kako poteka delo izvajalke dodatne strokovne pomoči in odgovarjala na njena 
vprašanja. 
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Ana Korošec: z vodstvom vrtca sem sodelovala predvsem pri organizaciji dela, dogovarjanje o 
ustreznosti urnika, načinu dela in pri spremstvu otrok. Aktivno sem sodelovala z go. Grošelj in 
go. Škvarč za nakup igrač in didaktičnega materiala za izvajanje dodatne strokovne pomoči v 
enoti Čenča. Intenzivno sem sodelovala s svetovalno službo in drugimi izvajalkami dodatne 
strokovne pomoči, Marušo Demšar, Brigito Ilovar, Boženo Stritih, Nežo Kernel in Lucijo Rusl 
na aktivih dodatne strokovne pomoči in svetovalne službe. 
Vso dokumentacijo in informacije, ki sem jo pridobila s strani staršev in strokovnih delavcev 
sem posredovala svetovalni službi ter pridobljeno dokumentacijo vložila v osebno mapo otroka 
s PP.  
Redno sem sodelovala z Marušo Demšar, kjer sva sodelovali z zunanjimi sodelavci iz Centrov 
za zgodnjo obravnavo. Organizirali in načrtovali sva timske sestanke s starši in zunanji 
sodelavci ter skupaj iskali rešitve za učinkovito delo s starši in vzgojitelji. Obveščali sva se o 
napredku posameznih otrok in o posameznih informacijah, ki sva jih pridobili s strani staršev, 
zdravniške dokumentacije in poročil Centrov za zgodnjo obravnavo. 
 
Lucija Rusl: z ravnateljico vrtca Andrejo Škvarč, pomočnico ravnateljice Alenko Grošelj in 
pomočnice ravnateljice Matejo Ličen sem sodelovala pri spremstvu otrok s posebnimi 
potrebami na različne dogodke (LGL, kmetija, drsanje itd.),  pri nakupu igrač in didaktičnega 
materiala ter ureditvi in postavitvi pohištva za izvajanje dodatne strokovne pomoči v šolskem 
letu 2022/2023. Sodelovala sem s svetovalnimi delavkami Marušo Demšar, Boženo Stritih in 
Darjo Krebelj. S svetovalnimi delavkami sem sodelovala pri izmenjavi informacij glede 
delovanja otroka individualno in v skupini oddelka. Sproti sem jih informirala glede napredka 
in posebnosti v delovanju otroka. Dogovarjale smo se tudi glede začetnih, polletnih in 
zaključnih timskih sestankov za otroke s PP in njihovimi starši. Nekaj dni pred izvedbo 
timskega sestanka smo se s strokovnimi delavkami oddelka pogovorile o delovanju otroka in 
področjih, ki smo jih na timskem sestanku naslovile. Z Boženo Stritih sva sodelovali tudi pri 
načrtovanju timskega sestanka z ZD Moste Polje za dečka M. M. in iskanju ustreznega termina 
za opazovanje dečka pri uri dodatne strokovne pomoči in v skupini oddelka. Pripravili smo tudi 
poročila za Ambulanto za avtizem, poročilo za logopeda, poročilo za Center za socialno delo 
Šiška itd. Menim, da sem s svetovalno službo vrtca dobro sodelovala  – svetovalne delavke so 
bile strokovne, hitro odzivne in vedno pripravljene prisluhniti posebnostim pri delovanju 
otroka, ki so se pojavljale tekom šolskega leta. Vzele so si čas in iskale najboljšo rešitev za 
dobrobit otroka.  
 
Aktiv mobilnih specialnih pedagogov in svetovalnih delavcev Vrtca Najdihojca – Aktiv DSP 
in SD Najdihojca:  
1. 9. 2021: uvodni timski sestanek, prenos informacij o delovanju z OPP in DSP, organizacija 
dela DSP in SS Vrtec Najdihojca 
1. 9. 2021: uvodni sestanek za spremljevalce 
20. 9. 2021: organizacija dela svet. službe in izvajanja DSP v šol. letu 2021/2022 
8. 10. 2021: organizacija dela svet. službe in izvajanja DSP v šol. letu 2021/2022 po odhodu 
ge. Krebelj, spremljevalci, odzivnost staršev, odprta vrata OŠPP ipd. 
28. 12. 2021: izobraževanja, načrt sodelovanja, novosti na področjih SD in DSP  
28. 1. 2022: organizacija dela, vstop v šolo 
16. 3. 2022: intervizija, usmerjanje, prenos informacij in organizacija dela 
22. 6. 2021: zaključne evalvacije, LDN, didaktični material  
 
Aktiv mobilnih specialnih pedagogov  Vrtca Najdihojca – Akrtiv DSP Najdihojca:  
3. 9. 2021: urnik izvajanja DSP, prostori za izvajanje DSP v enoti Biba in organizacija dela 
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7. 10. 2021: izmenjava inf., delovanje OPP, urnik izvajanja DSP, timski sestanki s starši otrok 
s PP  
28. 1. 2022: hospitacije Katje. P. Ručigaj pri izvajanju DSP, organizacija in načrtovanje, 
dokumentacija ter izvajanje DSP v času velikega manjka strokovnih delavcev vrtca 
 
 
S strokovnimi delavci:  
 
Brigita Ilovar: ponosna sem na sodelovanje s strokovnimi delavkami v dislocirani enoti Aetrnia, 
Alenko Kranjc, Dionejo Todosovski in Bianco Količ ter Majo Kramar. Vesela sem njihovega 
odprtega in spoštljivega odnosa. Omogočile so mi vpogled v kvaliteten vzgojno-izobraževalni 
proces, lep odnos do otrok in sprejemanje drugačnosti. Počutila sem se dobrodošlo, videno in 
sprejeto.  
Z Marušo Demšar sva izvedli v oddelku Veverice, s sodelovanjem Majde Čehić, tudi 5 delavnic 
v okviru »Mozaika celote«. Majda Čehić je predlog o delavnicah sprejela z navdušenjem in je 
bila ključni člen pri izvedbi in povezovanju otrok. Cilji delavnic so bili razvijanje sposobnosti 
in načinov za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z vrstniki, 
spoznavanje pomena sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti, razvijanje občutka 
pripadnosti ter spodbujanje in razvijanje domišljije. Strokovne delavke vrtca smo bile večkrat 
pozitivno presenečene nad odzivi otrok in tudi končnim izdelkom. Majda Čehić mi je 
omogočila intenziven vpogled, kaj pomeni vključevanje oziroma vključitev otrok s PP v 
večinske oddelke. Na voljo mi je bila za pogovor  in mi pomagala pri sprejemanju odločitev 
glede nudenja dodatne strokovne pomoči.  
 
Neža Kernel: sodelovala sem tudi z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic. Skupaj smo 
načrtovale cilje za pripravo individualiziranih programov in si sproti izmenjevale opažanja in 
informacije o otrocih ter o dogajanju v družini. Z vzgojiteljicami sem si izmenjevala tudi znanje 
in izkušnje o razvoju otroka in o otrocih s PP. Izmenjevale smo si tudi različne ideje in 
didaktične pripomočke. Pri nekaterih sem izvedla tudi kakšno uro dodatno strokovne pomoči v 
skupini, kjer se je pokazala potreba po krepljenju socialnih veščin in učenju regulacije čustev. 
Za  deklico, ki je izrazito plašna in težko naveže stik z vzgojiteljicama, sem na eno uro povabila 
tudi vzgojiteljico z namenom, da bi onidve vzpostavili boljši stik. Včasih so me vzgojiteljice 
spraševale po mnenju in nasvetih tudi za kakšnega drugega otroka iz skupine, ki nima dodatne 
strokovne pomoči. Veliko smo se pogovarjale o tematikah kot so otroci iz tuje govorečih družin 
in o otrocih s težavami na področju čustvovanja in vedenja. Vedno znova smo se dotikale tudi 
teme, kako in  kdaj staršem povedati svoja opažanja o otrokovih posebnostih v razvoju in kako 
reagirati na njihove odzive.  
 
Ana Korošec: med strokovnimi delavci sem vzpostavila pozitiven odnos in zaupanje. Med nami 
je potekala vzajemna komunikacija, kar pomeni, da smo si informacije med seboj izmenjali, se 
poslušali in razmišljali. Prav tako smo si izmenjali izkušnje in znanje. Razvili smo zaupljiv in 
pozitiven odnos, brez šumov v komunikaciji.  
Na timskih sestankih smo reševali dane problematike in primere iz praks ter s pomočjo literature 
iskali rešitve. Teme so bile prilagojene glede na posameznika oziroma primer, ki ga je strokovni 
delavec izpostavil.  
 
Lucija Rusl: sodelovala sem z vzgojiteljicami in pomočnicami/pomočnikom vzgojiteljic v enoti 
Biba in enoti Palček. Z njimi sem sodelovala pri pripravi IP, razvijanju ciljev v oddelku, 
prilagoditvah in pripomočkih v oddelku skupine, pripravi na Ciciuhca, usmerjanju glede 
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različne literature na temo otrok s PP itd. S skupino oddelka, v katero je vključen otrok s PP, 
sem se udeležila tudi različnih lutkovnih predstav, drsanja, kmetije itd. S strokovnimi 
delavkami sem vzpostavila sodelovalen in partnerski odnos.   
V šolskem letu sem veliko sodelovala tudi s specialno pedagoginjo, Brigito Ilovar in socialno 
pedagoginjo, Nežo Kernel. Z njima sem si izmenjala različne informacije, nasvete, priporočila, 
literaturo, gradivo na temo otrok s posebnimi potrebami. Pri izbiri ustreznih strokovnih 
izobraževanj, posredovanjem gradiva in nasvetov za iskanje terapevta senzorne integracije sem 
sodelovala tudi z inkluzivno pedagoginjo, Ano Korošec. Tako z Brigito Ilovar kot z Nežo 
Kernel smo si redno izmenjevale didaktične pripomočke.  
Brigita Ilovar mi je bila v času od 21. 2. 2022 do 17. 3. 2022 mentorica za strokovni izpit VIZ. 
V tem času sva še pogosteje sodelovali. Brigita Ilovar mi je bila vedno na voljo, prav tako mi 
je odgovorila na vsa vprašanja in dileme, ki sem jih imela tekom priprave na strokovni izpit 
VIZ. Tekom mentorstva mi je ponudila veliko dragocenih informacij o delovanju posameznega 
otroka in predlogih za nadaljnje delo z njim.    
 
S starši: 
Izvajalke dodatne strokovne pomoči smo uspešno sodelovale s starši.  Uporabljale smo različne 
oblike in metode sodelovanja. Komunikacija je potekala preko telefonskih pogovorov, 
elektronske pošte, sestankov in dodatnih svetovanj. Lucija Rusel je po elektronski pošti 
nekaterim staršem pošiljala dejavnosti, ki jih je z njihovim otrokom pri urah dodatne strokovne 
pomoči izvajala. Pošiljala jim je tudi razna gradiva za izboljšanje grafomotoričnih spretnosti, 
finomotoričnih spretnosti ter gradiva za govorno-jezikovni razvoj otroka. Ana Korošec je 
posameznim staršem svetovala o dodatnih urah strokovne pomoči, izven vrtca, ki bi še dodatno 
spodbudile otrokov razvoj. Pri navezovanju stika s starši sta nam pomagali tudi svetovalni 
delavki vrtca, Maruša Demšar in Božena Stritih, ki sta bili večkrat vezni člen med nami, 
strokovnimi delavci in starši, še posebej v primerih, ko so starši otroke precej redko pripeljali 
v vrtec ter kljub skrbi, naporu, prilagodljivosti in željam, konstantnosti/kontinuuma ni bilo 
mogoče vzpostaviti.   
Na sestankih smo izmenjali informacije o napredku otroka, prilagoditvah, ki jih lahko starši 
uporabljajo v domačem okolju in se pogovarjali o dilemah, pomislekih in težavah ter družinski 
dinamiki. Skupaj smo iskali strategije za podporo otrokovemu razvoju in dobremu počutju tako 
v vrtcu kot v domačem okolju. 
Staršem smo ponudile dodatna izobraževanja, ki smo jih organizirali v vrtcu, za spodbujanje 
samozavesti in motivacije.  
Posamezni starši so nas tudi obveščali o prihajajočih diagnostičnih pregledih otroka in 
posredovali informacije o opažanjih s strani strokovnjakov različnih specialnosti. Sodelovale 
smo z zunanjimi strokovnimi delavci iz razvojnih ambulant; specialnimi pedagogi, logopedi in 
delovnimi terapevti, kjer smo se pogovorili in predajali informacije o otroku.  
 
 
Z zunanjimi institucijami: 
 
Aktiv mobilnih specialnih pedagogov, ki ga vodi Katja Poglajen Ručigaj:  
Aktiva smo se udeleževale vse izvajalke DSP. V šolskem letu 2021/2022 je bilo izvedenih 9 
srečanj. 
 
3. 9. 2021: organizacija in razporeditev ur DSP med OPP Ljubljanskih vrtcev v šolskem letu 
2020/2021 
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8. 10. 2021: Vesna Nemec: Koncept igralnih skupin in čustveno opismenjevanje otrok z 
avtizmom 
10. 12. 2021: Nevrofeedback 
14. 1. 2022: Ajda Bivic: Načrt pomoči otroku z dispraksijo 
18. 2. 2022: Vzpostavljanje in krepitev kontakta, povezanosti in motivacije otroka s posebnimi 
potrebami z glasbo 
11. 3. 2022: Dileme in dejstva všolanja otrok s posebnimi potrebami   
8. 4. 2022: Sodelovanje z romsko skupnostjo v Vrtcu Šentvid 
6. 5. 2022: Strategije dela, veščine in pristopi pri obravnavah otrok, dilemah, ki se porajajo 
3. 6. 2022: Strategije dela, veščine in pristopi pri obravnavah otrok, dilemah, ki se porajajo 
 
 
Svetovalno in posvetovalno delo s zunanjimi strokovnimi delavci: 
  
Brigita Ilovar: aktivno sem sodelovala s Tamaro Danieli Jurjec  in Adrijano Bizjan. Osrednji 
temi pogovorov in srečanj sta bili vključitev otrok s PP v večinske oddelke in multidisciplinarno 
sodelovanje.  
20. 10. 2021 in 12. 11. 2021: sestanek z multidisciplinarnim timom - ZGNL in strokovni tim 
vrtca za otroka D. I. 
 
Ana Korošec: 13. 4. 2022: sestanek z multidisciplinarnim timom - ZD Bežigrad in strokovni 
tim vrtca za otroka A. V.  
 
Lucija Rusl:  ZD Moste Polje ter z Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana. 21. 10. 2021 sem 
sodelovala z logopedinjo Sašo Resnik iz ZGNL. Informirala sem jo glede govorno-jezikovnega 
napredka deklice L. B. v oddelku vrtca. Logopedinja Saša Resnik mi je posredovala tudi 
dragocene informacije, metode in strategije dela za izboljšanje govorno-jezikovnega razvoja 
pri deklici L. B. V sklopu ZD Moste Polje sem sodelovala s specialno pedagoginjo Jeleno 
Kljajić in specialistko klinične logopedijo Petro Vrtačnik. Specialni pedagoginji Jeleni Kljajić 
sem 8. 11. 2021 posredovala informacije glede funkcioniranja dečka M. M. – individualno in v 
skupini oddelka. Predstavila sem ji IP ter prednostne cilje pri izvajanju DSP. 21. 2. 2022 sem 
se s specialistko klinične logopedije Petro Vrtačnik dogovorila glede opazovanja dečka M. M. 
v vrtcu. Logopedinja je prišla na opazovanje dečka 7. 4. 2022. Najprej je dečka opazovala 
individualno, pri uri DSP, kasneje se je pridružila še skupini oddelka. Po opazovanju, smo s 
svetovalno delavko Boženo Stritih, vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice izvedle timski 
sestanek o opažanjih dečka M. M. in predlogih za nadaljnje vodenje pri ustreznih strokovnjakih. 
Pogovorile smo se tudi o sodelovanju s starši ter ustreznosti skupine, v katero je deček vključen.  
 
Strokovno izpopolnjevanje 
 
Brigita Ilovar: 
17. 9. 2021: Marina Ozbič: Predstavitev Male šole logopedije 
18. 9. 2021: Maja Hartman: Delo z otroki in mladostniki z anksiozno in panično motnjo 
29. 9. 2021: Barbara Konda: FIT - Kako motivirati za učenje oziroma aktivne metode v okviru 
učnega procesa – vrtec 
9. 11. 2021, 17. 3. 2022, 31. 3. 2022 in  5. 5. 2022: Mojca Vadnal Zver: Asertivna komunikacija 
5. 11. 2021, 6. 11.2021 in 19. 11. 2021: NEON 
23. 11. 2021, 26. 1. 2022 in junij 2022: Maruša Demšar: Aktiv tujcev 
3. 11. 2021 – 22. 12. 2021: Martina Ozbič: Malo šola logopedije (8 srečanj preko ZOOM-a) 
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20. 1. 2022, 24. 2. 2022, 31. 5. 2022 in junij 2022: Maruša Demšar: Knjižni klub 
29. 1. 2022: Kristina Picco: Predstavitev knjižnih novosti za otroke 
3. 3. 2022 in 10. 3. 2022: NARA: Program čuječnosti 
 
Vodenje delavnice z Marušo Demšar in v sodelovanju z Majdo Čehić: »Mozaik celote«: 27. 1. 
2022: Vila iz domišljije, 24. 2. 2022: Pustni poligon, 24. 3. 2022: Didaktična igra: Povodni mož 
se igra, 21. 4. 2022: Podobni v drugačnosti in 9. 6. 2022: Pastirske igre. 
 
Neža Kernel: 
27. 1. 2022 – 29. 1. 2022: Lunina vila: Nudenje psihosocialne pomoči otrokom-uporaba 
kreativnih psihoterapevtski pristopov v vzgojno izobraževalnih zavodih  
3. 2. 2022, 12. 2. 2022 in 31. 5. 2022: Ana Korošec Strokovni aktiv Vzgojno zahtevnejši otroci 
in otroci s posebnimi potrebami  
16. 3. 2022: Katja Groleger Sršen: Moje telo, moj svet ali: gibalna oviranost vpliva na 
doživljanje telesa 
16. 3. 2022: Mihael Černetič: Čuječnost in psihosomatika: nepresojajoče zavedanje stresa 
22. 3. 2022 – 25. 3. 2022: Mednarodna konferenca Pomahajmo v svet: Inkluzija otrok s 
posebnimi potrebami sodobnega časa 
od novembra 2021 do maja 2022: Mojca Vadnal Zver: Asertivna komunikacija  
11. 5. 2022: Kristina M. Miljančič: Kako za ovinkom pobrati potencial: Integriranost 
nevroloških poti, ključ do optimalnega delovanja 
12. 5. 2022: doc. dr. Lea Šuc: Uporaba igrač in didaktičnih iger v delovni terapiji 
 
Ana Korošec: 
29. 9. 2021: Fit interno strokovno izobraževanje na daljavo: Kako motivirati za učenje na 
daljavo preko aplikacije ZOOM 
11. 10. 2021: Pozitivno razmišljam in se dobro počutim 
9. 11. 2021: Kaj je disleksija? 
12. 11. 2021 – 13. 11. 2021: Ementh izobraževanje 
6. 4. 2022: ESDM licenčno izobraževanje 
13. 4. 2022: ESDM licenčno izobraževanje 
21. 4. 2022: ESDM licenčno izobraževanje 
19. 3. 2022 – 26. 3. 2022: Erasmus + izobraževanje z naslovom Sprejemanje raznolikosti, 
preprečevanje ustrahovanja in nasilja (ang. Embracing Diversity, Preventing Bullying and 
Violence) 
5. 4. 2022 in 14. 4. 2022: Neva Kralj: Gibalno sporazumevanje 
17. 3. 2022, 1. 4. 2022 in 20. 5. 2022: Mojca Vadnal Zver: Asertivna komunikacija 
16. 9. 2022: Erasmus + srečanje pogodbenikov za področje splošnega izobraževanja 
10. 3. 2022: seminar z naslovom Refugees and Migrants: How to use ICT in teaching and 
learning 
17. 3. 2022: NARA: Program čuječnosti  
26. 5. 2022: Usposabljanje za pripravo končnih poročil 
 
Vodenje strokovnega aktiva Vzgojno zahtevnejši otroci in otroci s PP v večinskih oddelkih: 22. 
11. 2021, 3. 2. 2022, 17. 2. 2022, 31. 3. 2022, 19. 4. 2022 in 31. 5. 2022. 
 
Vodenje strokovnega aktiva Vloga spremljevalca otrok s PP: 26. 11. 2021, 3. 12. 2021, 17. 12. 
2021, 17. 2. 2022 in  31. 3. 2022. 
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Lucija Rusl:  
25. 9. 2021 – 27. 6. 2022: Terapevtski razvojni pristopi s pomočjo igre (Intenzivni trening) 
29. 9. 2022:  Fit interno strokovno usposabljanje 
12. 11. 2021: Mednarodna konferenca – Ementh International Conference (Autism in Infants 
and Toddlers) 
16. 11. 2022: Asertivno vedenje in komunikacija 
11. 2. 2022:  Igra kot orodje za delo s predšolskimi otroki za avtizmom 
24. 3. 2022: Mojca Vadnal Zver: Asertivna komunikacija (2. modul) 
31. 3. 2022: Mojca Vadnal Zver: Asertivna komunikacija(3. modul) 
2. 4. 2022: Vzgoja otrok za pomoč drugim  
14. 4. 2022: Izkustveno izobraževanje: Gibalno sporazumevanje  
19. 4. 2022: Kako otroke voditi skozi digitalni gozd današnjega dne  
28. 5. 2022: Inovativni pristop poučevanja: obrnjena učilnica 
3. 6. – 4. 6. 2022 Seminar nevrotaktilne integracije refleksov (MNRI) 

POROČILO O REALIZACIJI LDN SVETOVALNE DELAVKE 
2021/22 

 
Mednarodni projekt Erasmus+ mobilnost posameznikov KA1 – mobilnost posameznikov - 
POSTAJAM BOLJŠI ČLOVEK, DA BOM VREDNEJŠI VZORNIK  

Koordinatorica projekta je svetovalna delavka Ana Korošec.  

V okviru programa Erasmus, ključni ukrep Učna mobilnost posameznikov, akcija Mobilnost 

šolskega osebja, je koordinirala mednarodni projekt z naslovom Postajam boljši človek, da bom 

vrednejši vzornik. Projekt je potekal od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2022. Projekt je bil zaradi epidemije 

podaljšan do 31. 5. 2022. 

Udeleženke so se udeležile naslednjih izobraževanj: 

- A classroom with a door to the world 

- Creative methods in special needs education 

- Integration and multiculturality 

- We are what we eat – food as/and cultural heritage 

- Mosaic of communication 

- Environmental and outdoor education in non-formal settings 

- All children are special 

- CLIL in primary school: make it work, make it effective 

- Outdoor CLIL 

- Conflict management, emotional intelligence and bullying prevention 

- Digital dynamic cultural dialogue 

- Sustainable lifestyles – taking environmental awareness to action 

- We came from sea 
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- Soft skills for strong teachers 

- Facing behavioural problems – indiscipline, racism and bullying in the classroom 

- Integrative and interactive approaches to teaching trough art 

- Facing diversity: inclusive education strategies for students with fewer opportunities 

- Neuroeducation and coaching 

- Finnish approach to pupil's wellbeing: how to bring more activity, fun and joy to 

classroom 

- Game based learning 

- Inclusive classroom 

- ICT course 

- Creative, art, and game-based methods for integrating 

- Digital Classroom: Teach and Learn Digitally 

- Puppets and mask in education 

- Španija – sledenje na delovnem mestu 

- Hrvaška – sledenje na delovnem mestu 

CILJ: povečanje kompetenc otrok in strokovnih delavcev, uvajanje inovativnih učnih metod in 

tehnik. Vključevanje evropske razsežnosti v učni načrt, izboljšanje jezikovnih kompetenc, 

spreminjanje stališč in prepričanj, posodobitev učnega in razvojnega načrta ter razmislek o 

strateških usmeritvah, krepitev sodelovanja s partnerji iz drugih držav ter mednarodna in 

medkulturna izmenjava. 

AKTIVNOSTI: strukturirani tečaji iz področja pozitivne pedagogike, aktivne participacije, 

sodelovanja, skupnega reševanja problemov, strpnosti, timskega duha, komunikacijskih veščin, 

priseljevanja/izseljevanja kot zgodovinskega pojava, prikriti kurikulum, medkulturne 

kompetence, strategije za preprečevanje nasilja, internacionalizacije, kompetenčni pristop k 

izobraževanju ter sodelovanje v aktivnosti senčenje na delovnem mestu (job shadowing). 

Udeleženci so se udeležili 25 različnih strukturiranih tečajev v tujini ter opravili dva 

enotedenska sledenja na delovnem mestu. Višina odobrenih sredstev znaša 64.926,00 eur.  

 
ERASMUS AKREDITACIJA 

 

Koordinatorica projekta je svetovalna delavka Ana Korošec. 

V okviru Erasmus projekta koordinira akreditirani projekt za mobilnost učencev in osebja v 

šolskem izobraževanju. Erasmus akreditacijo, ki nas podpira pri izvajanju evropskih projektov 
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in nam zagotavlja finančna sredstva od 1. 3. 2021 do 31.12. 2027. Višina odobrenih sredstev 

znaša 41.850,00 eur.  

Projekt Akreditacija traja od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2022. Izvedenih je bilo 6 mobilnosti.  

Udeleženke so se udeležile naslednjih izobraževanj:  

Digital Classroom: Teach and Learn Digitally 

• Facing diversity: inclusive education strategies for students with fewer opportunities 

• Enough theory, Let's play! fun games for developing the whole child 

• Building a positive learning environment – classroom management communication 

skills, effective teaching and learning 

• Embracing diversity, preventing bullying and violence 

• Game-based learning and gamification 

• Mindfulness for teachers: a hands-on approach 

• Creative methods in special needs education 

• Outdoor and environmental education 

• Legends and culture: travel journal to learn how to preserve the local European heritage; 

think globally, art locally 

• Drama in education: a holistic approach to teaching with drama techniques 

• MBSR teacher training. 

Udeleženci se bodo do zaključka projekta udeležili 15 različnih strukturiranih tečajev v tujini 

ter 3 enotedenskih sledenj na delovnem mestu. 

CILJ: s projektom želimo doseči, da vsi otroci in vzgojitelji našega vrtca nenehno raziskujejo, 

usvajajo novo znanje in krepijo kompetence za 21. stoletje. Cilj projekta je oblikovati učna 

okolja, ki podpirajo učenje v skladu z novimi spoznanji o razvoju možganov ter krepijo 

zavedanje pomena čuječnosti in pozitivne psihologije. Prav tako želimo ustvariti priložnosti in 

soočanje z izzivi učenja otrok in vzgojiteljev prihodnosti z vzpostavljanjem inovativnih učnih 

okolij podprtih z IKT. Z načrtnim raziskovanjem tehnologij prihodnosti in vključevanjem IKT 

ter njegovo smiselno rabo želimo otrokom in strokovnim delavcem zagotoviti uspešno uvajanje 

najmlajših v porajajočo se digitalno pismenost, jim zagotavljati enake možnosti in tako 

zmanjševati razlike med njimi, ter pridobivati nova znanja, s katerimi bodo v prihodnosti 

kreativno soustvarjali virtualni svet.  

 

STALNE NALOGE SVETOVALNE SLUŽBE VRTCA 
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INDIVIDUALNO SPREMLJANJE RAZVOJA OTROK IZ POSAMEZNIH ODDELKOV 

VRTCA 

Nalogo smo izvajale vse svetovalne delavke vrtca. Otroke smo si razdelile po dogovoru in jih 

spremljale tekom celotnega šolskega leta. 

DOSEŽENI CLIJI: pomoč otroku, preventivna dejavnost, svetovalno delo s strokovnimi 

delavci oddelkov, svetovalno delo s starši, sodelovanje z zunanjimi ustanovami, sistematično 

spremljanje posameznih otrok z namenom zmanjševanja tveganj v razvoju, nudenje svetovalne 

storitve kot dela dodatne strokovne pomoči otroku, vodenje osebnih map za otroke s posebnimi 

potrebami. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: sistematično opazovanje otrok v posameznih oddelkih (po 

predhodnem dogovoru z vzgojiteljico oz. starši ali razvojno ambulanto), obiski oddelkov z 

namenom detekcije otrok z rizičnimi dejavniki, vodenje razgovorov s strokovnimi delavkami – 

vzgojiteljico in vzgojiteljico – pomočnico vzgojiteljice (opažanja strokovnih delavk o 

otrokovem funkcioniranju v vrtcu, svetovanje strokovnim delavkam in delavcem pri 

povezovanju in sodelovanju s starši otrok, sodelovanje s strokovnimi delavci pri načrtovanju 

dela z otroki z rizičnimi dejavniki …), vodenje skupnih razširjenih govorilnih ur (vzg. in starši), 

vodenje individualnih anamnestičnih razgovorov s starši, nudenje pomoči staršem pri nadaljnjih 

postopkih in povezovanju z zunanjimi institucijami v postopku zgodnje obravnave otrok in 

obravnave otrok s PP, uporaba različnih standardiziranih in nestandardiziranih psiholoških 

merskih inštrumentov (različni vprašalniki, ček liste, opazovalne lestvice …) za »grobo oceno« 

otrokovega razvoja, učenja oz. napredka oz. odstopanj od pričakovanega razvoja, sodelovanje 

z zunanjimi ustanovami in strokovnjaki (ZD – razvojne ambulante, Centri za zgodnji razvoj, 

CSD, ZRSŠ, zunanji psihologi, specialni pedagogi, logopedi), priprava poročil vrtca o otroku 

(skupaj s strokovnima delavkama in specialno pedagoginjo) za posamezne otroke za postopek 

usmerjanja OPP in drugih poročil (za CSD, šolo, policijo).  

 

PRIPRAVA, IZVAJANJE IN EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANIH VIZ PROGRAMOV 

(IP) ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI 

Otroci s posebnimi potrebami V REDNIH ODDELKIH S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM 

PROGRAMA TER DODATNO STROKOVNO POMOČJO 

Spremljanje otrok s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtca, smo opravljale vse 

svetovalne delavke. Delo smo si (okvirno) razdelile na posamezne enote vrtca. Spremljanje 
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otrok in izvajanje nalog, ki jih spremljanje vključuje, je potekalo tekom celotnega šolskega leta. 

Ob začetku šolskega leta 2021/22 je bilo v rednih oddelkih vrtca vključenih 51 otrok s 

posebnimi potrebami, od tega 40 otrok, ki so že imeli odločbe o usmeritvah ZRSŠ ali zapisnike 

multidisciplinarnega tima (MDT) v ZD, in 11 otrok, ki so bili v postopku pridobitve Zapisnika 

MDT. Poleg otrok, za katere so se v šolskem letu 2021/22 že izvajale priporočene prilagoditve 

programa oz. jim je bila nudena dodatna strokovna pomoč, smo spremljale tudi otroke, ki še 

niso bili vključeni v postopke pridobitve pomoči in katerim so bile v sodelovanju z 

vzgojiteljicami in vzgojitelji, že nudene določene prilagoditve rednega programa. Poleg tega 

smo v okviru naloge spremljale tudi otroke, katere smo skupaj s strokovnimi delavci ali/in starši 

prepoznali kot rizične v razvoju. 

DOSEŽENI CILJI: izvajanje prilagoditev programa glede na odločbe o usmeritvi oz. zapisnike 

MDT, sodelovanje s starši in strokovnimi delavci ter specialnimi pedagoginjami pri 

načrtovanju, izvajanju in evalvaciji dela, vodenje osebnih map otrok s posebnimi potrebami, 

koordiniranje dela strokovnih skupin za izvajanje individualiziranih programov (IP).  

IZVEDENE AKTIVNOSTI: timsko (svetovalna delavka, specialna pedagoginja, vzgojitelj/ica) 

načrtovanje, priprava in evalvacija IP za otroke z odločbami ali Zapisniki MDT timov, 

spremljanje in timsko načrtovanje prilagoditev rednega programa na nivoji posameznega 

oddelka in izvajanja individualne DSP za otroke, ki še niso v postopku pridobitve pomoči, 

detekcija otrok, prepoznanih kot rizičnih v razvoju, sodelovanje z zunanjimi institucijami – 

udeležba na MDT timih, obiski zunanjih strokovnjakov (ZD, strokovne ustanove …), izvedba 

skupnih sestankov oz. razširjenih govorilnih ur s starši otrok OPP – vsaj trikrat letno oz. po 

potrebi, vodenje z zakonom predpisanih osebnih map za OPP iz rednih oddelkov, koordinacija 

dela strokovnih skupin za pripravo individualiziranih programov. 

Ana Korošec: izvajanje dodatne strokovne pomoči v obdobju september 2021 – avgust 2022, 

v sodelovanju z izvajalko DSP Nino Klemen. 

Maruša Demšar: izvajanje dodatne strokovne pomoči v obdobju september – oktober 2021, v 

enoti Biba in dislocirani enoti Lek. 

 

Otroci s posebnimi potrebami v RAZVOJNIH ODDELKIH – PRILAGOJENI PROGRAM 

Spremljanje otrok s posebnimi potrebami, vključene v razvojna oddelka vrtca, je vodila 

svetovalna delavka Božena Stritih, v sodelovanju s svetovalno delavko Marušo Demšar. 

Spremljanje otrok in izvajanje nalog, ki jih spremljanje vključuje, je potekalo tekom celotnega 

šolskega leta. 
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Ob začetku šolskega leta 2021/22 je bilo v razvojna oddelka vrtca (enota Biba, oddelka Zajčki 

in Zmajčki) vključenih 12 otrok s posebnimi potrebami. 

DOSEŽENI CILJI: izvajanje prilagoditev programa glede na odločbe o usmeritvi oz. zapisnike 

MDT, sodelovanje s starši in strokovnimi delavci ter zunanjimi strokovnjaki (logopedi, 

specialni pedagogi, psihologi, fizioterapevti, delovni terapevti) pri pripravi, izvajanju in 

evalvaciji IP za posameznega otroka, vodenje osebnih map otrok s posebnimi potrebami, 

koordiniranje dela strokovnih skupin za izvajanje individualiziranih programov (IP), pomoč 

staršem pri postopku vpisa v osnovno šolo ali odložitve šolanja.  

IZVEDENE AKTIVNOSTI: timsko (svetovalna delavka, vzgojiteljica, starši, fizioterapevtka) 

načrtovanje, priprava in evalvacija IP za posameznega otroka, spremljanje in timsko 

načrtovanje prilagoditev programa za posameznega otroka, sodelovanje z zunanjimi 

institucijami – udeležba na MDT timih, obiski zunanjih strokovnjakov (ZD, strokovne 

ustanove, …), izvedba skupnih sestankov oz. razširjenih govorilnih ur s starši otrok OPP – vsaj 

trikrat letno oz. po potrebi, vodenje z zakonom predpisanih osebnih map za OPP, koordinacija 

dela strokovnih skupin za pripravo individualiziranih programov, predstavitev razvojnih 

oddelkov staršem otrok z usmeritvami za RO, informiranje staršev o informativnih dnevih in 

programih nadaljnjega izobraževanja za šoloobvezne otroke, sodelovanje s koordinatorko za 

OPP ljubljanskih vrtcev (spremljanje vpisa, priprava dokumentacije, izmenjava informacij, 

hospitacije idr.). 

 

VPIS OTROK V VRTEC 

Postopke, naloge in aktivnosti na področju vpisa je do konca oktobra 2021 vodila in opravljala 

svetovalna delavka Darja Krebelj, z novembrom 2021 je delo na področju vpisa v vrtec 

prevzela svetovalna delavka Maruša Demšar. 

Vpis otrok v vrtec potekal od 1. 3. do 15. 3. 2022. Postopek vpisa je zajemal vodenje evidence 

vpisanih otrok in pripravo na Komisijo za sprejem otrok ter delo s starši tekom celotnega 

postopka do informiranja strokovnih delavk o spremembah na področju vpisa. Celoten 

postopek vpisa, oblikovanje oddelkov za  šolsko leto 2022/23 je voden v programu Si Vrtci. Pri 

oblikovanju oddelkov so sodelovale ravnateljica in pomočnici ravnateljice Mateja Ličen in 

Alenka Grošelj.  

 

SODELOVANJE Z VODSTVOM VRTCA 

Z vodstvom vrtca smo sodelovale vse svetovalne delavke. 
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IZVEDENE AKTIVNOSTI: udeležba na sejah strokovnega kolegija, sodelovanje pri pripravi 

in izvedbi dneva odprtih vrat (2. in 3. 3. 2022, preko spletne aplikacije ZOOM in v živo, po 

vnaprejšnjem dogovoru), priprava gradiv in izvajanje drugih nalog po navodilih ravnateljice in 

pomočnic ravnateljice – tekom celega šolskega leta. 

Maruša Demšar: članica skupine za distribuirano vodenje v okviru Šole za ravnatelje, 

sodelovanje pri pregledu in pripravi publikacije vrtca in sodelovanje pri oblikovanju oddelkov 

za šolsko leto 2022/23, sodelovanje pri postopku vpisa otrok v vrtec ter v Komisiji za sprejem 

otrok. 

Komisija je zasedala 4. 4. 2022. Na komisiji smo pregledali prispele vloge in oblikovali 

prednostni vrstni red za 1. in 2. starostno obdobje ter za prilagojeni program. V vrtec je prispelo 

178 vlog, od tega 158 vlog za 1. starostno obdobje, 17 vlog za 2. starostno obdobje in 3 vloge 

za prilagojeni program v razvojnem oddelku. Po zaključeni komisiji smo v vrtec sprejeli 136 

otrok 1. starostnega obdobja, 17 otrok 2. satorstnega obdobja in 3 otroke za prilagojeni program 

v razvojnem oddelku. Vpis oziroma sprejemanje otrok s centralnega čakalnega seznama še 

vedno poteka. 

 

SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVKAMI IN DELAVCI VRTCA 

Naloge s področja smo izvajale vse svetovalne delavke. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: udeležba na strokovnih aktivih vzgojiteljic posameznih enot, 

sodelovanje s strokovnimi delavkami in delavci vseh enot pri pripravi poročil o otrocih (z 

namenom odloga šolanja, poročil za CSD, izpolnjevanjem vprašalnikov zunanjih institucij, ki 

obravnavajo posameznega otroka), individualno sodelovanje s strokovnimi delavci pri 

načrtovanju dela v oddelkih in sodelovanja s starši (v obliki svetovanja) – tekom celotnega 

šolskega leta. 

Svetovalna delavka Ana Korošec je vodila strokovni aktiv Vzgojno zahtevnejši otroci in otroci 

s posebnimi potrebami v rednih oddelkih. Strokovni aktiv je potekal tekom celotnega šolskega 

leta 2021/22, izvedenih je bilo 6 srečanj: 22. 11. 2021, 3. 2. 2022, 17. 2. 2022, 31. 3. 2022, 19. 

4. 2022, 31. 5. 2022. Štiri srečanja so potekala preko aplikacije ZOOM in dve srečanji sta bili 

izvedeni v Centru Iris – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe 

in slabovidne.  

IZVEDENE AKTIVNOSTI: izvedba in sodelovanje na srečanjih: Optimalen razvoj otroka z 

diskusijo o posameznih praktičnih primerih, prepoznavanju otrok z rizičnimi dejavniki za 

nastanek razvojnih motenj s posameznimi praktičnimi primeri, razvijanje socialnih večin, 
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avtističnih motenj v predšolskem obdobju – Dan avtizma 2. April, obisk centra Iris – 

predstavitev zgodnje obravnave, uporaba bele palice, in izkustvena delavnica na vrtcu čutil, 

večerja v temi.  

Svetovalna delavka Ana Korošec je vodila strokovni aktiv Vloga spremljevalcev OPP. 

Strokovni aktiv je potekal tekom celotnega šolskega leta 2021/22, izvedenih je bilo 6 srečanj – 

19. 11. 2021, 26. 11. 2021, 3. 12. 2021, 20. 1. 2021, 17. 2. 2022, 31. 3. 2022. Srečanja so 

potekala mesečno preko spletne aplikacije ZOOM. Poleg srečanj sem posameznim 

spremljevalkam nudila podporo v obliki individualnega pogovora.  

IZVEDENE AKTIVNOSTI: izvedba in sodelovanje na srečanjih: Vloge in naloge 

spremljevalca otrok s posebnimi potrebami, opredelitev otrok s posebnimi potrebami, 

značilnosti posameznih motenj in poznavanje njihovih potreb, ustrezni in neustrezni pristopi 

dela z otroki s posebnimi potrebami, avtistične motnje, razvijanje komunikacije in socialnih 

veščin, ozaveščanju avtističnih motenj v predšolskem obdobju – Dan avtizma 2. April. 

Svetovalna delavka Maruša Demšar je vodila strokovni aktiv Otroci tujcev. V šolskem letu 

2021/22 so bila izvedena 4 srečanja: 23. 11. 2021, 8. 12. 2021, 26. 1. 2022, 21. 4. 2022. Prva 

tri srečanja so potekala preko ZOOM aplikacije, zadnje srečanje je potekalo v živo, v enoti 

Biba. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: seznanitev z nacionalnim dokumentom: Predlog dela z otroki 

priseljenci v vrtcu; predstavitev značilnosti usvajanja slovenskega jezika pri otrocih iz 

večjezičnih okolij; obravnavanje tem – medkulturne zmožnosti in občutljivost vzgojiteljev, 

pomen in posebnosti pri načrtovanju dela v večjezičnih oddelkih, pristopi za spodbujanje 

medkulturne in raznojezične zmožnosti v predšolskem obdobju ter integracije in inkluzije v 

vrtcu; načrtovanje, priprava in praktična izvedba aktivnosti v oddelku; predstavitev izvedenih 

aktivnosti in evalvacija izvedenih aktivnosti; zaključna evalvacija strokovnega aktiva. 

Svetovalna delavka Maruša Demšar je vodila strokovni aktiv Knjižni klub. V šolskem letu 

2021/22 so bila izvedena 4 srečanja: 20. 1. 2022, 24. 2. 2022, 31. 5. 2022, 14. 6. 2022. Srečanja 

so potekala v živo, v enoti Biba. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: na strokovnem aktivu smo udeleženke prebrale izbrana gradiva s 

področja predšolske vzgoje, ki smo jih nato v skupni diskusiji ovrednotile oziroma o njih 

diskutirale, jih reflektirale in razmišljale o tem, kako pridobljeno znanje prenesti tudi v 

praktično delo v vrtcu. Gradiva, ki smo jih obravnavale: Dialog s starši, Celostni razvoj otroških 

možganov, Rabe čudežnega: o pomenu pravljic, nabor slikanic za otroke po predlogu 

udeleženk. 
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Svetovalna delavka Maruša Demšar je skrbela za organizacijo izvedbe strokovnega aktiva 

Gibalno sporazumevanje, ki ga je vodila izvajalka Neva Kralj, spec. pomoči z umetnostjo. V 

šolskem letu 2021/22 so bila izvedena 3 srečanja: 5. 4. 2022 in 14. 4. 2022 – v živo, maj 2022 

– individualno, korespondenčno na daljavo. 

Svetovalna delavka je skrbela za informiranje udeleženk aktiva, korespondenco med izvajalko 

in udeleženkami ter posredovanje gradiva in drugih imformacij udeleženkam v okviru 

strokovnega aktiva. 

Svetovalna delavka Božena Stritih je vodila strokovni aktiv Portfolio otroka v vrtcu. Izvedeni 

sta bili dve srečanji, prvo preko Zooma in drugo v živo. Strokovnega aktiva so se udeležile vse 

strokovne delavke, ki so bile v tem šolskem letu prvič zaposlene v vrtcu Najdihojca. Namen 

srečanj je bil seznaniti strokovne delavke s filozofijo in  vsebino otrokovega portfolia, potek 

nastajanja potrfolia, kako se napišejo anekdotski in sistematični zapis ter komentarji vzgojiteljic 

in otrok. Na drugem srečanju smo skupaj pregledali nekaj portfoliev, ki so jih prinesle delavke 

s seboj iz oddelkov. Pregledali smo vsebino, posamezne zapise in ob tem spregovorili tudi o 

najpogostejših težavah ob oblikovanju otrokove mape ter napakah, ki se tičejo zapisov, zlasti 

opredelitvam dokazil ter pisanju komentarjev. Strokovne delavke so pridobile osnovna znanja 

za vodenje PF. 

Svetovalna delavka Božena Stritih je v mesecu juniju 2022 izvedla delovne sestanke z vsemi 

vzgojiteljicami iz enote Biba in Palček, ki so imele v svojem oddelku otroka, ki bo s 1.9.2022 

začel obiskovati OŠ Hinka Smrekarja. Pregledale smo sezname otrok in govorile o tem, katere 

informacije in kako posredovati šoli. 

 

SVETOVALNO DELO S STARŠI 

Naloge svetovalne službe s področja sodelovanja s starši smo opravljale vse strokovne 

delavke. Delo smo si okvirno razdelile po posameznih enotah. Delo s starši je potekalo tekom 

celotnega šolskega leta, od tega so se posamezne aktivnosti intenzivneje izvajale v določenem 

časovnem obdobju (vpis v vrtec, oblikovanje individualiziranih programov, informiranje 

staršev o vstopanju (uvajalnem obdobju) otroka v vrtec, informiranje staršev o vstopanju v 

osnovno šolo ipd.). 

Starši so se posamično obračali po pomoč k SD, kadar so sami prepoznavali določene težave z 

otrokom, ali zaradi nezadovoljstva z delom v vrtcu oz. kadar so potrebovali določene konkretne 

informacije. Na pogovore so prišli bodisi napovedano ali nenapovedano. Najpogostejše vsebine 

svetovalnih razgovorov s starši so bile vzgojne težave, urejanje stikov z otrokom in odnosov z 
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bivšim partnerjem po razvezi, razvojne težave – ugotavljanje razvojnega zaostanka, težav v 

razvoju. Prav tako smo strokovne delavke ob prepoznani potrebi in na predlog vzgojiteljev in 

vzgojiteljic same povabile starše na individualni pogovor.  

IZVEDENE AKTIVNOSTI: organizacija izvedbe ogleda razvojnih oddelkov vrtca in podaja 

informacij o postopku in možnostih vključitve otroka v razvojni oddelek, pomoč staršem pri 

pridobitvi odločbe o povračilu potnih stroškov za prevoz otroka v vrtec, pomoč staršem pri 

izpolnjevanju vloge za vpis otroka v osnovno šolo s prilagojenim programom oz. posebni 

program VI, seznanjanje staršev s postopki vpisa otroka v vrtec (pomoč pri izpolnjevanju vloge 

za vpis otroka v vrtec), informiranje staršev o postopku sprejema otroka v vrtec (kriteriji za 

sprejem, oblikovanje čakalne liste, predstavitev centralnega čakalnega seznama), priprava 

strokovnega gradiva za starše na temo uvajalnega obdobja, predstavitev posameznih enot vrtca 

in njihovih posebnosti, svetovanje staršem o možnostih uveljavljanja različnih denarnih pomoči 

ter napotitev v ustrezne ustanove, obveščanje staršev o projektu Šola za starše in organizacija 

Šole za starše, vodenje individualnih razgovorov s starši na željo staršev in komunikacija s 

starši preko telefona in e-pošte (informiranje, svetovanje), sodelovanje s starši otrok s 

posebnimi potrebami v rednih in razvojnih oddelkih (ob vključevanju otroka v program, 

priprava individualiziranega programa (IP), polletna in letna evalvacija IP), priprava podatkov 

in poročil za obravnavo na svetu staršev. 

V drugi polovici šolskega leta 2021/22 smo pogosteje sodelovale tudi s starši otrok, ki so v 

Slovenijo prišli kot begunci iz Ukrajine: informiranje o postopku vpisa in vključitve v vrtec, 

informiranje o postopkih pridobitve potrebne dokumentacije za vpis, predstavitev programov 

predšolske vzgoje v Sloveniji idr. 

 

INFORMATIVNI SESTANKI za starše novosprejetih otrok ter PRIPRAVA OTROK na vstop 

v vrtec  

Informativna srečanja in druge naloge s področja sta izvajali svetovalni delavki Božena Stritih 

in Maruša Demšar. 

Poudarek je bil na vsebinah individualizacije in poudarjanja otrokovih močnih področij v okviru 

postopka sprejema. Staršem sta podali celovite informacije o možnostih vključitve v posamezne 

enote oziroma programe vrtca in jih seznanili s postopki vpisa otroka v vrtec. Starše sta 

seznanili z značilnostmi uvajalnega obdobja, podali informacije o ceni programa ter o 

možnostih in načinih uveljavljanja znižanega plačila – Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 
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sredstev, predstavili posamezne enote vrtca in njihove posebnosti ter seznanili starše z 

informaciji v zvezi z odlogom všolanja. 

Predstavitve za starše novosprejetih otrok so bile izvedene v živo: 21. 6. 2022 (enota Biba), 22. 

6. 2022 (enota Čenča) in 23. 6. 2022 (enota Palček). 

 

ŠOLA ZA STARŠE 

Šolo za starše je koordinirala svetovalna delavka Božena Stritih. V okviru Šole za starše je bilo 

skupaj izvedenih skupaj sedem predavanj, vse preko spleta, in sicer: 

- Spodbujanje otrokove radovednosti in razvijanje ustvarjalnosti otrok – predavatelj 

Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana, september 2021;  

- Od prepira do povezanosti ali zakaj je dobro, da se včasih prepiramo - predavateljica 

Familylab-a, oktober 2021; 

- Zobna higiena in Covid 19, ukrepi za predšolske otroke – predavateljica ZD Ljubljana, 

november 2021; 

- Prepoznati in pomagati otroku v stiski – predavateljica Mestne zveze prijateljev mladina 

Ljubljana, november 2021 

- Najpogostejši ukrepi prve pomoči pri otrocih – predavateljica RKS-OZ Ljubljana, 

marec 2022 

- Kako nam pri vzgoji pomaga narava – predavateljica Familylab-a, marec 2022. 

Poleg teh je Božena Stritih v okviru šole za starše izvedla še predavanje z naslovom Uporaba 

zaslonov pri otrocih in mladostnikih v mesecu aprilu 2022.  

 

INFORMATIVNI/IZOBRAŽEVALNI sestanki za starše 

Svetovalni delavki Božena Stritih in Maruša Demšar sta za vse enote vrtca za starše 

šoloobveznih otrok izvedli izobraževanje z naslovom Moj otrok gre v šolo?! Predstavitev je 

potekala preko spleta, 3. 2. 2022. 

Božena Stritih je v sodelovanju s svetovalno službo OŠ Hinka Smrekarja organizirala 16.6. 

2022 skupno srečanje, ki so se ga udeležile strokovne delavke vrtca, ki so imele v svojem 

oddelku otroka, ki bo s 1.9.2022 začel obiskovati to OŠ. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi 

informacij o programu v prvem razredu ter informacij, ki se tičejo otrok (informacije so bile 

podane v soglasju s starši otrok). 

 

Sodelovanje s starši v okviru udeležbe na TIMSKIH SESTANKIH STROKOVNIH SKUPIN 
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S starši se vse svetovalne delavke srečujemo tudi kot vodje strokovnih skupin, praviloma 

najmanj tri-krat v tekočem šolskem letu; ob pripravi individualiziranega programa (IP) v 

mesecu septembru, ob polletni evalvaciji (december – februar) ter ob letni evalvaciji 

realiziranih nalog iz IP, praviloma ob koncu šolskega leta (junij). V letošnjem letu so bile 

nekatere izmed vmesnih evalvacij realizirane glede na izkazano potrebo. Za vse šoloobvezne 

otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke ali razvojna oddelka, so bile polletne 

evalvacije izvedene. Srečanja s starši smo po potrebi organizirale tudi preko spletnih konferenc, 

telefona ali komunikacije po elektronski pošti. 

 

SODELOVANJE Z VZGOJITELJI ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI 

Skupaj z vzgojiteljicami – izvajalkami dodatne strokovne pomoči (DSP) – Brigito Ilovar, Lucijo 

Rusl, Nežo Kernel in zunanjo izvajalko DSP Nino Klemen, smo vse svetovalne delavke, kot 

vodje strokovnih skupin za pripravo IP, sodelovale tekom celotnega šolskega leta, v obliki 

timskih sestankov strokovnih skupin ali individualno, po dogovoru, v vseh fazah dela z OPP 

(identifikacija, priprava, načrtovanje, izvajanje in evalvacija IP – priprava prilagoditev na 

nivoju oddelka ter izvajanje dodatne pomoči otroku v oddelku ali izven). 

DOSEŽENI CILJI: zagotoviti kakovostno načrtovanje in izvedbo programov za OPP, timsko 

delo in sodelovanje strokovnih služb vrtca. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: udeležba in sodelovanje na skupnih srečanjih (aktivih) svetovalne 

službe vrtca in izvajalk DSP – 1. 9. 2021, 20. 9. 2021, 8. 10. 2021, 28. 12. 2021, 28. 1. 2022, 

16. 3. 2022, 22. 6. 2022, timski sestanki strokovnih skupin, individualna srečanja s posamezno 

izvajalko DSP (izvajanje in načrtovanje dela za posamezne otroke, sodelovanje s starši in 

strokovnimi delavkami vrtca ter zunanjimi ustanovami – šole, ZD). 

Svetovalna delavka Maruša Demšar je skupaj z izvajalko dodatne strokovne pomoči Brigito 

Ilovar in vzgojiteljico Majdo Čehić v oddelku Veverice, enote Biba, izvedla pet delavnic z 

naslovom Mozaik celote. Delavnice so bile izvedene: 27. 1. 2022, 24. 2. 2022, 24. 3. 2022, 21. 

4. 2022, 9. 6. 2022. 

DOSEŽENI CILJI: spodbujanje učenja socialnih veščin, spodbujanje prijateljskih odnosov z 

vrstniki, spoznavanje pomena sodelovanja, učenje prepoznavanja in sprejemanja različnosti, 

razvijanje občutka pripadnostni ter spodbujanje in razvijanje domišljije. 

Svetovalna delavka Božena Stritih je sodelovala z mobilno surdopedagoginjo Olgo Oblak 

(ZGNL), ki je izvajala DSP za otroke iz razvojnih oddelkov, katerim je pomoč surdopedagoga 

določena v Zapisniku MDT. Pripravila in pomagala ji je tudi pri izvedbi testiranja novega testa 
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STIB. 

 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI STROKOVNIMI USTANOVAMI 

Sodelovanje z zunanjimi strokovnimi ustanovami je potekalo tekom celotnega šolskega leta, 

aktivnosti in srečanj smo se udeleževale vse svetovalne delavke (posamezno, glede na 

posamezno področje oz. obravnavanega otroka). 

V zvezi z zunanjo obravnavo posameznih otrok (vse svetovalne delavke) 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: sodelovanje z različnimi zunanjimi strokovnimi institucijami pri 

individualni obravnavi otrok v procesu usmerjanja OPP ter pripravi IP po prejeti odločbi o 

usmeritvi oz. Zapisniku MDT, ko se pridobivajo različna strokovna mnenja oz. poročila o 

otroku: Zavod za šolstvo – komisija za usmerjanje (postopek usmerjanja OPP v nadaljnje 

izobraževanje), Centri za duševno zdravje ter razvojne ambulante ZD (postopek usmerjanja oz. 

pridobitve Zapisnika MDT tima, udeležba na multidisciplinarnih timih idr.), Pediatrično kliniko 

Ljubljana (obravnava otrok v procesu usmerjanja), Inštitutom za avtizem in sorodne motnje 

(individualna obravnava otrok), Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana, sodelovanje s 

Centrom Janeza Levca (vpis v osnovno šolo), osnovnimi šolami (priprava poročil glede mnenja 

o odlogu šolanja, sodelovanje v šolskih komisijah), sodelovanje s Centri za socialno delo 

(priprava poročil o otrocih, ki so v postopkih obravnave na CSD, udeležba na sestankih kriznih 

medinstitucionalnih timov), materinskim domom oz. varno hišo (prednostni vpis otroka), 

kriminalistično Policijo (v primeru prijave nasilja v družini, trpinčenjem, zlorabe, zanemarjanja 

otrok) ter sodiščem, sodelovanje z vodjo mobilne službe v Ljubljani, go. Katjo Poglajen 

Ručigaj (postopki načrtovanja števila otrok s posebnimi potrebami v vrtcu, priprava prošenj za 

spremljevalce otrok s PP v vrtcu v naravi ter priprava prošenj za nadstandardnega 

spremljevalca), sodelovanje z različnimi nevladnimi organizacijami (društvo Mozaik, Zveza 

prijateljev mladine Slovenije, Projekt Botrstvo – pomoč posameznim otrokom in njihovim 

družinam, Društvo za nenasilno komunikacijo). 

Sodelovanje z MOL, Odsek za predšolsko vzgojo 

Področje je od novembra 2021 dalje pokrivala svetovalna delavka Maruša Demšar. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: sodelovanje z Mestno občino Ljubljana, z Odsekom za predšolsko 

vzgojo (program za vpis otrok) ter s podjetjem S&T Slovenija d.d., (zadolženo za izvedbo 

računalniškega programa za vpis otrok v vrtec). 

V zvezi z raziskovalno ali drugo vzgojno–izobraževalno dejavnostjo (vse svetovalne delavke) 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: 
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Sodelovanje s Pedagoškim inštitutom (izobraževalna dejavnost s področja vključevanja otrok 

– tujcev in sodelovanje vrtca Najdihojca v raziskavi o Vzgojno-izobraževalnem procesu vrtcev 

v času epidemije bolezni covid-19 – zaključek in rezultati raziskave)  – Maruša Demšar. 

Božena Stritih je v sodelovanju s Filozofsko fakulteto – katedro za psihologijo mentorirala 

študijsko prakso dvema študentkama psihologije. 

 

SODELOVANJE V ZUNANJIH STROKOVNIH AKTIVIH 

Sodelovanje v aktivu svetovalnih delavk ljubljanskih vrtcev (ALS) 

Aktiva smo se udeleževale vse svetovalne delavke. 

DOSEŽENI CILJI: razvoj poklicnih kompetenc, seznanitev z aktualno problematiko 

svetovalnega dela v ljubljanskih vrtcih, izmenjava primerov dobre prakse in strokovnih 

izkušenj. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: srečanja so potekala enkrat mesečno v različnih ljubljanskih vrtcih 

ali preko spleta: pregled zapisnika in priprava LDN – 10. 9. 2021, delo po skupinah in 

obravnava aktualne tematike – 15. 10. 2021, Zgodnja obravnava in vloga svetovalne službe ter 

razvojno preventivne dejavnosti – 12. 11. 2021, Posvet: Izzivi svetovalnega dela v spremenjenih 

družbenih razmerah – 10. 12. 2021, Sistemska prenova svetovalne službe in pomen celostne 

vzgojne obravnave skozi prizmo svetovalnega delavca – 14. 1. 2022, prprava gradiv – 11. 2. 

2022, dr. Natalija Vovk Ornik (ZRSŠ): Dokumentacija otrok s PP – 8. 4. 2022, Sprememba 

obrazcev za postopek usmerjanja – 13. 5. 2022, evalvacija dela 2021/22 in predgled predlogov 

za spremembo zakonodaje na področju svetovalne službe in OPP – 10. 6. 2022. 

Znotraj aktiva so se oblikovale manjše skupine, ki so podrobneje obravnavale posamezno 

področje svetovalnega dela. Skupine so se srečevale individualno, približno enkrat mesečno oz. 

po potrebi. Svetovalna delavka Maruša Demšar je bila članica skupine Razvojno preventivne 

in kurativne dejavnosti. 

 

IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO IZPOLNJEVANJE 

Spremljanje strokovne literature in periodike – vse svetovalne delavke. 

DOSEŽENI CILJI: informiranje in pridobivanje novega znanja z VI področja. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: prebiranje strokovne literature – knjige, članki, spletne strani – 

tekom celotnega šolskega leta. 

Nadaljnje strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z novostmi v okviru lastne stroke – vse 

svetovalne delavke. 
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DOSEŽENI CILJI: strokovno izpopolnjevanje na področju dela svetovalne službe. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: 

Ana Korošec: srečanje pogodbenikov za področje šolskega splošnega izobraževanja – 16. 9 – 

17. 9. 2021, Koncept igralnih skupin čustvenega opismenjevanja otrok z avtizmom – 8. 10. 

2021, Pozitivno razmišljam in se dobro počutim, Branka Jurišič – 11. 10. 2021, Asertivna 

komunikacija – 3. 11. 2021, Kaj je disleksija – 9. 11. 2021, Ementh konferenca – 11. 11. – 12. 

11. 2021, Asertivna komunikacija – 16. 11. 2022, Celostni pristop k dobremu počutju – 24. 11. 

2021, Promocija duševnega zdravja – 15. 12. 2021, seminar eTwinning, medijska pismenost – 

16. 12. 2021, Posvet o nasilju – 19. 1. 2022, ABC Twinning – 10. 3. 2022, Asertivna 

komunikacija z elementi treninga – 17. 3. 2022, Erasmus izobraževanje – Španija 21. 3. – 26. 

3. 2022, Asertivna komunikacija – intenzivni simulacijski trening – 1. 4. 2022, Gibalno 

sporazumevanje – 5. 4. 2022, ESDM trening – 6. 4. 2022, Cmepius – GDPR in varstvo podatkov 

za pogodbenike, Usposabljanje za pripravo končnih poročil – 26. 5. 2022, Sestanek za 

pogodbenike Cmepius – 7. 6. 2022, Seminar poti do inkluzivnega zunanjega igrišča, Cmepius 

– 17. 6. 2022. Spremljala je tudi spletna predavanja v okviru Maratona pozitivne psihologije.  

Maruša Demšar: udeležba na posvetu: Vključevanje otrok priseljencev v vrtce – 22. 9. 2021; 

usposabljanje za izvajanje programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok – 5. 11. do 

19. 11. 2021; udelžba na supervizijskih srečanjih za pedagoge – september 2021 do junij 2022; 

udeležba na internem usposabljanju na ravni vrtca: FIT izobraževanje: kako motivirati za učenje 

– 29. 9. 2021; udeležba na mobilnosti v okviru projekta Erasmus+: Conflict Management, 

Emotional Intelligence and Bullying Prevention – 11. 10. – 16. 10. 2021; udeležba na internem 

usposabljanju na ravni vrtca: Asertivna komunikacija – 9. 11. 2021; sodelovanje v mrežah: 

Celostni pristop k dobremu počutju v vrtcu – 24. 11. 2021; udeležba na izopbraževanju Uspešno 

vključevanje otrok iz ranljivih skupin v vzgojno-izopbraževalni proces – 11. 1. in 27. 1. 2022; 

udeležba na posvetu: Obrazi nasilja v življenju otrok in mladostnikov – 19. 1. 2022; udeležba 

na izobraževanju v okviru Pravno šolske akademije: Družinsko pravo za SD – 9. in 15. 2. 2022 

in ZUP: kaj moram vedeti – 1. 3. in 2. 3. 2022; udeležba na mrežah v okviru Šole za ravnatelje: 

Mreže vodstvenih timov za krepitev distribuiranega vodenja – 15. 3., 13. 4. in 26. 5. 2022; 

udeležba na webinarju: Refugees and Migrants: How to use ICTmin Teaching and Learning – 

17. 3. 2022; udeležba na izobraževanju: Izzivi pri delu z begunskimi otroki – 21. 4. 2022.  

Božena Stritih se je udeležila usposabljanj za izvajanje programa NEON za preventivo nasilja 

in zlorabe otrok: 4. – 5. 3. ter 18. 3. 2022; udeležba na strokovnem izobraževanju Uporaba 



                                                                                                                                 

 

132 
 

ABAS – 3, testa za merjenje prilagoditvenih zmožnosti otrok (nov 2021) ter testa STIB (januar 

2022), ki ju je izvedel Center za psihodiagnostična sredstva Ljubljana. 

Spremljala je tudi spletna predavanja v okviru Maratona pozitivne psihologije ter predavanja, 

ki so bila organizirana s strani ZRSŠ – svetovalke za področje vrtcev (Anica Kos – Potrebe 

otrok priseljencev in tujcev ter primeri dela z njimi; Tamara Maleševič – Vstop v šolo in 

odloženo všolanje). Udeležila se je tudi intenzivnega izobraževanja za zagovornike otrokovih 

pravic pri Varuhu človekovih pravic (od novembra 2021 do marca 2022) ter pridobila naziv 

zagovornik. 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

Ana Korošec: sodelovala kot izvajalka tečaja drsanja za enoto Čenča v času od 2. 12. do 9. 12. 

2021; vodja zimovanja na Pokljuki v času od 28. 2 do 3. 3. 2022. 

Maruša Demšar: udeležila se je tečaja drsaanja za enoto Palček v času od 2. 12. do 10. 12. 

2021. 

 

NEPOSREDNO DELO V ODDELKU 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: opravljanje nalog v skladu z LDN posamezne skupine ter v 

dogovoru s strokovnimi delavkami oddelka. 

Ana Korošec: izvajanje dela izvajalke dodatne strokovne pomoči v enoti Čenča, v obsegu 13 

ur tedensko. 

Maruša Demšar: izvajanje dela izvajalke dodatne strokovne pomoči v enoti Biba in dislocirani 

enoti Lek, v obsegu 13 ur tedensko, v obdobju september – oktober 2021. 

 
 
POROČILO DELA  ORGANIZATORJA ZA PREHRANO IN ZDRAVSTVENO 
HIGIENSKI REŽIM ZA LETO 2021/22 
 
 
Priprava jedilnikov za I. in II. starostno skupino otrok  
 
Jedilnike smo pripravljali tedensko in so  bili prilagojeni  glede na posamezno starostno skupino otrok 
(jedilnik za I. starostno skupino in jedilnik za II. starostno skupino). Poleg klasičnih jedilnikov smo  
pripravljali tudi lakto-ovo vegetarijanski jedilniki za 4 skupine otrok od 2 leta starosti dalje. Jedilniki 
so bili prilagojeni letnemu času, ponudbi na trgu in so bili usklajeni s smernicami zdravega 
prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 
Pri sestavi jedilnikov smo upoštevali: potreben delež hranilnih vrednosti glede na posamezni obrok in 
celotni dan, količinske normative, načelo sezonske hrane, lastna priprava jedi in s tem čim manj 
industrijsko pripravljenih jedi, brezmesna kosila, uporaba zdravih postopkov načina priprave (dušenje, 
kuhanje, peka …).  
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Vključevali smo pestro izbiro ekološko in integrirano pridelanih živil v vseh obrokih. Veliko 
pozornosti smo namenili nabavi kakovostnih živil in se trudili zagotoviti lokalno pridelana živila. 
 
Priprava jedilnikov za otroke s posebnimi prehranskimi potrebami (diete) 
 
V šol. letu 2021/22 je bilo v vrtcu 42 otrok, ki so potrebovali dietno prehrano. 
 
Javna naročila 
 
Sodeloval sem pri izvedbi javnih naročil za dobavo živil, čistil, pripomočkov, pralnih sredstev, 
pomivalnih sredstev. Realizacija razpisa za čistila, čistilne pripomočke in pralna sredstva ni bila 
izvedena. 
 
 
Sodelovanje z oddelki in vzgojiteljicami 
 
Sodeloval sem z vzgojiteljskim kadrom glede zdravih prehranskih navad in kulturnim načinom 
prehranjevanja otrok.  
Sodeloval sem  s skupino za prehrano, ki jo sestavljajo predstavniki strokovnega kadra, vodje kuhinj 
in staršev. 
 
Nadzorovanje zdravstveno higienskega režima v vrtcu 
 
Spremljano je bilo delo čistilk in peric. Potekala je  mesečna  nabava čistil, papirne galanterije, 
sanitetnega materiala.. 
 
Potekalo je sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami (NIJZ, NLZOH, ZIRS, UVHVVR), ki 
pokrivajo predmetno področje dela. Omenjena strokovna telesa so izvajala zunanji, uradni nadzor. 
 
Opravljen je bil nadzor  higienskih pogojev v vrtcu (oddelki, sanitarije, garderobe) 
 
Izvedeno je bilo izobraževanje s področja varstva pri delu in požarne varnosti za novo zaposlene 
delavce. 
Izvedeni so bili redni zdravniški pregledi za zaposlene. 
 
Sodeloval sem pri pripravi in koordinaciji načrta zagotavljanja kontinuiranega dela v Vrtcu Najdihojca 
ob pojavi koronavirusa. Koordiniral in usmerjal sem delo tehničnega kadra ob pojavu epidemije 
koronavirusa, sodeloval sem z zunanjimi inštitucijami pri zagotavljanju ustreznih pogojev v vrtcu v 
času epidemije in po njej. 
 
Pripravil: Marko Meglič 
 
 

4. Realizacija programa dela organov zavoda 
 

Cilj: Zagotavljanje strokovnosti, gospodarnosti, zakonitosti in primernosti izvajanja dejavnosti 
v zadovoljstvo otrok, staršev, zaposlenih, lokalne skupnosti in občine ustanoviteljice. 

 

• Svet zavoda  
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Cilj: Zagotavljati  tekoče, gospodarno in zakonito poslovanje vrtca.  

Svet zavoda kot najvišji organ vrtca je obravnaval vse pomembne dogodke v vrtcu, sprejemal 
akte in pravilnike, ki so v njegovi pristojnosti, obravnaval letni delovni načrt in njegovo 
izvedbo, sprejemal finančni načrt, poslovno in finančno poročilo, delovno uspešnost ravnatelja 
in druge dogodke, ki so se nanašali na poslovanje vrtca. Zaradi prenehanja mandata, je svet 
razpisal volitve za člane sveta zavoda. Svet zavoda se je sestal skladno z roki sprejemanja 
pomembnih dokumentov in smernic.  

Seje je skliceval in vodil predsednik sveta zavoda. 

 

• Svet staršev  

Cilj: Starše seznanjati z dogajanjem v vrtcu, izpeljevati skupne akcije in  se dogovarjati za 
spremembe ali posodobitve dela v vrtcu v okviru njihove pristojnosti in usmeritev vrtca. 

Svet staršev, ki je sestavljen iz po enega predstavnika staršev vsakega oddelka, se je sestal na 
pobudo predsednika Sveta staršev in obravnaval aktualne teme kot so: pritožbe, želje in 
pripombe staršev, vzgojna problematika, nadstandardni/ obogatitveni/ dodatni program, 
zagotavljanje varnosti otrok, in podobno.  

Za sklicevanje in vodenje sej je poskrbel predsednik Sveta staršev, za pripravo gradiv pa 
ravnateljica. 

 

• Zbor delavcev  

Cilj: Informiranje delavcev in izboljšanje kakovosti dela na vseh nivojih in v vseh procesih dela 
ter informiranje o bistvenih spremembah zakonodaje. 

Zbor delavcev zaradi koronavirusne bolezni Covid-19 ni bil sklican. 

 

• Vzgojiteljski zbor  
 

Cilj: Povezovanje strokovnih delavcev vrtca, razprava o strokovnih zadevah, podajanje enotnih 
smernic in navodil za delo s strani ravnatelja, seznanjanje z novostmi in spremembami. 

V tem šolskem letu so se strokovni delavci sestali petkrat na delnih vzgojiteljskih zborih in 
obravnavali naslednje vsebine: obravnava letnega delovnega načrta,  smernice za izvedbo 
roditeljskih sestankov,  izboljševanje dela glede na ugotovitve aktivov, razprava o organizaciji 
dela, realizacija letnega delovnega načrta, smernice za naprej in zakonodajne spremembe, načrt 
ukrepov ob izbruhu koronavirusne bolezni Covid-19, smernice NIJZ za preprečevanje širjenja 
bolezni… 
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Vzgojiteljski zbor se je sestal v mesecih septembra, februarja, maja, junija in oktobra, za 
izvedbo je poskrbela ravnateljica. 

 

• Strokovni aktivi  

Cilj: Vzpodbujanje timskega sodelovanja in izmenjave mnenj ter  izkušenj za utrjevanje znanja 
in medsebojne strokovne pomoči ter uvajanje novosti za izboljšanje vzgojno izobraževalnega 
dela na področju spremljanja otrokovega razvoja in napredka ter drugih aktualnih vsebin. 

Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji/vzgojiteljice in pomočniki/pomočnice 
vzgojiteljev/vzgojiteljic. Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, vzgojiteljskemu 
zboru dajejo predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter 
opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem delovnem načrtu. 

Na aktivih so strokovni delavci izmenjali izkušnje in določena spoznanja dela na področju 
beleženja in spremljanja otrokovega razvoja. Med letom smo tudi sproti dodajali vsebine glede 
na aktualnost potreb. Po potrebi sta na aktivih sodelovali tudi svetovalni delavki. 

Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji/vzgojiteljice in pomočniki/pomočnice 
vzgojiteljev/vzgojiteljic. Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, vzgojiteljskemu 
zboru dajejo predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter 
opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem delovnem načrtu. 

Iz enote Biba so strokovne delavke sodelovale v naslednjih strokovnih aktivih: 

Strokovni aktiv Ime in priimek strokovnega delavca 
Strokovni aktiv vzgojiteljic/vzgojiteljev 
enote 
Vodja: Johana Abakumov 

Vsi vzgojitelji in vzgojiteljice 

Strokovni aktiv pomočnikov vzgojiteljev 
Vodja: Aljoša Strnad 

Vsi pomočnike in pomočnice vzgojiteljic 

Vzgojno zahtevnejši otroci in otroci s 
posebnimi potrebami v rednih oddelkih  

Anica Birsa, Dušica Urbanija, Matejka Grabnar, 
Maja Kramar, Dionea Todosovski, Primož Krajnc, 
Urška Kozamernik, Majda Ćehić, Tina Kikelj, 
Anamarija Prednik, Tatjana Kovačevič, Sonja 
Sevšek, Martina Čebela 

Otroci tujcev 
Vodja: Maruša Demšar 

Mojca Saša Koščak, Maja Kramar, Sabina 
Fošnarič, Daniela Gaser 

NTC  
Vodja: Beti Mešič 

Maja Salkić, Tjaša K. Horvat, Maja Kramar, 
Daniela Gaser 

Korak za korakom 
Vodji: Alma Šušteršič in Nataša Frece 

Ana Fajdiga, Maja Salkić, Maja Kramar, Petra 
Cerar, Maja Lavtar, Rebeka Drobnič, Mira Dolenc 

Gledališče po metodi gledališča zatiranih  
vodja: Saša Pogačar in zunanji sodelavec 

Alenka Krajnc, Maja Kramar 
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Joga za otroke in sprostitvene tehnike 
Vodja: Maja Podpečan 

Aljoša Strnad, Majda Strgar, Rahela Butala, 
Martina Marovšek, Petra Cerar, Maja Kramar                                               

Gibalno sporazumevanje - osnovno 
Neva Kralj  

Ani Fajdiga, Nika Žalec, Marjanca Mušič, Mira 
Dolenc, Rebeka Drobnič, Lucija Rusl 

Gibalno sporazumevanje - nadaljevanje 
Neva Kralj 

Štefanija Pavlic, Johana Abakumov 
 

Gledališče v vrtcu 
Vodja: Renata Osolnik 

Štefanija Pavlic, Lena Hartman, Iza Tajnšek, 
Viktorija Šter, Anastassia Felini Brstilo 

Knjižni kljub 
Vodja: Maruša Demšar 

Rahela Butala, Lena Hartman, Maja Kramar, 
Johana Abakumov 

Komunikacija v novi realnosti 
Vodja: Mateja Ličen 

Štefanija Pavlic, Bianca Količ, Anica Birsa, Metka 
Pungerčar, Renata Osolnik, Urška Pustovrh, Maja 
Kramar, Urška Kozamernik, Johana Abakumov, 
Maja Lavtar, Anastassia Felini Brstilo, Lea Jana 
Pečar, Barbara Gale, Aljoša Strnad 

Glina in mozaik 
Vodja: Alenka Krajnc in Bianca Količ 

Dušica Urbanija, Maja Kramar, Lena Hartman, 
Dionea Todosovski, Rahela Butala, Sabina 
Fošnarič, Anica Demšar, Božena Stritih, Barbara 
Gale, Aljoša Strnad, Tanja Podgoršek, Anamarija 
Prednik, Martina Čebela 

 

Iz enote Palček so strokovni delavci sodelovali v naslednjih strokovnih aktivih: 
 

Strokovni aktiv Ime in priimek strokovnega delavca 

Strokovni aktiv vzgojiteljic/vzgojiteljev 
enote 

Vsi vzgojitelji in vzgojiteljice 

Strokovni aktiv pomočnikov vzgojiteljic/ 
vzgojiteljev enote 

Vse pomočnice vzgojiteljic 

Vzgojno zahtevnejši otroci in otroci s 
posebnimi potrebami v rednih oddelkih  

vodja: Ana Korošec 

Mojca Gabrovšek, Zuhra Delič, Nina Majnik, Irena 
Zamida 

Otroci tujcev 

Vodja: Maruša Demšar 

Lara Lukanc 

 

Vloga spremljevalcev OPP  

Vodja: Ana Korošec 

Klavdija Stele, Katja Komše 
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NTC  

Vodja: Beti Mešič 

Ana Žehelj, Tjaša Grozde, Monika Pene, Maja 
Počkaj 

 

Korak za korakom 

Vodji: Alma Šušteršič in Nataša Frece 

Urška Purkart                                  

 

Gledališče po metodi gledališča zatiranih  

vodja: Saša Pogačar in zunanji sodelavec 

Sandra Mecilošek 

 

Montessori pedagogika  

vodja: Monika Pene 

/ 

 

Joga za otroke in sprostitvene tehnike 

Vodja: Maja Podpečan 

Nataša Novak , Marija Berčič, Andreja Ferenc, 
Klavdija Fortuna, Janja Obal, Tanja Tošić, Anuška 
Balant, Milena Gričar, Tjaša Hribar                                                        

Gibalno sporazumevanje - osnovno 

Neva Kralj  

Sara Ceglar, Andreja Ferenc , Mateja Zore, Barbara 
Papež, Renata Kararič, Janja Obal, Urška Ostrc, 
Maja Počkaj                            

Gibalno sporazumevanje - nadaljevanje 

Neva Kralj 

Janja Jagaš                                

 

Lutke v vrtcu 

Vodja: Renata Osolnik 

Klavdija Fortuna                                    

 

Likovne dejavnosti v vrtcu  

vodja: Nives Zabret (in zunanji izvajalec) 

Tatjana Kovačič, Mateja Zore, Janja Jagaš, Anica 
Pahor, Urška Purkart, Tjaša Hauptman, Silvana 
Gregorčič   

Knjižni kljub 

Vodja: Maruša Demšar 

Tjaša Hribar 

 

Komunikacija v novi realnosti 

Vodja: Mateja Ličen 

/ 

Glina in mozaik 

Vodji: Alenka Krajnc, Bianca Količ 

Monika Pene, Urška Ostrc                              
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Iz enote Čenča so strokovni delavci sodelovali v naslednjih strokovnih aktivih: 
 
 

Strokovni aktiv Ime in priimek strokovnega delavca 

Strokovni aktiv vzgojiteljic/vzgojiteljev 
enote 

Vsi vzgojitelji in vzgojiteljice 

Strokovni aktiv pomočnikov vzgojiteljic/ 
vzgojiteljev enote 

Vse pomočnice vzgojiteljic 

Vzgojno zahtevnejši otroci in otroci s 
posebnimi potrebami v rednih oddelkih  

vodja: Ana Korošec 

Špela Kralj, Saša Nagode, Marjetka Perc, Dragica 
Ljubišič, Nataša Stopar, Nataša Brezovar, Nika 
Kofler, Klaudija Remškar, Tina Blanka Balarin 

Otroci tujcev 

Vodja: Maruša Demšar 

Matic Škulj, Irenca Jeraj 

Vloga spremljevalcev OPP  

Vodja: Ana Korošec 

Sonja Karlo, Petra Jenko 

NTC  

Vodja: Beti Mešič 

Aleksandra Vukolič 

Korak za korakom 

Vodji: Alma Šušteršič in Nataša Frece 

Saša Nagode, Nika Kofler, Tina Blanka Balarin, 
Bernarda Potočnik Nučič 

Gledališče po metodi gledališča zatiranih  

vodja: Saša Pogačar in zunanji sodelavec 

Matic Škulj, Matejka Stepančič, Luka Isak 

Montessori pedagogika  

vodja: Monika Pene 

/ 

Joga za otroke in sprostitvene tehnike 

Vodja: Maja Podpečan 

 

Irenca Jeraj, Metka Pezdir, Marjetka Perc, Nina 
Starašinič, Irena Vrhovec, Nika Kofler, Erika 
Dremelj, Matejka Stepančič, Anita Štrumbelj Ban, 
Nataša Stopar 

Gibalno sporazumevanje - osnovno 

Neva Kralj  

Irenca Jeraj, Metka Pezdir, Helena Markič, Jana 
Frančeškin, Klaudija Remškar, Aleksandra Vukolič 

Gibalno sporazumevanje - nadaljevanje Matejka Stepančič, Iva Kosi, Nataša Frece 
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Neva Kralj 

Lutke v vrtcu 

Vodja: Renata Osolnik 

/ 

Likovne dejavnosti  

vodja: Nives Zabret (in zunanji izvajalec) 

Nika Kofler 

Knjižni kljub 

Vodja: Maruša Demšar 

/ 

Komunikacija v novi realnosti 

Vodja: Mateja Ličen 

Metka Pezdir, Matejka Stepančič 

Glina in mozaik 

Vodji: Alenka Krajnc, Bianca Količ 

Erika Dremelj, Tina Škof, Aleksandra Vukolič 

 

POROČILO SKUPINE ZA ZDRAVJE 2021/2022 

Skupina za zdravje se je sestala dne, 3. 6. ob 13. uri, v zbornici enote Palček, z namenom evalvacije dela 
v tem šolskem letu. 

Zaradi epidemije smo še več časa namenili zdravju: 

o osveščali otroke, zaposlene in starše o pomembnosti higienskih ukrepov, 
o pripravili interni protokol ravnanja v času epidemije covid – 19 za starše in  
o protokol ravnanja v času epidemije covid – 19 za zaposlene ter dodatke k protokolu, 
o pripravili načrt zračenja prostorov v vrtcu, 
o sodelovali z MIZŠ, NIJZ in drugimi pristojnimi institucijami v času epidemije,  
o informirali zaposlene v času koronavirusa ter jim nudili pomoč,  

(telefonska ali e-korespondenca, zoom srečanja, facebook skupina »Najdihojca povezani«),  
o informirali smo starše in poskrbeli za stike z otroki in starši v času otrokove odsotnosti (preko 

zooma, maila, telefona…), 
o priskrbeli ustrezno zaščitno opremo za zaposlene (pralne maske in maske za enkratno uporabo, 

razkužila, rokavice….), 
o v prostorih vrtca smo organizirali tedensko testiranje za zaposlene,  
o v povezavi z ZD Ljubljana smo zaposlene povabili k cepljenju, 
o izboljšali pogoje za delo (senzorni kotički), 
o na novo opremili skupni prostor za zaposlene s čajno kuhinjo in uredili novo pisarno svetovalne 

službe v enoti Palček. 
 

S PODROČJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA, DOBREGA POČUTJA IN PREVENTIVE  

• smo izvedli izobraževanja: 
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o Prva pomoč na kvadrat 
o Ana Nina Jager: »S spoštovanjem do spoštovanja« 
o Jani Prgić: »Kako se znebiti 15 slabih komunikacijskih navad« 
o Jani Prgič: »Kako prepoznati in zaustaviti čustveno izsiljevanje« 

 
• izpeljani so bili preventivni zdravstveni pregledi  

 
• za novo zaposlene so bili izpeljani tečaji varstva pri delu in požarnega varstva 

 
• izpeljani so bili obnovitveni tečaji vartsva pri delu in požatnega varstva za tehnične delavce 

          (po razporedu – Marko Meglič). 
 

• V vse preostale prostore vrtca smo namestili klimatske naprave za lažje delo v poletnih mesecih. 
 
S PODROČJA – STAREJŠI ZAPOSLENI je bilo upoštevano: 
 

• uresničitev želja po izobraževanju, ki so letos potekala preko zoom-a 
• skrb za zdravo, prilagojeno prehrano – diete 

IZVEDENI UKREPI (DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE), s katerimi smo zaposlenim  olajšali 
usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja: 

• poskrbeli smo za socialno in ekonomsko varnost zaposlenih: 
o izredni dopusti, 
o varstvo otrok,  
o prerazporeditev ur,  
o starejši zaposleni so imeli možnost dela od doma - razumeli smo čustvene stiske, ki so jih 

doživljali v skrbi za lastno zdravje in življenje ter zdravje ostalih družinskih članov, 
o sočutno smo stopili nasproti zaposlenim, ki so doživljali osebne stiske,  
• dopust za starše prvi dan šole, informativne dneve ali uvajanje, 
• obdaritev otrok, 
• možnost porabe več dni dopusta po lastni želji. 

 
Načrti za naslednje šolsko leto: 
 

o izpeljava skupnega izleta vseh zaposlenih, 
o skupna druženja,  
o izpeljava aktivnosti, ki smo jih vključili v akcijski načrt (vprašalnik za spremljanje zadovoljstva 

starejših zaposlenih, izpeljava izobraževanja »Ustrezna skrb za glas«…) 
 

• Sestanki kolegija  

Cilj: Izmenjati mnenja, iskati najboljše rešitve in izvajati  poenoten pristop k reševanju 
problemov. 

Na sestankih kolegija smo se dogovarjali o prostorskih možnostih, didaktičnih izboljšavah in 
pomanjkljivostih, o urnikih in nadomeščanju delavcev v bolniški odsotnosti, o sodelovanju z 



 
 

141 
 

okoljem, o stavbah in dejavnostih v njih – telovadnice, kuhinje, pralnice, dvorišča, igrišča,…. 
Pogovarjali smo se o uspešnosti dela v posamezni enoti, razpravljali o posameznih projektih ter 
o organizaciji dela in obravnavali tekočo problematiko. Kolegiji je bil predvidoma sklican 
enkrat tedensko, po potrebi pa tudi večkrat.  

Sestanke je sklicevala in vodila ravnateljica. 

 

• Delovni sestanki enot  

Cilj: Vzpodbujanje timskega sodelovanja in izmenjave mnenj ter izkušenj za utrjevanje znanja 
in medsebojne strokovne pomoči ter uvajanje novosti za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega 
dela na področju spremljanja otrokovega razvoja in napredka ter drugih aktualnih vsebin. 

Vodja aktiva vzgojiteljic je bila v tem šolskem letu vzgojiteljica Anja Jakopič, vodja aktiva 
pomočnic vzgojiteljic pa Johana Abakumov, ki jo je v mesecu maju zamenjala Petra Cerar. 

Delovne sestanke sta organizirali pomočnici ravnateljice skupaj z vodji aktivov, po potrebi je 
bila prisotna tudi ravnateljica oz. drugi strokovni delavci (OPZHR, svetovalni delavki, 
fizioterapevtka, specialna pedagoginja…) 

 

 

5. Program  strokovnega  spopolnjevanja  delavcev 
 

5.1 Strokovno spopolnjevanje delavcev znotraj vrtca  

 

CILJ: Zagotavljati stalno strokovno spopolnjevanje čim večjemu številu delavcev z namenom 
vnašati najnovejše trende predšolske vzgoje v svoje neposredno delo, izboljšanja prakse in 
spreminjanja postopkov.  

Mreže učečih se šol in vrtcev: Varovanje in krepitev zdravja v vrtcu 

 

Svetovanja s področja informacijsko–komunikacijske tehnologije (IKT)  

CILJ: Ponoviti, poglobiti in na novo osvojiti znanja s področja IKT z namenom njene učinkovite 
uporabe pri delu z otroki, za otroke, sodelovanju s starši, organizaciji dela, administrativnih 
rešitvah . 

Svetovanja so bila namenjena vsem strokovnim delavcem, ki so potrebovali dodatne pojasnitve 
oz. obnovitve znanj. Svetovanja so potekala individualno in so bila namenjena konkretnim 
dilemam oz. informacijskim operacijam.   

Svetovanja sta organizirala Mateja Ličen in Marko Meglič. 
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Izobraževanja s področja prve pomoči, varstva pri delu in požarne varnosti  

CILJ: Zagotavljati varno delovno okolje in za otroke in zaposlene delavce vrtca 

Področje varstva pred požarom in varstva pri delu je vrtec urejal preko pooblaščene organizacije 
za tovrstna opravila (Mikrotop d.o.o). V okviru področij varstva pred požarom in varstva pri 
delu smo sproti izvajali vse potrebne aktivnosti v skladu z zakonodajo,  zaposleni pa so v skladu 
z izobraževalnim načrtom opravljali tudi preizkus znanja z omenjenih področij.  

Za organizacijo izobraževanj je poskrbel Marko Meglič.  
 

 

Strokovna ekskurzija je bila realizirana. 
 

 

5.2 Strokovno spopolnjevanje delavcev izven vrtca 

CILJ: Vzpodbujati strokovno spopolnjevanje delavcev z namenom izboljšati strokovno delo v 
vrtcu,  izpopolnjevati znanje iz deficitarnih področij in zagotavljati profesionalen pristop na 
vseh področjih dela. 
 

Mreža mentorskih vrtcev (študijske skupine) za strokovne delavce, za vodstvene delavce, za 
svetovalne delavce  

CILJ: Seznanjanje strokovnih delavcev z novostmi na področju predšolske vzgoje in vpeljevanje 
novosti v prakso. 

Študijska srečanja so potekala v okviru mreže mentorskih vrtcev v skladu z ukrepi za 
preprečevanje širjenja okužb s koronavirusno boleznijo Covid19 (na daljavo).  
 

Seminarji iz kataloga stalnega strokovnega spopolnjevanja 

CILJ: Omogočati  pridobivanje strokovnega znanja ter vzpodbujati strokovno  in osebnostno 
rast strokovnih delavcev. 

Na seminarje so se prijavili posamezni strokovni delavci glede na interese oz. potrebe, skladno 
z usmeritvami vrtca, projekti, ki jih izvajajo v svojem oddelku, lahko pa jih je na katerega od 
seminarjev napotila tudi ravnateljica, glede na svoja opažanja, ki so izhajala iz spremljanja dela 
v oddelkih. Na novo pridobljeno znanje so  strokovni delavci delili z ostalimi na internih 
izobraževanjih. 

V tem šolskem letu so zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusno 
boleznijo Covid19 srečanja potekala na daljavo. 
 

Udeležba na posvetih, ki jih bo organiziral Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 
Šola za ravnatelje … 
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CILJ: Seznanjanje z novostmi na področju predšolske vzgoje, izmenjava izkušenj in strokovna 
rast. 

Posveta Kompetence za vodenje v spremenjenih razmerah, ki je potekal na daljavo, so se 
udeležile ravnateljica in pomočnici ravnateljice. 
 

Izobraževanje v lastnem interesu 

CILJ: Spodbujati izobraževanje in osebnostno ter strokovno rast. 

Tistim, ki so se izobraževali v lastnem interesu, je bilo ob predložitvi prošnje za študijski dopust 
in veljavnega potrdila o šolanju odobrenih pet dni študijskega dopusta v šolskem letu. 

Strokovno spopolnjevanje strokovnih delavcev enote Biba 

Ime in priimek Izobraževanje  
Johana Abakumov  
Anica Birsa  
Sandra Blatnik  
Rahela Butala  
Petra Cerar • Šola ukrepanja pri anafilaktični reakciji 

in uporaba Epipena 

• Erasmus+ Creative Methods in special 
needs education  

Majda Ćehić  
Martina Čebela • Drsanje  
Anica Demšar • Matematika in jezik za otroke, se držita 

za roke (Katis) 

• MŠV: Obvladovanje stresa in celosten 
pristop k dobremu počutju 

Ani Fajdiga • NEON varni brez nasilja 

• Čuječnost 

• Erasmus+ 
Anastassia Felini Brstilo • Promocija zdravja med zaposlenimi v 

VIZ (MiB) 
Sabina Fošnarič • Komunikacija s starši 

• Ali lahko zmanjšamo poklicni stres v 
vrtcu 

Barbara Gale  
Daniela Gaser • Erasmus+ MBSR Teacher Training 
Matejka Grabnar  
Lena Hartman  
Brigita Ilovar  
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Tina Kikelj  
Dominik Kontrec  
Mojca Saša Koščak  
Tjaša Korbar Horvat  
Urška Kozamernik  
Primož Krajnc  
Martina Marovšek  
Staša Mazi  
Marjanca Mušič  
Renata Osolnik • Od čačke do črke (Katis) 
Štefanija Pavlic  
Lea Jana Pečar  
Tanja Podgoršek  
Anamarija Prednik  
Metka Pungerčar • Kako motivirati strokovno učenje na 

daljavo 
Urška Pustovrh • Erasmus+ Facing diversity 
Maja Salkić • Otroci z govorno-jezikovnimi težavami 

v vrtcu in v šoli (Katis) 

• Korak za korakom 

• Ekovrtec: konferenca v Laškem 
Marija Stadler • Poučne igrače iz plastenk 

• Delo s starši – izziv sodobnega vrtca 
Majda Strgar  
Aljoša Strnad • Erasmus+ Job shadowing – Pazin 

• Erasmus+ Creative Methods in special 
needs education 

Viktorija Šter  
Iza Tajnšek  • Šola ukrepanja pri anafilaktični reakciji 

in uporaba Epipena 
Dušica Urbanija  
Marija Volk  
Nika Žalec Kumalić • Matematika in jezik za otroke, se držita 

za roke (Katis) 
AETERNIA  
Bianca Količ  
Alenka Krajnc • Outdoor Education - Azori 
Maja Kramar  
Dionea Todosovski  
LEK  
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Mira Dolenc • Usposabljanje za vzgojitelje začetnike 

• Oblikovanje spodbudnega učnega okolja 
v oddelkih 1.starostnega obdobja 

Rebeka Drobnič • Usposabljanje za vzgojitelje začetnike 
Tatjana Kovačević  
Maja Lavtar • Uvodni seminar Korak za korakom v 

prakso 1.del 

• Korak za korakom – učno okolje 
Maja Počkaj  
Sonja Sevšek  
Alma Šušteršič • Korak za korakom v prakso (1. del za 

vrtce) 

• Prilagajanje na led in učenje skozi igro 

• Supra: Narava v izvedbenem kurikulu 

• Rolanje 

• Prepoznavanje in ukrepanje ob 
anafilaksiji otrok in mladostnikov 

 

Strokovno spopolnjevanje strokovnih delavcev enote Palček 

Ime in priimek strokovno spopolnjevanje 
Andreja Ferenc/ 
Mateja Podgorelec • Igra kot sredstvo za učenje otrok 1-3 (Katis) / 

• Pozitivna psihologija življenja: vrtec, šola, kariera. 

• Pozitivna psihologija življenja: v življenju ni nagrad in 
kazni, ampak le posledice. 

• Predavanje o avtizmu. 

• Izobraževanje za pedagoge – čarobni otroci. 

Monika Pene • Supra 

• Mib 

• Erasmus: Building a positive learning environment  

• 2.letnik ZDT 
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Ana Žehelj • Koliko časa v vrtcu namenjati matematiki (webinar) 

• Psihološki razvoj otroka (Špajza modrosti) 

Urška Purkart • Medgeneracijsko srečanje Mreže za spremljanje kakovosti 
Korak za korakom, vrtec Hans Cristian Andersen  

• ŠS: Izpopolnjevanje digitalne kompetence 

• Vodnikova domačija, igranje klavirja, 1x na teden 
Nives Zabret • Rolanje v vrtcu  

• Mobilnost STEAM FOR KIDS (srečanja mobilnosti 
Bolgarija, Romunija, Turčija, Slovenija) 

• Erasmus; Creative methods in special needs education 
course description«, Portugalska - Azori (11. 6. – 19. 6.) 

• ŠS: izpopolnjevanje digitalne kompetence 

Marija Berčič        /  
Anuška Balant • Mobilnost: Steam for kids (srečanja mobilnosti Bolgarija, 

Romunija, Turčija, Slovenija) 

Mojca Gabrovšek • Povezovanje različnih področij kurikula skozi igro in 
gibanje 

• Konferenca koordinatorjev programa Ekošola 2021/2022 

• Ciciuhec - Predstavitev knjižnih novosti za otroke preko 
zoom-a 

Beti Mešić • Čuječnost otroka (Anita Šerjak Koci) 

• ŠS: izpopolnjevanje digitalne kompetence 

• Erasmus Ka1 - Job shadowing – Gran Canaria 

Janja Obal • Rolanje v vrtcu in šoli 

• Mreže učečih se šol in vrtcev – Celostni pristop k dobremu 
počutju v vrtcu 

• Erasmus+ - All children are special  25. - 29. 10. 2021 
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• Erasmus+ Stimulating creativity and innovation in the 
classroom 21. – 26. 2. 2022 

Mateja Zore  
Tjaša Grozde • Izobraževanje za pedagoge – Čarobni otroci  

• Tečaj rolanja 

• Tečaj drsanja 

• Joga za otroke – seminar za učitelja joge za otroke 

• Legama: delavnic M Tiny Roboti 

Milena Gričar • Legama: delavnic M Tiny Roboti 

Barbara Papež • »Drobne stvari za male dlani« v izvedbi Rade Kos, Allegro 
d.o.o. 

• Igra kot sredstvo za učenje otrok (1-3 leta)« v izvedbi 
Izobraževalnega zavoda Znanje 

Urška Ostrc • Rolanje v vrtcu in šoli 

• Drsanje 

• Cinemini: pristopi k filmski vzgoji najmlajših 

• Kulturni bazar 

• 3. letnik izrednega študija na Pedagoški fakulteti Ljubljana 

•  

Tjaša Hribar        
Tjaša Hauptman • Pedagoška fakulteta Koper; Predšolska vzgoja 

• ŠS: Izpopolnjevanje digitalne kompetence 

Sandra Mecilošek • 3. letnik Pedagoške fakultete 
Anica Pahor • Igra v vrtcu (Supra) 
Zuhra Delić • Igra v vrtcu (Domen Smrdelj) 

• Povezovanje različnih področij kurikula skozi igro in 
gibanje 
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• Erasmus+   Seminar Pula na Hrvaškem, ki bo od 12.8 do 
18.8. 2022 

• Program NARA Čuječnost. 

• Pozitivna Psihologija 
Nataša Novak  

Tanja Tošić • Igra kot orodje za delo s predšolskimi otroki z avtizmom (11. 
in 12.2.2022 

• Supra, zavod za izobraževanje Ljubljana – Igra v vrtcu 

• Ciciuhec 29. 1. 2022 
Janja Jagaš  
Lara Lukanc • Otroci avtisti  
Renata Kararič  
Sara Ceglar  
Tatjana Kovačič • Igra v vrtcu -  Supra 

• Uspešno vključevanje otrok iz ranljivih skupin pri procesu 
vključevanja v vrtec 

Irena Zamida        
Silvana Gregorčič         
Klavdija Fortuna • Igra kot sredstvo za učenje otrok 1-3 (Katis) 

• Potovanje na začetek sveta (glasbena pravljica z lutkami) 
(Katis) 

Nina Majnik • Uspešno vključevanje otrok iz ranljivih skupin v vzgojno – 
izobraževalni proces 

• Študij Psihosocialne pomoči 
 

 

Strokovno spopolnjevanje strokovnih delavcev enote Čenča 

IME IN PRIIMEK STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE 
Matic Škulj • Final Conference – Future child 
Nataša Frece        / 
Jana Frančeškin        / 
Aleksandra Vukolič • ŠR: Mreža “Znamo komunicirati s starši” 

• Pedagoški inštitut – okrogla miza Vrtec v času 
epidemije 
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• Dr. A. Zadel – Družba in kriza, Deluješ kot izbereš 
(Pozitivna psihologija) 

• B. Lesjak – Prednosti in pasti komuniciranja s 
starši na daljavo 

• ICF Slovenia – Kaj je coaching in kaj lahko stori 
zame? 

• Superjunaki.si – S pravimi vprašanji do boljših 
odnodsov 

Luka Isak        / 
Matejka Stepančič • ŠR: Mreža “Komunikacija v novi realnosti v vrtcu” 

• Posvet SUPRA 
Anita Štrumbelj Ban        / 
Marjetka Perc • ŠR: Mreža “Znamo komunicirati s starši” 

• Avtizem 
• Pozitivna psihologija 

Klaudija Remškar • Tematska konferenca – Eko šola 
• Mib konferenca: Promocija psihofizičnega zdravja 

otrok in mladostnikov 
• Igra kot orodje za delo s predšolskimi otroki z 

avtizmom (Motus) 
• Lego education play 
• Šola za starše: Spodbujanje otrokove samostojnosti 

in delovnih navad 
• M. Juhant: Priprava otroka na samostojnost 
• M. Juhant: 5 načel dobre vzgoje 
• L. Marjanovič Umek: Vpliv skupnega branja na 

zgodnjo pismenost otrok 
• Katis: Otrok in digitalna tehnologija 
• Eko delavnica: Gozd in gozdarstvo v Sloveniji 
• Eko delavnica: Hrana ni za tjavendan 

Špela Kralj • ŠR:Mreža “Komunikacija v novi realnosti v vrtcu” 
• Predstavitev knjižnih novosti za otroke 
• Gozd in gozdarstvo v Slovenji 
• Lego education 
• zoom kino: Zakaj skačem (avtizem) 

Marjetka Pezdir • ŠR: Mreža “Znamo komunicirati s starši” 
Aleksandra Pogačar • Psihofizično zdravje otrok in mladostnikov MIB 
Irena Jeraj  
Bernarda Potočnik Nučič • Zaključek DD na PEF 
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Saša Nagode • Kako poiskati knjige za otroke v predšolskem 
obdobju 

• zoom kino: Zakaj skačem (avtizem) 
Ema Hostnik • Ciciuhec – Predstavitev knjižnih novosti 
Irena Vrhovec  

Iva Kosi  

Nataša Brezovar •  Tilka Jamnik Knjižne novosti 
Maida Klančnik/Nina 
Novak 

•        / 

Tina Blanka Balarin • Igra kot orodje za delo s predšolskimi otroki z 
avtizmom (Motus) 

• Tečaj drsanja 

Nika Kofler  
Helena Markič         

Nina Starašinič  
Tina Škof  

Dragica Ljubišič         

 

 

6. Kadrovski, materialni in drugi pogoji 
 

Cilj: Zaposlovati ustrezno usposobljene in kompetentne delavce za izvajanje programa, 
zagotavljati ustrezne bivalne in učne pogoje otrokom, ki so vključeni v vrtec in ohranjati 
prostorske zmogljivosti za sprejetje vseh čakajočih otrok.  

Za zagotavljanje nemotenega dela v času krajših bolniških odsotnosti (do 30 dni) in v poletnih 
mesecih (julij in avgust) je bilo organizirano nadomeščanje delavcev preko študentskega 
servisa.  

Za nadomeščanje so skrbeli pomočnici ravnateljice in organizacijske vodje enot.  

Sredstva za nadomeščanje bolniških odsotnosti vrtcu namenja MOL. 

Nabava materialov in pripomočkov za delo po posameznih vzgojnih področjih je potekalo skozi 
vse leto po potrebi. Za nabavo potrebnih in primernih igrač ter didaktičnih pripomočkov so se 
strokovni delavci dogovorili po enotah, v  skladu z razpoložljivimi sredstvi. Za delo z otroki in 
bogatenje spodbudnega učnega okolja smo uporabljali tudi nestrukturirane materiale, za katere 
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so strokovne delavke poskrbele same, v sodelovanju s starši, ali pa smo zaprosili podjetja za 
odpadne materiale. 

Za zagotavljanje boljših prostorskih pogojev smo občini ustanoviteljici predložili potrebe, ki se 
pojavljajo v vseh enotah.  

Potrebe vrtca je občina ustanoviteljica obravnavala v okviru finančnega plana in bo izvedla 
investicije ter obnovitvena dela v skladu z možnostmi občinskega proračuna. 

 

Datum obravnave na svetu zavoda: 27. 9. 2022 

 

 

                              Pripravila: 

                                                                             Andreja Škvarč, ravnateljica s sodelavci 

 


