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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. Za izvedbo ankete je poskrbela 

svetovalna delavka Maruša Demšar. 

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 2020/21 je bila dežurna enota Biba. Leto 2020 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 2020/2021 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 2020/21 

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 Darja Krebelj 

Svetovalna delavka Božena Stritih 

Svetovalna delavka Maruša Demšar 

Izvajalki dodatne strokovne pomoči Brigita Ilovar, Ana Korošec 

Fizioterapevtka Biljana Popit/ nadomeščanje Aksana 

Nastsiarenka 

OPZHR Marko Meglič 
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Strokovni delavci enote Palček 

Palček Vzgojitelj/ica Pomočnik/-ica vzgojiteljice 

Polži Janja Obal Tanja Tošić 

Miške Marija Berčič Renata Kararič 

Ptički Mateja Zore Janja Jagaš 

Pikapolonice Urška Purkart Nina Majnik 

Račke Monika Pene Urška Ostrc 

Kužki Andreja Ferenc Klavdija Fortuna/Andreja Kuhar 

Metulji Milena Gričar Sandra Mecilošek 

Muce Beti Mešić Nataša Novak 

Petelini Tjaša Grozde Lara Lukanc 

Srne Mojca Gabrovšek Zuhra Delić 

Medvedi Nives Zabret Tjaša Hauptman 

Sončki Anuška Balant Anica Pahor 

Žabe Barbara Papež Primož Krajnc/Manca Kučinić 

Veverice Ana Žehelj Tatjana Kovačič 

Sočasnost  Irena Zamida 

  Silvana Gregorčič 0,5  

  Tjaša Hribar 

Spremljevalka    

  Klavdija Fortuna/Rebeka Drobnič 

 

Strokovni delavci enote Čenča 

Čenča Vzgojitelj/ica Pomočnik/-ica vzgojiteljice 

Mali princ Matic Škulj Irena Jeraj 

Polži Nataša Frece Bernarda Potočnik Nučič 

Metulji Aleksandra Pogačar Nina Starašinič 

Medvedi Klaudija Remškar Tina Blanka Balarin 

Ptički Špela Kralj Saša Nagode 

Škrati Luka Isak Irena Vrhovec 

Ježi Jana Frančeškin Nika Kofler 

Kužki Aleksandra Vukolič Ema Hostnik 

Zvezdice Marjetka Pezdir Helena Markič 

Sončki Marjetka Perc Maida Klančnik/Nina Novak 

Muce Matejka Stepančič Iva Kosi 

Hruške Anita Štrumbelj Ban Nataša Brezovar 

Sočasnost  Tina Škof 1/2 

  Dragica Ljubišič 

  Nina Prosen 1/2 

spremljevalka    

  Špela Kompara 
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Strokovni delavci enote Biba 

Rože Daniela Gaser / Doroteja 

Anderlič Kovačič 

Tina Kikelj 

Metulji Nika Žalec Petra Cerar 

Sončki Meta Šoba Aljoša Strnad 

Račke Tanja Podgoršek Staša Mazi 

Petelini Anastassia Felini Brstilo Kaja Teržan 

Pikapolonice Štefanija Pavlic Aldina Keserović 

Polžki Renata Osolnik Sabina Fošnarič 

Miške Jasmina Bunšek / Johana 

Abakumov  

Tjaša Korbar Horvat 

Ribe Anica Birsa Martina Marovšek 

Žabe Maja Salkić  Rahela Butala 

Mucki Anja Jakopič Johana Abakumov / Erika 

Dremelj 

Kužki Majda Ćehić Nina Janžekovič / Dominik 

Kontrec 

Medvedi Natalija Kerec Iza Tajnšek  

Veverice Ani Fajdiga Matejka Grabnar 

Ježi Urška Kozamernik Lea Jana Pečar  

Sove Anica Demšar Barbara Gale 

Razvojni oddelki   

Zajčki Viktorija Šter Marjana Mušič 

Zmajčki Marija Volk Metka Pungerčar 

LEK   

Balončki Maja Lavtar Sonja Sevšek 

Sončki Urška Pustovrh Tatjana Kovačević  

Metulji Alma Šušteršič / Nina Novak Dušica Urbanija 

AETERNIA   

Aeternia 1 Alenka Krajnc Dionea Todosovski 

Aeternia 2 Bianca Količ Maja Kramar 

Sočasnost  Maja Podpečan 

  Mojca Saša Koščak 

  Majda Strgar 

  Maja Počkaj 

  Lena Hartman 

  Tina Kleindinst Meglič 

Spremljevalec  Anamarija Prednik 

   

Fizioterapevtka  Biljana Popit / Aksana 
Nestsiarenka  
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Tehnični delavci 

Vodje kuhinj  3  

Biba Bojan Ferjan 

Palček  Ksenja Kos 

Čenča Slađana Babić 

Kuharji  8.5 (8)  

Biba Paša Aksalić 

 Albina Zupančič 

 David Vodišek 

  

Palček Zahirovič Elvedina 

 Senada Brizani 

 Uroš Smolej 

Čenča Jurij Česnik  

 Pina Omahne 

Pomočniki kuharja 8.5 (7,5)  

Biba Adja Žagar 

 Radošljevič Spomenka 

 Balčinovič Zekija 

 Sebina Alibabič 0,5 

Palček Mirsada Šakušič 

 Sebina Alibabič 0,5 

 Mara Grgič 0,5  

Čenča Čatiba Silič 

 Martina Mesner 

Čistilke 9 (Elzina Frkatovič) 

Biba Anja Gončin 

 Irena Fabiani 0,5 

 Helena Marinčič 0,5 

Palček Radojka Damjanovič 

 Besima Kličič 

 Nives Pajk 

Čenča Savka Ristić 

 Ekrema Gerzić 

 Seliha Gerzić 

Šivilja 1 Dragojila Milanković 

Perice  

Biba Branka Kneževič 

 Lidija Sterle 

Palček Milka Vidakovič 
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Čenča Irena Radošek 

Hišniki  

Biba Stojan Strnad 

Palček Jože 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 

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 in sicer: 

BIBA 

• v skupini ROŽE: strokovno delavko Danielo Gaser na porodniškem dopustu nadomešča 

strokovna delavka Doroteja Anderlič Kovačič, 

• v skupini KUŽKI: strokovno delavko Nino Janžekovič na porodniškem dopustu 

nadomešča strokovni delavec Dominik Kontrec, 

• v skupini MIŠKE strokovno delavko Jasmino Bunšek na porodniškem dopustu 

nadomešča strokovna delavka Johana Abakumov, 

• v skupini MUCE: strokovno delavko Johano Abakumov zaradi prerazporeditve na 

drugo delovno mesto nadomešča strokovna delavka Erika Dremelj, 



 
 

15 
 

• v skupini LEK METULJI: : strokovno delavko Almo Šušteršič na porodniškem dopustu 

je nadomeščala strokovna delavka Nina Novak. 

PALČEK 

• V času zaprtja vrtca – epidemija smo odsotnosti zaposlenih z dela (varovanje otrok:Lara 

Lukanc, Tjaša Grozde, Beti Mešič, Nataša Novak, Nives Zabret, Monika Pene, Urška 

Ostrc, Andreja Ferenc, Urška Purkart, Nina Majnik, Tatjana Kovačič, Ana Žehelj, 

Primož Krajnc), nadomeščali z delavci za sočasnost ter s strokovnimi delavci enote 

Biba. 

• V skupini Račke je daljšo bolniško odsotnost pomočnice vzgojiteljice Klaudije Fortuna 

(4. 3. – 31. 5.)  nadomestila pom. vzg. Rebeka Drobnič. 

• V skupini Žabice je zaradi nastopa očetovskega dopusta  pom. vzg. Primoža Krajnca od 

3. 5. 2021 ob četrtkih in petkih nadomeščala pom. vzg. Manca Kučinić. 

• Od 1.4.21 je v skupini Račke nastopila 6 urni delovnik vzgojiteljica Monika Pene. Za 

dve uri je zato v oddelek  na mesto vzgojitelja prihajala Marusa. Demsar. 

• S 3. 2.  2021 nas je zapustila pom. vzg. Andreja Kuhar (odpoved delovnega razmerja iz 

osebnih razlogov).  

• Za spremljevalko otroka iz skupine Srne je z mesecem marcem  prišla Katja Komše 

 

ČENČA 

 

 V času zaprtja vrtca – epidemija smo odsotnosti zaposlenih z dela (varovanje otrok: Isak 

Luka, Irena Vrhovec, Špela Kralj, Klaudija Remškar), nadomeščali z delavci za 

sočasnost . 

 V skupini Sončki je na mesto pomočnice vzgojiteljice Maide Klančnik (bolniška in 

porodniška) prišla v mesecu februarja 2021 vzg. pom. vzg. Nina Novak. 

 V skupini Metulji sta daljšo bolniško odsotnost pom. vzg. Nine Starašinič (januar 2021 

– 5. 3. 2021) nadomeščali študentka in delavka za sočasnost. 

 V skupini Medvedi sta daljšo bolniško odsotnost pom. vzg. Tine Blanke Balarin 

nadomeščali študentka in vzg. pom. vzg. Mira Dolenc (16. 3.– 18. 6.) 

V poletnih mesecih bomo odsotnost strokovnih delavcev zaradi koriščenja dopustov 

nadomeščali s študenti. 

 

V poletnih mesecih smo odsotnost strokovnih delavk zaradi koriščenja dopustov nadomeščali 

s študenti predšolske vzgoje in drugih družboslovnih smeri. 
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 Oblikovanje oddelkov in število otrok 

Iz spodnje tabele je razvidno število otrok v vrtcu Najdihojca v šolskem letu 2019/20 po 

posameznih enotah ter glede na oddelke 1. in 2. starostnega obdobja ter kombinirane oddelke. 

V letošnjem šolskem letu smo imeli 20 oddelkov 1. starostnega obdobja; 20 oddelkov 2. 

starostnega obdobja; 7 kombiniranih oddelka in 2 oddelka s prilagojenim programom. Stanje 

števila vključenih otrok je podano na dan 31. 5. 2020. 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 14 

PIKAPOLONICE homogeni 2-3 14 

RAČKE homogeni 2-3 14 

KUŽKI homogeni 2-3 14 

METULJI homogeni 3-4 17 

MUCE homogeni 5-6 20 

PETELINI homogeni 4-5 19 

SRNE homogeni 4-5 20 

MEDVEDI kombinirani 2-4 17 

SONČKI kombinirani 2-4 15 

        

ŽABICE homogeni 5-6 20 

VEVERICE homogeni 5-6 17 

        

 SKUPAJ PALČEK 229  

    

    

BIBA STRUKTURA 

STAROSTNA 

SKUPINA 

ŠT. 

OTROK 

LEK-

BALONČKI heterogeni 1-3 12 

LEK-METULJI kombinirani 2-4 18 

LEK-SONČKI heterogeni 3-6 18 

SOVE homogeni 4-5 21 

MEDVEDI heterogeni 4-6 19 

ŽABE kombinirani 2-4 18 

RIBICE homogeni 5-6 21 

PIKAPOLONICE homogeni 2-3 13 

PETELINI heterogeni 1-3 11 

SONČKI homogeni 1-2 13 
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RAČKE heterogeni 1-3 12 

ROŽE homogeni 1-2 14 

METULJI homogeni 1-2 14 

MIŠKE homogeni 2-3 14 

POLŽI homogeni 2-3 14 

AETERNIA 1  heterogeni 3-6 18 

AETERNIA 2  heterogeni 3-6 16 

RO ZAJČKI razvojni 1-6 6 

RO ZMAJČKI razvojni 1-6 5 

VEVERICE homogeni 5-6 21 

JEŽI heterogeni 3-5 18 

MUCE  kombinirani 2-4 17 

KUŽKI  heterogeni 4-6 17 

       

 SKUPAJ BIBA 350  

    

    

    

ČENČA STRUKTURA 

STAROSTNA 

SKUPINA 

ŠT. 

OTROK 

MALI PRINC heterogeni 3-6 20 

POLŽI homogen 5-6 21 

METULJI homogeni 3-4 18 

MEDVEDI kombinirani 2-4 16 

PTIČKI kombinirani 2-4 19 

ŠKRATI homogeni 4-5 24 

JEŽI homogeni 4-5 22 

KUŽKI homogeni 1-2 14 

ZVEZDICE homogeni 2-3 14 

SONČKI homogeni 2-3 13 

MUCE homogeni 1-2 14 

HRUŠKE homogeni 1-2 12 

        

 SKUPAJ  ČENČA  207  

 

SKUPAJ VRTEC 

OTROK 786  

  

Legenda.  oddelki 1. starostnega obdobja;  kombiniran oddelek; oddelek 2. 

starostnega obdobja;  
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V vseh oddelkih je vključenih 786 otrok, od tega je 267 otrok prvega in 388 drugega starostnega 

obdobja, v kombiniranih oddelkih 120 otrok ter v dveh razvojnih oddelkih 11 otrok. 
  
 

Vpis otrok 
  
Vloge za vpis otrok v vrtec smo sprejemali preko celega leta. Javni vpis v vrtce na območju 

MOL je potekal od 1.3. do 15.3.20202. Po končanem javnem vpisu za šolsko leto 2020/21 smo 

prejeli 189 vlog: 

 starostno obdobje: 156 vlog 

 

 2.starostno obdobje: 32 vlog  

 

 prilagojeni program v razvojnem oddelku: 1 vloga 

 
 

Komisija za sprejem otrok, se je sestala 30. 3. 2021 in točkovala vloge ter oblikovala prednostni 

vrstni red za otroke 1. in 2. starostnega obdobja ter za prilagojeni program. Po zaključeni 

komisiji smo sprejeli 138 otrok 1. starostnega obdobja; 32 otrok 2. starostnega obdobja ter 

enega otroke za prilagojeni program. Na prosta mesta vse šolsko leto vpisujemo otroke iz 

Centralnega čakalnega seznam. 

  
Primerjava prejetih vlog v  šolskih letih 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 ter 2020/21 

Starostno obdobje 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

1. starostno 

obdobje 

174 136 154 173 155 156 

2.starostno obdobje 55 30 21 37 18 32 

prilagojeni 

program 
2 0 2 1 4 1 

skupaj 231 166 177 211 177 189 

 

 

 Število vpisanih otrok v vrtec Najdihojca v šolskem letu 2020/21  
V šolskem letu 2020/21 so bili na dan 31.5.2021v vrtec Najdihojca vključenih 786 otrok. 

Šolsko leto 
Število vključenih 

otrok 

2015/16 816 

2016/17 790 

2017/18 818 

2018/19 819 

2019/20 803 

2020/21 786 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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11.15(11.45)-12.00 

(12.15) 

 

 

Priprava na kosilo, kosilo. 

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.  

 

12.30 – 13.30 

 

Počitek. 

Po kosilu je čas počitka. Otroci se umirijo ob poslušanju 

pravljic, glasbe oz. čas umirjene igre. 

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. 
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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. 

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, 
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• spoštovanja zasebnosti in intimnosti, 

• uravnoteženosti, 

• strokovne utemeljenosti kurikula, 

• horizontalne in vertikalne povezanosti oz. kontinuitete, 

• sodelovanja s starši, 

• 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. 
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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, 

• 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,  
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 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,  

 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. 
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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 

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 
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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. 

 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.  
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 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 

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. 
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 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. 

 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. 
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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.  

        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 na delovnem mestu, krepitev dobre prakse Varovanje 

in krepitev zdravja ter Obravnave neustreznih ravnanj v vrtcu 
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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 je bil poudarek na vodenem procesu in aktivnem pristopu ter uporabi strategij 

za obvladovanje stresa, ki nam bodo koristile in jih bomo lahko uporabljali 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 sta se pokazala sodelovanje s starši in odnosi s 

sodelavci. 

Glede krepitve odnosov med sodelavci smo načrtovali izvedbo predavanja g Janija Prgiča 

Tanka črta odgovornosti II, poglobljene redne letne razgovore, neformalna srečanja, 

delavnice… 

Ker pa so vsi zaposleni kot enega od pomembnih stresorjev navedli sodelovanje s starši, smo v 

tem šolskem letu temu namenili posebno pozornost, saj v dani situaciji koronavirusne bolezni 

komunikacija v spremenjenih okoliščinah stres še dodatno povečuje. 

V sodelovanju s Šolo za ravnatelje smo z vključitvijo v mreže posebno pozornost namenili:  

 KOMUNIKACIJI V NOVI REALNOSTI V VRTCU:  Dobra komunikacija je temelj 

medsebojnih odnosov. V času, v katerem smo, se je komunikacija spremenila. Ne na 

dobro ali slabo, samo drugačna je. Zato bomo letošnje mreže usmerili v komunikacijo s 

poudarkom na spremembah, ki jih doživljamo v današnjem času. Okrepili bomo znanje 

in spretnosti komuniciranja ter spoznali različne vrste komunikacije, tudi tiste, ki smo 

jih »živeli« nedavno. Opremljeni s tem znanjem bomo lahko še bolj učinkovito delovali 

na področju komunikacije, ozavestili dejavnike dobre komunikacije in tako posledično 

pripomogli k boljšemu razumevanju drug drugega. Prepoznali bomo vloge notranjih in 

zunanjih dejavnikov, posebno pozornost pa bomo posvetili vplivu okolja, tako 

lokalnega kot globalnega in poznavanja različnih tehnik komunikacije, ki nam jih 

narekuje spremenjena realnost. 

 

Člani razvojnega tima so bili: Urška Pustovrh, Mateja Zore, Anica Birsa, Bianca Količ, 

Matejka Stepančič in Špela Kralj. 

 

 ZNAMO KOMUNICIRATI S STARŠI: Komunikacija s starši je del vsakdana 

strokovnih delavcev. Omogoča učinkovito sodelovanje najpomembnejših oseb, ki so 

odgovorne za učenje in razvoj otrok, učencev in dijakov. Dobro sodelovanje je pot do 

njihovega znanja in razvoja spretnosti, motivacije, vrednot ter odnosa do sebe in drugih. 

Eno od osnovnih spoznanj o komunikaciji je, da »ni mogoče ne komunicirati«. 

Spretnosti komunikacije mojstrimo od rojstva dalje in vendar jih je mogoče nenehno 

nadgrajevati. Pogovori med strokovnimi delavci in starši lahko potekajo gladko in se 



 
 

31 
 

zaključujejo v zadovoljstvo obojih (s piko), kdaj pa kdaj so lahko zavzeti, navdušeni, 

glasni ali jezni (kar ponazarja klicaj), tu in tam pa eni ali drugi sodelovanje postavijo 

pod vprašaj, z vprašanji kaj se dogaja, kako naprej. Z vsebino te mreže bomo osvetlili 

različne vidike, koristi in izzive komunikacije med strokovnimi delavci in starši. 

Poglobili se bomo v pestre načine komunikacije, kot so na primer pisna, ustna, po 

telefonu, preko spleta in podob. Z izkustvenimi pristopi boste ozaveščali lastno besedno 

in nebesedno komunikacijo. Krepili boste veščine poslušanja in sporočanja, vodenja 

pogovorov, podajanja povratnega sporočila, reševanja konfliktov in komuniciranja s 

težavnimi starši. Preskusili boste različne metode, kako s komunikacijo opredeliti 

profesionalne meje sodelovanja. Poudarek bo na izkustvenem učenju in krepitvi 

spretnosti komunikacije z elementi coachinga. Gradivo, viri in vaje bodo objavljeni v 

spletni učilnici, v kateri bomo soustvarjali tudi vsebino foruma vprašanj in odgovorov 

o komunikaciji s starši. 

 

Člani razvojnega tima so bili: Aleksandra Vukolič, Marjetka Perc, Marjetka Pezdir, 

Tjaša Grozde, Anastassia Felini Brstilo in Maja Salkić. 

 

Razvojno nalogo je vodila in samoevalvacijsko poročilo pripravila Mateja Ličen, pomočnica 

ravnateljice, v sodelovanju z obema razvojnima timoma in ravnateljico.  

 

Akcijski načrt 
 

ZAVOD: Vrtec Najdihojca 

ČLANI TIMA »KOMUNIKACIJA V NOVI REALNOSTI«: Urška Pustovrh, Mateja 

Zore, Anica Birsa, Bianca Količ, Matejka Stepančič, Špela Kralj, Mateja Ličen 

ČLANI TIMA »ZNAMO KOMUNICIRATI S STARŠI«: Aleksandra Vukolič, Marjetka 

Perc, Marjetka Pezdir, Tjaša Grozde, Anastassia Felini Brstilo, Maja Salkić, Mateja 

Ličen 

NAŠ PROBLEM: komunikacija s starši 

PODROČJE IZBOLJŠAVE: komunikacija s starši v novi realnosti 

CILJ IZBOLJŠAVE: opolnomočiti strokovne delavce za funkcionalno uporabo 

računalniškega znanja pri komunikaciji s starši 

ZAKAJ SMO IZBRALI TA CILJ? 

Rezultati ankete so pokazali, da je največji izziv strokovnih delavcev komunikacija s 

starši na daljavo 

KAKO bomo dosegli, kar 

smo načrtovali? 

KDO? 

Izvajalci, nosilci 

KDAJ? 

Čas, do kdaj, 

kolikokrat, roki 

za izvedbo 

dejavnosti 

KAKO? 

Merila - kako 

bomo vedeli, da 

smo 
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načrtovano 

dosegli 

 

DEJAVNOSTI 

 

IZVAJALCI 

 

ČAS 

 

NAČIN 

1.srečanje razvojnega 

tima 

Razvojni tim 1.10.2020  

1.in 2.srečanje 

ŠR 

ŠR 

(mag. Polona Peček) 

5. in 6.10.2020  

1.in 2.srečanje 

ŠR 

ŠR 

(dr. Tatjana Ažman) 

7. in 8.10.2020  

2.srečanje razvojnega 

tima 

Razvojni tim 18.11.2020  

Delavnica za strokovne 

delavce – posnetek stanja 

Razvojni tim December 2020 Lista 

prisotnosti, 

spin analiza 

3.srečanje razvojnega 

tima 

Razvojni tim 10.12.2020 Evalvacija spin 

analize 

3.srečanje 

ŠR 

ŠR 

(mag. Polona Peček) 

2.12.2020  

3.srečanje 

ŠR 

ŠR 

(dr. Tatjana Ažman) 

15.12.2020  

Choaching  

(Webinar) 

 

ICF Slovenia 17. 12. 2020 Vprašalnik – 

posnetek stanja 

S pravimi vprašanji do 

boljših odnosov 

(Webinar) 

Nataša Lenarčič 

Superjunaki.si 

22. 12. 2020 Vprašalnik – 

posnetek stanja 

Okrogla miza: Vrtec v 

času epidemije (Youtube) 

Pedagoški inštitut  Januar  2021 Vprašalnik – 

posnetek stanja 

Samoizobraževanje in 

povezovanje  

Razvojni tim Januar  2021 Povezovanje 

med člani tima 

in strokovnimi 

delavci vrtca z 

IKT 

aplikacijami 

(Zoom, Teams, 
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Jitsi Meet, 

Skype, Kahoot, 

Viber …) 

e – gradivo 

Smernice za pripravo 

spletnega srečanja 

Dober glas daleč seže 

Spletna izdaja 

Avtorici: Katja 

Arzenšek Konjajeva in 

Tatjana Ažman 

Januar 2021  

4.srečanje razvojnega 

tima 

Razvojni tim 26.1.2021 Osnutek 

akcijskega 

načrta 

5.srečanje razvojnega 

tima 

Razvojni tim 2.2.2021 Osnutek 

akcijskega 

načrta 

4.srečanje 

ŠR 

ŠR 

(dr. Tatjana Ažman) 

3.2.2021  

4.srečanje 

ŠR 

ŠR 

(mag. Polona Peček) 

4.2.2021  

Delavnica za strokovne 

delavce 

Razvojni tim Februar  2021 Vprašalnik 

Semafor 

6.srečanje razvojnega 

tima 

Razvojni tim 17.2.2021 Osnutek 

akcijskega 

načrta 

Pregled računalniške 

opreme 

Razvojni tim Februar  2021 Pregled 

obstoječe 

tehnologije v 

vrtcu, 

posodobitev 

programske 

opreme 

Prednosti in pasti 

komuniciranja s starši na 

daljavo preko različnih 

kanalov 

dr. Benjamin Lesjak 

Safe.si 

Februar 2021 Vprašalnik – 

posnetek stanja 

Komunikacija na 

spletnih sestankih in na 

srečanjih 

(bonton) 

mag. Jasmina Spahalić 

(youtube) 

Februar 2021 Vprašalnik – 

posnetek stanja 

Kako se znebiti 15 slabih 

komunikacijskih navad? 

 (Webinar) 

 

Jani Prgič 

Neuroeducation.si 

 

22.2.-26.2.2021 Anketni 

vprašalnik – 

posnetek stanja 
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Redni letni razgovori Vodstvo  Januar - marec 

2021 

Evalvacija 

vodstva 

7. srečanje razvojnega 

tima 

Razvojni tim 4. 3. 2021 Priprava na 

delavnico, 

seznanjanje s 

spletnim 

orodjem Zoom 

8. srečanje razvojnega 

tima 

Razvojni tim 8. 3. 2021 Priprava na 

delavnico, 

seznanjanje s 

spletnim 

orodjem Zoom 

Kako prepoznati in 

zaustaviti čustveno 

izsiljevanje 

(webinar) 

Jani Prgič 

Neuroeducation.si 

 

8.3.-12.3.2021 Vprašalnik – 

posnetek stanja 

Delavnica za strokovne 

delavce: 

Asertivna komunikacija 

Razvojni tim 11. 3. 2021 PPT, vaje v 

skupinah (igra 

vlog), poročilo 

po skupinah 

9. srečanje razvojnega 

tima 

Razvojni tim 11. 3. 2021 Evalvacija 

delavnice 

5.srečanje 

ŠR 

ŠR 

(mag. Polona Peček) 

15. 3. 2021  

5.srečanje 

ŠR 

ŠR 

(dr. Tatjana Ažman) 

17. 3. 2021  

S spoštovanjem do 

spoštovanja 

Nina Ana Jäger 14. in 15. 4. 2021  

e – gradivo 

Smernice za vodenje 

roditeljskih sestankov 

dr. Tatjana 

Ažman (ŠR) 

April 2021  

10.srečanje razvojnega 

tima 

Razvojni tim 10. 5. 2021 Priprava za 

evalvacijsko 

delavnico - 

anketa 

Evalvacijska delavnica 

za strokovne delavce 

Razvojni tim 18. 5. 2021 Spletna anketa 

1KA 

Učinkovita 

komunikacijska orodja 

za dobro so-delovanje s 

Mojca Vadnal Zver 20. 5. 2021 Individualni 

akcijski načrt 
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starši v zahtevnih in 

težavnih situacijah  

11.srečanje razvojnega 

tima 

Razvojni tim 21. 5. 2021 Evalvacija 

ankete, 

zaključno 

poročilo 

6.srečanje 

ŠR 

ŠR 

(dr. Tatjana Ažman) 

25. 5. 2021  

6.srečanje 

ŠR 

ŠR 

(mag. Polona Peček) 

27. 5. 2021  

Strokovni aktiv 

Komunikacija v novi 

realnosti 

Razvojni tim Junij 2021 Priprava 

vsebine dela 

strokovnega 

aktiva v 

šolskem letu 

2021/22 

 

 

 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,.. ). 
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 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. 

 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…), 
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 telesno in duševno zdravje (preventivni pregledi, razvijanje pozitivne samopodobe, 

dobre higienske navade, zdrava prehrana, telovadba prek spleta – v času koronavirusa) 

 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, 3. 6. ob 13. uri, v zbornici enote Palček, z namenom evalvacije dela 

v tem šolskem letu. 

Žal tudi letos, zaradi korona virusa, nismo mogli izpeljati določenih načrtovanih aktivnosti (druženja, 

teambuilding aktivnosti…), hkrati pa smo prav zaradi epidemije 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: 

 

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). 

 



                                                                                                                                  

38 
 

 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«…) 

 

 

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 

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 
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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. 

 

 

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 
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- 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. 

 

Programa v letošnjem šolskem letu zaradi koronavirusne bolezni 19 nismo uspeli izvesti. 

 

ZAPOSLENI 

 

 Predavanje Kako prepoznati in zaustaviti čustveno izsiljevanje g. Janija Prgiča  

 

 Predavanje A spoštovanjem do spoštovanja ga. Nina Ana Jager  

 

 S pravimi vprašanji do boljših odnosov ga. Nataša Lenarčič 

 

 Vrtec v času epidemije; okrogla miza Pedagoški inštitut 

 

 Choaching (Webinar) ICF Slovenija 

 

 Dober glas seže v deveto vas ŠR 

 

 Prednosti in pasti komuniciranja s starši na daljavo prek različnih kanalov dr. 

Benjamin Lesjak Safe.si 

 

 Komunikacija na spletnih sestankih in na srečanjih mag. Jasmina Spahalič 

 

 Kako se znebiti 15 slabih komunikacijskih navad? G. Jani Prgič 

 

 Učinkovita komunikacijska orodja za dobro so-delovanje s starši v zahtevnih in 

težavnih situacijah ga. Mojca Vadnal Zver 

 

 Samoevalvacija 

 

 Gledališče zatiranih – delavnice za strokovni aktiv (4 delavnice) 

 

»Gledališče zatiranih predstavlja prostor, v katerem se govori o temah, ki niso izpostavljene, 

in kjer spregovorijo tisti, ki mnogokrat nimajo glasu.«  
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Delavnice so potekale po metodi gledališča zatiranih, ki uporablja različne gledališke tehnike, 

z namenom izražanja različnih družbenih problemov in aktivnega iskanja možnih rešitev.  

V okviru sklopa osmih delavnic so se udeleženci delavnic seznanili s slikovnim in forumskim 

gledališčem. Spoznali so, kako lahko majhna sprememba v vedenju ali razmišljanju 

posameznika, privede do večjih sprememb v življenju druge osebe. Tekom izobraževanja so 

udeleženci pripravili predstavo po metodi forumskega gledališča in jo ob zaključku odigrali 

ostalim strokovnim delavcem vrtca. Tako so tudi ostali sodelavci spoznali gledališče zatiranih 

in imeli možnost vlogo pasivnih opazovalcev, zamenjati za vlogo aktivnih soustvarjalcev 

sprememb.  

Vsebina delavnic: 

1. Spoznajmo se – delavnica bo namenjena oblikovanju skupine in vzpostavljanju skupinske 

dinamike.  

2. Moč in zatiranje – udeleženci bodo raziskovali koncept moči in zatiranja v vsakdanjem 

življenju.  

3. Gledališče zatiranih – kaj pa je to? – udeleženci se bodo seznanili z gledališčem zatiranih in 

vsakdanje primere prenesli v forumsko gledališče.  

4. Čas je za improvizacijo – oblikovali bomo predstavo po metodi forumskega gledališča in 

pričeli z improvizacijo.  

 

Delavnice je vodila Nina Mlakar, ustanoviteljica in predsednica društva SPREMEMBA.si. Kot 

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. 

 

Strokovni aktiv smo začeli 23. septembra, 2020. Aktiv je obiskovalo šest strokovnih delavcev. 

Obsegal naj bi 12 delavnic. Posamezna delavnica je trajala dve uri. Zaradi razglašene epidemije 

in razmer v državi, smo izvedli štiri delavnice, nato pa z aktivom predčasno prekinili. S 

strokovnim aktivom smo zaključili 14. oktobra, 2020. Na delavnicah so udeleženci preko 

različnih iger spoznavali sebe in svoje delovanje v skupini, ter krepili medosebne odnose, 

komunikacijske in čustvene veščine. Udeleženci so na aktivu aktivno sodelovali in s svojimi 

predlogi, osebnimi zgodbami in izkušnjami prispevali k uspešni izvedbi aktiva. 

 

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.  
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3.5.1  Mednarodni projekt Erasmus+ KA1 (mobilnost posameznikov) Novo sreča staro 

za modri jutri 

 

Cilj: Izboljšanje upravljanja in povečevanje kompetenc strokovnih delavcev, uvajanje 

inovativnih učnih metod in tehnik, krepitev sodelovanja s partnerji iz drugih držav ter 

mednarodna in medkulturna izmenjava.  

Projekt Novo sreča staro za modro prihodnost 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 učenje. S sodobnimi pristopi 

in na temeljih tradicije želimo otrokom dati najboljšo popotnico za življenje v družbi 

prihodnosti. Ustvariti želimo učno okolje, ki otrok ne omejuje s tem, kar odrasli mislimo, da je 

mogoče in ne želimo iskati rešitev oziroma odločati z včerajšnjo logiko, temveč s preudarnim 

iskanjem novih poti. Imamo strast in predanost, ob tem pa se ves čas sprašujemo, kako daleč iz 

cone udobja smo pripravljeni iti, da bi se otroci nečesa naučili. Z iskanjem ravnovesja med  

raziskovanjem in uvajanjem novih tehnologij, novih pristopov in internacionalizacijo ter 

ohranjanjem in zavedanjem pomena kulturne dediščine, nacionalne identitete in socialne 

vključenosti želimo preudarno ravnati v sedanjosti za modro prihodnost. 

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 kompetenc za 

izboljšanje izobraževalnega procesa, ki bo vključeval tudi spretnosti, pridobljene z mobilnostjo; 

uvajanje inovativnih učnih metod, tehnik in tehnologij in razširitev možnosti za evropsko 

sodelovanje za posodobitev in internacionalizacijo kurikula;krepitev zavedanja pomena 

kulturne dediščine in zboljšanje jezikovnih kompetenc ter razmislek o prihodnjih strateških 

usmeritvah vrtca. 

V projekt mobilnost bo vključenih 19 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 z 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 in zavedanja pomena 

kulturne dediščine, 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: 
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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 

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 46.713,00 EUR, ki jih porablja v skladu s 

podpisano pogodbo.  

Zaradi koronavirusne bolezni COVID-19 zadnja aktivnost ni bila realizirana, projekt se je s dne 

31.5.2021 zaključil. 

 

3.5.2  Mednarodni projekt Erasmus+ KA1 (mobilnost posameznikov) 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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

3.5.3  Erasmus+ student mobility for traineeship in Erasmus+KA1 PIU 

 

Zaradi koronavirusne bolezni 19 je bila aktivnost odložena. 

 

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 

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, 
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 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. 

 

Koordinator je bila strokovna delavka Klaudija Remškar. 

 

POROČILO 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI / PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE 

1. Prehrana, gibanje in zdravje 

Vodja aktivnosti: Klaudija Remškar (Vzgojitelj) 

 

Sodelujoči: 

Št. otrok/učencev/dijakov/študentov: 300 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 72 

 

Vsebina aktivnosti: 

Vsakodnevne gibalne minutke, joga za otroke, sprehodi v naravo. Pogovor o prehrani, 

izdelava prehranske piramide, kuhanje domačega čaja, sodelovanje s kuhinjo v vrtcu in 
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lokalnimi kmeti, obisk tržnice, priprava bio soka. 

 

Cilji aktivnosti: 

– pristna, kakovostna, sledljiva hrana, ki je del nas, našega okolja, – zdrava hrana je tista 

hrana, ki je zaužita v pravi količini in na pravi način, – z gibalno dejavnostjo do dobrega 

počutja, gibalnega razvoja in odnosa s svetom okrog nas.  

 

Pozitivne izkušnje: 

V ta projekt so bile vključene prav vse skupine in ga vsakodnevno izvajale. Zelo dobro se je 

izkazal teden slovenske kulinarike, saj so na ta način otroci spoznali tradicionalne slovenske 

jedi, hkrati pa smo jedli lokalno hrano. Projekt smo povezovali tudi z eko projektoma 

(Trajnostna mobilnost in Odpadki) ter projekti na nivoju vrtca kot so Naravne igralnice, 

Gozdni vrtec, Ntc, Mali sonček,.. 

 

Negativne izkušnje: 

Ni bilo negativnih izkušenj. 

 

Predlogi za prihodnje leto: 

Predstavitev dobre prakse na sejmu Altermed. 

 

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI / MISIJA: ZELENI KORAKI 

Trajnostna mobilnost – Misija: Zeleni koraki 

Vodja aktivnosti: Maja Salkić (Vzgojitelj) 

 

Sodelujoči: 

Št. otrok/učencev/dijakov/študentov: 200 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 40 

 

Vsebina aktivnosti: 

Izberemo teden in ga namenimo trajnostni mobilnosti. V tem tednu izvedemo nekatere 

aktivnosti: → katera prevozna sredstva so okolju čim bolj prijazna, kako prihajajo v vrtec ali 

šolo, katera prevozna sredstva (njihove posebnosti) uporabljajo v družini; → prebiranje 

literature z vsebinami o prometu (varnostni in trajnostni vidiki); → na kakšen način lahko 

pridejo v vrtec ali šolo ter zapišejo na seznam: peš, skiro, kolo, poganjalci, javni prevoz, avto; 

→ kdo skrbi za njihovo prometno varnost (prometniki, starši, komunalno podjetje pozimi, ko 

je treba očistiti poti); → aktivnosti iz tega tedna primerjamo z navadnim tednom; → 

prehodimo pot okoli vrtca ali v kraju v spremstvu prometnika, policista (povezovanje s 

prometniki v lokalnem okolju); → ugotavljanje, kaj se zgodi z odsluženimi prevoznimi 

sredstvi, kam jih odlagamo, kaj se zgodi po uporabi; → raziskujemo pot v vrtec ali šolo z 

vidika zelenih površin, biotske raznovrstnosti ipd..  
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Cilji aktivnosti: 

• Z izbiro okolju in zdravju prijaznejših načinov prevoza zmanjšujemo izpuste 

toplogrednih plinov, skrbimo za tehnične izboljšave, s številnimi med njimi pa poskrbimo tudi 

za več gibanja. • Pri vsakodnevnih opravilih smo pozorni, da jih opravljamo tam, kjer je 

okolju, zdravju in varnosti prijazna infrastruktura. • Skozi različne vidike trajnostne mobilnosti 

izpostavljamo pomen varnosti v prometu. • Otroke, učence in mlade ozaveščamo, da lahko 

delujejo in prispevajo z manjšimi, posameznimi ukrepi. • Skozi različne aktivnosti 

izpostavljamo povezovanje (način prevoza posameznikov in skupin) – izboljšana trajnostna 

mobilnost presega lokalno in osebno delovanje.  

 

Pozitivne izkušnje: 

S pomočjo ozaveščanja in projektov, starši spreminjajo način prihoda v vrtec in izbirajo okolju 

bolj prijazna prevozna sredstva (poganjalci, kolesa ipd. namesto avtov). Starši so se vključili 

v projekt in aktivno sodelovali. Otroke smo skozi vsa področja kurikuluma učili in jim 

predstavili temo. Otroci so bili videti zadovoljni, veliko novega so se naučili, hkrati pa je 

nastalo kar nekaj zanimivih fotografij in izdelkov. 

 

Negativne izkušnje: 

Zaradi ukrepov proti epidemiji, nismo mogli vključiti LPP-ja in se voziti z avtobusi, vlaki. 

 

Predlogi za prihodnje leto: 

S pomočjo iger bi projekt popestrili in v izvedbo vključili mestni potniški promet. 

 

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI / LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE 

Likovni natečaj za kreativne izdelke 

Vodja aktivnosti: Klaudija Remškar (Vzgojitelj) 

 

Sodelujoči: 

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 40 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 4 

 

Vsebina aktivnosti: 

Otroci z risbo prikažejo doživeto vremensko dogajanje v kraju svojega bivalnega okolja. 

IZDELKI IZ ODPADNE EMBALAŽE IN RABLJENIH OBLAČIL (plastika, papir in karton, 

kovina, KEMS embalaža). TRAJNOSTNA MOBILNOST potovalne navade, zelene poti do 

šole, prijaznejši načini prevoza; zanimiv in uporaben izris oziroma prikaz poti in parkirišča.  

 

Cilji aktivnosti: 

Otroci: - ustvarjajo na različne okoljske teme, - spoznavajo različne tehnike za razvijanje 

kreativnosti, - se učijo medsebojnega sodelovanja, - razvijajo domišljijo, - kritično vrednotijo 
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izdelke.  

 

Pozitivne izkušnje: 

Prijavili smo se na tri natečaje.  Dobro sodelovanje s starši. Otroci so spoznali različne 

likovne tehnike in ustvarjali na različne okoljske teme. Projekt smo povezali tudi s 

projektomoma Trajnostna mobilnost in Živeti s podnebnimi spremebami. 

 

Negativne izkušnje: 

Zaradi koronavirusa, nismo mogli večkrat sodelovati na kreativnem natečaju. 

 

Predlogi za prihodnje leto: 

Naredimo izdelke iz rabljenih oblačil. 

 

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI / ODPADKI 

Odpadkom dajemo novo življenje 

Vodja aktivnosti: Maja Salkić (Vzgojitelj) 

 

Sodelujoči: 

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 300 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 50 

 

Vsebina aktivnosti: 

Vzgojitelji skupaj z otroki izberejo primerne aktivnosti glede na starostno skupino – pri tem je 

obvezno vključevanje ENE OD IZBRANIH VRST ODPADNE EMBALAŽE (npr. izdelava 

izdelkov iz vsaj ene od izbranih vrst odpadne embalaže). 

 

Cilji aktivnosti: 

- Spodbujati in ozaveščati otroke o ločevanju različnih vrst odpadne embalaže, še posebej 

odpadnega papirja in kartona, odpadne plastike, odpadne kartonske embalaže za mleko in 

sokove (KEMS ali Tetra Pak) ter odpadnih kovin. - Predstaviti in spodbujati otroke k 

raziskovanju in spoznavanju sestave različnih vrst embalaže, možnostih njihove predelave in 

recikliranja ter uporabi novih izdelkov iz recikliranih materialov. - Spodbujati k oblikovanjem 

krogotokov za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja ter opredeliti sodelujoče v tem 

krogotoku (krožno gospodarstvo) na osnovi Dinosovih krogotokov. - Predstaviti in ozaveščati 

o sestavi različnih vrst embalaže ter (naravnih) virih, iz katerih je embalaža pridobljena, 

stanju naravnih virov ter učinkih nanje, možnostih ohranjanja naravnih virov itd. - Povezati 

ozaveščanje in izobraževanje o odpadni embalaži z vsakdanjim življenjem in iskanjem novih 

rešitev ter alternativ – preusmeritev v krožno gospodarstvo. - Iskati in predstavljati primere 

dobre prakse na področju ločevanja odpadkov, recikliranja in izdelave ter uporabe novih 

izdelkov iz recikliranih materialov.  
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Pozitivne izkušnje: 

Iskanje novih načinov uporabe materialov in recikliranja za dekoracije, darila za rojstni dan, 

didaktične pripomočke ipd., spodbuja kreativnost. Otroci s pomočjo zgleda učijo, ločujejo, 

ustvarjajo in se z nami pogovarjajo. Otroci pa vplivajo tudi na ozaveščanje staršev, saj se 

slednji trudijo vključevati v vrtčevske projekte. 

 

Negativne izkušnje: 

Odpadke je potrebno do uporabe skladiščit in je posledično manj prostora za ostale 

predmete.  Nismo imeli možnosti obiskati zbirni center, ker so nam ukrepi proti epidemiji to 

preprečili. 

 

Predlogi za prihodnje leto: 

Radi bi izvedli delavnice s starši in izmenjevalnico rabljenih oblačil, obutve. Letos to ni bilo 

izvedljivo zaradi ukrepov proti epidemiji. Obiskali bi zbirni center. 

 

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI / PODNEBNE SPREMEMBE 

Živeti s podnebnimi spremembami 

Vodja aktivnosti: Mojca Gabrovšek (Vzgojitelj) 

 

Sodelujoči: 

Št. otrok/učencev/dijakov/študentov: 300 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 50 

 

Vsebina aktivnosti: 

Naloge in aktivnosti o vremenu načrtujemo, jih prilagodimo starostni skupini, zanimanju otrok 

in okolici našega vrtca: - Otroke vprašamo, kaj jih zanima. Ugotavljamo, kaj že vedo o 

vremenu/podnebnih spremembah in biotski raznovrstnosti, kje so izvedeli in kaj so počeli – v 

vrtcu, doma, na izletih. - Pripravimo jih na fotozapis vremenskih dogodkov po korakih: namen 

– priprava – izvedba – opazovanje – beleženje. - Fotozapis vremenskih dogodkov: 

pogovarjamo se z njimi, jih sprašujemo in ugotavljamo, kako zaznavajo vremenske situacije 

in kako jih zapišejo. - Predstavite jim vremenske pojave in vpliv na naravo in življenje, na 

primer: oblak, nevihta, toča, zemeljski plaz, vetrolom, poplava, plima in oseka, suša, 

snežinke. - Spoznavanje ekozgodbic o vremenu. - Izdelava eko-didaktične igre - Spomin o 

vremenskih pojavih.  

 

Cilji aktivnosti: 

- Otrokom omogočimo izkustveno učenje o vremenu, živalskih in rastlinskih vrstah z 

opazovalnimi in eksperimentalnimi dogodki. - Spodbujamo jih, da beležijo in rišejo svoja 

opažanja o vremenu, živalih in rastlinah in da se odzivajo na spremembe v naravi. - Skupaj 

gradimo spoštljiv in pozitiven odnos do narave in okolja.  

 

Pozitivne izkušnje: 
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Otrokom so vse vsebine na to temo privlačne in zelo radi aktivno sodelujejo pri opazovanju 

vremena, beleženju vremena v tabele, spoznavnju vremenskih pojavov, spoznavnju zgodbic, 

pesmic, didaktičnih iger, ustvarjanja likovnih izdelkov... na to temo. Zelo pozitivno so na njih 

vplivali risani poučni filmi in dokumentarni filmi, katerih vsebino in zanimivosti so prenašali 

tudi staršem. S starši so si nato tudi doma ogledali poučne dokumentarne filme in o njih 

govorili v vrtcu. Sami so prišli do idej, kako lažje živeti s podnebmimi spremembami. 

 

Negativne izkušnje: 

Ni bilo negativnih izkušenj. 

 

Predlogi za prihodnje leto: 

Ogledali bi si gledališko predstavo-Ta čudovita Zemlja, ki si je letos nismo mogli ogledati 

zaradi korone.  

 

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI / MOJ DOM – DEŽEVNIK OD BLIZU  

Deževnik od blizu 

Vodja aktivnosti: Mojca Gabrovšek (Vzgojitelj) 

 

Sodelujoči: 

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 300 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 50 

 

Vsebina aktivnosti: 

Vzgojitelji skupaj z otroki izberemo primerne aktivnosti glede na starostno skupino: -

opazovanje delov deževnika pod mikroskopom, -ekozgodbice o deževniku, -izdelava hotela 

za deževnike, - ustvarjanje na temo deževnika, - iskanje deževnikov v naravi. 

 

Cilji aktivnosti: 

Otroka usmerjamo s skrbno načrtovnimi etapnimi cilji in to s poudarkom na aktivnem 

dejavnem vključevanju otroka v dejavnost. Etapni cilji so: – spoznavanje okolja deževnika, – 

z natančnim opazovanjem deževnika ugotoviti njegove zunanje prepoznavne značilnosti, – 

spoznati vlogo in pomen deževnika pri mešanju in prezračevanju prsti, – razvijanje občutkov 

in spošljivega odnosa do živih organizmov in okolja, – pridobivanje temeljnih izkustev in 

znanj o naravi.  

 

Pozitivne izkušnje: 

Sam projekt je bil za otroke kot tudi za nas zelo zanimiv, Otrokom smo približali življenje 

deževnikov od blizu skozi različna področja dejavnosti. V samo spoznavanje smo vkljućili 

tudi starše, ki so z svojimi otroci doma naredili "hotele za deževnike" in jih nato prinesli 

pokazati v vrtec. Otroci, ki so se sprva bali prijeti deževnike,in jim je bilo to sprva"fuj", so 

kasneje ustvarili pozitiven stik z deževniki in ga prijeli. Naučili so se tudi pravilnega ravnanja 
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z njimi in spoznali, kako je pomemben za naš planet Zemljo. Vsi smo pridobili veliko novih 

pozitivnih izkušenj in znanj o njih. 

 

Negativne izkušnje: 

Pri samih dejavnostih ni bilo negativnih izkušenj. 

 

Predlogi za prihodnje leto: 

V naslednjem letu bomo na to temo zaigrali glasbeno dramatizacijo ali lutkovno predstavo.   

Sodelovali bi z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani. 

 

Trajnostna mobilnost 

Želeli smo prispevati k spreminjanju potovalnih navad vrtčevskih in osnovnošolskih otrok in 

njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in šol. Na 

ta način smo želeli prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok 

in s tem h krepitvi njihovega zdravja. 

 

Osnovni namen projekta Trajnostna mobilnost je ozavestiti otroke in njihove starše o 

pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. 

 

Trajnostna mobilnost je način življenja in prav je, da jo kot vrednoto predstavimo vsem 

otrokom in njihovim staršem, saj se naše navade oblikujejo že v najzgodnejšem otroštvu. 

 

Želeli smo prispevati k spreminjanju potovalnih navad vrtčevskih in osnovnošolskih otrok in 

njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in šol. Na 

ta način smo želeli prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok 

in s tem h krepitvi njihovega zdravja. 

 

Skupine, ki so sodelovale v projektu: Ježki, Kužki, Medvedi, Metuljčki, Miške, Petelinči, Sove, 

Veverice in Žabe. 

 

A Priloga 1       Jasmina Bunšek, koordinatorka 

Enostaven KARTOGRAFSKI PRIKAZ  
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Na občino smo se zaradi trenutnih omejitev, ki nam jih nalaga epidemija koronavirusa obrnili 

samo spletno. Štiri predloge smo podali na občino, enega pa na vodstvo vrtca. 

 

Predlogi na sliki podrobneje: 

1. Na cesti Ljubljanske brigade v smeri proti Celovškim dvorom, smo opazili, da na eni 

strani ni kolesarske steze. Ker veliko otrok našega vrtca prihaja iz te smeri, 
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predlagamo varnejšo ureditev kolesarske steze. Verjamemo, da bi to pripomoglo k 

pogostejši izbiri trajnostnega načina prihoda v vrtec. 

2. Na Obirski ulici med vrtcem in OŠ Hinka Smrekarja smo opazili, da ni zebre. Cesta je 

res bolj majhna, pa vendar menimo, da bi se pešci počutili varneje, če bi cesto prečkali 

po zebri. 

3. Na križišču med Obirsko in Česnikovo ulico smo opazili, da ni zebre, ko bi želeli 

cesto prečkati, da bi šli na igrišče. 

4. Med Litostrojsko in Goriško ulico je cesta, ki prekine obe in ju povezuje. Cesti sta 

opremljeni s pločniki, opazili pa smo, da iz pločnika na cesto ni klančin. Menimo, da 

to vzame voljo vsem, ki bi radi spodbudili otroke k vožnji s kolesi, poganjalci in 

skiroji, saj bi starše skrbelo, če bodo otroci varno prestopali ovire. Tudi otroke z 

vozički po takem tereni ni prijetno prevažati. 

5. Pred vrtcem je pri starejših otrocih (4-6-letnikih) zelo praktično parkirišče za kolesa za 

zaposlene, starše in otroke. Predlagamo, da se naredi parkirišče za kolesa, poganjalce 

in skiroje še na vhodu za otroke 2-3-letnikov. 2-3-letniki navadno že dobro hodijo, 

nimajo pa še take hitrosti, da bi starši imeli voljo z njimi dnevno prihajati v vrtec peš. 

Menimo, da otroci te starosti s poganjalci potujejo tako hitro, da bi starši gotovo z 

veseljem prihajali na trajnosten način. Menimo, da bi bilo tako parkirišče dobrodošla 

spodbuda staršem in otrokom.  

 

 

Priloga 2 

1– 2 NOVICI ZA NOVIČNIK  

Otroci in vzgojiteljice v vrtcu Najdihojca smo se na različne načine seznanjali s pomenom 

trajnostne mobilnosti. Otroci so bili navdušeni nad zgodbico in igro Belega zajčka. Večine 

otrok se je zgodba o belem zajčku, ki je postal siv, dotaknila. Vsi so si želeli, da bi zajčki bili 

spet čisti, zdravi in srečni. Večina staršev nas je pri tem podprla in so se po svojih močeh 

trudili, da bi vsaj za čas trajanja igre in lepljenja krogcev, v vrtec hodili na trajnosten način.  

Vse skupine so na sprehodih opazovala različna prevozna sredstva, avtobusne in železniške 

postaje. Veliko skupin je pripravilo kolesarske dneve. Otroci so se seznanili z varnostno 

opremo kolesa in opremo kolesarja ter se preizkusili v spretnosti vožnji s kolesom. 

Preko likovne dejavnosti je več skupin spoznavalo, da avtomobili v okolju puščajo sledi, ga 

onesnažujejo. Namesto čopičev so uporabili avtomobilčke, kateri so na papirju puščali sledi 

barve. Z dejavnostjo so nagovorili otroke, da smo vsi odgovorni za okolje, v katerem živimo.  

V skupini Petelinčki so naredili so tudi skupen avtobus, kamor so namesto oken nalepili kar 

risbice vseh - otrok in strokovnih delavk v naši skupini. V skupini Medvedi so naslikali svoje 

želje; na kakšen način si želijo prihajati v vrtec, če bi imeli možnost izbire. Večina otrok si 

želi v vrtec prihajati peš, ostali pa s kolesom. V Sovicah so izdelali tudi vlake iz odpadnih 

materialov – škatel in škatlic, tulcev, jih pobarvali in okrasili. Na sprehodu v gozdu so nabrali 

različne veje in vejice in po celi igralnici naredili tirnice. To je bilo za otroke še posebej 

zabavno. 

Otroci Sovic so opazovali promet v bližini vrtca. Vsak je dobil svojo tabelo v katero je 

zabeležil gostoto prometa. Nato so prešteli vse zabeleženo in se pogovarjali kakšni so bili 



 
 

55 
 

rezultati v posamezni vrstici. Ker smo opazovali v bližini glavne postaje Ljubljanskega 

potniškega prometa, so opazili kar nekaj avtobusov. Poglobili so se tudi v vlake, kakšne vrste 

vlakov obstajajo: avtovlaki, spalni vlaki, vlaki na katerih strežejo s hrano (za to so otroci sami 

podali zamisel) Ogledali so si različne tirnice, kako se tirnice premikajo, pogovarjali se kdo 

upravlja z vlakom in na kakšen način se vlak premika. 

V skupini Medvedi so se odpravili na deževni sprehod, s katerim so želeli otrokom ozavestiti, 

da lahko tudi v vrtec kljub dežju pridemo peš. S spremenjenimi potovalnimi navadami za 

določen čas je vsak posameznik prispeval k čistejšemu, bolj zdravemu okolju. 

 

Vrtec Najdihojca, Enota Biba, koordinatorka Jasmina Bunšek 

 

 

Priloga 3 

SLIKOVNA DOKAZILA/GRADIVA 

Avtor: Jasmina Bunšek 

Kdo: koordinatorki in udeleženci 

projekta Trajnostna mobilnost 

Kaj: spletni sestanek z udeleženci 

projekta Trajnostna mobilnost 

Kje: vsi doma, ker je bila karantena 

Kdaj: 25. 3. 2020 
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Avtor: Jasmina Bunšek 

Kdo: Koordinatorka na delu 

Kaj: Med procesom izdelave infrastrukturnih predlogov 

Kje: Na delovni mizi 

Kdaj: januar 2021 

 

Avtor: Jasmina Bunšek 

Kaj: Izsek neposredne 

okolice vrtca Najdihojca, 

enote Biba – Ljubeljska 16, 

Ljubljana 

Kdaj: januar 2021 
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Avtor: Jasmina Bunšek 

Kaj: Infrastrukturni predlogi za izboljšave v okolici vrtca Najdihojca, enote Biba, Ljubljana  



                                                                                                                                  

58 
 

Kdaj: januar 2021 

 

Avtor: Jasmina Bunšek 

Kaj: Infrastrukturni predlogi predstavljeni na oglasni deski skupine Sovice 

Kje: Vrtec NAjdihojca, enota Biba, v garderobi  

Kdaj: 1. 2. 2021 

 

Priloga 4: (SAMO)REFLEKSIJA 

Prvič sem se srečala z vlogo koordinatorke. Skupaj s koordinatorico Anico Demšar sva 

pomočnici ravnateljici vrtca poslali vabilo v posredovanje, v katerem sva povabili vse 

zainteresirane k sodelovanju v projektu Trajnostna mobilnost v vrtcu.Odzvalo se je 15 

vzgojiteljic. Nato sva s sokoordinatorko Anico razdelili vzgojiteljice v dve skupini. Kljub temu, 

da sva imeli vsaka določeno število vzgojiteljic, katera bi lahko vsaka po svoje koordinirala, 

sva se dogovorili za sodelovanje. Udeležili sva se izobraževanja za koordinatorje, ki je potekal 

spletno, 11. marca 2020 saj je potekalo ravno pred spomladanskim zaprtjem vrtcev. Situacija 

zaprtja vrtcev je puščala veliko odprtih vprašanj, ali bomo lahko izvajali projekt. Nihče ni vedel, 

kdaj se bodo vrtci spet odprli. 

Po pregledu gradiva smo ugotovili, da nekatere dejavnosti ne bodo združljive z aktualnimi 

zdravstvenimi priporočili, npr. vožnja z avtobusom in vlakom. Medtem, ko so bili vrtci zaprti 

sva s sokoordinatorko Anico organizirali dva spletna sestanka preko programa zoom. Na prvem 
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sestanku, ki je potekal 25.3.2020 sva predstavili naloge in vse podrobnosti projekta. Sestanka 

se je udeležilo 13 vzgojiteljic. Na omenjenem sestanku smo se dogovorili za drugo spletno 

srečanje, ki je potekalo 31.3.2020 za vse, ki so po pregledu prejetega gradiva imeli dodatna 

vprašanja.  

Sodelujoče vzgojiteljice so v prejšnjem šolskem letu delale z različno starimi otroki. Meseca 

maja so nekatere že izvedele, da v jeseni ne bodo več delale z istimi otroki. Te vzgojiteljice so 

se odločile za izvedbo vseh aktivnosti že pred koncem šolskega leta. Ostale so se glede na 

nekoliko manjši obisk vrtca v maju in zaradi prihajajočega poletja odločile za izvajanje aktivnsti 

v jeseni. Odločitev sva prepustili avtonimiji vzgojiteljic. Priporočali sva, da meritve na kakšen 

način kdo prihaja v vrtec izvajajo, ko je napoved pretežno lepe vrememnske napovedi.  

Tretje srečanje z vzgojiteljicami je potekalo 1.10.2020 v živo ob upoštevnju vseh veljavnih 

predpisov. Na tem sestanku smo šli skozi poročilo, zapis katerega nas je še vse čakal.  

Na srečanju smo se pogovarjali tudi o izzivih, ki jih izvajanje projekta prinaša. Vzgojiteljice so 

poročale, da se nekateri projekti (Varno v šolo, Ekologija) vsebinsko prekrivajo. Poročale so, 

da so nekatere zahteve do stašev, ki živijo tako daleč, da ne morejo v vrtec drugače kot z avtom, 

res zahtevne in zapletene. Zapletene, ker otroke postavlja v neenakovreden položaj. Nekaj 

vzgojiteljic je bilo sočutnih do staršev, saj so tudi same mame in so razmišljale, kako jim priti 

naproti. Nekatere so predlagale, da starši od drugod, ki ne morejo priti v vrtec drugače kot z 

avtom, parkiralo na bolj oddaljenem parkirnem mestu. Ena vzgojiteljica je delila izkušnjo, da 

se je ena mamica zahvalila za idejo, da parkira drugje, saj je tako našla krajšo pot do vrtca in 

celo enostavno dostopnejše parkirišče. Vzgojiteljice so pomislile na vse. Na položaj otroka v 

odnosu do skupine, do kolektivnega duha ipd, in vsaka po svoje se je avtonomno odločila, kako 

izvajati. Nekatere so za vsakega otroka predvidile enega majhnega zajčka, druge so se odločile 

za samo enega velikega, nekatere celo za oba. Na sestanku sem čutila, da so si nekatere 

vzgojiteljice precej vzele k srcu, ko so videle, da je le malo staršev spremenilo potovalne 

navade.   

Srečanje v živo je ponudilo zanimovo debato o infrastruktuinih rešitvah, ki jih je vsaka zase ali 

s svojo skupino otrok opazila. Glede na aktualno epidemijo nobena od skupin ni obiskala 

župana, smo pa sporočili odgovoronim vse, kar smo opazili. Sama sem ob pogovoru z neko 

mamico v projektu ugotovila, da se starši počutijo zafrustrirane, ker vidijo, da si otrok želi v 

vrtec na trajnostni način, da bi dobil nalepko, staršem pa se neznansko mudi. Ko je razdalja od 

doma do vrtca tako dolga, da peš vzame nekaj dragocenega časa je smiselno otroka posaditi na 

poganjalec ali kolo in tako dobimo nekakšno srednjo pot. To še posebej velja za otroke 

dvedotriletnikov, ki pogosto še ne hodijo hitro. V našem vrtcu ugotavljam, da ti otroci 

potrebujejo spodbudo za gibanje, potrebujejo parkirišče za poganjalce na delu vrtca za mlajše 

otroke.  

Večina vzgojiteljic je poslalo prispevke za novičnik. Ena vzgojiteljica je izrecno prosila, da 

sama napiše celo novičko. Prav preko prispevkov vzgojiteljic sem sama začutila, koliko zelo 

kavalitetnih dejavnosti in vsebin se je odvilo in koliko dobrega so bili deležni otroci. 
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Priloga 5: (SAMO)EVALVACIJA  

Projektna naloga trajnostne mobilnosti je zelo kvaliteten projekt. Pripravljen je zelo skrbno in 

natančno. Navodila so se mi zdela na prvi pogled zapletena, v resnici pa je vse pregledno in 

dovolj preprosto, da se da slediti. Zelo dobrodošli so bili predlogi dejavnost. Pretok informacij 

med nami in organizatorjem je bil korekten. Kot koordinatorka nisem imela možnosti bolj 

začutiti starševsko-skupinske dinamike, še posebej v času koronavirusa, ko smo vsi morali 

omejevati stike. Ko sem pregledovala dejavnosti skupin sem res uživala, otroci so bili deležni 

res kvalitetnih vsebin. Vzgojiteljice so zelo različno vzpostavljale stik z mano, ene pogosto, ene 

sploh ne. Ves čas sem in sva (z Anico Demšar, drugo sokoordinatorko) poudarjali, da naj 

vprašajo, če česa ne vedo. Na začetku sem se počutila malce izgubljeno, saj se še nikoli doslej 

nisem znašla v vlogi koordinatorke. Razmišljam, da bi mi bilo lažje koordinirati, če bi naloge 

izvajala tudi kot vzgojiteljica. Za to se sicer nisem odločila, ker sem trenutno vzgojiteljica 

otrokom prvega starostnega obdobja. Sem pa zelo vesela, da sva bili koordinatorki dve, da sva 

druga drugo opominjali, spodbujali, se popravljali itd ipd.   

Dve vzgojiteljici sta se tekom projekta odločili, da ne bosta pisali poročila. Povedali sta, da sta 

uživali v dejavnostih, ki so bile namenjene otrokom, pisanje poročila, pa ju je čisto odvrnilo. 

Menim, da je zahteva po poročilu primerna, odločitev sem prepustila vzgojiteljicam. Skušala 

sem ju nagovoriti, da vztrajata do konca, pa nekako nista bili za to. 

Vzgojiteljice so poročale o težavah z izpolnjevanjem ankete pred in po dejavnosti. 

Predvidevam, da to ne bi bila težava, če bi se projekt začel s predstavitvijo na prvem 

roditeljskem sestanku in hkrati izpolnjevanjem ankete, drugič pa na zaključnem roditeljskem 

sestanku s ponovnim izpolnjevanjem ankete. Na sredi leta loviti starše, da so izpolnili ankete je 

bil zagotovo manj uspešno, kot bi lahko bilo.  

Zelo zanimivo se mi je zdelo, da so se nekatere vzgojiteljice odločale za izključno  izvajanje 

enotedenskega trajnostnega prihajanja v vrtec, redke pa so celo podaljšale čas izvajanja do treh 

tednov. Ko zdaj gledam za nazaj se mi zdi, da je potrebno veliko navdušenja najprej prenesti 

na vzgojiteljice, da steče navdušenje še do otrok in njihovih staršev. Z zdajšnjimi izkušnjami bi 

temu na začetku namenila več poudarka. 

Moje predlog je, da se projekt ponudi 2-3-letnikom, s posebnim poudarkom uporabe 

poganjalca. To je starost otroka, pri kateri vzgojiteljice nemočno opazujemo kako jih starši 

prenašajo v naročju ali prevažajo v vozičku, medtem, ko v vrtcu praktično brez težav hodijo na 

sprehodih. V zimskih mesecih se  pogosto dogaja, da ti otroci niso zunaj po tem, ko pridejo iz 

vrtca, saj je hitro tema in še takrat so prepogosto v vozičku. Verjamem, da gre pogosto preprosto 

za to, da starši pozabijo, da njihov otrok hitro raste in ne sledijo njegovih sposobnostim. 

Spodbude vzgojiteljic pa sprejemajo zelo različno, nekateri hvaležnostjo, nekateri pa užaljeno. 

Priprava infrastrukturnih predlogov je bilo zanimiv početje. Na ta del bi se sedaj pripravila čisto 

drugače, kot sem se tega sicer lotila. Lotila sem se tako, da sem vzgojiteljicam povedala, da 

bomo skupaj pripravili infrastrukturne predloge, ter da jih vabim, da mi sporočijo, če opazijo 

kaj, kar bi bilo fino predlagati, da se izboljša. Nekaj vzgojiteljic se je res odzvalo, vendar smo 

na ta način premalo aktivno vključili starše. Tako bi starši bolj doumeli pomen projekta, ki ga 

izvajamo. Izvedba predlogov sem tudi časovno izvedla skoraj na koncu projekta, sedaj bi to 

naredila drugače. Če bi se zdaj lotila tega še enkrat, bi vsem sodelujočim vzgojiteljicam dala 

naprintan zemljevid okolice vrtca, da ga obesijo na oglasno desko z vabilom staršem, da 
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sporočijo še oni, če so opazili kaj, kar jih moti iz infrastrukturnega vidika. S tem bi dosegli bolj 

aktivno sodelovanje staršev z vrtcem. Prepričana sem, da bi jih to spodbudilo k bolj 

angažiranemu sodelovanju v projektu. 

 

B Priloga 1           Ani Fajdiga 

1 – 2 NOVICI ZA NOVIČNIK  – priložite tekst. 

TRAJNOSTNA MOBILNOST V SKUPINI VEVERICE, VRTEC NAJDIHOJCA, ENOTA 

BIBA 

V skupini Veverice smo projekt Trajnostna mobilnost izvajali štirinajst dni, vendar pa 

so nas pogovori in dejavnosti močno povlekle in ga še vedno nadaljujemo. Najprej sva 

vzgojiteljici projekt predstavili na roditeljskem sestanku in razdelili ankete.  Tako sva 

starše seznanili, da s projektom želimo spodbujati prihajanje otrok in staršev v vrtec s 

kolesom, peš, skirojem in tako prispevati k zmanjševanju okoljskih obremenitev ter 

spodbujati gibanje otrok in posledično prispevati h krepitvi otrokovega zdravja. 

V skupino se je prikradel žalosten zajček, ki je otrokom povedal, zakaj je siv in da bi z 

njihovo pomočjo ponovno rad postal bel. Otroci so mu obljubili, da mu bodo res 

pomagali, zato so doma starše spodbujali, da v vrtec prihajajo peš ali s kolesom ali s 

skirojem,… Zajčka smo tudi likovno upodobili in se spraševali, le kakšen bo postal čez 

štirinajst dni. Dogovorili smo se, da ga takrat ponovno upodobimo. 

 

 

 

 

 

 

Spraševali smo se ali je zrak v naši sobi bolj čist, kakor zunaj, zato smo uporabili dve 

beli krpici, ki smo ju najprej tipali in  vonjali. Ugotovili smo, da sta obe mehki, kakor 

zajčji kožušček, kakor ovčka, da sta krpici dišeči in mehki kakor mucke, da sta krpici 

sveži in čisti. Eno krpico smo obesili na vrtčevsko igrišče, drugo pa smo obesili v našo 

sobo.  Ugotavljali smo, kakšni bosta postali. Rekli so, da bo zunanja postala črna, da 

bo vsak dan spreminjala barve, modra, mavrična, če o sonce in nato dež, če bo strela, 

se bo krpica strgala, siva, umazana, eden je rekel, da bo ostala bela, notranja bo pa 

čista, lepa snežno bela, umazana,… Krpice smo dnevno opazovali. Ves čas sta bili 

beli. Po štirinajstih dneh poskusa, ko smo krpici primerjali,  smo ugotovili, da sta obe 

krpici beli. Opazili smo, da je tista, ki je bila notri še vedno mehka, dišeča, tista krpica, 

ki pa je bila izpostavljena naravnim pojavom, pa je bila trda in »smrdeča«. Naše 

ugotovitve so bile, da je zrak čist, lep, vendar »smrdi«. 
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Zajček jim je pripravil tudi skriti zaklad (kresničke), ki smo ga z veseljem iskali in 

katerega so se otroci zelo razveselili. Ob tem smo se pogovorili o pravilni uporabi 

kresničk. Ker so otroci doma povedali, zakaj se kresničke uporabljajo, je kar nekaj 

otrok  naslednji dan imelo na svojih jaknah navezano kresničko. Zajčka smo s kredami 

upodobili tudi kot kresničko, ki nas ponoči osvetljuje. Zajček pa je z uporabo nalepk in 

zdravega prihoda otrok v vrtec postajal vedno bolj bel, česar so se otroci zelo veselili.  

 

 

 

 

 

 

 

Za tri  dni je zajček otrokom pripravil presenečenje s pomočjo staršev (vsi otroci so 
se s kolesi pripeljali v vrtec). Tako smo izvedli tridnevno  kolesarjenje, kjer smo 
razvijali koordinacijo oz. skladnost gibanja, ravnotežje, premagovali strah pred vožnjo 
s kolesom, spoznavali kolo in kolesarsko opremo, prometne znake, prometna pravila, 
prometno varnost, odpeljali poligon ( slalom med ovirami, vožnja po črti, varno 
ustavljanje pred semaforjem, vožnja skozi ožino,...) in na koncu naše vtise še likovno 
upodobili. Obenem pa smo se naučili pesmice Kolesarska (Mira Voglar). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na koncu projekta je  v skupino priskakljal veseli zajček, se pohvalil, kako očiščen in 

bel kožušček ima ter otrokom povedal, kako zelo je ponosen na njih, ker so se ga tako 

trudili očistiti. Zahvalil se jim je in povedal, da se jim tudi živali v gozdu močno 

zahvaljujejo, ker so očistili zrak in da upajo, da bodo tudi v prihodnje v vrtec prihajali 
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peš, s kolesom ali s skirojem. Nazadnje pa jih je še vse povabil, da večkrat obiščejo 

gozd in opazujejo, če bo kje izza debla kukal hvaležni zajček ali kakšna druga žival. 

 

Vrtec Najdihojca, enota Biba, skupina Veverice 

Zapisala vzgojiteljica: Ani Fajdiga 

Priloga 2 

Delo s starši  

Pred začetkom izvajanja projekta, sva s sodelavko, na roditeljskem sestanku, razdelili 

ankete in starše seznanili s celotnim projektom. Starše, ki niso doma v bližini vrtca, je 

najbolj skrbelo izvajanje, ker se vsakodnevno pripeljejo z avtomobilom, zato sem jih 

pomirila in jim rekla, da lahko parkirajo pri šoli in se peš odpravijo do vrtca. Anketo so 

nekateri izpolnili kar na roditeljskem sestanku, drugi, pa so anketo odnesli domov, tretji, 

ki pa se sestanka niso udeležili, sem jim pripravila zgibanko in anketo z navodilom, da 

si sami o projektu preberejo. Nato sem jih o poteku projekta obveščala tudi po 

elektronski pošti in jih prosila za kakšno malenkost ( da se na poti v vrtec pogovarjajo 

o prometnih znakih, pravilih in varnosti, da opazujejo prometne znake in se o njih 

pogovarjajo,…). Starši so prišli zjutraj v vrtec in takoj poročali, da so npr. prišli peš, s 

kolesom, na kolesu,…Tudi, ko so prišli v vrtec, so povedali, kako bodo odšli domov, 

ne da bi jih sploh vprašala. Na koncu projekta sem jim razdelila ankete, ki pa so jih 

vrnili vsi, razen enega starša.  

 

Priloga 3 - neobvezno 

Pomoč pri pripravi enostavnega KARTOGRAFSKEGA PRIKAZA PISNEGA PREDLOGA  

- Nedavno so nam naredili super krožno križišče pred vrtcem, da starši lažje 

pripeljejo otroke v vrtec in je več prostora za pešce in kolesarje 

- Vrtec je tudi naredil prostor za kolesa, kjer otroci lahko puščajo svoje skiroje in 

kolesa 

- Manjka prehod za pešce in pločnik, med Obirska ulica in Česnikova ulica za na 

otroško igrišče 
Priloga 4 

Kratek opis vsaj dveh dodatnih vsebin/aktivnosti 

Staršem so bili najbolj všeč trije kolesarski dnevi , ki smo jih izvedli v sklopu projekta. 

Izvedli smo ga na vrtčevskem igrišču, na asfaltirani površini. Starši so z veseljem 

sodelovali, vsi otroci so imeli popolno kolesarsko opremo. Za to se moramo zahvaliti 

staršem. Večina otrok je v vrtec prišla s kolesom, vendar pa so tudi starši, ki niso iz 

Ljubljane z veseljem sodelovali in parkirali malce dlje stran od vrtca, da so otroci 

vseeno lahko prekolesarili v vrtec. Sodelovalo je 21 otrok. 
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Tudi skriti zaklad, kjer smo iskali kresničke in se o njih pogovarjali (zakaj jih imamo, 

kako in kje jih uporabljamo,…), je požel veliko pozitivnih odzivov staršev. Pa tudi otroci 

so povedali, da so navezali kresničke na bunde, kolesa, skiroje, dežnik,… Otrokom se 

je zdela likovna dejavnost ( kako izgleda kresnička ponoči) s šablono zajčka in kredo 

na črni površini, zelo zanimiva. Povedali so, da se kresnička ponoči res tako sveti.  

Največji odziv staršev je bil zjutraj, ob prihodu otrok, saj so z veseljem povedali, kako 

so prišli v vrtec, da so imeli težave z otrokom, ker je padal dež in so šli z avtomobilom, 

da je želela deklica priti s kolesom, ko je najbolj padal dež,… 

  

Priloga 5 

SLIKOVNA DOKAZILA/GRADIVA 

PROJEKT TRAJNOSTNA MOBILNOST V SKUPINI VEVERICE od 21. 9. – 2.10. 2020 

 

 

Avtor: Ani Fajdiga     Avtor: Ani Fajdiga  

Zajček je prišel v skupino Veverice.  Ozaveščanje staršev. 

 

 

 

Avtor: Ani Fajdiga  

 

 

 

Avtor: Ani Fajdiga        Avtor: Ani Fajdiga   Ani Fajdiga:  

Umazani zajček.       Očiščeni zajček   Vsakodnevno čiščenje zajčka 
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Avtor: Ani Fajdiga      Avtor: Ani Fajdiga 

14-dnevni poskus: Ali je zrak bolj umazan zunaj ali znotraj?  Zrak je čist in lep, vendar »smrdi«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor: Ani Fajdiga 

3-dnevno kolesarjenje, kjer smo razvijali koordinacijo oz. skladnost gibanja, ravnotežje, premagovali strah pred vožnjo s kolesom, 

spoznavali kolo in kolesarsko opremo, prometne znake, prometna pravila, prometno varnost,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor; Ani Fajdiga      Avtor: Ani Fajdiga  

Risanje kresničke              Voznik nas s kresničko ponoči veliko prej opazi. 
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Priloga 6 

(SAMO)REFLEKSIJA 

Projekt Trajnostno mobilnost sta nam koordinatorki odlično predstavili, tako, da mi ni 

bilo popolnoma nič težko načrtovati dejavnosti. Tudi sam projekt je zasnovan zelo 

jasno in enostavno, da ni bilo večjih dilem okoli izvajanja. 

Projekt Trajnostna mobilnost smo v naši skupini izvajali štirinajst dni, vendar pa zajčka 

še vedno belimo in otroci komaj čakajo, ko pridejo v vrtec, da nalepijo nalepko in še 

malo očistijo zajčka. Najprej sva vzgojiteljici projekt predstavili na roditeljskem 

sestanku in razdelili ankete, kar je bila super ideja, saj sva zajeli naenkrat največ 

staršev, po drugi strani, pa sva jim dovolili tudi, da ankete izpolnijo doma. To se je 

izkazalo za slabo, saj tako nisva dobili nazaj vseh izpolnjenih anket. Starše sva 

seznanili, da s projektom želimo spodbujati prihajanje otrok in staršev v vrtec s 

kolesom, peš, skirojem in tako prispevati k zmanjševanju okoljskih obremenitev ter 

spodbujati gibanje otrok in posledično prispevati h krepitvi otrokovega zdravja. 

Staršem se je zdel projekt zelo dober, vendar pa so se pojavile skrbi tistih staršev, ki 

niso bili doma v bližini vrtca. Skrbelo jih je izvajanje projekta in žalost otroka, ker se 

vsakodnevno pripeljejo z avtomobilom, zato sem jih pomirila in jim rekla, da lahko 

parkirajo pri šoli in se peš odpravijo do vrtca. To se je izkazalo za dobro idejo, saj so 

bili starši zadovoljni in so redno parkirali pri šoli in tako z otrokom skupaj belili zajčka. 

Naj ob tej priliki napišem, da smo belili samo enega velikega zajčka, saj sem bila 

mnenja, da bi bili otroci ( tistih staršev, ki se tudi drugače ne zanimajo za delo v vrtcu) 

prikrajšani za pozitivno izkušnjo ob projektu. Vsako jutro smo se v jutranjem krogu 

pogovarjali o prihodih in projektu, zato menim, da bi lahko otroci doživljali stisko, ker 

nikoli niso prišli v vrtec peš, s kolesom ali skirojem. Izkazalo se je, da dva starša otrok 

res nista sledila projektu, kljub temu, da sem jima ga še posebej omenila in je bilo 

beljenje samo enega zajčka v tem trenutku res prava odločitev.  

Začetek projekta z otroki v skupini je potekal tako, da se je v skupino prikradel žalosten 

zajček (izrezan iz papirja in tisti, ki smo ga kasneje belili), ki je otrokom povedal, zakaj 

je siv in da bi z njihovo pomočjo ponovno rad postal bel. Otroci so pripoved zavzeto 

poslušali, saj so mu zastavljali ogromno vprašanj ( kje je doma, ali ga lahko obiščejo, 

zakaj je žalosten, koliko je star, kje ima mamico,…). Zajček se jim je res usedel v srce 

in so z njim sočustvovali. Led je bil prebit in otroci so kar sami starše opominjali, da 

morajo iti peš, da zajčka očistijo. To so starši tudi sami povedali. Zelo lepo je bilo 

opazovati sodelovanje otrok in staršev, saj so starši za velike sijoče očke, želeli narediti 

vse. Otroci so vsakodnevno spraševali in se pogovarjali o zajčku in njegovi zgodbi. 

Med prosto igro sem celo opazila, da so se igrali tako, da so zajčka oponašali in se 

poleg igrali z avtomobili. Tu bi lahko razvijali igro tudi tako, da bi skupaj z otroki naredili 

predstavo. Najverjetneje, jo do konca leta tudi bomo. Mogoče celo za zaključek leta.  

Zajčka smo tudi likovno upodobili, predvsem, sem jih spodbodla, da pogledajo, kakšen 

je, kakšne barve je,…S tem sem jim želela pokazati razliko med umazanim in belim 

zajčkom, ki smo ga upodobili na koncu projekta in opazovali razlike. Razstava obeh 
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zajčkov na hodniku, je bila zelo dobra odločitev, saj so radi staršem pripovedovali, kako 

so pomagali, da je umazani zajček postal bel.  

Spraševali smo se tudi ali je zrak v naši sobi bolj čist, kakor zunaj, zato smo uporabili 

dve beli krpici, ki smo ju najprej tipali in  vonjali. Ugotovili smo, da sta obe mehki, kakor 

zajčji kožušček, kakor ovčka, da sta krpici dišeči in mehki kakor mucke, da sta krpici 

sveži in čisti. Eno krpico smo obesili na vrtčevsko igrišče, drugo pa smo obesili v našo 

sobo.  Ugotavljali smo, kakšni bosta postali. Rekli so, da bo zunanja postala črna, da 

bo vsak dan spreminjala barve, modra, mavrična, če o sonce in nato dež, če bo strela, 

se bo krpica strgala, siva, umazana, eden je rekel, da bo ostala bela, notranja bo pa 

čista, lepa snežno bela, umazana,… Krpice smo dnevno opazovali. Ves čas sta bili 

beli. Otroci so bili zelo razočarani ( in z njimi tudi jaz, saj sem menila, da bo postala 

vsaj siva), ker krpica ni spreminjala barv. Po štirinajstih dneh poskusa, ko smo krpici 

primerjali,  smo ugotovili, da sta obe krpici beli. Opazili smo, da je tista, ki je bila notri 

še vedno mehka, dišeča, tista krpica, ki pa je bila izpostavljena naravnim zunanjim 

pojavom in zraku, pa je bila trda in »smrdeča«. Naše ugotovitve so bile, da je zrak čist, 

lep, vendar »smrdi«. 

Zelo dobrodošle so bila tudi darilca za otroke (kresničke), saj je bila to za otroke 

dodatna motivacija. Presenečena sem bila, da večina otrok za kresničke še ni slišala 

oz. niso vedeli za kaj se uporabljajo. To je bila krasna priložnost, da smo se pogovorili 

o uporabi kresničk. Ker so otroci doma povedali, zakaj se kresničke uporabljajo, je kar 

nekaj otrok  naslednji dan imelo na svojih jaknah navezano kresničko.  

Za tri  dni je zajček otrokom pripravil presenečenje s pomočjo staršev (vsi otroci so se 

s kolesi pripeljali v vrtec). Tako smo izvedli tridnevno  kolesarjenje, kjer smo razvijali 

koordinacijo oz. skladnost gibanja, ravnotežje, premagovali strah pred vožnjo s 

kolesom, spoznavali kolo in kolesarsko opremo, prometne znake, prometna pravila, 

prometno varnost, odpeljali poligon ( slalom med ovirami, vožnja po črti, varno 

ustavljanje pred semaforjem, vožnja skozi ožino,...). Zelo neprijetno sem bila 

presenečena, koliko predšolskih otrok v skupini uporablja pomožne koleščke, saj sem 

sama mnenja, da iz »poganjalčka«, otrok takoj »skoči« na kolo brez pomožnih koles. 

O tem sem se ob odhodu pogovorila tudi s starš otrok, ki so pomožna kolesa 

uporabljali. Opazila sem, da ni problem v otrocih, ampak v starših, ki si ne vzamejo 

nekaj časa in otroku pomagajo pri vožnji, saj sva s kolegico v treh dneh na kolesarjenju,  

enega otroka skoraj naučili voziti brez pomožnih koles, tako, da se je že peljal okoli 

deset metrov sam. 

 

Priloga 7 

(SAMO)EVALVACIJA  

Za projekt Trajnostna mobilnost sem izvedela od sodelavke, ki me je vprašala, če bi 

se projektu pridružila. Najprej sem jo vprašala, kakšna je vsebina in  kako projekt 

poteka. Razložila mi je celoten projekt, obenem pa me tudi povabila na sestanek, kjer 

nam je bil celoten projekt zelo natančno predstavljen. Ker so mi teme, ki se nanašajo 

na prihodnost našega planeta zelo dobrodošle, mi je celoten projekt predstavljal izziv 
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na način, kako naj ga čim bolje predstavim staršem, da bodo rezultati čim boljši. Ker 

vem, da so otroci tisti, ki bodo najbolj prepričljivi pri svojih starših, sem veliko stavila 

prav na njih. Projekt sem staršem sicer natančno predstavila, vendar pa sem se 

pripravila, da ga otrokom čimbolj približam, saj menim, da če je otrokom nekaj všeč, s 

svojim navdušenjem le-to pokažejo in na ta način lahko vplivajo na starše. Menim, da 

imajo starši svoje navade že zakoreninjene, kar kažejo tudi rezultati igre Beli zajček in 

da se poslužujejo prevoznih sredstev tako, da se jim sklada z rutino in obveznostmi 

ostalih družinskih članov, ker je najhitreje in ker je pot predolga za peš hojo in 

kolesarjenje, prav zato menim, da dolgoročni cilj ne bo dosežen, mogoče smo s tem 

projektom ponudili neke možnosti o katerih bodo razmišljali. Menim pa tudi, da so starši  

za čas trajanja igre, torej kratkoročni cilj igre, spremenili svoje navade in se potrudili 

priti v vrtec čim večkrat peš ali s kolesom. Menim tudi, da bi se bolj posluževali tudi 

javnega prometa, če ne bi bilo omejitev zaradi koronavirusa.  

Sama sem bila projekta vesela in sem  dejavnosti z veseljem opravljala. Kratkoročni 

rezultati so se mi zdeli zelo uspešni, saj se je večina staršev resnično trudila pobeliti 

zajčka. Dolgoročni rezultati pa mi niso najbolj všeč, vendar menim, da je potrebno 

ozaveščanje pričeti pri najmlajših, kjer s pogovorom vplivamo na podzavest, ki kasneje 

lahko vpliva na zavestne odločitve odrasle osebe. Tudi sodelavka je rada sodelovala 

pri vseh dejavnostih in načrtovanju. Otrokom se je Beli zajček zelo priljubil. Ob 

opravljanju dejavnosti so vsi radi z veseljem sodelovali in tudi sami opominjali na 

nalepke ter spraševali, kdaj bomo lepili. Vesela sem bila tudi povratnih informacij 

staršev, ki so nam povedali, kaj vse jim otroci doma pripovedujejo o projektu. Tudi 

starši v večini so sodelovali, ko sem jim po mailu pošiljala naloge, da naj z otrokom 

opazujejo cesto, prometne znake, skupaj ocenjujejo varnost poti,…, kar smo v 

jutranjem krogu z otroki tudi prediskutirali.  

Zelo zanimivi so bili tudi nenačrtovani rezultati, kjer sem opazila, da kar nekaj 

predšolskih otrok vozi kolo s pomožnimi koleščki, saj sama menim, da sedaj, ko imamo 

»poganjalčke« za otroke, le-ti sedejo na kolo in se peljejo brez pomožnih koles. O tem 

sem se pogovorila tudi s starši, ki pa mi niso dali zadovoljivih odgovorov, saj večina 

otrok potrebuje le nekaj podpore staršev in s kolesom hitro speljejo sami (seveda ob 

vseh pogojih, ki jih za pravilno kolesarjenje potrebujemo – prava velikost kolesa, 

pomoč starša, varna in ravna podlaga,…).  

Za v bodoče, bi bilo potrebnih več projektov usmerjenih  v izboljšanje prihodnosti 

našega planeta, kjer se delo vrtca povezuje z delom v šolah. Saj le z dolgoročno 

ozaveščenostjo in svojim zgledom pri otrocih lahko dosežemo kasnejše spremembe 

in vrednote, ki jih bodo naši zanamci cenili in spoštovali.  

 

C Priloga 1         Anastassia Felini Brstilo 

1 – 2 NOVICI ZA NOVIČNIK   

V Petelinčkih (Biba, Najdihojca, Ljubljana) smo se v septembru in oktobru pogovarjali o javnem 

potniškem prometu - o vlaku, avtobusu in letalu. 

Otrokom sem narisala letala, ki so jih pobarvali.  
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Avtobus smo si ogledali na sprehodu - v bližini vrtca imamo LPP postajališče 3 in 18. Čez cesto pa smo 

videli tudi "garaže" avtobusov. 

Otroke sem vprašala, če so se z avtobusom že peljali. Nekateri so navdušeno pritrdili, drugi ne. 

Otrokom sem ponudila pobarvanke avtobusa in vsak se je potrudil po svoje. Naredili pa smo tudi naš 

skupen avtobus, kamor smo namesto oken nalepili kar risbice vseh - otrok in strokovnih delavk v naši 

skupini. 

Pogledali smo dva posnetka na youtube kanalu - posnetek Železniške postaje Ljubljana in posnetek 

vožnje z vlakom. 

Na sprehod smo se usmerili proti železniški progi. Pomahali smo vlaku in si od bliže pogledali tračnice. 

Naslednja dva dneva pa so otroci železnico naredili tudi v igralnici. Lesene sladoledne palčke (tračnice) 

so nalepili na zelen šeleshamer (travo). Anastassia in Kaja sva iz papirja izrezali lokomotivo in vagone, 

na okna pa bomo nalepili še naše fotografije. 

 

 

Priloga 2 

Delo s starši  

Projekt Beli zajček sem staršem predstavila kot del letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20 na 

prvem roditeljskem sestanku v septembru 2019. Ker so bili v začetku šolskega leta otroci še zelo majhni 

(imam skupino 1 - 3), sem že na začetku načrtovala dejavnosti za drugo polovico šolskega leta in to 

staršem tudi povedala. Pred začetkom igre Beli zajček sem na oglasno desko pripela obvestilo o 

izvajanju igre Beli zajček, staršem pa sem ob prihodu oz. odhodu povedala, kdaj začnemo s to igro in 

jim izročila anketni vprašalnik. Prav tako sem jim poslala obvestilo in pravila igre po e-pošti. V živo so 

se pred začetkom igre odzvali z odobravanjem, po e-pošti pa odziva ni bilo. Glede anketnih vprašalnikov 

sem jih morala kar večkrat spomniti, da so mi jih prinesli nazaj. Med samo igro sem imela občutek, da 

sodelujejo samo nekateri (redki). Nekateri starši so me včasih kar izignorirali, ko sem zjutraj vprašala, 

kako so prišli. Takoj, ko sem začela govoriti so nahitro pomahali otroku in odšli. Tekom igre Beli zajček 

smo se z otroki veliko pogovarjali o prevoznih sredstvih, kako so prišli v vrtec, ... S starši pa mi je bilo 

zaradi neodziva nekaterih kar precej nelagodno. Odločila sem se stvar vzeti neosebno in pač 

nadaljevati, kot da je vse v redu. Ob koncu igre Beli zajček sem otrokom dala vsakemu svojega zajčka z 

belimi pikicami in kresničko, staršem pa drugi anketni vprašalnik. Zahvalila sem se jim za sodelovanje 

in jim sporočila, da smo z igro končali. Tokrat sem jih prosila, da vprašalnik izpolnijo kar na vratih. Kljub 

temu so nekateri hoteli vprašalnik odnesti domov in so ga vrnili po nekajkratnih prošnjah. Presenečena 

sem bila, ko so se še po končani igri večkrat ob prihodu pohvalili, da so prišli peš - tudi tisti, za katere 

se je zdelo, da me kar izignorirajo in so sicer vedno prihajali z avtomobilom. 

Z dejavnostmi smo zaradi poletnih odsotnosti nadaljevali v začetku šolskega leta 2020/21. Nekako sem 

spregledala, da se projekt končuje že prej, zato sem staršem napovedala igro Beli zajček tudi spomladi 

2021. Ne glede na konec projekta, se bomo igro šli tudi v tem šolskem letu. O dejavnostih v jeseni 2020 

staršev nisem posebej obveščala (le preko tedenskih skic dogajanja v oddelku, ki jih vedno obešam na 

oglasno desko). 
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Priloga 4 

Kratek opis vsaj dveh dodatnih vsebin/aktivnosti 

V skupini vedno veliko pojem in v okviru projekta Beli zajček še posebej večkrat zapojem pesmice: Z 

avtobusom k teti (J. Bitenc), Vlak (M. Voglar) in Jaz imam kolo (M. Voglar). Otroci pa seveda pripevajo. 

Z otroki smo se konec septembra in v oktobru pogovarjali o vožnji z vlakom in avtobusom. Vprašala 

sem jih, kdo se je že peljal z avtobusom, kdo z vlakom. Večinoma so navdušeno pritrjevali, vsi pa se še 

niso peljali. Povedali so tudi, s kom se običajno peljejo z avtobusom. Na sprehodu smo šli do bližnje 

postaje za vlak (Lj. Litostroj) in do postajališča Lpp 3 in 18.  

Vsak dan gremo na sprehod in na ta način skrbimo za zdrav način življenja. Otroci so se na vsakodnevni 

sprehod tako navadili, da so po razglašeni epidemiji (oktober 2020), ko nam je vodstvo vrtca 

prepovedalo zapuščanje vrtčevskih površin, vsak dan v času, ki je bil prej namenjen sprehodu, 

spraševali: "A gremo hodit?" "Ja, gremo hodit, gremo hodit", so me nagovarjali in niso hoteli razumeti, 

da ne smemo. 

Iz papirja sva s Kajo naredili avtobus in narisali okna. Otrokom sva dali papirčke, na katere so narisali 

vsak svojo risbico. Tudi midve sva narisali risbici, nato pa smo vse risbice na lepili na mesta, kjer so bila 

narisana okna. 

Otroci so pobarvali vsak svo avtobus, letalo in vlak. 

Z barvnim papirjem in sladolednimi palčkami smo naredili železnico. palčke so nalepili otroci, vlak pa 

midve s Kajo. Na okna vlaka sva nalepili slike vseh otrok v skupini. Otroci si vlak pogosto ogledujejo, se 

poigrajo, da vozijo vlak (igračo) po tračnicah, s prstki prijemajo tračnice, ... 
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Priloga 5 

SLIKOVNA DOKAZILA/GRADIVA 

               
Kaj: Zajčki čakajo na začetek igre Beli zajček  Kaj: Zajčki čakajo na začetek igre Beli zajček 

Kje: Igralnica - Zajčki nalepljeni na omari  Kje: Igralnica - Zajčki nalepljeni na omari 

Kdaj: junij 2020      Kdaj: junij 2020 

Avtor fotografije: Anastassia Felini Brstilo  Avtor fotografije: Anastassia Felini Brstilo 

         

Kaj: Zajčki z belimi pikicami   Kaj: Zajčki z belimi pikicami    

Kje: Igralnica - Zajčki nalepljeni na omari Kje: Igralnica - Zajčki nalepljeni na omari 
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Kdaj: Po končani igri Beli zajček, junij 2020 Kdaj: Po končani igri Beli zajček, junij 2020 

Avtor fotografije: Anastassia Felini Brstilo Avtor fotografije: Anastassia Felini Brstilo 

 

 
Kaj: avtobus z risbicami vseh otrok v skupini 

Kje: Igralnica 

Kdaj: September 2020 

Avtor fotografije: Anastassia Felini Brstilo  

        
Kaj: Proces izdelave železnice   Kaj: Pobarvanke avtobusa in letala  

Kje: Igralnica     Kje: Igralnica 

Kdaj: Oktober 2020    Kdaj: Oktober 2020 

Avtor fotografije: Anastassia Felini Brstilo  Avtor fotografije: Anastassia Felini Brstilo  

 

 
Kaj: Železnica in vlak na steni 
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Kje: Igralnica 

Kdaj: Oktober 2020 

Avtor fotografije: Anastassia Felini Brstilo  

 

 
Kaj: Otroci si ogledujejo obraze na vlaku 

Kje: Igralnica 

Kdaj: Oktober 2020 

Avtor fotografije: Anastassia Felini Brstilo  

 

 
Kaj: Igra z vlakom 

Kje: Igralnica 

Kdaj: Oktober 2020 

Avtor fotografije: Anastassia Felini Brstilo  
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Priloga 6 

(SAMO)REFLEKSIJA 

Sodelovanje v projektu Beli zajček mi je bilo v veselje, saj smo se vsi skupaj učili zelo pomembnih veščin 

trajnostne mobilnosti. Skupaj smo ozaveščali možnosti za uporabo peš poti in kolesarskih stez. 

Trajnostni mobilnosti običajno namenimo teden dni v začetku oktobra, ko obeležujemo evropski teden 

trajnostne mobilnosti, a je le en teden premalo, da bi se tej temi zares dobro posvetili. V okviru Belega 

zajčka pa smo imeli možnost in motivacijo narediti prav to - skozi celo šolsko leto izvajati dejavnosti 

ozaveščanja trajnostne mobilnosti.  

Med projektom pa sem naletela na nekaj problemov:  

 Otroci v moji skupini so še majhni, zato sem vse dejavnosti prilagajala njihovi starosti. Maketo 

 železnice in vlaka smo naredili le 2D, saj sem želela, da otroci prispevajo čimvečji del, hkrati 

 pa je to seveda pomenilo, da se ne moremo lotiti pretežke izvedbe. Prav tako pobarvanke 

 niso pobarvane natančno, kot bi se sicer pričakovalo. Kdo bi pomislil, da takšne dejavnosti 

 nimajo smisla, pa vendar po pogovoru o avtobusu ali vlaku (barvanje sladnjega nas še čaka, 

 ko bo vrtec končno zopet odprt) otroci barvajo z veliko vnemo. Pobarvanke smo obesili na 

 omaro in otroci pogosto pokažejo s prstom nanje in sprašujejo, kdo pobarval posamezno 

 pobarvanko.  

 Igra Beli zajček se mi je zdela najtežja in hkrati najbolj pomembna dejavnost v projektu. 

 Najtežje mi je bilo, da na rezultat nisem mogla vplivati v tolikšni meri, kot bi si želela. Hkrati 

 sem bila razočarana nad "ignoranco" staršev in po drugi strani razumela, da je današnji 

 tempo življenja prehiter za počasne jutranje sprehode v vrtec. Nekje na sredini igre (konec 

 prvega tedna in začetek drugega) se mi je zdelo najtežje. Nisem več videla smisla v projektu, 

 saj sodelovanje otrok brez pomoči staršev pač ni bilo mogoče. Otroci na eni strani v vrtcu 

 tako radi hodijo na sprehod, starši na drugi strani pa si zjutraj, ko se mudi po obveznostih, ne 

 vzamejo časa za iskanje trajnostnih načinov mobilnosti. Rezultati pa so prišli kasneje. Po 

 zaključeni igri Beli zajček se je namreč začelo dogajati, da so starši zjutraj ob prihodu sami 

 povedali: "Danes sva pa peš." Ali pa: "Danes sva pa s kolesom." Celo v dežju se je včasih 

 zgodilo, da mi je otrok pokazal dežnik in škornje: "Lej, Anastassia, danes sva z mamico prišla 

 peš." 

 Covid-19 situacija. V času, ko bi bilo najbolj smiselno izvajati dejavnosti za projekt, je bilo 

 veliko otrok odsotnih, saj jih starši takoj po odprtju vrtcev po epidemiji niso vseh pripeljali v 

 vrtec. Tako smo igro Beli zajček izpeljali v okrnjeni skupini osmih otrok. Čez poletje je tudi 

 sicer v vrtcu običajno manj otrok, zato smo z dejavnostmi kar odlašali. V septembru se je  

 nekaj otrok na novo uvajalo v vrtec, najstarejši iz skupine pa so šli naprej v starejšo skupino, 

 zato smo z maljšim delom ekipe s projektom nadaljevali šele v oktobru.   

Oktober 2020 je bil zelo produktiven. Opravili smo vse izvedene dejavnosti razen igre Beli zajček, to 

smo opravili že junija. Vsak dan se z otroki odpravimo na sprehod in otroci se tega res zelo veselijo. Po 

razglasitvi epidemije nam sprehodi niso več dovoljeni in otroci so zadnje dni pred zaprtjem vrtcev vsak 

dan prosili: "A gremo hodit?" "Pridi, Anastassia, gremo hodit." 

No, potem se je vrtec zopet zaprl in projekt je zopet v mirovanju, zato sem se odločila, da z uradnim 

delom zaključim.  

V tovrstnih projektih bi si želela sodelovati tudi v prihodnje, saj sem ugotovila, da rezultati takih 

projektov pridejo z zamikom. Prav tako tudi starost otrok pripomore k izvajanju dejavnosti na drugačen 
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način, bolj dosledno, z vedno več informacijami, z večjo natančnostjo, ... Tudi starši potrebujejo svoj 

čas, da se na idejo pripravijo, da poiščejo rešitev in da navade spremenijo, ne zato, ker se ena 

vzgojiteljica nekaj gre, ampak zato, ker je to dobro za njihovega otroka, za okolje, za planet in ne 

nazadnje z njih same. 

Projekt pa je pozitivno vplival tudi name in mojo pomočnico. Jaz se na delo vozim sicer z avtom, a od 

projekta dalje vedno pogosteje skupaj s sodelavko in koordinatorko projekta Jasmino Bunšek, enkrat 

pa sem šla celo z avtobusom. Pot z avtobusom mi je vzela uro in pol časa v eno smer, kar je zelo veliko. 

Iz Logatca do Ljubljane se z avtomobilom sicer pripeljem v 30 do 45 minutah. Preverila sem tudi 

možnosti za pot z vlakom, vendar mi vozni red ne odgovarja (po službi bi morala na vlak čakati celo 

uro). Kaja (pomočnica vzgojiteljice) pa po novem prihaja v vrtec s kolesom. 

 

Priloga 7 

(SAMO)EVALVACIJA  

Projektne naloge sem zaradi starosti otrok malce prilagodila (ob prijavi v projekt sem pričakovala, da 

se bo večino dejavnosti zgodilo v spomladanskem času, ko so otroci v moji skupini že malce zrelejši - 

nekateri dopolnijo tri leta, nekateri so tik pred tem. Zaradi Covid-19 situacije pa smo večino dejavnosti 

izvedli šele v jesenskem času, ko so starejši otroci že prestopili v starejšo skupino, k meni pa je prišlo 

nekaj precej mlajših otrok). 

Sicer se mi zdijo naloge dobro pripravljene in primerne za predšolske otroke. Mogoče bi bilo smiselno 

za naslednji projekt vseeno razmisliti tudi o možnosti za vključitev mlajših otrok in dodati tudi kakšno 

lažjo nalogo za najmlajše. Leto in pol stari otroci že zelo radi hodijo na sprehod (če je motivacija prava 

in če se na sprehodu tudi kaj zanimivega zgodi). 

Tekom projekta sem videla, da otroci radi sodelujejo in se jih da motivirati za peš pot ali vožnjo s 

kolesom. Pa tudi na avtobus ali vlak bi šli z veseljem. Malo drugače pa je, ker so v nalogo vključeni tudi 

starši (na pot v vrtec pa ne gre drugače, kot z njimi). Hiter tempo življenja danes diktira najhitrejše in 

včasih na ta račun ne nujno tudi najboljše rešitve (avto). 

Navodila so bila jasna in hkrati dovolj odprta, da smo si naloge naredili življenjske. Koordinatorki 

Jasmina Bunšek in Anica Demšar sta nas obveščali o primernem času za opravljanje nalog, posredovali 

sta nam navodila in nas obveščali o rokih za oddajo novic in poročil. Otroci, vzgojiteljice in 

koordinatorke, mislim, da smo bili tako med izvajanjem, kot ob zaključevanju projekta, zadovoljni. 

Starši so bili na začetku navdušeni, med izvedbo Belega zajčka pa je to navdušenje precej popustilo. 

Sem bila pa zelo pozitivno presenečena, ko so mi po zaključeni igri večkrat omenili, da so prišli peš ali 

s kolesom.  

V pogovoru s sodelavkami sem ugotovila, da smo se tako igre beli zajček, kot tudi drugih nalog lotili 

zelo različno. Nekateri smo lepili bele pikice vsak na svojega zajčka, drugi so imeli enega skupnega zajca. 

Nekateri smo res beležili le prihode v vrtec, drugi so lepili pikice tudi po vrtčevskem sprehodu (kar se 

mi zdi tudi dobra ideja). 

Projekt Beli zajček mi ni predstavljal obveznosti, ampak motivacijo za delo z otroki, ideje za dejavnosti 

in izziv za prilagoditev dejavnosti malčkom. Nalog sem se lotevala z veseljem (in se jih bom tudi v 

prihodnje, saj je v priročniku več zanimivih nalog, ki jih še nismo preizkusili) in tudi otroci so radi 

sodelovali pri izvedbi. 
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Predloga za boljšo prometno infrastrukturo oz. prometni režim nisem podala, tudi otroci so še 

premajhni za razmišljanje o tako velikih stvareh. Poleg tega pa je v vrtcu v zadnjem letu nekaj novosti. 

Dobili smo stojala za parkiranje koles pred enim od vhodov in prostor za puščanje otroških vozičkov pri 

drugem vhodu. Oboje je lepa spodbuda za pešpot in/ali kolesarjenje v vrtec. Stojala za kolesa pa bi 

lahko postavili pri tudi pri ostalih vhodih in tako h kolesarjenju spodbudili še več staršev in otrok.  

Premalo se zavedamo, da bo trajnostna mobilnost kmalu nuja, ne izbira, zato je nujno izvajati podobne 

projekte in z njimi ozaveščati, motivirati, spodbujati in ponujati možnost aktivnega sodelovanja vsem 

generacijam. Prav vključevanje tudi najmlajših pa je po mojem mnenju ključno za uspeh. Otroci namreč 

radi hodijo na sprehod, če je to vsakodnevna navada/rutina. Radi se vozijo s poganjalčki, radi se vozijo 

v vozičku ali z mamo/očetom na kolesu. Zanima jih avtobus in vlak. Čeprev je avto nepogrešljiva igrača 

vsakega fanta, je verjetno sedenje v avtu najbolj dolgočasno od vseh načinov potovanja. Otroci so radi 

aktivni, samo sedenje jim hitro postane dolgočasno, zato je prev, da jih že od samega začetka 

spodbujamo aktivnosti tudi na poti.  

V veliko oviro nam je trenutna Covid-19 situacija, saj je bilo dejanskega časa za izvajanje dejavnosti 

bistveno manj, kot bi ga bilo sicer. Sama sem imela namen z otroki opraviti več dejavnosti, kljub 

zahtevnosti nalog poskusiti, prilagoditi težavnost, a zaprtje vrtca tega ne omogoča. Pomislila sem že, 

da bi se kakšne dejavnosti na temo trajnostne mobilnosti lotili kar v nujnem varstvu, a se z vsakim 

tednom spreminjajo okoliščine dela (vsak teden druga skupina otrok, druga igralnica, ...). 

 

D POROČILO Igra Beli zajček                                                 Anja Jakopič 

 

Staršem sem igro Beli zajček natančno predstavila preko elektronske pošte, besedilo sem obesili 

tudi na oglasno desko in ko sem pri sprejemu ali oddaji otroka videla starša, sem mu igro še 

enkrat omenili. Staršem sem podali navodila dva tedna pred začetkom aktivnosti. Ena deklica 

ni iz Ljubljane in je starša zanimalo, če lahko kako drugače izvedejo igro, saj se vsak dan 

pripeljejo v vrtec z avtom. Podala sem jim možnost, da avto parkirajo nekaj metrov stran od 

vrtca ter pridejo peš do vrtca. En starš pa je rekel, da bodo morali za to igrico zjutraj prej vstati 

iz postelje.  
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En teden prej pa sem vsakemu staršu v roko izročili anketo, ter jih prosila, da jih v tem tednu 

vrnejo nazaj izpolnjene. Vsi starši so v enem tednu prinesli nazaj izpolnjene ankete, katere so 

odložili v škatlo, na kateri je bil narisan beli zajček.  

Dve dejavnosti vezani na temo trajnostna mobilnost:  

1. V ponedeljek 8. 6. 2020 je bilo v vrtcu 12 otrok. V jutranjem krogu sva s pomočnico 

vzgojiteljice otrokom prinesle škatlo v katerem so bile igrače – motor, avto, avtobus, 

vlak. Otroci so vsa prevozna sredstva prepoznali. Poimenovali smo jih tudi po 

barvah. Najbolj všeč jim je bil vlak. Tudi sami smo naredili vlak ter zapeli pesmico 

Vlak od Mire Voglar. Nato smo odšli v garderobo, se 

obuli in peš odšli do bližnje železniške postaje Litostroj. 

Ko smo prispeli, so se ravno začele zapirati zapornice in 

slišali smo zvonec. Otroci so že vedeli, da bo sedaj mimo 

prišel vlak. Gledali smo levo in desno ter ugotavljali, s 

katere strani bo prišel. Ko smo ga zagledali, so otroci 

začeli vriskati od veselja in mahati. Nato se je vlak 

odpeljal naprej, mi smo počakali, da so se odprle 

zapornice in odšli smo nazaj proti vrtcu.  

 

2. V petek 12. 6. 2020 je bilo v vrtcu 13 otrok. 

Izpeljali smo poligon s skirojem.  

Starše sva o tem ponovno obvestili en teden prej preko 

elektronske pošte, preko oglasne deske ter ustno pri 

sprejemanju ali oddajanju otroka. Nad to idejo 

dejavnosti so bili navdušeni tudi starši. 10 otrok je s 

seboj prineslo svoje skiroje in čelade, trije otroci pa so 

se vozili z vrtčevskimi skiroji. S sodelavko sva pripravili 

poligon, kjer so otroci vozili slalom mimo stožcev, ob 

stop znaku pa so se morali ustaviti. Otroci so bili na poligonu uspešni in zelo navdušeni nad 

izvedbo. Na koncu dejavnosti pa sva otrokom razdelili tudi diplome za uspešno opravljen 

poligon s skirojem.  

Avtorica fotografije: Anja  

Kdo: deklica iz skupine Polži 

Kaj: barva zajčka s sivo barvo 

Kje: v igralnici Polži 

Kdaj: pred pričetkom izvajanja igre Beli zajček  
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Avtorica 

fotografije: Anja  

                                                                                 Kdo: deček iz skupine Polži 

Kaj: lepljenje oči na umazanega zajčka 

Kje: v igralnici Polži 

Kdaj: pred pričetkom izvajanja igre Beli 

zajček  

 

 

 

Avtorica fotografije: Anja 

Kdo in kaj: izdelki otrok skupine Polži 

Kje: v igralnici Polži 

Kdaj: pred pričetkom izvajanja igre Beli 

zajček 
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PRILOGA 6  

1. Interpretacija izkušnje: 

Otroke sem po zajtrku povabila v jutranji krog. Povedala sem jim, da je k nam na obisk prišel 

Beli zajček. Skupaj smo pokukali v mapo, katero ste nam poslali. Notri je bila šablona zajčka. 

Otroci so se ga razveselili. Nato so se usedli nazaj in prebrala sem jim napisano zgodbo. Otroci 

niso bili preveč zainteresirani nad zgodbo, zgodba je bila za njihovo starost pretežka, da bi jo 

razumeli samo s poslušanjem. Nato je vsak otrok dobil izrezanega belega zajčka, katerega so 

pobarvali s sivo tempera barvo. Otroci so bili pri tej dejavnosti veliko bolj motivirani, saj so 

bili aktivni. Naslednje jutro sem jih ponovno povabila v jutranji krog. Zgodbo sem nadgradila 

z igračami (avtomobili,  plišastimi zajčki) in s tem sem pridobila pozornost otrok do konca 

zgodbe. Nato smo zajčkom nalepili oči ter jim narisali brke ter usta. Zajčkom smo namenili 

poseben prostor v naši igralnici in se vsako jutro pogovarjali na kakšen način prihajamo v vrtec. 

Kdor je prišel peš, s kolesom/skirojem ali z javnim prevozom, je na sivega zajčka nalepil beli 

krog.  

2. Opredelitev morebitnega problema/ov in vprašanja, ki se porajajo iz izkušnje 

Takoj ko sem pregledala gradivo, ki sem ga prijela od vas, sem opazila, da v zgodbi ni 

slikovnega gradiva. Vedela sem, da bo to za otroke manj zanimivo, saj otroci te starosti še niso 

zmožni slediti samo branju zgodbe. Vseeno me je zanimala njihova reakcija in sem jih zgodbo 

samo prebrala. Moje predvidevanje je bilo potrjeno. Otroci so pogrešal vizualne dodatke, ker 

pri tej starosti še nimajo razvitega abstraktnega mišljenja. Pri poslušanju zgodbe so hitro 

izgubili koncentracijo. Po končani zgodbi sem z vprašanji preverila tudi njihovo razumevanje 

zgodbe in ugotovila sem, da ji niso sledili. Naslednji dan sem si zaradi te izkušnje zamislila 

drugačen pristop. Branje zgodbe sem dramsko-lutkovno nadgradila. Tukaj pa so otroci zelo 

dobro sledili zgodbi. Z vprašanji po končani zgodbi sem njihovo razumevanje preverila in 

ugotovila sem, da so zgodbo razumeli in si jo tudi zapomnili.  

Problem sem opazila tudi pri tem, da vsi otroci niso uspeli prihajati v tem tednu v vrtec na 

zaželen način. To sicer ni napaka otrok, ampak starševska, zaradi ali nezainteresiranosti staršev 

ali nezmožnosti prihajanja zaradi službenih obveznosti. Ker vsi otroci niso dobili možnosti 

lepljenja belega krogca na sivega zajčka, so bili ti otroci v tem primeru zelo razočarani, čeprav 

njihov prihod v vrtec ni bil odvisen le od njih.  

Tretji problem je, da za enotedensko dejavnost porabiš ogromno časa za pisanje tako obsežnega 

poročila. Obsežnost poročila bi bila lahko krajša.  

Četrti problem je, da bi za to dejavnost potrebovala še več časa za sodelovanje s starši. Z vsemi 

namreč nisem prišla v stik na vratih, saj sta se moj delovni čas in prihod ter odhod otrok križala. 

Nekaterim staršem pa je sporočilo posredovano preko e-maila in obvestilo na vratih premalo. 

Sama sem otroke spodbujala po najboljših močeh, ampak na koncu je bila odločitev v rokah 

staršev, na kar jaz nisem imela dovolj vpliva. Mogoče bi starše bolj prepričala v dejavnost, če 

ji jim podala navodila na prvem roditeljskem sestanku.  

3. Morebitne razlage za nastali problem 
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Kot sem napisala že v zgornji točki, je morebitna razlaga za prvi problem starost otrok in 

njihovo dojemanje zgodbe. Razlaga za drugi problem pa je, da otroci niso sami odgovorni kako 

prihajajo v vrtec. Razlaga za tretji problem je, da je poročilo res preobsežno, za dejavnost, ki je 

potekala samo en teden. Razlaga za četrti problem pa je, da starši v današnjem času in v tem 

tempu življenja, nimajo dovolj časa ter potrpljenja za sodelovanje v tovrstnih dejavnostih.  

4. Moje sporočilo izvajalcu  

Težavnost dejavnosti bi mogli pripraviti različnim starostim. Lahko bi dejavnost trajala tudi 

dlje časa in bi vsak teden prihod v vrtec ''nadgradili''. Na primer, prvi teden hodimo peš, drugi 

teden s kolesom ali skirojem, ter tretji teden z javim prevozom. Vendar, kot sem že prej omenila, 

to ni odvisno od otrok. Odvisno je od staršev, njihovega interesa in časa. Prihod v vrtec pa je 

odvisen tudi od vremenskega stanja.  

Drugače pa so se otroci ob tej igri zelo zabavali, zjutraj so še bolj navdušeno pritekli v igralnico 

in mi takoj povedali, kako so danes prišli v vrtec. Po zajtrku so že nestrpno čakali, kdaj bodo 

lahko nalepili bel krog na svojega zajčka in ga s tem očistili. Navdušeni pa so bili tudi nad 

kresničkami. Dobro se mi zdi, da so vsi otroci prejeli nagrado, čeprav niso vsak dan imeli 

možnosti priti v vrtec peš. S to nagrado, pa nadaljnjo spodbujamo uporabo okolju prijaznih 

načinov prihoda v vrtec in tudi kam drugam.   

PRILOGA 7  

1. Mnenje o pripravi in izvedbi projektnih nalog 

Navodila so bila razumljiva, zato sem se temu  primerno tudi  pripravila. Ob izvedbi pa so se 

pojavile določene težave in sicer, da otroci niso sledili zgodbi, ki je bila brez slikovnega 

materiala. Sama sem bila fleksibilna in sem dejavnost ustrezno spreminjala glede na 

razumevanje otrok. Izhajala sem iz njihovega zanimanja.  

Otroci so bili najbolj zainteresirani nad likovno dejavnostjo, kjer so sami s čopičem barvali 

zajčka s sivo barvo. Ob tej aktivnosti so otroci bolj razumeli smisel zgodbe saj so bili aktivno 

vključeni v dejavnost. Preko pobarvanih zajčkov, so otroci veliko bolj razumeli, kako 

pomembna je skrb za okolje. V posebno zadovoljstvo je bilo otrokom tudi lepljenje belih 

krogcev na sivega zajčka. Z lepljenjem belih krogcev na sivega zajčka so otroci še bolj razumeli, 

kako pomembno je, da sami poskrbimo za ohranjevanje zelenega okolja.  

2. Ustreznost pretoka informacij med vami in izvajalcem 

Informacije sem prijela od vzgojiteljice, ki je koordinatorka za ta projekt. Ker se mi je po njenih 

informacijah, dejavnost zdela zelo zanimiva, sem privolila v projekt. Po predanih nadaljnjih 

informacijah na sestanku, sem ugotovila da bo kar nekaj dela. Ker je vmes tudi prišla karantena, 

smo dva sestanka glede navodil izvedli preko Zoom-a.  

3. Razumljivost navodil 

Navodila so bila razumljiva. Če kaj ne bi vedeli, bi lahko vprašali naši koordinatorki, ki sta bili 

vedno pripravljeni pomagati. Zdi se mi, da je bilo pisanje poročila preobsežno. Zelo sem se 

trudila, da sem uspela napisati 4000 besed za refleksijo in posebej 4000 besed za evalvacijo.  

Zgoraj opisane stvari bi lahko napisala z manj besed. Obsežnost ne pomeni vedno tudi kvaliteto. 

Ob enem pa imate tudi vi veliko več dela z branjem.  
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4. Zadovoljstvo udeležencev (vas, vaših sodelavcev, otrok, staršev) 

Lahko rečem, da smo v tem projektu uživali. Otroci so bili z veseljem vpeti v aktivnost , katera 

jim je bila zelo zanimiva izkušnja. Prihod v vrtec na različne načine, se jim je zdela kot zanimiva 

nova dogodivščina. Otroci so ob tej priložnosti, na svoji poti do vrtca opazovali tudi živo in 

neživo naravo. To sva opazili, ko so otroci pri dejavnosti z veseljem poročali o svojih jutranjih 

podvigih. Tudi starše je razveselila pozitivna odzivnost njihovih otrok in so zato nekateri z 

veseljem omogočili svojim otrokom sodelovanje pri tem projektu.  Nekaj staršev pa nama je 

povedalo, da so zaradi daljše poti v vrtec imeli več časa za druženje in pogovor med njimi. Tako 

so že na poti do vrtca preživljali kakovostni družinski čas. 

Tudi meni in moji sodelavki je bilo v užitek pripraviti in izpeljati to dejavnost, v kateri so 

sodelovali otroci in njihovi starši. V izziv in profesionalno rast mi je bilo tudi to, da sem 

dejavnost prilagajala otrokovim zmožnostim. Pomanjkljivost dejavnosti pa je tudi to, da niso 

imeli vsi otroci možnosti sodelovanja, zaradi staršev in njihovih različnih potreb, katere sva 

opisale že zgoraj. Da bi tudi tem otrokom pričarala posebno izkušnjo, smo se po končanem 

jutranjem krogu odpravili na daljši sprehod, kamor so želeli otroci, katerim starši niso 

omogočili te jutranje izkušnje. Otroci so vedno izbrali sprehod mimo železniške postaje ter 

mimo avtobusne postaje.  

5. Dejanski rezultati kratkoročni dolgoročni 

Rezultati so bili kratkoročni. Dokler je bila ta tema aktualna med nami v vrtcu, so se nekateri 

zelo trudili pri ozaveščanju otrok. Po končanem projektu pa se je žal vse vrnilo nazaj na stare 

tire. S tako kratko dejavnostjo ne moramo na hitro spremeniti družbe, smo pa na dobri poti, da 

s tem ozaveščamo že mlajše otroke, da se zavedajo vpliva izpušnih plinov na naravo.  

6. Priporočila za delo v prihodnje 

Lahko rečem, da v našem vrtcu veliko delamo na to temo. Spodbujamo uporabo javnega 

prevoza. Kadarkoli se odpravimo na kakšen izlet, kamor ne moremo oditi peš, uporabimo 

mestni avtobus. Imamo to srečo, da se vrtec nahaja v Ljubljani in imamo avtobusno postajo 

zelo blizu vrtca. Veliko hodimo tudi peš, na sprehodu pa opazujemo vsa prevozna sredstva, 

katere se otroci zelo razveselijo. Naš vrtec je tudi vključen v projekt Mali sonček, ki nas 

spodbuja k telesni aktivnosti. Izvajamo kolesarski dan, dan za rolanje in za skiroje ter pohode 

v naravi. Zato mislim, da ogromno delamo na temo ozaveščanja ohranjanja zelenega okolja. 

Menim, da tovrstne ideje za nove načine izvedb teh dejavnosti vedno pridejo prav, zato 

spodbujam nove projekte, ki se jim bom z veseljem udeležila.  

Anja Jakopič 

 

Priloga 1 –  NOVICI ZA NOVIČNIK   MAJA SALKIĆ      

   

S področjem ekologije in problemi onesnaževanja se ukvarjam že nekaj let. Tema mi je blizu, 

zato sem se pridružila projektu trajnostne mobilnosti. S sodelavko sva naredili načrt izvedbe in 

ga na prvem roditeljskem sestanku predstavili staršem. Pokazali sva jim zloženko, predstavili 

cilje in razložili izvedbo igre Beli zajček. Nad idejo so bili starši navdušeni in pripravljeni 
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sodelovati. 

Pri načrtovanju dejavnosti sem izhajala iz otrok. Nekaj dni zapored sem jim brala zgodbo o 

belem zajčku in čakala na njihov odziv. Otroci so spraševali o barvi zajčka, umazanemu zraku, 

prometu ipd. Sledil je pogovor o tem, kaj vse bi počeli na to temo. Predlagali so vožnjo s 

poganjalčki, kolesi in tricikli, igro s prevoznimi sredstvi, branje ...  

Izdelali so zajčke in jih nalepili v kotiček, kjer se usedemo v jutranji krog in pogovarjamo, 

dogovarjamo. Dva tedna smo se pogovarjali o njihovem prihodu v vrtec in ga beležili na način, 

da so čistili svoje zajčke z lepljenjem belih krogov. Ponudila sem jim dejavnost s katero so 

lahko prihod v vrtec tudi zaigrali. Na tla sem nalepila lepilni trak in naredila cesto. Otrokom 

sem ponudila košaro presenečenja, v kateri so bile lutke in razna prevozna sredstva. Na sredino 

igralnice sem postavila hišico, ki je predstavljala vrtec in jim razložila pravilo igre. Otroci so 

se v igro vživeli in si ponujene predmete med seboj menjavali. Na koncu smo naredili kolono, 

ki je predstavljala avtobus. Sodelavka je bila policaj, ki je usmerjal promet. V vlogi policaja so 

se preizkusili tudi otroci.  

Promet smo se igrali tudi zunaj. S kredo sem narisala cesto in jim ponudila poganjalce in 

tricikle. Igrali smo se igro Semafo in zapeli pesmi Z avtobusom k teti in Vlak. 

Naslednja dejavnost je bil načrtovan in voden sprehod, med katerim smo opazovali promet. 

Iskali smo rešitve, kako bi zmanjšali izpust plinov. V bližini vrtca smo si ogledali avtobusne in 

železniško postajo ter se pogovarjali o tovornem prometu, saj se je mimo nas peljal tovorni 

vlak. Ko smo si načrtovano ogledali, smo pred vrtcem iskali parkirno mesto za kolesa, 

poganjalce in podobna  prevozna sredstva.  

Igro Beli zajček smo zaključili tako, da smo se pogovarjali o naših čistih zajčkih in si ogledali 

poučen video o trajnostni mobilnosti. Ponudila sem jim voščenke in jim dala možnost izražanja 

skozi risbo. Nastali so čudoviti likovni izdelki, na katere sva s sodelavko izredno ponosni. 

Otroci so se med izvajanjem dejavnosti zabavali in se ogromno naučili. Skozi samo izvedbo 

projekta smo se dotaknili tudi drugih področij, ki so prav tako pomembna. Utrjevali smo 

prometna pravila (semafor), se učili prometnih znakov, pogovarjali o jutranji rutini, delu 

policije, ločevanju odpadkov, tovornih vozilih  ipd. Otroci so zastavljene cilje uspešno dosegli. 

V prihodnje s sodelavko načrtujeva še kar nekaj dejavnosti v sklopu projekta. Vključevale bodo 

obisk Ljubljanskega potniškega prometa, gostitev voznika in vožnjo z avtobusom, vožnjo po 

mestu z ljubljanskim kavalirjem itd., ko nam bodo okoliščine to dopuščale. 

 

 

Priloga 2 Delo s starši 

Staršem sem projekt predstavila na prvem roditeljskem sestanku, ki je bil 30. septembra. 

Pokazala sem jim zloženko in jo obesila na oglasno desko. Takrat so vsi prisotni izpolnili prvi 

del anket (pred izvedbo igre Beli zajček) in mi jo takoj vrnili. Ostalim staršem sva s sodelavko 

ankete razdelili pri prihodu in odhodu otrok. Prosili sva jih, naj nama izpolnjene vrnejo čim 

prej. Dogovor so upoštevali, tako da z zbiranjem nisva imeli težav. Navodila za projekt sem jim 

posredovala tudi po elektronski pošti in jih prosila, naj bodo pozorni na pričetek izvajanja igre. 

V začetku šolskege leta se je uvajalo pet novih otrok.To je bil razlog, da smo se izvedbe projekta 

lotili oktobra, ko nam je bilo naklonjeno tudi vreme. Na enak način sva staršem razdelili ankete 

po izvedeni igri. Tokrat sem imela težave z zbiranjem, saj mi nekateri starši zaradi odsotnosti 

otrok v času ukrepov proti epidemiji, niso imeli možnosti prinesti anket nazaj. Problem sem 



 
 

83 
 

rešila tako, da sem starše preko elektronskega sporočila prosila, naj mi izpolnjene ankete 

fotogtrafirajo in fotografijo pošljejo na elektronski naslov skupine. Odziv je bil izredno slab, 

saj so se na elektronsko sporočilo odzvali le starši ene deklice. 

 

Priloga 3 - neobvezno 

Pomoč pri pripravi enostavnega KARTOGRAFSKEGA PRIKAZA PISNEGA PREDLOGA 

 

Z otroki in sodelavko smo se odpravili na sprehod in opazovali promet. Med opazovanjem smo 

ugotovili, da na križišču v bližini avtobusnega postajališča ni poskrbljeno za varnost invalidov 

z vozički (pločnik nima primerne klančine) in da del ceste proti Celovških dvorih, kjer živi kar 

nekaj otrok iz skupine, nima kolesarske steze in bi bila pot s kolesom, poganjalci in podobnimi 

prevoznimi sredstvi lahko tudi nevarna.  

 

Priloga 4 

Kratek opis vsaj dveh dodatnih vsebin/aktivnosti,  

 

Na temo trajnostne mobilnosti bom opisala dve dejavnosti, ki so jih predlagali otroci. 

8. 10. 2020 smo se v jutranjem krogu pogovarjali o belih zajčkih. Otroci so nalepili krog in 

svojega zajčka očistili. Nato smo se dogovorili, da gremo ven. Pred vhodom sem jim s kredo 

narisala cesto, po kateri so se vozili s tricikli in poganjalci. Nato smo se igrali igro s policajem, 

ki je usmerjal promet. V vlogi policaja so se preizkusili tudi otroci. Ko smo prišli nazaj v 

igralnico, sem jim ponudila voščenke, da so lahko svoja doživljanja izrazili skozi risbo. O 

vsebini izdelkov smo se pogovorili in ugotovili, da poleg omenjenih prevoznih sredstev lahko 

pridejo v vrtec tudi z avtobusom, rolerji, skiroji... 

9. 10. 2020 sem vseh štirinajst prisotnih otrok motivirala z zgodbo o belem zajčku. Nato sem 

jim pokazala košarico presenečenja. Ta je vsebovala različna prevozna sredstva, lutke in hišico, 

ki je predstavljala naš vrtec. Posedli smo se v jutranji krog  in se pogovarjali o onesnaženosti 

zraka. Ugotavljali smo, zakaj so se zajčki umazali in postali sivi. Iskali smo trajnostne rešitve, 

ki smo jih uporabili pri igri. Na tla sem po igralnici nalepila rumen lepilni trak in naredila cesto. 

Hišico sem postavila na sredino, nato so si otroci iz košarice vzeli poljubne predmete in pričeli 

z igro. Končali smo jo tako, da smo se postavili v kolono in se spremenili v avtobus. Igrali smo 

se igro Semafor, ki so jo vodili tudi otroci. 

Starši so se pozitivno odzvali na dejavnosti, saj so bili tudi odzivi otrok pozitivni. To je bila 

verjetno njihova motivacija za izbiro trajnostnega načina prihoda v vrtec. 

Priloga 5 

SLIKOVNA DOKAZILA/GRADIVA 
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Fotografija 1: Prevozna sredstva 

Maja Salkić, vrtec Najdihojca, 7. 10. 2020 

 

Fotografija 2: Beli zajček 

Maja Salkić, vrtec Najdihojca, 7. 10. 2020 
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Fotografja 3: vožnja s tricikli, poganjalci, skiroji 

Maja Salkić, vrtec Najdihojca, 8. 10. 2020 

 

 

Fotografija 4: Pot v vrtec 

Maja Salkić, vrtec Najdihojca, 9. 10. 2020 
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Fotografija 5: opazovanje prometa 

Maja Salkić, bližnja okolic vrtca, 9. 10. 2020 

 

Fotografija 6: obisk avtobusnih in železniških postajališč v bližini vrtca 

Maja Salkić, bližnja okolica vrtca, 9. 10. 2020 
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Fotografija 7: ogled prakirnega prostora za kolesa, poganjalce, skiroje... 

Maja Salkić, vrtec Najdihojca, 9. 10. 2020 

 

Fotogrfija 8: izražanje skozi risbo 

Maja Salkć, vrtec Najdihojca, 7. 10. 2020 
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Fotografija 9: izdelovanje belega zajčka 

Maja Salkić, vrtec Najdihojca, 30. 9. 2020 

 

Fotografija 10: Beli zajček 

Maja Salkić, vrtec Najdihojca, 30. 9. 2020 

 

Priloga 6 

(SAMO)REFLEKSIJA 

S področjem ekologije in iskanjem rešitev za zmanjšanje onesnaževanja okolja se ukvarjam že 

nekaj let. Tematika mi je blizu, zato sem se odločila sodelovati v projektu trajnostne mobilnosti 

in ozaveščati tudi na področju kvalitete zraka. Prva naloga je bila, da sem projekt predstavila 

sodelavki. Z vsebino se je strinjala, zato sem ga vključila v letni delovni načrt oddelka. Sledila 

je predstavitev staršem. Izvedla sem jo na prvem roditeljskem sestanku. Takrat sem jim 

razdelila anketne vprašalnike (pred izvedbo igre Beli zajček). Takoj so jih izpolnili in mi jih 

vrnili. Ostalim staršem, ki niso bili na sestanku, sem ankete razdelila naslednji dan. Izpolnili so 

jih pri prihodu oz. odhodu in jih takoj vrnili, tako da z zbiranjem nisem imela težav. Ko sem 

pridobila ankete vseh otrok, sem načrtovala dejavnosti. S sodelavko sva se dogovorili, kako 

bova nalogo belega zajčka predstavili otrokom. Zgodbo sem jim prebrala nekaj dni pred 

začetkom izvajanja same igre in jim dala možnost, da so se začeli zanimati za vsebino. Čakala 

sem na odziv, nato pa jih povabila v krog, kjer smo se pogovarjali o idejah. Izrazili so nekaj 

želja, na podlagi katerih sem načrtovala dodatne dejavnosti, ki sem jih vključila v projekt. Z 

omenjenim nisem imela težav, le pozitivne izkušnje in povratne informacije vseh udeležencev. 

Vse izvedene dejavnosti sem fotografirala in evalvirala.  

Projektno nalogo trajnostne mobilnosti sem začela izvajati tako, da so otroci sami pobarvali že 

izstrižene zajčke in jih nalepili na tablo v kotičku, kamor se vsako dopoldne po zajtrku usedemo, 

pogovorimo in dogovorimo o dejavnostih, ki jih bomo počeli čez dan. Bele kroge sem ravno 

tako izstrigla sama, saj bi bila omenjena naloga za otroke stare od dve do štiri leta, prezahtevna. 

Vsak dan sem jih pred beleženjem razdelila, da so jih otroci lahko nalepili. Prihode otrok smo 

beležili štirinajst dni. Prvotno sem načrtovala beleženje za sedem dni, ker pa nam je bilo vreme 

naklonjeno, sem se odločila, da beleženje podaljšamo še za en teden. Tudi starši so se s tem 
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strinjali in bili pripraljeni sodelovati. Sama izvedba igre je bila otrokom zanimiva. Vsako jutro 

so se z veseljem pogovarjali o tem, kako so prišli v vrtec in komaj so čakali, da bodo zajčke 

očistili. Sodelovali so vsi prisotni otroci. Ni jih bilo potrebno dodatno usmerjati in motivirati. 

Veseli me, da so starši, ki so prihajali iz oddaljenih krajev pri dejavnostih sodelovali tako, da 

so parkirali avto približo 300 metrov stran od vrtca in pot nadaljevali peš, s skirojem ali 

poganjalčkom. S predlagano rešitvijo so se starši na sestanku strinjali in dogovor upoštevali. 

Tako otrokom, kot staršem sem projekt predstavila, kot je bilo napisano v zloženki. Staršem 

sem prebrala cilje in dobila pozitivne povratne informacije. Veseli so, da v vrtcu obravnavamo 

tako zahtevno in pomembno tematiko. Moja izkušnja je bila prav tako pozitivna. Veseli me, da 

so bili vsi udeleženci pripravljeni sodelovati in smo zastavljene kratkoročne cilje dosegli. 

Najbolj me je skrbelo, kako bi v primeru dežja izpeljali igro. To bi verjetno vplivalo na sam 

prihod, saj bi se bilo staršem lažje pripeljati z avtom. Predvidevam, da bi jutranjo rutino težje 

prilagodili slabemu vremenu, saj bi jim to lahko vzelo preveč časa. V tem primeru, se verjetno 

ne bi posluževali voženj s poganjalčki, skiroji in podobnimi prevoznimi sredstvi. Potrebovali 

bi tudi opremo za dež, ki pa je verjetno vsi niti nimajo. Kot sem omenila, mi k sreči ni bilo 

potrebno razmišljati o tem, saj nam je bilo pri izvedbi vreme vseh štirinajst dni, dopoldne, 

naklojneno. Po opravljeni igri sem zbolela in sodelavko prosila, naj anketne vprašalnike (po 

igri) razdeli staršem in jih prosi, da jih izpolnejo in čimprej vrnejo. Zaradi ukrepov proti 

epidemiji covid19, so se vrtci v tem obdobju zaprli, zato nama nekateri starši anket niso uspeli 

vrniti. Zbrali sva jih le 9, zato sem iskala rešitev, kako bom pridobila še ostalih osem. Staršem 

sem na skupni mail poslala elektronsko sporočilo, v katerem sem jim posredovala ankete in jih 

prosila, da jih izpolnijo, fotografirajo in mi fotografijo pošljejo. Odziv je bil izredno slab, zato 

sem bila malce razočarana. To je bila edina slaba izkušnja v celem projektu. Pridobila sem le 

en anketni vprašalnik.  

Igra beli zajček je dobro zastavljena, vendar bi jo naslednjič izvedla drugače. Zajčkov ne bi v 

celoti pobarvali v sivo barvo, vendar bi jih pobarvali le na posamznih delih, da bi le na te dele 

lepili in jih na ta način v celoti očistili. Kljub temu, da sem dejavnost podaljšala za en teden, 

zajčki niso bili povsem beli. Odziv otrok je bil sicer pozitiven, vendar s čiščenjem niso bili 

zadovoljni. Opaziti je bilo, da so pričakovali, da bodo zajčki v celoti beli. Duga rešitev bi bila, 

da bi izdelali enega večjega zajca, na katerega bi vsi beležili svoj prihod. To bi bila verjetno 

najbolj optimalna rešitev tudi v primeru, da starši otrok, ki se vozijo z avtom, ne bi upoštevali 

dogovora. V tem primeru bi otroke peljala na sprehod in to upoštevala pri beleženju. Lepljenje 

kogov bi jim ponudila naknadno, po sprehodu, da ne bi bilo diskriminacije in slabih občutkov.  

Med vodenim sprehodom sva s sodelavko opazovali okolje vrtca in na ta način prišli do 

ugotovitve, da bi na enem delu potrebovali kolesarko stezo, saj bi bila pot s kolesom po cesti 

nevarna. Ugotovili sva, kje bi bilo dobro popraviti pločnik, da bi bilo varneje invalidom in kje 

potrebujemo prehod za pešce. Omenjeno sem predstavila koordinatorki projekta in na ta način 

pomagala pri pripravi kartografskega prikaza. 

Mislim, da obravnavanje problematike v zvezi z reševanjem problemov na področju 

onesnaževaja in tovrstnega ozaveščaja, ne more biti negativno, ravno nasprotno. Pomembno je, 

da se o tematiki čimveč pogovarjamo, iščemo rešitve in ozaveščamo drug drugega, da 

onesnaževanje zmanjšamo na minimum. V vrtcu podobne projekte že izvajamo. Moje sporočilo 

izvajalcem je, da so projektno nalogo dobro zastavili in pustili strokovnim delavcem dovolj 

odprte možnosti, da so lahko dejavnosti prilagodili tudi otrokom v vrtcu. 
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Priloga 7 

(SAMO)EVALVACIJA 

Z izvajanjem projekta smo začeli oktobra, saj smo ga zaradi ukrepov proti epidemiji prestavili 

iz pomladi na jesen. To je vplivalno na samo izvedbo, saj smo se morali prilagajali uvajanju 

otrok in jesenskemu vremenu. Beleženje prihodov sem prvotno načrtovala za sedem dni, vendar 

smo zaradi lepega vremena izvajanje podaljšali še za en teden. Koordinatorki sta za izvedbo 

projekta podali strokovnim delavkam vse potrebne informacije. Mislim, da je bilo dobro, da sta 

bili koordinatorki dve. Vedno je bila na voljo vsaj ena, ko sem potrebovala informacijo. 

Komunikacija med sodelujočimi je potekala brez težav. Tudi starši, izvajalci igre, niso imeli 

nobenih kritik. Izvajanje projektnih nalog je potekalo tako, kot sem jih načrtovala. 

Otrokom sem nekaj dni pred začetkom izvajanja igre Beli zajček prebrala pravljico in počakala 

na njihov odziv. Tako sem jim dala čas, da so si vsebino zapomnili in imeli čas za razmislek. 

Ko so začeli spraševati o temi, sem jih povabila v krog. Predstavila sem jim problem in jih 

povabila k iskanju rešitev. Izdelali so zajčke in jih nalepili v kotiček, kjer se vsak dan po zajtrku 

zberemo, pogovorimo in dogovorimo o poteku dneva. Vsak dan, štirinajst dni, smo se v 

jutranjem krogu pogovarjali o prihodu v vrtec in ga beležili tako, da so na zajčke nalepili kroge 

in jih s tem čistili. Jutranji krog se mi je zdela najboljša rešitev, saj so se otroci navajeni po 

zajtrku usesti v omenjen kotiček, kjer počakajo, da se igralnica uredi. Takrat so najbolj umirjeni 

in pripravljeni sodelovati. Otroci so dali idejo, da bi se vozili s poganjalci in tricikli ter igrali s 

prevoznimi sredstvi. Predlagano sem upoštevala, saj pri načrtovanju vedno izhajam iz interesa 

otrok.  

Projektna naloga o belem zajčku je dobro zastavljena in primerna tudi za vrtčevsko okolje. 

Potrebno je bilo le iskanje rešitev za otroke, ki se v vrtec pripeljejo iz oddaljenih krajev. Starši 

so se strinjali s parkiranjem najmanj 300 metrov stran od vrtca. Če ne bi bili pripravljeni 

sodelovati, sva s sodelavko razmišljali o drugih rešitvah, ki bi vključevale omenjeno populacijo 

otrok. Najbolj sva se nagibali k temu, da bi otroke vsak dan, ob vsakem vremenu peljali na 

sprehod in bi jim na podlagi tega ponudili možnost beleženja. Veseli sva, da nama te možnosti 

ni bilo potrebno uporabiti in je igra potekala tako, kot je bila načrtovana. Vreme nam je bilo 

naklonjeno, tako da so pri projektu sodelovali prav vsi prisotni otroci in njihovi starši. 

Drugi del projektnih nalog so bile dodatne dejavnosti. Ta del projekta strokovnim delavcem 

daje možnost, da otroke na različne načine učimo, ozaveščamo in jim damo možnosti 

samostojnega iskanja rešitev. Pri pogovoru so aktivno sodelovali predvsem starejši otroci, saj 

najmlajši še ne govorijo  oz. uporabljajo le posamezne besede in se z njimi vključujejo v 

pogovor. Pozitivno me je presenetilo, da so otroci prišli do različnih uporabnih idej in do 

ugotovitev. Sami so predlagali prevozna sredstva, s katerimi lahko poleg hoje in vožnje z avtom 

pridejo v vrtec. Verjetno je razlog tudi to, da jih kar nekaj že od poletja za prihod in odhod v 

vrtec uporablja skiro, kolo ali poganjalček. To sem izkoristila za izvedbo prve dejavnosti zunaj. 

Na tla sem s kredo narisala cesto. Poiskali so si poganjalce in tricikle ter se nekaj časa poljubno 

vozili in si jih izmenjevali. Dejavnost sem popestrila tako, da sem sodelavko prosila, naj bo 

policaj. Otrokom sem razložila potek igre. Opaziti je bilo, da so se pri dejavnosti zabavali, saj 

so se tudi oni preizkusili v vlogi policaja in usmerjali promet. Nato smo se vrnili v igralnico, 

kjer sem jim ponudila risalne liste in voščenke ter jih prosila, da narišejo, kako so se med igro 

počutili, kako so jo doživljali in kaj so se novega naučili. Otrokom občasno ponudim možnost 

izražanja skozi umetnost. Dobro je, da vedo, da se lahko poleg govora izražajo tudi na drugačne 

načine. Nastanejo zanimivi izdelki in risbe, ki si jih kasneje še kdaj ogledamo in se o vsebini 
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pogovorimo. Tako na preprost način obnovimo znanje.  

Naslednjo dejavnosti smo izvajali v igralnici. Tokrat sem za izdelavo ceste uporabila rumen 

lepilni trak. Košaro presenečenja, v kateri so bile lutke, lesena hiša in različna prevozna 

sredstva, sem postavila na sredino igralnice in jih povabila k ogledu. To je bila dobra motivacija, 

saj so pri dejavnosti sodelovali vsi prisotni otroci. Lesena hiša je predstavljala naš vrtec. 

Pogovorili smo se o prevoznih sredstvih, ki imajo najmanj škodljive posledice za naš planet. 

Otroci so se navezali na zgodbo in v pogovor vključili živali. Dotaknili smo se teme o ločevanju 

odpadkov in si ogledali revijo Moj planet. Eden od otrok je povedal, da se njegovim staršem 

zjutraj mudi in če ne gre v vrtec z avtom, mora zvečer prej spat in se zjutraj bolj zgodaj zbudit. 

Tako so ugotovili, da je z avtom najhitreje prispeti do željenega cilja, vendar je ta možnost za 

okolje najbolj škodljiva. Če izberemo drugo rešitev, lahko to vpliva na jutranjo rutino in čas 

potovanja. Otroke sem po pogovoru povabila k igri. Nekaj časa so se poljubno igrali. Ko sem 

opazila, da jim pada koncentracija, so predmete pospravili in se postavili v kolono. Spremenili 

so se v avtobus, jaz pa sem bila semafor in jim dajala navodila, kdaj naj se premikajo in kdaj 

naj stojijo pri miru. Nato so se v vlogi semaforja preizkusili tudi otroci in tako dejavnosti izvedli 

v celoti, kot je bila načrtovana. Zastavljene cilje so dosegli in izrazili željo, da igro v prihodnje 

še kdaj ponovimo.  

Zadnja dejavnosti je bila načrtovani sprehod. Obnovili smo pravila in dogovore, ki so med hojo 

sprejemljivi in se spomnili, da smo kot pešci udeleženci v prometu. Med samim sprehodom 

smo se pogovarjali o prometnih znakih, signalizaciji, prometnih pravilih, potniškem in 

tovornem prometu ipd. Ogledali smo si avtobusne in železniško postajo v bližini vrtca. Na 

obračališču avtobusa številke tri, se je mimo nas peljal tovorni vlak, ki se ni ustavil na železniški 

postaji. Otroci so ugotavljali, zakaj je temu tako in kaj vse vozijo tovorni vlakovi. Ko smo prišli 

nazaj pred vrtec, sem otroke prosila, naj si ogledajo okolico in parkirišče za kolesa, poganjalčke 

in podobna prevozna sredstva. Med opazovanjem, so si ogledali eno kolo, ki jim je bilo 

zanimivo. Pozornost je pritegnil barven sedež, rdeč zvonec in velika košara. Eden od otrok je 

omenil, da je za varnost kolesarja pomembna oprema. Dejavnost smo zaključili tako, da smo 

zapeli pesemi Vlak in Z avtobusom k teti. Starši so naslednji dan povedali, da so otroci razlagali, 

kaj vse so na sprehodu videli. Presenetilo jih je, da tako pomembno in zahtevno tematiko 

obravnavamo že v predšolskem obdobju. Otroci so z veseljem opazovali okolje in dogajanje 

okoli njih. Poleg gledanja so pri opazovanju uporabljali tudi ostala čutila. Poslušali so različne 

zvokove (hupanje avtomobilov, zvok tračnic), se dotikali in posedali na klop avtobusne postaje 

ipd. To so preproste izkušnje iz katerih se otroci največ naučijo. Odgovori otrok so me pozitivno 

presenetili. Otroci so stari od dveh do štirih let, vendar so opazili ogromno dogajanj in pravilno 

odgovarjali na večino zastavljenih vprašanj. Naloge ni bilo potrebno spreminjati in vesela sem, 

da je vrtec lociran na območju, kjer je možen ogled različnih stvari. V bližini križišča, kjer smo 

opazovali promet, stoji parkirna garaža ljubljanskega potniškega prometa. V prihodnje bova 

otroke peljali na ogled avtobusne garaže. Govorila sem z voznikom ljubljanskega kavalirja in 

ga prosila, da pride otrokom predstavit delo voznika avtobusa in kavalirja. Kavalirji vozijo na 

električni pogon, kar je dober učni primer za projekt trajnostne mobilnosti. S tem bom skušala 

vplivati na dosego dolgoročnega cilja in skušala spremeniti navado tistih staršev, ki za prevoz 

večnoma uporabljajo avto.   

Sama sem tik pred zaključkom igre in štirinajstdnevnega beleženja prihodov otrok v vrtec 

zbolela, zato sem sodelavko prosila, naj beleženje z otroki izvede do konca in staršem pri 

prihodu ali odhodu razdeli ankete po opravljeni dejavnosti. Približno polovica staršev je 
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izpolnjene ankete vrnila. Ostali niso imeli te možnosti, saj je vlada uvedla ukrepe, s katerimi 

naj bi zajezili epidemijo. S sodelavko sva razmišljali, na kakšen način bi lahko pridobili čimveč 

izpolnjenih anket in se strinjali, da jim pošljem elektronsko sporočilo, v katerem prosim za 

fotografije izpoljenih anket. To sem naredila, vendar so se na sporočilo odzvali le starši enega 

otroka.  

Rezultati anket pred in po igri so precej podobni, če upoštevamo, da sem zbrala pol manj anket 

po izvedeni igri. 12 od 17 staršev nima potrebe po vožnji z avtom, saj živijo do 1 km stran od 

vrtca. Štirje otroci so od vrtca oddaljeni do 1,5 km, tako da jih je velika večina že pred izvedbo 

projekta v vrtec prihajala peš ali s skirojem/triciklom/poganjalčkom. Rezultati so drugačni le 

pri otrocih, ki so se pred igro vozili v vrtec z avtom. Pri njih je bilo opaziti izboljšanje, saj so 

se držali dogovorov in del poti prehodili. Nisem prepričana, da so svoje navade popolnoma 

spremenili. Obstaja velika verjetnost, da so starši spremenili navado le v času igre, da bi otrok 

dobil možnost beleženja in ne bi bil diskriminiran. Napredek je opaziti predvsem v razmišljanju 

staršev, ki se s problematiko nikoli prej niso ukvarjali. Pomembno jim je, da se s podobnimi 

projekti ukvarjamo in imajo otroci možnost aktivno sodelovati pri spremembah.  

Projekt je primeren za vse starostne skupine, če ga strokovne delavke prilagodijo tudi 

najmlajšim otrokom. Za načrtovanje in izvajanje sem od koordinatork dobila dovolj informacij. 

Vsa navodila so bila razumljiva tako nama, kot staršem. V prihodnje ne bi ničesar spreminjala, 

saj se mi zdi projekt dobro zastavljen in za vse udeležence zanimiv. Povratne informacije s 

strani staršev sem dobivala sproti in veseli me, da ni bilo niti ene negativne kritike ali pripombe 

v zvezi s projektom. Mislim, da bi se implementacija podobnih projektov dobro obnesla, saj v 

našem vrtcu istočasno izvajamo nekaj projektov, ki zajemajo skrb za okolje in ozaveščanje o 

problematiki onesnaževanj na vseh področjih in imamo z njimi dobre izkušnje. Novi, podobni 

projekti so vedno dobrodošli. 

 

Nika Žalec 

1 – 2 NOVICI ZA NOVIČNIK   

Novica 1: 

Pri Sovicah smo v mesecu juniju beležili prihode na trajnostni način kar 3 tedne. Vsak dan smo 

krogec za prihod na trajnostni način nalepili na velikega zajčka. Naša skupina je namreč “čistila 

kožušček” samo enega velikega skupnega zajčka. Poleg  tega pa smo prihode na trajnostni 

način beležili tudi v stolpični diagram. 

V skupini smo izvajali dva večja sklopa dejavnosti. Prvi je bil povezan v vlakom. V  zvezi s tem 

smo se seznanjali preko računalnika in spleta. Gledali smo različne vrste vlakov, tudi avtovlake, 

spalne vlake in pa vlake na katerih strežejo s hrano (za to so otroci sami podali zamisel)… 

Ogledali smo si različne tirnice, kako se tirnice premikajo, se pogovarjali kdo upravlja z vlakom, 

na kakšen način se vlak premika,…. Na sprehodu v gozd smo nabrali različne veje in vejice ter 
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po celotni igralnici naredili tirnice. To je bilo za otroke še posebej zabavno. Izdelali smo tudi 

vlake iz odpadnih materialov – iz škatel in škatlic, tulcev ter jih pobarvali in okrasili. 

Novica 2:  

Drugi sklop dejavnosti smo Sovicah povezali z avtobusi. 

V povezavi z avtobusom, smo za uvod opazovali promet v bližini vrtca. Vsak otrok je dobil svojo 

tabelo v katero je zabeležil gostoto prometa. Nato smo prešteli vse zabeleženo in se 

pogovarjali kakšni so bili rezultati v posamezni vrstici. Ker smo opazovali v bližini glavne postaje 

Ljubljanskega potniškega prometa, smo opazili kar nekaj avtobusov. V nadaljevanju dejavnosti 

smo  poimenovali različne avtobuse, ki smo jih opazili med sprehodom (trola, mestni avtobus), 

si ogledali avtobusno postajo, vozni red, se pogovarjali o tem kaj pomeni kakšna oznaka na 

voznem redu in obnovili pravila obnašanja na avtobusu. Za konec sklopa pa še narisali vsak 

svoj avtobus s flomastri in voščenkami. 
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Priloga 2 - SODELOVANJE S STARŠI 

Starše sem o izvajanju, poteku in namenu dejavnosti obvestila kar preko e-pošte.  

Starši so bili že od začetka našega sodelovanja (od začetka vstopa v vrtec) seznanjeni, da je e- 

pošta način komunikacije, ki je v skupini pogost, zato so jo tudi sami sprejeli za učinkovito.  

Staršem sem torej preko e-sporočila posredovala povzetek kaj se bo dogajalo v skupini, kakšna 

je njihova naloga, kaj je namen teh dejavnosti in jih zaprosila za sodelovanje. V priponki sem 

jim pripela tudi publikacijo in obvestila, ki smo jih prejeli od koodinartork preko e-pošte in 

“zajčkove mapice”. Staršem sva bili s pomočnico ves čas na voljo, za morebitna vprašanja in 

pogovore o tej tematiki.  

Staršem sem zvečer posredovala e- sporočilo z informacijami, naslednje jutro pa so že 

spraševali kdaj bodo prejeli ankete. Ankete sem jim razdelila popoldan pri odhodu domov. 

Tistim staršem, ki jih nisem uspela ujeti popoldan pa sem anketo izročila pri naslednjem 

srečanju.  

Pri vračanju anket so bili zelo ažurni, otroci pa so se dejavnosti zelo veselili in ves čas spraševali 

kdaj bomo začeli beležiti prihode. 

Starši so dejavnost vzeli zelo resno. Obvestila in publikacijo so preučili in pravzaprav nekih 

dodatnih vprašanj niso imeli. 

Vse ankete sva razdelili v roku dveh dni, v roku treh dni pa sva vse ankete dobili že nazaj. Po 

enem tednu pa smo že začeli z izvajanjem dejavnosti v skupini. 

 

 

PRILOGA 4: Kratek opis dejavnosti 

 

Mesec junij smo posvetili projektu Trajnostna mobilnost.  Dejavnosti v okviru projekta smo 

izvajali od 1. 6. – 19. 6. 2020. Nekaj otrok se je med epidemijo že izpisalo, zato je od 23-ih 

predvidenih otrok, dejavnost izvajalo le 17 otrok. 
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Kot uvod v dejavnost sem otrokom razložila kaj bomo počeli. Otroci so bili nad slišanim 

navdušeni in so komaj čakali začetek. Nekaj otrok ima sorojence, ki so dejavnosti projekta že 

izvajali  malo pred nami, zato so bili otroci iz naše skupine še posebno v pričakovanju. 

Kot piše v navodilih, ki smo jih prejeli od koordinatork, smo za začetek izvedli dejavnost branje 

zgodbe - Zgodba o belem zajčku. Po končanem branju smo se pogovorili o zgodbi in o tem kaj 

onesnažuje naše okolje.  

Tri tedne smo vsakodnevno beležili prihod otrok v vrtec. Če je otrok prišel v vrtec na trajnostni 

način (peš, s kolesom, skirojem…), je na sivega zajčka nalepil bel krogec. Odločili smo se, da 

bomo imeli samo enega zajčka. Poleg zajčka pa sem izdelala še stolpični diagram. Vsak dan je 

otrok, ki je prišel v vrtec na trajnostni način, to s kljukico zapisal v ustrezen kvadratek.  

V sklopu projekta smo si preko računalnika ogledali še različne vlake, se pogovarjali o načinu 

pogona, kdo upravlja z vlakom, kje kupimo karte, kako karte izgledajo, si ogledali tirnice, vozni 

red… Otroci so imeli veliko vprašanj, zanimalo jih je kako izgleda spalni vlak in vlak z 

restavracijo, kako izgledajo podvodni tuneli… Na ta vsa vprašanje smo poiskali odgovore preko 

spleta in si ogledovali fotografije.  

Starše sva preko e-pošte prosili (seveda kot za domačo nalogo naročili tudi otrokom), da naj 

otroci v vrtec prinesejo prazne škatle različnih velikosti iz katerih smo izdelali vlak (vsak 

svojega). Starši so bili odzivni. Otroci so vsakodnevno prinašali v vrtec različne škatle in 

spraševali kdaj jih bomo uporabili. Vsak otrok je tako izdelal svoj vlak, med seboj pa so si škatle 

tudi posojali ali zamenjali. Vlak je vsak otrok nato tudi pobarval, izrezal in nanj nalepil kolesa 

ter okna. Nekateri otroci so se znašli in vse to naredili že med barvanjem. 

Na enem izmed pohodov  v gozd, ki smo jih v tistem času izvajali pogosto, smo nabrali vejice 

in veje ter iz njih v igralnici izdelali železniške tire. Otroci so bili navdušeni.  

V naslednjem sklopu dejavnosti smo opazovali promet. Vsak otrok je dobil tabelo v katero je 

s pomočjo risanja črtic beležil, koliko avtov, pešcev, avtobusom, vlakov in kolesarjev je šlo 

mimo v tem kratkem času. Ob koncu beleženja smo se pogovorili in ugotovili, da smo najmanj 

črtic zabeležili pri simbolu vlaka in avtobusa. Na sprehodu smo še opazovali različne avtobuse, 
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vozni red na postaji, se pogovarjali o pravilih obnašanja na avtobusu,… Po vrnitvi v vrtec pa je 

nato vsak otrok narisal svoj avtobus. Dejavnost je potekala več dni. 

Kot zadnjo dejavnost smo se odločili za prostorsko preureditev našega parkirišča. S pomočjo 

učnih listov, ki sem jih našla v priročniku, smo si ogledali in se pogovorili o prednostih vožnje 

z avtobusom in prostorsko primerjali avtobus z avtomobilom. Nato smo si ogledali vrtčevsko 

parkirišče in se že tam pogovarjali kaj vse bi lahko bilo pred vrtcem, če bi vsi hodili v vrtec na 

trajnostni način.  Shemo parkirišča sem nato narisala na velik format lista, otroci pa so jo s 

pomočjo gledanja prerisali na svoj risalni list. “Parkirišče” so porisali z različnimi zanimivimi 

idejami (bazen, različna igrala, trampolin, plezalna stena). Otroci so bili različno kreativni. 

 

PRILOGA 5: 10 fotografij 

 

Avtorica fotografije 1: Nika Žalec 

Kaj: Stolpični diagram beleženje prihodov v vrtec na trajnostni način 

Kje: igralnica  

Kdaj: junij 2020 (1. 6. – 19. 6. 2020) 
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Avtorica fotografije 2: Nika Žalec 

Kaj: 1. Sklop raziskovanja – VLAKI (iskanje informacij po spletu) 

Kje: igralnica  

Kdaj: junij 2020, jutranji krog 

 

Avtorica fotografije 3: Nika Žalec 

Kaj: Izdelava vlakov iz odpadne embalaže (lepljenje, barvanje) 

Kje: igralnica  
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Kdaj: junij 2020  

 

Avtorica fotografije 4: Nika Žalec 

Kaj: Končni izdelek – VLAK IZ ODPADNE EMBALAŽE 

Kje: igralnica  

Kdaj: junij 2020  
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Avtorica fotografije 5: Nika Žalec 

Kaj: Izdelava železniških tirov iz vejic, ki smo jih nabrali v gozdu 

Kje: igralnica  

Kdaj: junij 2020  
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Avtorica fotografije 6: Nika Žalec 

Kaj: Izdelava železniških tirov iz vejic, ki smo jih nabrali v gozdu 

Kje: igralnica  

Kdaj: junij 2020  

 

Avtorica fotografije 7: Nika Žalec 

Kaj:  Risanje avtobusa z flomastri in voščenkami 

Kje: igralnica  

Kdaj: junij 2020  

 

Avtorica fotografije 8: Nika Žalec 

Kaj: Končni izdelek - risanje avtobusa z flomastri in voščenkami 

Kje: igralnica  

Kdaj: junij 2020  
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Avtorica fotografije 9: Nika Žalec 

Kaj: Beleženje prometa v bližini vrtca 

Kje: Križišče Litostrojske ceste 

Kdaj: junij 2020  

 
Avtorica fotografije 10: Nika Žalec 

Kaj: Reorganizacija parkirišča pred vrtcem skozi otroške oči 

Kje: igralnica  
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Kdaj: junij 2020  

Interpretacija izkušnje 

Naše izvajanje projekta se je začelo s sodelovanjem s starši. Posredovala sem jim elektronsko 

sporočilo, kjer sem jih obvestila s potekom izvedbe dejavnosti. Starši naše skupine navadno 

niso bili preveč odzivni, sedaj pa so zadevo zelo resno zagrabili, se zanimali za dejavnosti in 

naše sodelovanje. Vse ankete sva uspeli izročiti v dveh dneh in jih tudi zbrati v treh dneh od 

začetka izročanja anket. Mogoče je k temu pripomoglo tudi to, da sva otrokom ves čas 

prigovarjali, da čim dobiva vse ankete nazaj, takoj začnemo z branjem zgodbe o Belem zajčku 

in izvajati dejavnosti. Starši so povedali, da so jih otroci opozarjali na vračanje anket.  

Samo beleženje prihodov je potekalo v sproščenem vzdušju. Otroci so navadno že takoj po 

prihodu v igralnico povedali na kakšen način so prišli v vrtec. Prihode smo beležili med 

izvajanjem jutranjega kroga. Torej vsak otrok, ki je prišel v vrtec na trajnostni način, je nalepil 

bel krogec in v stolpični diagram narisal kljukico. Kdor je prišel v vrtec na netrajnostni način, 

svojega prihoda ni označeval. Težava, ki sem jo zaznala pri označevanju v stolpični diagram je 

ta, da so otroci, ki so bili vsakodnevno v vrtcu imeli veliko več kljukic, kot tisti, ki so večkrat 

manjkali, čeprav so npr. večkrat manjkajoči večkrat prišli v vrtec na trajnostni način. Beleženje 

v diagram torej ni dalo realne slike prihodov na trajnostni način in bi se zadeve morala lotiti 

drugače.  

Med izvajanjem sem opazila, da je velika večina otrok prihajala v vrtec na trajnostni način 

(večina peš, s skirojem ali kolesom), zaradi bližine vrtca blokovskemu naselju, le peščica pa jih 

je vsakodnevno prihajala v vrtec z avtom. Našemu zajčku smo tako zelo hitro očistili kožušček. 

Razmerje prihodov na trajnostni način v deževnem obdobju, se je krepko poslabšalo. Takrat 

jih je veliko več prišlo v vrtec z avtom.  

Neki deček si je tako zelo želel, da bi kdaj prišel v vrtec peš, da se je vsako jutro pri beleženju 

zlagal, da je prišel v vrtec peš. Ko sva mu povedali, da sva videli, da je zopet prišel z avtom, je 

zardel in vsakič povedal, da je pozabil kako je prišel v vrtec. Seveda mu nisem želela povzročati 

dodatnega nelagodja, zato sva se pošalila in se zmenila, da domov pa naj le gre peš in tako je 

tudi bilo. Kljub temu, da je bil deček doma zelo blizu vrtcu, so zaradi zelo zgodnje ure prihoda 

v vrtec, za prihod uporabili način, ki jim je prihranil kakšno minuto časa. Drugi deček je vsako 
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jutro s ponosom povedal, da je v vrtec prišel z električnim skirojem skupaj z očetom.  Ko sem 

mu povedala, da to ni ravno najboljša opcija, a je vseeno boljše, kot prihod v avtomobilom, je 

začel v vrtec prihajati na navadnem skiroju, v spremstvu očeta na električnem skiroju. 

Beleženje prihodov smo izvajali kar 3 tedne. V vseh 3 tednih, je samo eden izmed otrok prišel 

v vrtec z javnim prometom.  Otrokom je bilo res pomembno, da so se vsako jutro zabeležili, 

da so prišli v vrtec na trajnostni način. Na to so bili kar malo ponosni. Otrokom, ki so prišli v 

vrtec z avtom pa je bilo navadno precej nelagodno. 

Sodelovanje s starši je bilo uspešno tudi pri izpolnjevanju ankete po dejavnosti. Res je, da sva 

ankete razdeljevali med počitnicami, zato so si starši za vračanje anket vzeli več časa. Dobra 

motivacija za otroke je bila obljubljena kresnička, da so starše priganjali z vračili izpolnjenih 

anket. 

Izvajanje dejavnosti so otroci sprejeli z zanimanjem. Zdi se mi, so prvi sklop, t.j. sklop o vlakih 

sprejeli z največjim navdušenjem. O temi in iskanju različnih stvari ter dejstev povezanih z vlaki 

so bili zelo dejavni. Imeli so res ogromno idej in vprašanj, ki so se nanašale na vse kar je 

povezano z vlaki. Po spletu smo brskali več kot eno uro. Nekateri so imeli res ogromno znanja 

v povezavi s tem, drugi pa so ga skozi dejavnost pridobili.  

Tudi sodelovanje s starši glede prinašanja škatel, je potekalo odlično.  Škatle so prinesli vsi, 

otroci pa so si jih med seboj sodelovalno zamenjali.  Pri sestavljanju, barvanju in okraševanju 

lastnih vlakov so imeli veliko zamisli. Nastalo je veliko različnih vlakov. Največje veselje pa so 

izrazili ob sestavljanju železniških tirov iz palic in vejic, ki smo jih nabrali v gozdu. Izbrala sem 

5 otrok, ki so se lotili sestavljanja. Najprej so začeli sestavljati na mizi, a so kmalu ugotovili, da 

imajo zelo veliko palic in premalo prostora, zato so sestavljanje prestavili na tla in dejansko 

progo naredili čez celotno dolžino igralnice. Tirnice so želeli sestavljati vsi otroci, zato je ta 

dejavnost potekala v več skupinah in skoraj celo dopoldne.  

V drugem sklopu smo proučevali avtobuse. Najprej smo se odpravili na bližnje križišče. 

Opazovali smo v vse smeri in šteli mimoidoče avtomobile, avtobuse, vlake, pešce… Opažanja 

smo beležili v tabelo, ki sem jo pripravila za otroke. Nekateri so opazovali in označevali zelo 

dosledno, drugim ni bilo toliko do tega, zato so le vsake toliko ujeli in zabeležili videno. Za tem 

smo poiskali še avtobusno postajo in vozni red ter se pogovorili o obnašanju na avtobusu, kako 
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se avtobus plača, kaj pomeni določen znak na voznem redu,itn. Po prihodu v igralnico so otroci 

dobili novo nalogo. Najprej so s flomastri, nato pa z voščenkami narisali vsak svoj avtobus. 

Nekateri otroci so želeli, da jim pokažem preko spleta, kako izgleda kakšen avtobus. Narisali 

so različne - navadne, s harmoniko,... 

Kot zadnji sklop dejavnosti pa smo si najprej ogledali fotografije iz priročnika. Pogovarjali smo 

se o tem, koliko prostora porabi avtobus za parkiranje ter koliko potnikov pripelje s seboj in 

da je avtobus veliko prijetnejši za okolje. Nato smo se opravili na parkirišče pred vrtcem in se 

pogovorili o tem, kaj vse bi bilo lahko tam, če bi vsi v vrtec prišli peš in tam ne bi bili parkirani 

avtomobili. Otroci so vse ideje upodobili na risbi. Imeli so različne ideje. Risali so trampoline, 

bazene, zelenjavne in sadne vrtove, tobogane, plezalne stene. Večinoma so se osredotočali na 

igrala, torej da bi na tem mestu postavili novo igrišče. 

Naša skupina je bila skozi vsa leta bivanja zelo aktivna. Ker je zelo dinamična skupina, smo 

veliko časa preživljali na prostem, v gozdu. Če se je le dalo, smo se na vse izven vrtčevske 

aktivnosti podali peš, naredili veliko za svoje telo in okolje. Vsako leto naredimo tudi kolesarski 

dan. Otroci v vrtec pripeljejo kolesa, skiroje ali poganjalce in se zapeljejo po asfaltirani poti 

pred vrtcem. Na pot postavimo prometne znake in narišemo prehod za pešce. 

Posebnih problemov in težav pri izvajanju nisem zaznala. Otroci so v dejavnostih sodelovali. 

Različni sklopi dejavnosti so jim bili različno zanimivi in so bili zanje različno motivirani. 

Upam si trditi, da čas izvedbe našega skupinskega projekta ni bil najbolj optimalen, saj 

dejavnosti zaradi epidemije niso mogle biti tako raznolike, saj nismo smeli izvajati dejavnosti, 

ki vključujejo druženje z drugimi ljudmi, kot je npr. izlet z vlakom ali vožnja z avtobusom. 

Verjamem, da bi bilo to za otroke zelo lepo izkustveno doživetje. 

 

EVALVACIJA 

 

Takšne in podobne projektne naloge so v vrtcu dobrodošle, saj so nekakšna obogatitvena 

dejavnost, nekaj drugačnega, a hkrati poučenega in poleg tega še koristnega okolju, ljudem in 

samemu sebi.  
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Menim, da je projekt dobro zastavljen.  Otroci so bili kljub temu, da so bili po dolgem času po 

karanteni zopet združeni in željni skupne igre in druženja, za projekt zainteresirani. Radi so 

sodelovali v dejavnostih, še posebno pomembno je bilo vsakodnevno beleženje prihodov. 

Nekaterim celo tako močno, da so načine prihodov prirejali v svoj prid. Še posebno navdušeni 

so bili otroci nad končno “nagrado” kresničko, ki jim je bila zelo pomembna in všečna. Meni 

osebno je bilo izvajanje dejavnosti zelo prijetno, dejavnosti so bile zanimive. Poleg tega pa sem 

se ob prebiranju priročnika tudi veliko naučila. Nekaj dejstev o onesnaževanju in ohranjanju 

čiste narave nisem še nikoli zasledila in sem bila prav navdušena nad novimi informacijami, ki 

sem jih lahko posredovala otrokom. Tudi staršem so bili navodila in opis v brošuri dovolj, da 

so razumeli potek projekta in sodelovali v njem.  

V navodilih je opredeljeno, da naj bi imel vsak otrok svojega zajčka, katerega bi z lepljenjem 

krogcev očistil. Sama sem se raje odločila za enega velikega zajčka, saj se tako ne izpostavlja 

otrok in niso vidni rezultati posameznega otroka, ki bi ga lahko ostali otroci zaradi načina 

njegovega prihoda zasmehovali. Sem pa naredila napako, saj sem se poleg lepljenja krogcev 

na velikega zajčka lotila beleženja prihodov v stolpični diagram, kar je pa v bistvu popolnoma 

enako izpostavljanje, kot če bi imel vsak otrok svojega majhnega zajčka na katerega bi lepil 

krogce. Opazila sem, da v bistvu otroci nimajo imeli predsodkov, torej je navodilo čisto 

nesporno. 

Pretok navodil je bil ustrezen. Koordinatorki sta navodila posredovali sproti, s sodelujočimi 

strokovnimi delavkami sta kar trikrat organizirali srečanje in nam interpretirali navodila, ves 

čas pa sta nama pomembne stvari pošiljali tudi preko e-pošte.  

Navodila za izvajanje dejavnosti so natančno osnovana in napisana in zanje sama nisem 

potrebovala dodatne razlage koordinatoric. Zelo všeč mi je bil tudi sam priročnik, ki mi je odprl 

svet idej. Nekatere ideje sem uporabila, nekatere nadgradila. Ideje v njem so zanimive in 

inovativne.  

Pri pisanju poročila sem naletela na nekaj težav, saj si iz navodil sama nisem mogla razjasniti 

kako poročilo zapisati. V pomoč bi mi bila jasnejša navodila, tako za pisanje celotnega poročila 

kot več opornih točk za pisanje posamezne priloge.  Za pomoč sem zaprosila koordinatorico, 

ki je razjasnila moje dileme. 
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Vprašalniki so ustrezno zastavljeni, je pa imelo nekaj staršev vprašanje, zakaj sta popolnoma 

enaka in dejali, da so oni takšnega že izpolnili. Seveda sem staršem zadevo obrazložila, da so 

uvideli smotrnost skorajšnje enakosti. 

Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje. Da bi lahko otroci sodelovali z 

okoljem, vplivali nanj in ga kasneje aktivno spreminjali, ga morajo postopoma spoznati. 

Za mladino, na kateri menda svet stoji, velja pregovor, ki pravi:» Kar se Janezek nauči, to Janez 

zna.« Delo z otroci je pomembno zato, ker se njihove predstave v svetu še oblikujejo. Z 

premišljenim delovanjem lahko dosežemo, da se njihovi miselni in vedenjski vzorci razvijajo v 

pravo smer. Že v vrtcih moramo z različnimi praktičnimi nalogami  in dejavnostmi otrokom 

predstaviti, da smo ljudje onesnaževalci okolja na različnih področjih.  Mlajši populaciji 

moramo tematiko predstaviti čim bolj nazorno in ob tem uporabiti čim več pripomočkov. 

Ciklično izvajanje programa  je zelo pomembno, saj tako dosežemo boljši učinek.   

Menim, da bi bilo smotrno, da bi se beleženje prihodov beležilo dvakrat letno za obdobje vsaj 

14 dni z nekaj mesečnim premorom, saj bi tako dobili realnejšo sliko dolgoročnih rezultatov. 

Prepričana sem, da bi beleženje prihodov v jesenskem času, ki ga navadno spremlja slabše 

vreme, prineslo manj ugodne rezultate kot beleženje prihodov v spomladanskem času. Kot 

sem opazila sama, je bil v naši skupini odstotek prihodov z avtom v slabem vremenu kar nekaj 

višji kot ob lepem vremenu. 

Veliko dobrega bi naredili tudi s tem, če bi se projekt v vrtčevskih skupinah izvajal vsako leto. 

Takšne in podobne dejavnosti pravzaprav v vrtcu izvajamo ves čas v okviru drugih 

obogatitvenih dejavnosti ali projektov, beleženja prihodov pa ne izvajamo, kar se mi zdi 

ključna dejavnost za vpogled rezultatov in za vnašanje sprememb. Zagotovo več dejavnosti 

pripomore k temu, da bi starše in otroke opomnili na pomembnost ohranjanja narave in 

gibanja ter spodbudili k  spremembam. 

Naša skupina mogoče ni bila najbolj optimalna za izvajanje sprememb in študij iz področja 

trajnostne mobilnosti, saj večinoma že vsi tako in tako prihajajo v vrtec peš, s kolesom ali 

skirojem.  Tudi če nismo naredili premikov v miselnosti staršev, pri teh nekaj starših, ki 

pripeljejo otroke v vrtec z avtom, smo z dejavnostmi vsaj otrokom vcepili nekaj koristnih 

informacij o varovanju okolja.  
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Pomembno je, da v sodelovanju s starši pomagamo oblikovati odgovorne mlade ljudi do sebe 

in ohranjanja narave, saj je privzgojena kultura izjemnega pomena v dobrobit vseh za celo 

življenje in celo prihodnje generacije. Menim, da je projekt pomemben tako za ohranjanje bolj 

čistega okolja, zdravega načina življenja kot tudi povečevanja varnosti v prometu. 

 

3.4.5 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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3.4.6 Ljudsko izročilo 

 

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.  

Na prvem sestanku, ki je potekal takoj po tednu otroka, smo se dogovorile o ciljih in  poteku 

projekta. 

Cilji:  

 ohranjanje ljudskega izročila 

 vnašanje elementov ljudskega izročila na vsa področja kurikuluma 

Cilj projekta je bil tudi, da otrokom nevsiljivo in na zanimiv način približamo vrednote 

ljudskega izročila.  

Projekt smo zastavile tematsko.  

Obsegal je področja: 

 prehrane, 

 ljudskih običajev in šeg, 

 glasbe, 

 pesmi, 

 pravljic, 

 oblačil, 

 igrač,  

 čebelarstva in  

 izdelave končne razstave ljudskega izročila.  

Tim slovenskega ljudskega izročila se je večkrat sestal in se dogovarjal, nato pa smo udeleženke 

vse informacije in sklepe posredoval ostalim skupinam v enoti Biba.  
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Poleg tega smo vse udeležene v projektu o ljudskem izročilu ozaveščale tudi preko spletne 

pošte, kjer smo vse teme podrobneje opisale in s tem poskušale ljudsko izročilo približati tudi 

njim. Ljudsko izročilo dandanes tone v pozabo, tudi vse tisto, kar je nam poznano, nekako ne 

prenašamo več na naše zanamce. Pa tudi če jim, se vedno poslužujemo enih in istih področij. S 

projektom smo želele doseči raznolikost v predstavljanju ljudskega izročila in povezovanje med 

vsemi področji kurukuluma.  

Na koncu smo v projekt vključili tudi starše. Z njihovim neverjetnim odzivom nam je v zbornici 

uspelo urediti prekrasno razstavo slovenskega ljudskega izročila, ki so si jo v mesecu maju 

lahko ogledali vsi otroci našega vrtca. Razstava je lahko čudovita iztočnica za nadaljnje 

prenašanje slovenskega ljudskega izročila.  

Razstavo smo tudi poslikali in jo predstavili na spletni in Facebook strani vrtca.  

Vse dejavnosti, izvedbe in predstavitve, ki so bile izvedene v naši enoti, bomo strnili v 

priročniku, ki bo na voljo vsem vzgojiteljem našega vrtca. Pa naj bo le-ta za navdih, ideje ali 

zanimanje za prenašanje ljudskega izročila bodočim generacijam.  

V nadaljevanju projekta vidimo, da bi lahko teme poglobljeno spoznavali. Pogovarjale smo se, 

da bi za naslednje leto lahko bila tema: LJUDSKE PRAVLJICE. Na koncu bi naredili razstavo 

vseh izdelkov in dejavnosti, ki bi jih delali z otroki.  

Članice tima so bile: Anica Birsa, Bianca Količ, Maja Lavtar, Nika Žalec in Štefanija Pavlic. 

Vodja projekta je bila Ani Fajdiga. 

 

3.4.7 Mesto prijazno invalidom 

 

Cilj: Prehajanje otrok med razvojnimi in rednimi oddelki v vrtcu, že obstoječe načine 

prehajanja nadgraditi z novimi oblikami sodelovanja in povezovanja, omogočati otrokom 

razvijanje prijateljskih vezi in načinov za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih 

odnosih z drugimi odnosi. 

Preko motoričnih delavnic so otroci krepili pozornost in koncentracijo, samoregulacijo, izvedbo 

gibov ravnotežja in koordinacije, kontrole in drže telesa, izboljševali so finomotorične in 

grafomotorične spretnosti ter kognitivne sposobnosti. Preko umetnostnih delavnic so razvijali 

plesno-gibalno izražanje in prepoznavanje čustev, izboljševali so koncentracijo in zavedanje 

telesa. 

Projekt je potekal v sodelovanju s strokovnimi delavci razvojnih oddelkov (Zajčki in Zmajčki) 

ter z drugimi strokovnimi delavci enote Biba. 
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3.4.8 Povezani s kulturno dedeščino v enoti Palček in Naravne igralnice v enoti 

Čenča 

 

Povezani s kulturno dediščino 
 

Realizirani cilji: 

 krepiti pozitivni odnos in vzbujati zanimanje za kulturno  dediščino + primerjava s 

sodobnostjo,  

 spoznavanje kulturnih oblik in načinov življenja, 

 prispevati k oblikovanju nacionalne identitete, 

 medgeneracijsko sodelovanje (ta cilj zaradi epidemije ni bil tako zastopan) in ohranjanje 

kulturne dediščine.  

 

Realizirane dejavnosti: 

 

Gospodarska prizadevanja 

Izpeljane aktivnosti: 

  

 Spoznavanje, kako nastanejo maslo, skuta, volna, med. 

 Spoznavanje, kako pridobimo glino, oglje.  

 Pogovor o tem, kaj vse je potrebno, da dobimo določeno živilo (pripraviti zemljo, 

posaditi seme, skrbeti za rastlino, pobrati …). 

 Seznanitev s trgatvijo, pomenom pridelovanja grozdja (hrana, sok, kis, vino ), 

spoznavanje pripomočkov (brenta, škarje, preša, mlin, trgači, klopotec).  

 Spoznavanje, kaj so  rokodelske dejavnosti – prepleti iz šibja – izdelava košarice.  

 Spoznavanje različnih kmečkih opravil.  

 Podrobno spoznati besedo recikliranje ter si na to temo ogledati spletne vsebine. 

 Ročno izdelati papir. 

 Ogled dokumentarnega filma Kako dobimo med. 

 Ogled dokumentarnega filma Kako naredimo oglje in navadni svinčnik, risanje z ogljem 

in izdelava saj za risanje s prstom.  

 Nekaj teh dejavnosti so otroci spoznali na kmetiji Zgornji Zavratnik, Pečovnik, na 

Ranču.  

 

Prehranska kulturna dediščina 

Izpeljane aktivnosti: 

 

 Spoznavanje tradicionalne slovenske hrane – orehova potica, mlečna kaša, mlečni 

močnik + teden tradicionalne slovenske hrane v vrtcu: jota, matevž, zelje, pečenica, 

bograč, prekmurska gibanica, postrv s krompirjem.  

 Slovenski tradicionalni zajtrk – maslo, med in jabolko.  

o Dejavnosti ob tradicionalnem slovenskem zajtrku: izdelava pogrinjka, 

spoznavanje in izdelava čebel, izpolnjevanje učnih listov, slikanica Čebela 

Adela, ogled dokumentarnega filma Kako dobimo med. 

 Seznanjanje s prazničnimi jedmi v času božično – novoletnih praznikov. 

 Spoznavanje barvanja pisanic ob velikonočnih praznikih. 
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 Raziskati, kako nastane zeljna jota, ki smo jo imeli za kosilo in niso vedeli, kakšno je 

zelje-zeljnata glava, ker so ga poznali samo narezanega v enolončnici ali solati.           

 Pogovori o lakoti otrok in kako so se prehranjevali otroci včasih (babice in dedki), ker 

se nekateri otroci igrajo s hrano, jo odrivajo, mečejo…  

 Skuhati  čaj in ga obogatili z medom in limono, ki so nam ju dale naše kuharice.  

 Obnovitev bontona prehranjevanja ter ga naredili prijetnejšega z uporabo namiznih 

prtov pri kosilu. 

 Pogovor o hrani, o zdravi prehrani ob različnih priložnostih, ob obrokih, ob dnevu 

slovenskega zajtrka, namensko ob temi o jesenskih plodovih in pridelkih.  Spoznati, 

poimenovati in okušati sadje, zelenjavo in spoznati kje raste, kako nastane živilo… 

 Izdelati slikanico s sadjem in zelenjavo in jo priložnostno uporabljati za gledanje, 

pogovor ob slikah. V igralnici smo si pripravili slikopise sadja in zelenjave in se igrali 

z iskanjem poimenovanega na slikah. 

 Strokovne delavke smo pripravile lutkovno igrico: DEBELA REPA.  

 Orehova potica, ki smo jo imeli za malico, pogovor, kako nastane in iz česa je, nabiranje 

orehov na sprehodu. 

 Kultura oblačilnega videza:  

 Predstavitev gorenjske narodne noše za odrasle in otroške narodne noše, oblačenje noše, 

poimenovanje delov noše.  

 Ugotavljanje, kaj je to noša? 

 Primerjanje, kako so bili otroci, odrasli oblečeni v preteklosti, kako so danes. 

 Pogovor o oblačilih nekoč in danes, ogled v knjigah. 

 Ogledali smo si dokumentarni film Kaj je narodna noša ter spoznali nove izraze.  

 Spoznali smo nekaj starih poročnih običajev, ki so danes prisotni le redko in na vaseh. 

Osebni praznični dnevi in praznično koledarsko leto: 

 Praznovanje rojstnih dni otrok – dejavnosti, ki jih izbere otrok, ustvarjanje, branje 

slikanic, poseben dan za slavljenca. 

 

 Koledarske šege in navade:  

Veseli december: okrasitev prostorov in novoletnih jelk, posajeno mlado žito v igralnicah, 

izdelovanje in pisanje voščilnic, vonj po prazničnih jedeh, otroci v pričakovanju obiska dedka 

Mraza, pripovedovanje slovenskih ljudskih pravljic, prepevanje pesmi. Obiskal nas je dedek 

Mraz, letos smo mu le pomahali na igrišče skozi okno. V vrtcu je bilo malo otrok v tem času, 

saj je bil vrtec odprt le za nujne primere zaradi epidemije covid 19. 

Pust: pustovanje v vrtcu, pustno rajanje po igralnicah, izdelava mask, namen pusta?, pustna 

hrana,  spoznavanje slovenskih tradicionalnih mask (kurent, laufar, škoromat) ogled video 

posnetkov, slik, dokumentarnih oddaj.  Seznanili smo se s kostumi, kako so izdelani, jih 

prepoznavali s slik, posnetkov. Primerjanje pustnih mask danes in nekoč.  

Prešernov dan – spoznavanje pesnika Franceta Prešerna in njegovega življenja, branje njegovih 

pesmi, izdelava plakata, risanje portreta, izdelava slovenske zastave in grba, ogled video 

posnetka: Povodni mož, baročni ples s čajanko, poslušanje Zdravljice, opazovanje Prešernove 

podobe na euru, slikanica O dečku, ki je pisal pesmi. 

Gregorjevo: izdelovanje ptičkov, gnezd, spoznavanje kaj je gregorjevo?, zoom delavnica s 

starši - izdelovanje gnezd in ptičkov, ki smo jih razstavili na hodniku in v skupini.  
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Materinski dan – priprava in izvedba glasbene pravljice Rokavička za mamice preko Zoom-a, 

petje pesmi Jaz sem mala roža in Mamica zlata, otroci izdelajo darila, voščilnice, posnetek 

dramatizacije Pod medvedovim dežnikom  

Dan državnosti – spoznavanje državnih simbolov (slovenska zastava, grb, himna) 

 

Družinsko drevo: otroci so s starši, ob temi Jaz in moja družina, izdelali različna 

družinska drevesa in jih predstavili ostalim otrokom, praznovali smo rojstvo sorojencev, 

pogovor o članih družine, poimenovanje, risanje družine, ogled družinskih fotografij, 

razvrščanje na družinskem drevesu (brati , sestre). 

Duhovna ustvarjalnost (ljudsko izročilo) 

Izpeljane aktivnosti: 

 Spoznavanje, izvajanje ljudskih rajalnih iger in plesov:  Bela lilija, Peričice, Ringaraja, 

Potujemo v Rakitnico, Abraham, Kačo vijat, Polža vijat, Ob bistrem potočku je mlin, 

Rdeče češnje rada jem, Polka. 

 Petje in poslušanje ljudskih pesmi: Čuk se je oženil, Izidor ovčice pasel, Marko skače, 

Mi smo lačni.  

 Igranje bibarij in prstnih iger - Biba leze, Miška kaško kuhala ... 

 Branje in poslušanje ljudskih pravljic Hvaležni medved, Mojca Pokrajculja, Rdeča 

kokoška, Boter petelin, O fižolčku, ogelčku in slamici, Zlata ptica, Slovenske ljudske 

pravljice, Medved išče pestunjo, Poljska in mestna miška, Zajčkov zvonček, Štručka, 

Trije medvedi …  

 Ples ob ljudski glasbi, poslušanje ljudske glasbe in ples z otroki. 

 V tednu iger iz mladosti Staršev in starih staršev so otroci poslušali pripovedke svojih 

staršev ter jih delili s prijatelji iz skupine. 

 Igrali so se igre iz starih časov: frnikulanje, gumitvist, Ali je kaj trden most, Toplo-

mrzlo … 

 Dramatizacija otrok – ljudska pravljica Mojca Pokrajculja. 

 Likovno ustvarjanje po ljudski pravljici Mojca Pokrajculja. 

 Predstavitev  ljudskih instrumentov:  ribežen, buča, lončeni bas - bajs, pokrovke, 

orglice, raglja, žvrglja.  

 Izdelava trstenk,  ribežna ( škatla in valovita lepenka) in bajsa. 

 Petje in ples ob igranju na ljudske instrumente. 

 Na video-posnetku so si ogledali nastop folklorne skupine s plesi, igrami in skeči. Ob 

posnetkih so se pogovarjali, kako so se ljudje včasih zabavali in krajšali večere. 

 Prebiranje knjige Enci benci na kamenci  in učenje izštevank (Enci benci na kamenci, 

Sonce kliče …)  

 Priprava in igranje lutkovne predstave po ruski ljudski pravljici »Štručka«. 

 Igranje ljudskih  igrer: Lisička, kaj rada ješ,  Ura je ena, medved še spi. 

 

Moj kraj – Ljubljana, Spoznavanje Slovenije in njene kulturne dediščine 

 Ob temi Jaz in moja družina so se otroci seznanili s tem, kje živijo, na kateri ulici, v 

katerem mestu in kateri državi.  

 Seznanili so se z okolico in ugotavljali kje živimo, hiša, blok, stolpnica ter kakšne so 

bile hiše nekoč- s ogled starih hiš v bližini vrtca. 

 Spoznali so znamenitosti Slovenije, Ljubljane.  
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 poslušali himne, spoznali slovensko zastavo in zastavo mesta Ljubljana. 

 

Multikulturnost – manj dejavnosti, saj je bil poudarek je bil na slovenski kulturni dediščini  

 Otroci so Spoznali praznik Bajram. 

 Multikulturnost + ljudske pravljice: Babica Zima, Repa velikanka, Zlatolaska in trije 

medvedi, Trije prašički 

Predstavitve projekta: 

 Razstave po traktih, hodnikih. 

 Kotički kulturne dediščine po igralnicah.   

 Zaključki posameznih skupin.        

Izvajalci: Vsi strokovni delavci vseh oddelkov enote Palček 

 

Vodja projekta: Urška Purkart 

 

 

Varno s soncem 
 

Globalni cilj: spoznavanje zdravega in varnega načina življenja. 

 

Dejavnosti, ki potekajo v času 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). 

 Spodbujamo otroke k pitju zadostne količine tekočine. 

Sodelovale so skupine: Metulji, Muce, Medvedi, Sončki, Žabe in Veverice. 

Trajnostna mobilnost 
 

 S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad vrtčevskih in osnovnošolskih 

otrok in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega 

prometa v okolici vrtcev in šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih 

obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja. 

Aktivnosti: 

 Beli zajček, 

 avtomobili puščajo sledi; likovna uprizoritev kako promet onesnažuje okolje 

Sodelovale so skupine: Muce, Medvedi in Žabe. 

  

Sobivanje 

 

1. Varno v vrtec in šolo 
Aktivnosti: 
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 Pogovor o prometu, 

 izdelava plakata – MOJE MESTO, 

 izdelava avtomobilov iz odpadnega materiala, 

 vožnja s tricikli… 

 

2. Spodbujamo prijateljstvo 
Aktivnosti: 

 Pogovor o prijateljstvu, 

 kdo je moj prijatelj, 

 risanje v dvojicah, s prijateljem na temo kaj prijatelji skupaj delajo, 

 narisali risbico in jo poklonili prijatelju… 

Vključene skupine: Medvedi, Muce, Veverice, Pikapolonice in Žabe 

 

Naravne igralnice 
 

Cilji projekta:  

 

Glavni cilj projekta enote je izkoristiti dane naravne možnosti, ki jih nudi bližina krajinskega 

parka Tivoli in  šišenskega hriba. Otroci tako ob sprehodih v naravno okolje raziskujejo 

biotsko raznovrstnost, spoznavajo ekologijo (vedo o živih bitjih v njihovem naravnem 

okolju), ekosistem (življenjski prostor in življenjska združba) in igralno/gibalne možnosti 

izbranih okolij v bližini vrtca. 

 Drugi cilji projekta so: 

 vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju, 

 doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih (ekologija, okolje, ekosistemi, kroženje 

v naravi, motenje naravnih kroženj, prilagoditev,odnosi v naravi, populacija in 

ohranitev, mestni ekosistemi, spremembe v naravi, evolucija, energija in okolje, 

prihodnost…). 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave, 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave, 

 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

 omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

 razvijanje gibalnih sposobnosti, 

 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 

 sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja, 

 iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov, 

 spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih, 

 razvijanje igralne iniciativnosti, 

 ustvarjanje domišljijskih svetov ob uporabi naravnih igralnih rekvizitov, 

 vključevanje staršev v raziskovanje naravnih igralnic. 

 

Izvedene aktivnosti: 
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 izbira naravne igralnice na pobudo otrok 

 seznanitev z izbranim prostorom, opazovanje žive in nežive narave  izbrane naravne 

igralnice, 

 dokumentiranje opažanj (zapiski, fotografije, vodenje dnevnika, zbirke materialov,…) 

 dokumentiranje gibalno/ igralnih možnosti,  

 obiski  naravne igralnice, 

 spontana igra v naravni igralnici, 

 načrtovane spoznavne dejavnosti, 

 gibalni izzivi in spremljanje gibalnega napredka otrok, 

 naravni detektivi – raziskovalne naloge,(živali, rastline, pojavne oblike,…) 

 skriti zaklad, 

 predstavitve : Naša naravna igralnica 

 obiski naravnih igralnic drugih oddelkov, 

 izmenjava izkušenj z drugimi oddelki 

 

Sodelovale so: vse strokovne delavke in delavci enote Čenča. 

Vodji projekta: Matic Škulj in Aleksandra Pogačar. 

 

Varno s soncem 
 

Globalni cilj: spoznavanje zdravega in varnega načina življenja. 

 

Dejavnosti, ki potekajo v času 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). 

 Spodbujamo otroke k pitju zadostne količine tekočine. 

Sodelovali sta skupini: Medvedi in Ptički 

Trajnostna mobilnost 
 

 S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad vrtčevskih in osnovnošolskih 

otrok in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega 

prometa v okolici vrtcev in šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih 

obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja. 

Aktivnosti: 

 Obisk železniške postaje 

 ustvarjanje na temo vlakov,  

 pogovor o prometu 

Sodelovali sta skupini: Medvedi in Ptički 
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Sobivanje 

 

1. Varno v vrtec in šolo 
Aktivnosti: 

 Varna pot v vrtec  

 varnost v okolici otroških igrišč 

 

2. Spodbujamo prijateljstvo 
Aktivnosti: 

 pogovor o prijateljstvu 

 branje knjig na temo prijateljstva  

 izdelava plakata 

 risanje prijateljev  

Vključeni skupini: Medvedi in Ptički 

 

3.4.9 Projekti / tematski sklopi na nivoju skupin 

Enota Biba 

 

Skupina  Projekt / tematski sklop 

Aeternia 1 • Vesolje – Planet Aeternia 

• Joga za otroke 

• Sobivanje z gozdom 

Aeternia 2 • Vesolje – Planet Aeternia 

• Joga za otroke 

• Sobivanje z gozdom 

• Ustvarjalne delavnice DIY – Izdelaj si sam 

Petelinčki • Teden otroka 

• Spodbujamo prijateljstvo 

Lek Balončki • Teden otroka 

• Eko april 

• Varno s soncem 

Lek Metuljčki • Teden otroka 

• Eko april 

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

okolje 

• Skupaj zmoremo več 

• Otrokov portfolio 

• Dobrodošli Metuljčki 

• Metuljčki v prometu 

Lek Sončki • Teden otroka 

• Eko april 

• Zaključek šolskega leta 

Rožice • Obdobje uvajanja 

• Spoznavanje kahlice 

• Jesenski plodovi ter gozdne živali 
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• Ljudske pesmi in plesi 

• To sem jaz 

• Moja oblačila 

• To sem jaz in moji prijatelji 

• Moji prijatelji 

• Jaz in živali  

Metuljčki  • Prehrana, gibanje in zdravje 

• Odpadkom dajemo novo življenje 

• Živeti s podnebnimi spremembami 

• Trajnostna mobilnost 

Sončki  • Postali smo Sončki 

• Biba buba baja 

• Hopla, hopla, sem in tja 

• Očka, mamica, moja sta oba 

• Kdo se oglaša 

Račke • Teden otroka  

Pikapolonice • Ponedeljek je dan za pravljice 

• Tibetanske vaje 

• Ljudske pesmi in plesi 

Polžki • Dan za pravljico in lutke 

• Polžek miga 

Miške • Govorne spodbude 

• Čas za bibarije 

• Čas za gibanje 

• Čas za ustvarjanje 

• Miškini bralni trenutki 

Žabice • Trajnostna mobilnost 

• Ciciuhec 

• Mali sonček 

• Osebna mapa otroka 

• Kahlica bahlica 

Ribice • Spoznavamo Slovenijo 

Muce • Dobrodošli Mucki 

• Dobrodošla jesen 

• Praznični december 

• Zima, zima bela 

• Šemljenje pri Muckih 

• Ljudsko izročilo 

• Piščanček Pik 

• Mesec pravljic 

• Zaključek  

Kužki • Trajnostna mobilnost 

Medvedki • Pasavček 

• Sobivanje (Spodbujajmo prijateljstvo in Varna pot v vrtec) 

• Trajnostna mobilnost 

• Varno s soncem 

Veverice • Igraj se z mano: Bodi umetnik 

• Pasavček 
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• Spodbujajmo prijateljstvo 

• Varno v vrtec in šolo 

• Trajnostna mobilnost 

• Portfolio otroka 

• Petkov kino 

• Varno s soncem 

Ježki • Biba miga 

• Spodbujajmo prijateljstvo 

• Dan za pravljico 

• Trajnostna mobilnost 

Sovice • Sovice beremo 

• Trajnostna mobilnost 

• Varna pot v vrtec in šolo 

• Pasavček 

• Spodbujajmo prijateljstvo 

Zmajčki • Spoštovanje odnosa do drugačnosti 

• Hipoterapija 

• Lutka – moja prijateljica 

• Krepitev zdravja 

Zajčki  • Izvajanje elementov funkcionalnega učenja 

• Portfolio otroka 

• Uvajanje komunikacijske mape s posameznimi otroki – PECS 

metoda 

 

 

Enota Palček 

Skupina Projekti; tematski sklopi; prednostne naloge 

 

PTIČKI Gibanje v povezavi z drugimi področji  

Spodbujanje čutnih zaznav 

Navajanje na samostojnost  

POLŽI Navajanje na samostojnost 

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

PIKAPOLONICE Trajnostna mobilnost v vrtcu 

KUŽKI Trajnostna mobilnost v vrtcu 

RAČKE Gibalko, NTC, montessori 

SONČKI Glasbene drobtinice, Varno s soncem 

MEDVEDI Glasbene drobtinice 

Varno s soncem 

Trajnostna mobilnost v vrtcu 

Pasavček 

Spodbujamo prijateljstvo – sobivanje 

Varno v vrtec in šolo - sobivanje 
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METULJI Pravljice na potepu 

Glasbene drobtinice 

MUCE Elementi dnevne rutine 

Varno v vrtec in šolo 

Pasavček 

Trajnostna mobilnost v vrtcu 

SRNE Samostojnost 

Potreba po gibanju 

Socializacija 

Portfolio 

PETELINI Mladi raziskovalci 

Čuječnost 

Samostojnost otrok 

Potreba po gibanju 

ŽABE Spodbujamo prijateljstvo 

Varno s soncem 

Trajnostna mobilnost v vrtcu 

VEVERICE Sobivanje 

Varno s soncem 

 

Enota Čenča 

Skupina Projekti / tematski sklopi / prednostne naloge 

Mali princ Gozdni vrtec - raziskovanje in doživljanje narave v bližnjem gozdu 

(šišenski hrib, Mostec, Tivoli) 

Polži 

Z medvedkom Lovrom raziskujemo Slovenijo 

Mali vrtnar 

Metulji Gledališče pri Metuljih 

Igriva arhitektura 

Medvedi 

Pasavček 

Varno v vrtec 

Varno s soncem 

Trajnostna mobilnost 

Spodbujamo prijateljstvo 

Ptički 

Trajnostna mobilnost 

Otrokov portfolio 

Škrati Otroci in pravljice iz preteklosti 

Ježi Ustvarjanje z glino 

Kužki Čiste roke za zdrave otroke 

Gibalne urice 

Glasbene urice 

Spodbujanje govornega razvoja 

Zvezdice Osamosvajanje 

Razvijanje gibalnih dejavnosti 

Sončki Bibo peljemo na sprehod 
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Muce 

Pomoč pri navajanju na Vrtec 

Gibanje 

Osamosvajanje 

Praznovanje rojstnih dni 

Hruške 

Navajanje na vrtec, 

Pustno rajanje 

Telovadnica v Čenči 

 

 

 

3.4.9 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 

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 ZOO Ljubljana, a nam dejavnosti zaradi izrednih razmer 

(epidemija koronavirusa) ni uspelo izpeljati, zato nameravamo te dejavnosti, če bo le možno, 

izvesti v naslednjem letu. 

Dejavnosti: 
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• Čistilna akcija – urejanje okolice vrtca 

• Ločevanje odpadkov v igralnici (mini ekološki otok – papir, plastika, ostali 

odpadki) 

• Uporaba odpadnega materiala za igro, gibanje, likovne in glasbene dejavnosti, 

izdelavo dekoracije (iz KEMS embalaže) za okrasitev vrtca in izdelavo različnih 

rekvizitov za gibanje 

• Nakup didaktičnih sredstev za delo in raziskovanje narave– lupe, pincete, 

mikroskopi, vrtno orodje za otroke, knjige … 

• Nakup košev za ločevanje odpadkov v igralnicah 

• Varčevanje z energijo 

• Trajnostna mobilnost - zmanjšanje izpušnih plinov (spodbujanje otrok in staršev 

k manjši uporabi avtomobilov, obisk LPP-ja) 

• Ozaveščanje o podnebnih spremembah (opazovanje narave in vremena, 

izdelovanje didaktičnih igrač) 

• Raziskovanje biotske raznovrstnosti (spoznavanje podrastja, obisk okoliških 

hribov in gozdov, skrb za živali in rastline, skrb za vrt) 

• Učenje pesmic in deklamacij na temo ekologije 

• Ogled poučnih video vsebin (pravljica Najlepši kraj, Trajnostna mobilnost, Naj 

vas narava zapelje...) 

• Branje knjig na temo ekologije (Greta in velikani, Potovanje male vrečke ipd.) 

• Ogled in ustvarjanje predstav (Snežak s srcem, Polž na potepu na kitovem repu) 

 

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. 

 

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

UMETNOST KNJIŽEVNOSTI) 

 

V šolskem letu 2020/21 nam je bilo  zaradi epidemije, žal onemogočeno izvajanje vseh 

načrtovanih dejavnosti, ki so vključevale obisk zunanjih ustanov ( Hiša otrok in umetnosti, 

Lutkovno gledališče Ljubljana, Gledališče Zapik, Narodna galerija, Muzej novejše zgodovine). 

Zato smo morali načrtovane vsebine nekoliko prilagoditi. 

 

Kljub temu, pa nam je v naši enoti, ki ima bogato tradicijo gledališkega in lutkovnega 

uprizarjanja predstav za otroke, uspelo izvesti vse načrtovane lutkovne predstave ter dve 

lutkovno – dramski predstavi strokovnih delavk v mesecu decembru. Prav tako smo na ravni 

oddelkov ali več oddelkov skupaj, v »Tednu otroka« meseca oktobra, izvajali različne lutkovne 

prestave, kamišibaj predstave in dramatizacije pravljic. Delo z lutkami je tudi del izvedbenega 

kurikuluma v našem vrtcu, saj omogoča, da otrokom skozi ta medij predstavimo različne 

vsebine in tako obogatimo naš program.  

Temeljni cilji, ki so si jih zadali, so bili tako realizirani. 

 

Cilji: 
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 Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in 

različnosti; 

 Doživljanje in spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti; 

 Razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih, 

plesnem, 

 dramskem, likovnem, gledališkem, filmskem idr.; 

 Doživljanje in spoznavanje umetniških del. 

 

V okviru projekta smo tako spodbujali umetniško izražanje vseh otrok ter prepoznavali in 

spodbujali specifične talente nadarjenih otrok. Otroci so odkrivali glasbo, likovno umetnost, 

gledališče, lutke, otroško literaturo, se seznanjali s slovenskim ljudskim izročilom ter 

spoznavali ožje in širše družbeno in kulturno okolje. V mesecu oktobru smo sodelovali tudi s 

Kino Dvorom, ki nam je omogočil projekcijo in ogled animiranega filma v vrtcu. Na ravni 

oddelkov smo realizirali predstave »Otroci – otrokom«, kjer otroci starejših skupin uprizarjajo 

pravljice mlajšim otrokom, s pevskim zborom pa smo nastopali ob različnih priložnostih. 

 

Ker pa je naš glasbeni in gledališki kabinet potreboval malce prenove in kljub temu, da 

gledališke kostume za otroke skrbno hranimo, smo se na ravni enote odločili, da nabavimo še 

dodaten material za izdelavo lutk in kostumov ter obogatimo naš glasbeni kabinet z nujno 

potrebnim Orffovim inštrumentarijem. Prav tako smo za glasbeno spremljavo našega pevskega 

zbora, ki je namenjen starejšim otrokom in za izvajanje glasbenih vsebin na ravni oddelkov 

potrebovali klaviaturo in kitaro. 

Z novimi Orffovimi inštrumenti pa bodo lahko otroci še dodatno raziskovali svet glasbe in 

aktivno soustvarjali. 

 

Projekt Mol-a »Umetnost (glasbena, plesna, likovna, gledališka, folklorna, umetnost 

književnosti)« nam je tako omogočil, da uresničimo načrtovane cilje in še naprej nudimo 

otrokom raznovrstna umetniška doživetja na različnih področjih umetnosti. Za to se bomo 

trudili tudi v prihodnje, saj menimo, da smo kot vrtec v kulturno bogatem mestu kot je 

Ljubljana, dožni negovati in spodbujati umetniško doživljanje in izražanje otok ter bogatiti 

njihov notranji svet že v njihovem najzgodnejšem obdobju.   

 

Vodja dejavnosti: Barbara Papež 

 

Izvajalci dejavnosti: Ana Žehelj, Janja Obal, Mateja Zore, Beti Mešič, Nives Zabret, Mojca 

Gabrovšek, Milena Gričar, Tjaša Grozde, Monika Pene, Urška Purkart, Marina Berčič, Anuška 

Balant in Andreja Ferenc. 

 

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 
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pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala in, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo 

družbi in so pomembni 

 

Izvedene dejavnosti: 

 

V okviru projekta Medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje (druženje in vzajemno 

učenje), ki ga izvajamo v sodelovanju in s sofinanciranjem  ustanovitelja, Mestne občine 

Ljubljana, nam je bilo v šolskem letu 2020/21 zaradi epidemije, žal onemogočeno izvajanje 

vseh načrtovanih dejavnosti. Načrtovali smo različne dejavnosti za  vključevanje starejših 

(čajanke za babice in dedke, pravljične urice in nastop otrok za upokojene delavke vrtca), ki 

smo jih prestavili na čas, ko bo tovrstne dejavnosti mogoče izvesti. Zavedamo se, kako 

pomembno je spodbujati pristne stike in oblike sodelovanja med različnimi generacijami, ki 

krepijo vezi med mladimi in starejšimi, pri otrocih pa s tem razvijamo tudi medgeneracijske 

vrednote. 

Glede na situacijo smo načrtovane dejavnosti prilagodili in se osredotočili na medkulturnost in 

medkulturno vzgojo.  

S pestrimi vsebinami( lutkovne predstave, gledališče kamišibaj, obiski vrtčeve knjižnice in 

prebiranje knjig na dano tematiko, pogovori in razmišljanja otrok, zapisi v obliki plakatov 

ipd.)otroke seznanjamo o različnih življenjskih navadah in oblikah družinskega in družbenega 

življenja v naši in drugih oziroma različnih kulturah in družbenih skupinah. 

 Z nakupom didaktičnih sredstev (Medved Lovro raziskuje Slovenijo, Medved Lovro raziskuje 

svet – talne sestavljanke, puzzle, zemljevidi ipd., lutke »družina«, dojenčki za igro – otroci 

sveta)in knjig na temo medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, smo obogatili izvedbeni 

kurikulum in sledili zadanim ciljem. 

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. 

Vodja dejavnosti: Matejka Stepančič 

V projektu so sodelovale vse skupine vrtca. 

 

 

3.5 Obogatitveni program 

3.5.1  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. 
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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. 

Zaradi epidemioloških ukrepov smo začeli z izvajanjem v mesecu maju 2021. 

 

 

Urnik Biba: 

Ponedeljek Torek  Sreda  

Biba (integrirano) 

12.45 – 13.30 Ribe 

13.30 – 14.15 Medvedi 

Lek Sončki 

(integrirano) 

11.00 – 11.45 

 

Aeternia (integrirano) 

11.00 – 11.45 

Biba (integrirano) 

12.30– 13.15 Veverice 

 

Urnik Čenča: 

 

ČETRTEK 

12.45 – 13.30 13.30 – 14.15 

POLŽI MALI PRINC 

 

Urnik Palček: 

 

TOREK TOREK 

12.45 – 13.30 13.30- 14.15, 14.15 – 15.00 

MUCE VEVERICE, ŽABE 

 

 

 Nogometni vrtec v času izvedbenega kurikula 

 

Program je Nogometna zveza Slovenije izvajala le v septembru 2020 za vse otroke stare 5-6 

let. Pri izvajanju programa je NZS sodelovala z nogometnim klubom Bravo, ki je našemu vrtcu 

najbližji, ima mladinski program na visokem nivoju in je sposoben zagotoviti primeren kader 

za izvajanje vadbe v sodelovanju z strokovnimi delavci oddelkov. 

Za izvajanje tega programa smo se skupaj z NZS odločili, ker smo želeli: 

• dodatno popestriti vsebino programa v vrtcih 

• dodatno zadovoljiti najpomembnejši potrebi otrok v tem obdobju; potrebo po gibanju 

in potrebo po igri; 

• skozi zabavno igro pozitivno vplivati na otrokovo zorenje, dobro počutje, ter na razvoj 

njegovih miselnih in motoričnih sposobnosti; 
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• seznaniti otroke z nogometom, kot igralno in gibalno aktivnostjo, ki sta osnovna cilja in 

potrebi za naravni razvoj otroških potencialov; 

• promovirati šport in gibanje z nogometno prepoznavnostjo. 

 

V nadaljevanju šolskega leta programa zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s 

ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusno boleznijo Covid19, s katerimi je bilo 

ustavljeno izvajanje vseh dodatnih in obogatitvenih dejavnosti, nismo več izvajali. 

 

 Pravljična joga 

 

Cilj: Otroci povečujejo moč in prožnost, izboljšujejo koncentracijo ter gradijo pozitiven odnos 

do sebe in sveta okoli sebe. 

Pravljično jogo je v času aktivnega počitka od januarja do aprila 2019 ob torkih v enoti Biba in 

ob sredah v enoti Lek izvajala Maja Podpečan (Mali ganeša). 

Vadba joge je traja 45 minut. Z otroki smo na začetku vadbe naredili krog ter naredili uvodni 

pozdrav s tibetanskimi zvončki in posodami. Otroci so se ob zvoku umirili. Nadaljevali smo z 

zgodbo, s pravljico ali se odpravili na domišljijski izlet. To je bil glavni del naše vadbe. Ob tem 

smo spoznali jogijske položaje in dihalne tehnike. Otroci so se naučili osnovnih jogijskih 

položajev. Spoznali smo položaj drevesa, rože, metulja, oblaka, lisice, žirafe, leva, kita, delfina 

in mnoge druge. Spoznali smo kačji, slonji, pasji, levji in medvedji dih. Vsa imena položajev 

in dihalnih tehnik so prilagojena otrokom, da so jim zanimiva, jih pritegnejo in so igriva. V 

vadbo smo vključili gibalne igre, v katere smo dodali jogijske položaje. Otroci so skozi zgodbo 

in igro gradili moč, gibljivost, izboljšal se je občutek za ravnotežje. Opazila sem, da so otroci 

radi sodelovali med seboj, vedno so se razveselili, ko smo delali položaje v paru. To so večkrat 

ponovili.  

V zadnjem mesecu so otroci velikokrat sami naredili položaje, želeli so pokazati, kaj in koliko 

zmorejo.  

Vadbo smo zaključili s sproščanjem, masažo ali vodeno vizualizacijo. 

Pravljično jogo je v času aktivnega počitka od januarja do marca 2020 v enoti Biba in enoti Lek 

izvajala Maja Podpečan (Mali ganeša). 

 

Urnik Čenča: 

PONEDELJEK TOREK 

10.00-10.45, 13.00 – 13.45 13.00 – 13.45 

MALI PRINC, ŠKRATI JEŽI 

 

Urnik Palček: 
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ČETRTEK PETEK 

11.00 – 11.45, 13.15 – 14.00 10.00 – 10.45 

PETELINI, VEVERICE, ŽABE - 

KEBETOVA 

SRNE, MUCE 

 

 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 zaradi epidemioloških razmer ni izvajal, je pa vrtec s sredstvi namenjeni za 

izvajanje kupili 10 kompletov LEGO Education ter za izvajanje programa usposobili 

vzgojitelje, ki lahko sedaj program izvajajo brez zunanjega izvajalca. 

 

 

 Hipoterapija, terapija plavanja, solna terapija in  senzorična 

integracija za otroke v razvojnih oddelkih  

 

 

Cilj: Razvijanje občutkov ugodja, izboljševanje telesne drže in gibanja, pridobivanje pozitivne 

samopodobe, podaljševanje pozornosti, razvijanje prostorske in telesne predstavljivosti. 

Hipoterapija naj bi se izvajala enkrat mesečno na in ob konjih z usposobljenimi strokovnjaki v 

za to namenjenem centru Cirius v Kamniku. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s 

koronavirusno boleznijo Covid19 so bile namesto 6 terapij izvedene 3. 

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusno boleznijo Covid19, s katerimi 

je bilo ustavljeno izvajanje vseh dodatnih in obogatitvenih dejavnosti, terapije plavanja nismo 

izvedli. 

Gibalno-plesno terapijo so v vrtcu izvajali 1x tedensko. Zaradi ukrepov za preprečevanje 

širjenja okužb s koronavirusno boleznijo Covid19, s katerimi je bilo ustavljeno izvajanje vseh 

dodatnih in obogatitvenih dejavnosti, smo plesno-gibalno terapijo izvedli jeseni le 2x, od marca 

2021 naprej je potekala tedensko. 

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

Kamnik.  
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 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. 

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.  

Organizirali smo tri-dnevno bivanje na kmetijah: Zgornji Zavratnik (Luče), Obolnar (Trebnje), 

Kaja in Grom (Vojnik) in V pravljici (Škofljica). 

Skupina  Kmetija Termin 

Veverice  

RO Zajčki 

RO Zmajčki 

Zavratnik 5. 5. – 7. 5. 2021 

Medvedi Obolnar  19. 5. – 21. 5. 2021 

Ribe  Obolnar 12. 5. – 14. 5. 2021 

Lek Sončki  Kaja in Grom  19. 5. – 21. 5. 2021 

Aeternia  V pravljici 2. 6. – 4. 6. 2021 

 

 Skupina  Kmetija Termin 

POLŽI  Zavratnik 5. 5. – 7. 5. 2021 

MALI PRINC V pravljici 26. 5. – 28. 5. 2021 

 

 Skupina  Kmetija Termin 

 

ŽABE  

VEVERICE  

Zavratnik 3. 5.  – 5. 5. 2021 

MUCE  Ranč Kaja in Grom 17. 5. – 19. 5. 2021 

 

Na kmetiji so otroci spoznavali življenje na kmetiji, ljudske plese, se igrali stare družabne igre, 

hodili na pohode, obiskali gozdarja ipd.  
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Program je izvajalo društvo MT šport, sodelovale pa so strokovne delavke našega vrtca. 

 

 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 26. 5. do 28. 5. 2021 bivali na kmetiji Pečovnik. Bivanja na kmetiji se je udeležilo 

32 otrok.  

 

 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, 

 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, 
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 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. 

 

Zimovanja zaradi  ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusno boleznijo Covid19, 

s katerimi je bilo ustavljeno izvajanje vseh dodatnih in obogatitvenih dejavnosti, nismo izvedli. 

 

 Privajanje na vodo/ Plavalni tečaj 

 

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 

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. 
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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.), 

 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.). 

 

Plavalnega tečaja v tem šolskem letu zaradi izredne situacije ob pojavu koronavirusne bolezni 

COVID-19 in ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom, s katerimi je bilo 

ustavljeno izvajanje vseh dodatnih in obogatitvenih dejavnosti, nismo izvedli. 
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3.5.2 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: 

 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.  

 

Elemente Montessori pedagogike so v tem šolskem letu uvajali v naslednjih skupinah: 

Aeternia 1, Aeternia 2, Petelinčki, Miške, Žabe, Sovice in Veverice.  

 

 

 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. 
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Program Malega sončka so izvajali strokovni delavci obeh starostnih obdobij od drugega leta 

dalje (skupine: Račke, Petelinčki, Pikapolonice, Polžki, Miške, Žabice, Ribice, Kužki, Muce, 

Medvedi, Veverice, Ježki, Sovice, Lek Sončki, Lek Metuljčki, Aeternia 1, Aeternia 2) v 

sodelovanju z Agencijo za šport. Za organizacijo v enoti Biba je poskrbela strokovna delavka 

Anja Jakopič. 

Program Malega sončka so izvajali strokovni delavci obeh starostnih obdobij (od drugega leta 

dalje) v sodelovanju z Agencijo za šport. Za organizacijo v enoti Čenča je poskrbela Marjetka 

Perc. 

 

V Enoti Palček so program Malega sončka izvajali strokovni delavci obeh starostnih obdobij 

(od drugega leta dalje) v sodelovanju z Agencijo za šport. Za organizacijo v enoti Palček je 

poskrbela koordinatorka Milena Gričar. 

 Teden otroka 

Letošnji Teden otroka je potekal od 5. do 11. oktobra. Osrednja tema je bila »Odgovor je 

pogovor«.  V letu, ko so nas ukrepi pred Covid-19 omejili socialnih stikov, je bil Odgovor je 

pogovor za vse nas, še posebej pa za otroke, izrednega pomena.  V času korona krize je bilo 

opaziti trend naraščanja kontaktov, povezanih z duševnim zdravjem – osamljenost, strah, 

depresija, razmišljanje o samopoškodovanju in samomoru. Tom telefon je v tem času odigral 

pomembno vlogo pri svetovanju in pomoči v stiski. 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. do 22. septembra 2020, pod sloganom »Izberi 

čistejši način prevoza« 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,  

• 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", 
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• 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. 

Zaključki so potekali ločeno v dogovoru s starši. Strokovni delavci so pripravili kratek program, 

ki sta mu sledila pogostitev in druženje ob upoštevanju zdravstveno-higienskih ukrepov za 

preprečevanje širjenja okužb s koronavirusno boleznijo Covid19. 

Za izvedbo so poskrbeli strokovni delavci posameznega oddelka. 

 

 Izleti in ekskurzije  

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

raziskovalnega duha.  

V tem šolskem letu smo zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusno 

boleznijo Covid19 z izvedbo izletov in ekskurzij začeli šele v mesecu maju 2021. 

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. 
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Dejavnost je potekala v vseh oddelkih otrok starih 3-6 let ob aktivnem sodelovanju s starši skozi 

celo šolsko leto.  

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.  

Ogleda lutkovnih predstav v LGL v tem šolskem letu zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja 

okužb s koronavirusno boleznijo Covid19, s katerimi je bilo ustavljeno izvajanje vseh dodatnih 

in obogatitvenih dejavnosti, nismo izvedli v živo. Strokovni delavci v 2. starostni skupini so 

spremljali objave predstav na spletu in jih potem predvajali otrokom. 

 

 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. 
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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: 

 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.  

Delavnic v tem šolskem letu zaradi koronavirusne bolezni 19 nismo izvedli. 

 Predstave za otroke v vrtcu  

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

dogodku. 

Predstave so za otroke pripravili strokovni delavci enote Biba. V tem šolskem letu so zaradi 

ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusno boleznijo Covid19 lahko izvedli 

predstave samo za otroke svoje skupine (delo v mehurčkih). Otrokom so tako odigrale naslednje 

predstave: 

Skupina  Predstava  

Aeternia 1 Planet Aeternia 

Aeternia 2 Planet Aeternia 

Lek Balončki Medved išče pestunjo 

Lek Metuljčki Medved išče pestunjo 

Lek Sončki Medved išče pestunjo 

Medvedi  Beli zajček 

Pastirček  

Metuljčki  Hrčkova hruška 

Rdeča žoga 

Miške  Predstava za otroke 

Petelinčki  Pod medvedovim dežnikom 

Trije prašički 

Trije metulji 

Mali in veliki medved pečeta piškote 

Moja, moja, moja 

Pikapolonice  Debela repa 

Pod medvedovim dežnikom 
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Buča je moj dom 

Polžki  Debela repa  

Mojca Pokraculja  

Razvajeni vrabček  

Bobek in barčica  

Račke  Pod medvedovim dežnikom 

Trije metuljčki 

Muca Copatarica 

Trije prašički 

Ribe  Nekega zimskega dne 

Sončki  Tri muce 

O medvedku sladkosnedku 

 

 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 naši enoti 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, Sovice in Žabe. 
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 Zobna preventiva 

Cilj: Navajanje na pravilno nego zob 

Sodelovale so skupine Pikapolonice, Žabice, Ribice, Kužki, Muce, Medvedi, Veverice, Ježki, 

Sovice, Lek Sončki, Lek Metuljčki, Aeternia 1, Aeternia 2. 

 Cici vesela šola 

Cilj: Reševanje starosti primernih nalog iz logike. 

Naloge so reševali otroci iz skupin Ribe, Medvedki, Veverice, Lek Sončki, Aeternia 1 in 

Aeternia 2. 

 

 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 aktualne dejavnosti, ki jih je bilo možno izpeljati v času ukrepov za 

preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusno boleznijo Covid19, kot so: gozdna pedagogika, 

dejavnosti na daljavo, tečaj rolanja … 

 

Obogatitvene dejavnosti, ki so bile izvedene v enoti Palček: 

Dejavnost Cilj Skupine 

Gibalno/športni program 

»Mali sonček«  

 

 

Tečaj Prilagajanje na vodo 

v okviru programa Mali 

sonček  

Zaradi epidemije se 

načrtovane dejavnosti 

Prilagajanja na vodo niso 

izvedle. 

Krepiti gibalne sposobnosti, 

spodbujati željo in potrebo 

po športnem udejstvovanju 

ter aktivnemu preživljanju 

prostega časa. 

Koordinator: Milena Gričar 

Vključene so bile skupine: 

Pikapolonice, Kužki, 

Račke, Sončki, Medvedi, 

Metulji, Muce, Srne, 

Petelini, Žabe, Veverice 

 

 

 

Poročilo je v prilogi 

Poročilo Mali sonček. 

Zaključek vrtca  

 

Poveseliti se ob zadnjem 

skupnem srečanju pred 

odhodom otrok v šolo in se 

posloviti od staršev in vrtca. 

Muce, Veverice in Žabe 

 

Palčkovo popoldne  Zaradi epidemije se 

načrtovane dejavnosti niso 

izvedle. 

Teden otroka Letošnji Teden otroka je 

potekal od 5. do 11. oktobra. 

Vse skupine 
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Osrednja tema je bila 

»Odgovor je pogovor”  

Evropski teden mobilnosti ETM je potekal od 16. 9. Do 

22. 9. 2019 pod sloganom 

“Izberi čistejši način 

prevoza”. 

Vse skupine 

Izleti in ekskurzije  
 

Zaradi epidemije daljših 

izletov in ekskurzij nismo 

organizirali, organizirali in 

izvedli pa smo izlete v 

okolico (Tivoli, Mostec, 

Ljubljanski grad, Šišenski 

hrib….) 

Poglabljati, utrjevati in širiti 

znanje, uvajati 

interdisciplinarne pristope 

ter razvijati raziskovalnega 

duha. 

Sončki, Medvedi, Metulji, 

Muce, Žabe, Veverice, Srne, 

Petelini 

Jesenski in spomladanski 

kros 

 

Zaradi epidemije se 

načrtovana dejavnost ni 

izvedla.  

 

Izpeljan pa je bil Množični 

tek – v okviru posameznih 

skupin. 

Spodbujanje želje po 

športnem udejstvovanju. 

Sončki, Medvedi, Metulji, 

Muce, Žabe, Veverice, Srne, 

Petelini 

Pasavček Otrok se seznanja z varnim 

vedenjem in se nauči živeti in 

ravnati varno v prometu. 

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. 

Sončki, Medvedi, Metulji, 

Muce, Žabe, Veverice, Srne, 

Petelini 

Lutkovno gledališče in 

Kino Dvor  

 

Zaradi epidemije so 

predstavi v večini odpadle, 

izpeljane so bile le nekatere 

preko spleta. 

Uživati v umetnosti, 

prisostvovati kulturnemu 

dogodku in spoznavati 

načine obnašanja v kulturnih 

ustanovah. 

Kinodvor: poučne risanke 

preko spleta (Muce, Žabe). 

Predstave za otroke v vrtcu 

  

Strokovni delavci so 

pripravili predstave: 

Uživati v umetnosti, 

spoznavati drugačne oblike 

izražanja, prisostvovati 

kulturnemu dogodku. 

Vse skupine 
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 Beli zajčki, Piščanček 

Pik, Kuža Pazi, Štručka 

((Nives in Tjaša):, 

 Piščanček Pik, Debela 

repa (Sandra in Milena) 

 Beli zajček (Beti in 

Nataša) 

 Najprisrčnejši velikan« 

(Beti) 

 Eko Papirko« (Beti) 

 

Spodbujali smo 

medvrstniško sodelovanje, 

otroci so igrali igrico za 

otroke drugih oddelkov , 

skupaj pa so tudi prepevali.  

Predstavi smo si ogledali na 

zunanji površini (travnik) ter 

upoštevali vsa priporočila 

NIJZ za preprečevanje 

širjenja okužb. 

 Muce: »Vzleteli smo« 

 Petelini: »Rokavička« 

Veseli december 

  

Veseli december je potekal v 

obliki prazničnega urejanja 

prostorov, zabavnih in 

kulturnih prireditev za 

otroke, konkretno vsebino 

programa pa so oblikovali 

vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev skupaj z otroki. 

Prilagojena je bila starosti 

otrok in njihovim razvojnim 

značilnostim (novoletne 

predstave, koncerti, likovno 

ustvarjanje, pisanje pisma 

dedku Mrazu, krasitev 

novoletne smrečice,  peka 

piškotov, rajanje …) 

Bogatiti kulturno dogajanje 

in doživljati prijetno  

praznično vzdušje. 

Vse skupine 
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Zaradi epidemioloških 

ukrepov »mehurčki« smo 

vse aktivnosti organizirali le 

v okviru posameznih skupin. 

Seveda pa je naše otroke 

obiskal tudi dedek Mraz. 

Pozdravil jih je kar iz igrišča 

in jim darila pustil pred vrati 

igralnice in v skupnih 

prostorih vrtca. 

Praznovanja  

(rojstni dnevi, pust, 

materinski dan, teden 

otroka, dan avtizma, 

kulturni dnevi, 

Gregorjevo, dan 

državnosti) 

 

Zaradi epidemije in ukrepov 

so vsa praznovanja in 

druženja potekala v 

dopoldanskem času v okviru 

posameznih skupinah. 

Obeleževanje pomembnih 

dogodkov. 

Vse skupine 

Pot ob žici 

 

Zaradi epidemije se 

načrtovana dejavnost ni 

izvedla. 

Obeleževanje pomembnih 

dogodkov. 

Vse skupine 

Aktualna ponudba 

dejavnosti 

 

 

Srne: 

Glasbeno dopoldne – violina 

Likovni natečaj na temo 

GOZD – projekt LEAF 

Metulji: 

Joga za otroke 

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 športnem udejstvovanju 

Koordinator: Marjetka Perc 

Vključeni: Ježi, Mali princ, 

Polži, Škrati, Sončki, Ptički, 

Metulji, Medvedi, Zvezdice 
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Tečaj Prilagajanje na vodo 

v okviru programa Mali 

sonček  

Zaradi epidemije se 

načrtovane dejavnosti 

Prilagajanja na vodo niso 

izvedle. 

ter aktivnemu preživljanju 

prostega časa. 

 

 

Poročilo je v prilogi 

Poročilo Mali sonček. 

Zaključek vrtca  

 

Poveseliti se ob zadnjem 

skupnem srečanju pred 

odhodom otrok v šolo in se 

posloviti od staršev in vrtca. 

Polži, Mali princ 

Teden otroka Letošnji Teden otroka je 

potekal od 5. do 11. oktobra. 

Osrednja tema je bila 

»Odgovor je pogovor 

Vse skupine 

Evropski teden mobilnosti ETM je potekal od 16. do 22. 

septembra 2020, pod 

sloganom »Izberi čistejši 

način prevoza« 

Vse skupine 

Izleti in ekskurzije * 

 

Zaradi epidemije daljših 

izletov in ekskurzij nismo 

organizirali, organizirali in 

izvedli pa smo izlete v 

okolico (Tivoli, Mostec, 

Ljubljanski grad, Šišenski 

hrib….) 

Poglabljati, utrjevati in širiti 

znanje, uvajati 

interdisciplinarne pristope 

ter razvijati raziskovalnega 

duha. 

Ježi, Mali princ, Polži, 

Škrati,  Ptički, Metulji, 

Medvedi 

Jesenski in spomladanski 

kros* 

Zaradi epidemije se 

načrtovana dejavnost ni 

izvedla.  

 

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 in 

Kino Dvor*   

 

Zaradi epidemije so 

predstavi v večini odpadle, 

izpeljane so bile le nekatere 

preko spleta. 

Uživati v umetnosti, 

prisostvovati kulturnemu 

dogodku in spoznavati 

načine obnašanja v kulturnih 

ustanovah. 

Ježi, Mali princ, Polži, 

Škrati,  Ptički, Metulji, 

Medvedi 
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Pasavček Otrok se seznanja z varnim 

vedenjem in se nauči živeti in 

ravnati varno v prometu. 

Medvedi 

Predstave za otroke v 

vrtcu  

 

 Strokovni delavci so 

pripravili predstave: 

 Lutkovna predstava Pod 

medvedovim dežnikom 

(Klaudija in Mira) 

 Lutkovna predstava 

Hrčkova hruška (Špela, 

Saša N., Saša P.) 

 lutkovna predstava 

»Zakaj je smreka tudi 

pozimi zelena,« marec 

2021 (Saša N., Špela) 

 

Uživati v umetnosti, 

spoznavati drugačne oblike 

izražanja, prisostvovati 

kulturnemu dogodku. 

Vse skupine 

Veseli december 

  

Veseli december je potekal v 

obliki prazničnega urejanja 

prostorov, zabavnih in 

kulturnih prireditev za 

otroke, konkretno vsebino 

programa pa so oblikovali 

vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev skupaj z otroki. 

Prilagojena je bila starosti 

otrok in njihovim razvojnim 

značilnostim (novoletne 

predstave, koncerti, likovno 

ustvarjanje, pisanje pisma 

dedku Mrazu, krasitev 

novoletne smrečice,  peka 

piškotov, rajanje …) 

Zaradi epidemioloških 

ukrepov »mehurčki« smo 

vse aktivnosti organizirali le 

v okviru posameznih skupin. 

Seveda pa je naše otroke 

obiskal tudi dedek Mraz. 

Pozdravil jih je kar iz igrišča 

in jim darila pustil pred vrati 

Bogatiti kulturno dogajanje 

in doživljati prijetno  

praznično vzdušje. 

Vse skupine 
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igralnice in v skupnih 

prostorih vrtca. 

Praznovanja  

(rojstni dnevi, pust, 

materinski dan, teden 

otroka, dan avtizma, 

kulturni dnevi, 

Gregorjevo, dan 

državnosti) 

 

Zaradi epidemije in ukrepov 

so vsa praznovanja in 

druženja potekala v 

dopoldanskem času v okviru 

posameznih skupinah. 

Obeleževanje pomembnih 

dogodkov. 

Vse skupine 

Pot ob žici 

 

Zaradi epidemije se 

načrtovana dejavnost ni 

izvedla. 

Obeleževanje pomembnih 

dogodkov. 

Vse skupine 

Aktualna ponudba 

dejavnosti 

Strokovni delavci smiselno 

izberejo dejavnosti iz 

aktualne ponudbe. 

Vse skupine 

 

3.6 Dodatne dejavnosti 

 

Cilj: Staršem nuditi zadovoljstvo ob uvedbi dodatne ponudbe programov, otrokom pa 

omogočati vkljuevanje v dodatne interesne dejavnosti. 

 

Dodatnih dejavnosti zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusno boleznijo 

19, s katerimi je bilo ustavljeno izvajanje vseh dodatnih in obogatitvenih dejavnosti, v tem 

šolskem letu nismo izvajali. 

 

3.7 Sodelovanje s starši 

 

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.  
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• Sodelovanje s starši v času epidemije 

BIBA 

Skupina  Delavnica - vsebina 

Aeternia 1 • Predstava za starše – video Planet Aeternia 

• Elektronska pošta: roditeljski sestanek, pošiljanje povezav do vsebin 

za otroke, obveščanje staršev 

• Telefon: govorilne ure 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Aeternia 2 • Predstava za starše – video Planet Aeternia 

• Elektronska pošta: posredovanje informacij, javljanje o dogajanju v 

skupini, pošiljanje povezav do vsebin za otroke 

• Zoom: srečanja s starši in otroki, roditeljski sestanek 

• Telefon: sprotno javljanje in obveščanje 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Petelinčki • Zoom: roditeljski sestanek in govorilne ure 

• Elektronska pošta: obveščanje staršev, posredovanje povezav do 

vsebin za otroke 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Lek Balončki • Elektronska pošta: roditeljski sestanek (PPT predstavitev), 

pošiljanje predlogov za dejavnosti, obveščanje staršev 

• Telefon: govorilne ure, uvodni sestanki 

• Zoom: govorilne ure 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Lek Metuljčki • Elektronska pošta: pošiljanje predlogov za dejavnosti, obveščanje 

staršev 

• Telefon: govorilne ure 

• Zoom: govorilne ure 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Lek Sončki • Zoom: govorilne ure, neformalno druženje med zaprtjem vrtca, 

virtualna pravljica, roditeljski sestanek pred kmetijo 

• Elektronska pošta: posredovanje informacij, javljanje o dogajanju v 

skupini, pošiljanje povezav do vsebin za otroke 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Rožice • Elektronska pošta: posredovanje informacij, javljanje o dogajanju v 

skupini, pošiljanje povezav do vsebin za otroke 

• Telefon: obveščanje o odsotnosti otrok, informacije o otrocih 

• Zoom: govorilne ure 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Metuljčki  •  Elektronska pošta: posredovanje informacij, javljanje o dogajanju v 

skupini, pošiljanje povezav do vsebin za otroke 

• Zoom: govorilne ure 

• Pismo za otroka – novoletna voščilnica z majhno pozornostjo po 

pošti 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Sončki  • Elektronska pošta: obveščanje staršev, posredovanje idej za delo z 

otroki, prijaznih misli 

• Telefon: govorilne ure 

• Zoom: govorilne ure 



 
 

145 
 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Račke • Google skupina: obveščanje staršev, informacije o otrocih, 

dejavnosti za otroke 

• Telefon: nujne informacije 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Pikapolonice • Elektronska pošta: pošiljanje predlogov za dejavnosti, obveščanje 

staršev 

• Telefon: obveščanje staršev 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Polžki • Zoom: govorilne ure 

• Elektronska pošta: pošiljanje predlogov za dejavnosti, obveščanje 

staršev 

• Telefon: obveščanje staršev 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Miške • Zoom: roditeljski sestanek in govorilne ure 

• Elektronska pošta: obveščanje staršev 

• Telefon: govorilne ure 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Žabice • Elektronska pošta: pošiljanje predlogov za dejavnosti, obveščanje 

staršev 

• Zoom: roditeljski sestanek 

• Telefon: izmenjava informacij 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Ribice • Zoom: sestanek pred kmetijo 

• Elektronska pošta: pošiljanje predlogov za dejavnosti, obveščanje 

staršev 

• Telefon: govorilne ure 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Muce • Elektronska pošta: pošiljanje predlogov za dejavnosti, obveščanje 

staršev 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Kužki • Elektronska pošta: pošiljanje predlogov za dejavnosti, obveščanje 

staršev 

• Telefon: nujne informacije 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Medvedki • Elektronska pošta: pošiljanje predlogov za dejavnosti, obveščanje 

staršev 

• Telefon: govorilne ure 

• Zoom: sestanek pred kmetijo, govorilne ure 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Veverice • Elektronska pošta: pošiljanje predlogov za dejavnosti, obveščanje 

staršev 

• Zoom: sestanek pred kmetijo 

• Telefon: uvodni pogovori, govorilne ure, sms sporočila 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Ježki •  Elektronska pošta: obveščanje staršev 

• Telefon: nujne informacije 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 
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Sovice • Elektronska pošta: pošiljanje predlogov za dejavnosti, obveščanje 

staršev 

• Telefon: govorilne ure  

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Zmajčki • Elektronska pošta: obveščanje staršev, program dela, odgovori na 

vprašanja 

• Zoom: roditeljski sestanek pred kmetijo, glasbeno-plesna delavnica 

ob dnevu mamic 

• Telefon: sprotne informacije 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

Zajčki  • Zoom: srečanje strokovnih timov – poročilo in program dela 

• Elektronska pošta: pošiljanje predlogov za dejavnosti, obveščanje 

staršev 

• Telefon: informacije in dogovori 

• Spletna in FB stran vrtca: objavljanje utrinkov iz skupine 

 

ČENČA 

SKUPINA NAČIN SODELOVANJA VSEBINA SODELOVANJA 

ZVEZDICE e- pošta, , pošta, zoom  obveščanje staršev o tekočih 

zadevah s strani vodstva, 

vabila na pogovorne urice, 

ohranili stik s starši, ki so bili 

v času »zaprtja vrtca« doma 

 pogovorne urice, zaključno 

srečanje 

HRUŠKE e- pošta, telefon  obvestila vrtca vezana na 

covid ukrepe 

 govorilne ure 

MUCE e- pošta, telefon  obvestila s strani vodstva, 

odgovarjanje na vprašanja 

staršev, 

 pogovor pred vstopom otrok 

v vrtec 

  pogovorne urice 

SONČKI e- pošta, telefon, pošta, zoom  pogovorne urice 

 zaključni sestanek 

 predstava:Dobri snežak 

KUŽKI e- pošta, telefon  informiranje, obveščanje, 

sprotna vprašanja in 

odgovori, dileme, namere o 

ponovi vključitvi, prvi vstop 

v vrtec, zdravstveno stanje 

otrok, rezultati testiranj, 
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pozdrav in povpraševanje o 

počutju, organizacija dela in 

oddelkov, prijava na 

pogovorne urice 

 sporočanje odsotnosti, 

pogovorne urice, nujna 

obvestila, individualni 

pogovor pred prvim vstopom 

v vrtec, zdravje otrok 

METULJI e- pošta  negovanje odnosov.- pošiljali 

fotografije, kaj otroci počno, 

posredovala priporočila. 

POLŽI e- pošta, zoom, teams, skype  1. roditeljski sestanek 

 izvedba vrtca na kmetiji- 

informacije 

 dnevno obveščanje o 

dogajanju in počutju otrok na 

kmetiji 

 tekoča obvestila 

 predstavitve dela v vrtcu  

 povratne informacije staršev 

o zadovoljstvu 

 prijave na govorilne ure 

 zahvale, voščila,  

 predlogi in pobude staršev 

 pogovor o otroku 

 skupno izobraževalno 

predavanje z  naslovom: 

Moj otrok gre v šolo 

 povežimo se v spoznavanju 

Slovenije 

ŠKRATI e- pošta, telefon  pošiljanje vrtčevskih obvestil 

staršem 

 pošiljanje obvestil, v kateri 

skupini bo otrok prisoten 

(vsak teden) 

 starši pošiljajo fotografije in 

posnetke videov otrok doma 

ali na izletih nama in drugim 

staršem 
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 pošiljanje čestitke otrokom za 

rojstni dan  

 pošiljanje pesmic, pravljic, 

iger… 

 pošiljanje nastopa otrok z 

deklamacijo za materinski 

dan in našo pesmico 

 pošiljanje našega filmskega 

izdelka. namesto predstave 

film: »Vedno je lahko še 

slabše«.  

 pogovori s starši – inf. o 

otroku, dejavnostih 

 voščilo in predaja albuma za 

rojstni dan in darila dedka 

Mraza 

MEDVEDI 

e- pošta, telefon 

 vabila, posredovanje 

informacije s strani vrtca, 

zbiranje prijav v času zaprtja 

vrtca, obveščanje o projektih, 

akcijah 

 pošiljanje idej za delo v času 

zaprtja vrtec  

 pošiljanje voščila in 

fotografije otrok z dedkom 

Mrazom (ohranjanje stika z 

otroki, ki so bili doma) 

 starši pošljejo fotografije za 

portfolio 

 starši pošljejo informacije o 

izletu za Mali sonček 

 starši pošljejo fotografije in s 

tem sodelujejo pri projektih 

Pasavček, Trajnostna 

mobilnost,.. 

 sodelovanje pri kreativnem 

natečaju za Eko šolo 

 sporočanje odsotnosti, 

bolezni 

 pogovorne minutke 

 reševanje stisk in dilem 

staršev pri vzgojnih težavah 
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JEŽI e- pošta, telefon  pošiljanje e obvestil 

 individualni pogovori, 

govorilna ura – pogovor o 

otrokovem počutju, 

napredku…., 

MALI PRINC e- pošta, telefon, pošta, zoom  govorilne ure. 

 izobraževalni sestanek: Moj 

otrok gre v šolo. 

 sestanek za starše, katerih 

otrok obiščejo kmetijo  

''V pravljici''. 

 individualni pogovori. 

PTIČKI e- pošta, telefon  obvestila za starše, 

spodbudne misli…, utrinki 

doma v času zaprtja… 

 pogovorne minutke 

 

Palček 

SKUPINA NAČIN SODELOVANJA VSEBINA SODELOVANJA 

PTIČKI e- pošta, telefon  sprotne informacije v zvezi z 

oddelkom 

 posredovanje sporočil vrtca 

 posredovanje voščil za otroke 

 (rojstni dnevi) 

POLŽI e- pošta, telefon  obveščanje staršev 

 posredovanje slik 

 (od staršev do vzgojiteljic) 

 sporočanje staršev glede odsotnosti 

 individualni sestanki pred vstopom v 

skupino 

 obveščanje staršev o otroku 

MIŠKE e- pošta, telefon  posredovanje sporočil in obvestil s 

strani vrtca 

 odgovori staršem na vprašanja 

 ideje ,kaj početi z otrokom doma- 

katere pesmice pojemo, igrice katere 

se igramo 

PIKAPOLONICE e- pošta, telefon, pošta, 

zoom 

 izmenjava nujnih in informativnih 

vsebin s starši 

 spodbuda, nekaj idej posredovanih na 

temo slovenski tradicionalni zajtrk  

 linki pesmi, ki jih pojemo v vrtcu  
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 posnetek branja ukrajinske ljudske 

pravljice Rokavička (Urška Purkart) 

 posnetek plesne dejavnosti (Nina 

Majnik) 

 posnetek dramatizacije otrok Pod 

medvedovim dežnikom, poslan 

družinam za materinski dan  

 izmenjava dnevnih informacij 

 pisanje voščilnic otrokom na dom 

KUŽKI e- pošta, telefon, zoom  tedenska obvestila v času nujnega 

varstva, sprotno obveščanje 

 pogovorne urice 

 zaključni roditeljski sestanek 

RAČKE e- pošta, telefon, zoom  uvodni roditeljski sestanek 

 govorilne ure 

 popoldanska delavnica 

 eko delavnica 

 individualno sodelovanje z mamico, 

ki bo izdelala maskoto za Gibalka 

 junij zaključno srečanje Gibalko 

SONČKI e- pošta, telefon, zoom  pošiljanje obvestil s strani vodstva 

 pošiljanje obvestil o aktivnostih z 

otroki, idej za dejavnosti z otroki 

doma, pesmic, …. 

 pogovor o otroku, razvoju, morebitnih 

težavah, reševanju problemov,…. 

 pogovor s starši in otroki v času 

zaprtja vrtca – pozdravi, klepet otrok, 

prikazovanje igrač, ki jih imajo doma 

METULJI e- pošta, telefon 

 

 pošiljanje idej za delo z otroki doma v 

času zaprtja vrtca zaradi epidemije 

Covid 19 in med nujnim varstvom, 

otrokom, ki so bili doma 

 nastop za starše z dramatizacijo »Daj 

mi poljubček« preko e-pošte 

 govorilne ure 



 
 

151 
 

MUCE e- pošta, telefon, zoom  pogovorne urice, v času epidemije 

 četrtkova pravljična druženja v času 

zaprtih vrtcev. 

 ogled gledališke predstave in risanega 

filma. 

 pošiljanje tekočih obvestil, ki smo jih 

prejemali s strani vodstva. 

 pošiljanje obvestil v zvezi s skupino 

muce – informacije, odgovori staršem 

na poslana obvestila, obvestila glede 

bolezni v skupini, obvestila glede 

dejavnosti in kaj potrebujemo … 

 pošiljanje delovnih listov za otroke 

 pošiljanje fotografij, voščilnic ob 

praznikih. 

 pogovorne urice 

PETELINI e- pošta, , zoom  pogovorne urice. 

 predstava za starše (mamice) ob 

materinskem dnevu. 

 pošiljanje tekočih obvestil, ki smo jih 

prejemali s strani vodstva. 

 pošiljanje obvestil v zvezi s skupino 

petelini – informacije, odgovori 

staršem na poslana obvestila, 

obvestila glede bolezni v skupini, 

obvestila glede dejavnosti in kaj 

potrebujemo,… 

 pošiljanje dejavnosti staršem – ideje 

za ustvarjanje, lutkovne predstave 

preko spleta v času zaprtja vrtcev 

 pošiljanje slik, voščilnic ob praznikih 

SRNE e- pošta, telefon, zoom  starši pošiljajo fotografije in posnetke 

videov otrok doma ali na izletih nama 

in drugim staršem 

 pošiljanje čestitke otrokom za rojstni 

dan 

 pošiljanje pesmic, pravljic, iger… 

 pošiljanje nastopa otrok z deklamacijo 

za Materinski dan 

 pogovori s starši-informacije o otroku, 

dejavnostih 

 voščilo in predaja albuma za rojstni 

dan in darila od Dedka Mraza 

 zoom sestanek za vrtec na kmetiji-

Pečovnik 
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ŽABE e- pošta, telefon, zoom  informiranje staršev 

 posredovanje pedagoških dejavnosti, 

ki so jih lahko izvajali starši z otroki 

doma; 

 izmenjava informacij – individualni 

»pogovori« s posameznimi starši 

preko elektronske pošte. 

 informativni sestanek za otroke, ki 

odhajajo v šolo (Darja Krebelj) 

 sestanek s starši – bivanje na kmetiji 

VEVERICE e- pošta, zoom, pošta  sprotne informacije (glede počutja 

otrok v vrtcu, kakao si krajšajo dneve 

doma, starši so pošiljali fotografije 

ipd.). 

 zoom srečanje: Moj otrok gre v šolo 

 vsi otroci so dobili na dom novoletne 

voščilnice, ki so jih ustvarjali otroci. 

MEDVEDI e- pošta, telefon, zoom  sestanek s starši, logopedinjo iz 

ZGNL, Darjo Krebelj (pogovor o 

otroku). 

 pošiljanje in posredovanje raznih 

obvestil, novic, zapisnikov s 

sestankov za starše… 

 pogovorne minutke ter pogovor ob 

vstopu otroka v vrtec. 

 

 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 2019 naprej. Otroci so se uvajali postopoma več mesecev (od 

septembra 2019 do maja 2020). Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s 

koronavirusno boleznijo Covid19 so bili strokovni delavci še posebej pazljivi na vzdrževanje 

medosebne razdalje vsaj 1,5 metra in nošenje obraznih mask. 
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 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. 

Sestanke so v živo organizirali strokovni delavci oddelkov v mesecu septembru, v nadaljevanju 

šolskega leta pa so se sestanki zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusno 

boleznijo Covid19 izvajali na daljavo s pomočjo aplikacije Zoom. 

 

 Individualni razgovori s starši - govorilne ure  

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. 
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 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.  

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusno boleznijo Covid19 so v živo 

strokovni delavci izpeljali zaključke šolskega leta. 

 

 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.      

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 



 
 

155 
 

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 2020/21. 

Vrtec je izvedel tudi anketo o zadovoljstvu staršev ter prejel povprečno oceno 3.7 (od 4), 

 

3.8 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.  

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 2020/2021 namenjala za izvedbo obogatitvenih  

dejavnosti za otroke (delavnice Gledališča zatiranih Rozi in Grom, Mini robotika, vstopnice, 

prevozi), za otroke s posebnimi potrebami za prevoze na hipoterapije. Precejšen del sredstev je 

zaradi omejitev ob pojavu koronavirusne bolezni Covid-19 ostal neporabljen. 

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.  

 

3.9 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 

2020/2021 smo sodelovali z: 

Ustanova  Vsebina sodelovanja 

MOL – Oddelek za predšolsko 

vzgojo 

Projekti v okviru obogatitvenih dejavnosti 
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Mestna zveza prijateljev mladine Izobraževanje, Šola za starše 

Urad za preprečevanje zasvojenosti Šola za starše 

Zdravstveni dom Šiška 

Zdravstveni dom Moste 

Zdravstveni dom Vič 

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 

Cirius Kamnik Izvajanje plavalne in jahalne terapije 

Društvo Sonček Dan odprtih vrat 

Zavod Janeza Levca 

Zavod Ig 

RO Murgle 

Obiski strokovnih delavcev 

Agencija za šport Športna značka »Mali sonček«; organizacija jesenskih 

in spomladanskih krosov, pohod 

Društvo MT šport Izvedba bivanja v naravi 

Lutkovno gledališče Ljubljana 

MGL 

Španski borci 

Opera in balet Ljubljana 

Šentjakobsko gledališče 

Ogled predstav 

Miškino gledališče 

Kamišibaj  

Teater Za vse 

Predstave v vrtcu 

VIZO 

Kinobalon  

Filmske delavnice 

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. 

Prirodoslovni in etnografski muzej 

Hiša eksperimentov 

Železniški muzej 

Mestni muzej 

Narodna galerija 

Mednarodni grafični likovni center 

Ogled predstav in razstav, udeležba na delavnicah 

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 

Gasilski društvi Spodnja Šiška in 

Dravlje 
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 
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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 

Srednja frizerska 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 Izobraževanja  

Lucky Luka Drsanje na ledu 

Fakulteta za šport Tečaj prilagajanja na vodo 

Pionirski dom Izvedba delavnic za MOL-ove obogatitvene dejavnosti  

Cirius Kamnik Hipoterapija in plavanje po Halewicku za otroke iz 

razvojnih oddelkov 

LPP Avtobusni prevozi 

Jezikovna šola ABIS Angleščina v času aktivnega počitka 

NZS 

Nogometno društvo Bravo 

Nogometni vrtec 

Mali ganeša Joga za otroke v času aktivnega počitka 

Živalski vrt Obiski in ogledi 

Dom starejših občanov Povezovanje med generacijami 

Mladinski dom na Igu Dan odprtih vrat 

RTV Obisk, delavnice 

KD Markovci Obisk kurentov 

Mladinska knjiga Izvedba Cici vesele šole 

Vrtec Pazin Strokovno sodelovanje 

RK Slovenije Delavnice, izobraževanje 

Glasbena šola Tartini 

Glasbena šola Zvočna glasba 

Delavnice  

Vodnikova domačija Obisk otrok 

Goslarstvo Demšar Predstavitev poklica 

Sankukai karate klub Predstavitev kluba 

Jahalni klub Trnovo Jahalne urice 

Cmepius Erasmus+KA 101 

 

 

3.10 Evalvacija  dela vodstvenih in drugih strokovnih delavcev 

 

3.10.1  Evalvacija dela pomočnic ravnateljice 
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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. 2021 so se opravljali letni razgovori z vsemi delavci vrtca. Na vsebino 

pogovora, ki je letos zajela tudi profesionalno-karierni razvoj vsakega posameznega 

strokovnega delavca, 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.  

Spremljanje strokovnega dela je v oddelkih potekalo z namenom opazovanja dela strokovnih 

delavcev, spremljanja strokovnosti dela glede na načela in cilje kurikula  za vrtce, 

funkcionalnost in spodbudnost bivalnega prostora, organizacije dnevne rutine, ustreznost 

pogojev za aktivno učenje otrok, pripravljenost na delo, ustrezno načrtovanje in  izvajanje 

tematskih sklopov oz. projektov, spremljanje otrokovega napredka in razvoja, opazovanja 

odnosov med otroki in odraslimi in med strokovnima delavcema, spremljanje in ocenjevanje 

praktičnih nastopov za strokovni izpit in pregledovanje obvezne dokumentacije. 

Kolegialnih hospitacij v tem šolskem letu zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s 

ukrepov s koronavirusno boleznijo 19 nismo izvedli, so se pa izvajale hospitacije ravnateljice 

in pomočnic ravnateljice. 

 

 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. 
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Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusno boleznijo 19 smo lahko 

zagotovili opravljanje delovne prakse in hospitacij od meseca marca 2021 naprej. 

 

Skupina  Hospitacije Delovna praksa Mentorstvo za 

strokovni izpit 

Muce    1  

Polžki    1  

Sove     1 

Veverice    3  

Zajčki   2  

Zmajčki   1  

 

Čenča 

SKUPINA HOSPITACIJE DELOVNA PRAKSA 

MENTORSTVO ZA 

STROKOVNI 

IZPIT 

SONČKI 
študentka 

Neža Kernel 

študentka 

Mojca Bašić 
 

MUCE  
dijakinja 

Neža Sedej 
 

KUŽKI 
dijakinja 

Neža Sedej 
  

MALI PRINC 
dijakinja 

Taja Godler 

Lana Glavan Pezdir - 

nastop 
 

MEDVEDKI   Mira Dolenc 

PTIČKI  
Študentka  

Urša Grošelj 
 

 

 

Palček 

SKUPINA HOSPITACIJE DELOVNA PRAKSA 

MENTORSTVO 

ZA STROKOVNI 

IZPIT 

PIKAPOLONICE  
Dijakinja 

Nina Meserko 
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RAČKE Urška Ostrc 
dijakinja 

 Ana Terez Šuštar 
 

MEDVEDI  

dijakinja  

Bistra Khadoma 

Šeneaer 

 

MUCE  
Dijakinja 

Tia Petek 
 

SRNE   Andreja Kuhar 

PETELINI  
Dijakinja  

Tia Petek 
 

ŽABE  
Primož Krajnc,  

Urška Ostrc 
 

 

 

3.10.2 Evalvacija dela  drugih strokovnih delavcev 

 

EVALVACIJA LETNEGA  DELOVNEGA NAČRTA IZVAJANJA DODATNE STROKOVNE POMOČI 
ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI 

                                                                  ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

PODATKI O STROKOVNIH DELAVKAH 

 

Maruša Demšar, univ. dipl. pedagoginja, izvajalka dodatne strokovne pomoči; v šolskem letu 

2020/21 je nudila dodatno strokovno pomoč 3 otrokom, v okviru 6 ur DSP na teden. 

Mesto izvajanja dodatne strokovne pomoči: dislocirana enota Kebetova, dislocirana enota Lek. 

 

Brigita Ilovar, prof. defektologije, izvajalka dodatne strokovne pomoči; v šolskem letu 

2020/21 je nudila dodatno strokovno pomoč 11 otrokom, v okviru 19 ur DSP na teden. 

Mesto izvajanja dodatne strokovne pomoči: enota Biba, dislocirana enota Aeternia. 

 

Ana Korošec, mag. prof. inkluzivne pedagogike, izvajalka dodatne strokovne pomoči; v 

šolskem letu 2020/21 je nudila dodatno strokovno pomoč 13 otrokom, v okviru 25 ur DSP na 

teden. 

Mesto izvajanja dodatne strokovne pomoči: enota Čenča, enota Palček. 

 

Zunanja izvajalka dodatne strokovne pomoči: 

Martina Presker, mag. zakonskih in družinskih študij, dipl. del. Terapevt, Vrtec Vrhovci, 

Vrhovci cesta XIX/10, 1000 Ljubljana. V šolskem letu 2020/21 je nudila dodatno strokovno 

pomoč 3 otrokom, v okviru 5 ur DSP na teden. 

Mesto izvajanja dodatne strokovne pomoči: enota Biba. 
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Nudenje dodatne strokovne pomoči se je izvajalo z otroki, ki so opredeljeni kot otroci s 

posebnimi potrebami oz. so prepoznani kot otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi 

dejavniki v predšolskem obdobju in so bili v šolskem letu 2020/21 vključeni v predšolski 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vrtca Najdihojca. 

V šolskem letu 2020/21 smo nudile dodatno strokovno pomoč 30 otrokom v starosti od 3 do 6 

let, in sicer 15 deklicam in 15 dečkom oz. od januarja 2021 dalje 14 deklicam in 16 dečkom. 

4 otroci so imeli s septembrom 2020 odlog šolanja. 

 

 
URNIK IZVAJANJA DODATNE STROKOVNE POMOČI 

 

Izvajanje dodatne strokovne pomoči je potekalo po urniku: 
Izvajalka 

DSP 

ponedeljek torek sreda četrtek petek DSP/teden 

Maruša 

Demšar 

10.00-11.00 

Lek 

9.00-11.00 

Kebetova 

10.00-11.00 

Lek 

9.00-11.00 

Kebetova 

/ 6 

Brigita 

Ilovar 

7.30-13.30 

Biba 

7.30-12.30 

Aeternia 

7.30-13.30 

Biba 

7.30-13.30 

Biba 

7.30-11.00 

Biba 

19 

Ana 

Korošec 

7.30-14.00 

Palček 

7.30-14.00 

Čenča 

8.00-14.30 

Palček 

7.30-14.30 

Čenča 

7.30-14.00 

Čenča 

14 

Martina 

Presker 

/ 11.00-13.30 

Biba 

/ / 9.00-11.30 

Biba 

5 

 

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 ipd.) in razmere, ki so jih prinesli ukrepi v zvezi z epidemijo Covid-19 

(zaprtje vrtcev, ukrepi vezani na organizacijo oddelkov in izvajanje dela v oddelkih ipd.). 

 

 

PRIORITETNE NALOGE IZVAJALK DODATNE STROKOVNE POMOČI 

 

V šolskem letu 2020/21 so bile prioritetne naloge izvajalk DSP naslednje: 

- sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa za otroke s posebnimi potrebami, ki 

so vključeni v večinske oddelke,  
- zapis in priprava individualiziranega načrta za otroke s posebnimi potrebami, 

- sprotne priprave in analize izvajanja dodatne strokovne pomoči, 

- poročila za vsakega otroka s posebnimi potrebami ob polletju, 

- zaključna poročila ob koncu šolskega leta, 

- priprava predlogov za delo v oddelku in skupinah,  

- pomoč strokovnim delavcem oddelka pri pripravi načrta dela (metode, strategije dela, prilagoditve 

ipd.) za posameznega otroka s posebnimi potrebami v oddelku, 

- aktivno sodelovanje pri pripravi poročila za uvedbo postopka usmerjanja šoloobveznega otroka z 

namenom pridobitve dodatne strokovne pomoči v šoli oz. vključitve v ustrezni vzgojno-

izobraževalni program.  

 

Individualiziran program pomoči, evalvacije in zaključna poročila individualiziranega 

programa pomoči smo predstavile staršem na timskih sestankih. Cilji in smernice dodatne 

strokovne pomoči, ki smo si jih zastavili na začetku šolskega leta so se izkazale kot učinkovite. 

V zaključnem poročilu smo zapisali cilje, ki so bili doseženi, delno doseženi in nedoseženi. 
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Zapisali smo tudi priporočila, smernice,  prilagoditve in področja, ki jih bomo spodbujali in 

razvijali v naslednjem šolskem letu pri posameznem otroku.  

 

Natančen opis delovanja otrok s posebnimi potrebami in doseženih ciljev sta zapisana v 

Zaključnem poročilu za posameznega otoka. Zapisane sem tudi prilagoditve, ki so se izkazale 

za uspešne in smernice 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 strokovne delavke vrtca načrtovale za 

vzgojno-izobraževalno delo v oddelku. 

 

Maruša Demšar: Z deklico, ki v šolskem letu 2021/22 vstopa v osnovno šolo, sem izvedla in 

zapisala intervju oz. pogovor s predšolskim otrokom pred uvedbo postopka usmerjanja otroka 

s posebnimi potrebami in pripravila Poročilo vrtca o otroku, z namenom nadaljevanja izvajanja 

DSP za deklico v osnovni šoli. Za dečka, ki bo imel v prihodnjem šolskem letu odložitev 

šolanja, sem v ta namen napisala poročilo o otroku. 

 

Brigita Ilovar: Z dvema dečkoma, ki v šolskem letu 2021/22 vstopata v osnovno šolo, sem 

izvedla in zapisala intervju oz. pogovor s predšolskim otrokom pred uvedbo postopka 

usmerjanja otroka s posebnimi potrebami in pripravila Poročilo vrtca o otroku, z namenom 

nadaljevanja izvajanja DSP v osnovni šoli. Za dečka in deklico, ki bosta imela v prihodnjem 

šolskem letu odložitev šolanja, sem v ta namen napisala poročilo o otroku. 

 

Ana Korošec: Pri izvajanju dodatne strokovne pomoči, sem bila osredotočena na poglavitne 

cilje dodatne strokovne pomoči in cilje, ki smo si jih zastavili v oddelku. S strokovnim osebjem 

sem tesno sodelovala in poskušala usklajevati in načrtovati delo skupaj z vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljic. Osredotočali smo na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami, 

spodbujali otrokova močna področja in skupaj načrtovali delo za razvijanje in spodbujanje 

otrokovih šibkih področij v rednih oddelkih.  

Z dvema otrokoma, sem zapisala pogovor s predšolskim otrokom pred uvedbo postopka 

usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Pri eni deklici nisem izvedla pogovora, saj je bila 

deklica odsotna daljše časovno obdobje. Starši so za dva otroka vložili postopek usmerjanja in 

vpisali otroke v osnovno šolo s prilagojenim programom in dodatno strokovno pomočjo. Za tri 

otroke s posebnimi potrebami smo skupaj z vzgojiteljicami zapisale poročilo o funkcioniranju 

otroka za odložitev šolanja za šolsko leto 2021/22.  

Sodelovala sem pri raznih projektih, ki so bili vključeni posamezni otroci s posebnimi 

potrebami (dramska igra, pomoč pri pripravi protfolije ipd.).  

 

 

POMOČ OTROKOM 

 

Izvajalke dodatne strokovne pomoči smo se aktivno vključevale v dejavnosti skupine ter se 

individualno posvetile otrokom s posebnimi potrebami. Dodatno strokovno pomoč smo izvajale 

individualno, v oddelku in manjših skupinah.  Pomoč je potekala tako znotraj skupine,  v 

telovadnici, knjižnici in v skupnih prostorih vrtca kot individualno v sobi za izvajanje dodatne 

strokovne pomoči. 

 

Igri oz. dejavnostim so se včasih priključil še vrstniki, ki so predstavljali del »mehurčka« zaradi 

NIJZ ukrepov in priporočil proti širjenju virusa,  s cilji učenja socialnih veščin in spretnosti ter 
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sodelovalne igre. Otroci so bili motivirani zlasti za tiste dejavnosti, kjer so razvijali zavedanje 

lastnega telesa in zaznavanje vidnega, slušnega, taktilnega in gibalnega zavedanja.  

 

Zaradi razglašene pandemije oz. epidemije smo, v času dela od doma, posredovale ideje staršem 

za dejavnosti doma tudi preko e-pošte.  

 

Maruša Demšar: Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami je bila prednostno 

usmerjena v razvijanje govora in jezika ter govora v socialni funkciji, učenja socialnih veščin, 

spodbujanje podaljševanja pozornosti pri dejavnostih in učenje strategij za obvladovanje 

stresnih situacij. 

V šolskem letu 2020/21 sem prvič pričela sodelovati z vsemi tremi otroki kot izvajalka dodatne 

strokovne pomoči. Vsi otroci so me dobro sprejeli. Z enim dečkom, s katerim sem pričela 

izvajati DSP v januarju 2021, sem potrebovala nekoliko več časa, da sva razvila sodelovalen 

odnos. Deček bo imel v prihodnjem šolskem letu odložitev  šolanja. 

Zaradi nerednega prihajanja otrok v vrtec v tem šolskem letu, sem svoj urnik dela skušala 

prilagoditi prisotnosti posameznega otroka, tako da sem urnik izvajanja DSP sproti prilagajala 

in spreminjala, v kolikor je bilo to mogoče. 

 

Brigita Ilovar: Tudi v tem šolskem letu je bila dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi 

potrebami osredotočena na razvijanje, učenje in širjenje igre. Pozornost je bila usmerjena tudi 

na učenje in razvijanje samostojnosti in skrbi zase ter govora in jezika.  

Področje govora in jezika zajema pomembno področje v delovanju otroka in njegove družine. 

Nepoznavanje slovenskega jezika  (pri starših in otrocih) predstavlja pomembno oviro pri 

komunikaciji. Dodatno strokovno pomoč sem vestno prilagajala tako, da sem pri otroku 

razvijala in krepila področje govora in jezika oz. tako imenovani »uporabni govor«.  

V tem šolskem letu sem sodelovala tudi z deklico in nekaj dečki, ki jim bo v naslednjem 

šolskem letu  nudena dodatna strokovna pomoč. Vzpostavili smo sodelovalen odnos. Pomoč je 

bila osredotočena na učenje in širjenje slovenskega besedišča. S sodelovanjem so se starši 

strinjali in izražajo odprt pogled na naše druženje in sodelovanje. Vsa sodelovanja so potekala 

v skladu z NIJZ priporočili.  

 

Ana Korošec: V tem šolskem letu smo bili osredotočeni predvsem na razvijanje govorno – 

jezikovnega področja, razvijanje socialnih in igralnih veščin, pozornosti in koncentraciji in 

razvijanju samostojnosti. V oddelkih in pri individualnih srečanjih smo razvijali tudi kognitivne 

sposobnosti, motorične sposobnosti in spodbujali pozitivno vedenje.   

Pri srečanjih, ki sem jih izvajala v manjših skupinah sem bila osredotočena na razvijanje 

socialnih veščin in igralnih situacij. V individualnih in skupinskih obravnavah sem sledila 

različnim strategijam in metodam, kot so IPG – integrirane igralne skupine, strategije za 

razvijanje govorno – jezikovnega področja, VML metoda (ang. Verbal Motor Learning) – 

osvajanje govora in komunikacije, Igralna terapija (ang. Play Based Therapy) in Senzorna 

integracija. 

Na začetku šolskega leta, sem izvajala dodatno strokovno pomoč večinoma v oddelku. Za 

pripravo in zapis individualiziranega načrta pomoči sem posameznega otroka najprej opazovala 

v oddelku. Pripravila sem opazovalno lestvico funkcioniranja po posameznih področjih razvoja. 

Skupaj z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice smo izpolnile opazovalno lestvico na začetku 

in na koncu šolskega leta. Ob zaključku smo naredili evalvacijo otrokovega funkcioniranja in 

pridobili podatke o napredku otrokovega funkcioniranja na posameznem področju razvoja.  



                                                                                                                                  

164 
 

Zaradi pandemije, so nekateri otroci niso prihajali v vrtec. Dve deklici sta bili večino časa 

odsotni. V sodelovanju z Brigito Ilovar in Marušo Demšar smo pripravile dejavnosti in vaje, ki 

so jih lahko otroci pod vodstvom staršev izvajali v domačem okolju.  

V času pandemije je bilo veliko menjav strokovnih delavcev v skupini. Deklica, ki ima ovire 

oz. primanjkljaje na govorno – jezikovnem področju je imela veliko stisko pri menjavah 

strokovnih delavcev, zato sem bila več časa prisotna v oddelku. Skupaj s strokovnim osebjem 

smo pripravili strategije za boljše funkcioniranje deklice v skupini.  

Otroci, ki jih spremljam in obravnavam so dobro sprejeli ure dodatne pomoči. K uram dodatne 

strokovne pomoči so radi prihajali, so sodelovali pri dejavnostih in bili motivirani za različne 

ponujene aktivnosti.  

 

 

SODELOVANJE 

 

Izvajalke dodatne strokovne pomoči smo pri svojem delu sodelovale z različnimi strokovnimi 

delavci vrtca in predstavniki različnih zunanjih institucij (ZD, CSD, Zavod RS za šolstvo). 

 

Z vodstvom vrtca:  

- organizacija dela, 

- izvajanje dodatne strokovne pomoči, 

- dogovarjanje o ustreznosti urnika, 

- dogovarjanje o spremstvu posameznih otrok (načrtovanje spremstva je bilo v šolskem letu 

2020/21 prilagojeno glede na ukrepe v zvezi z epidemijo),  

- pomoč otrokom, ki jim je nudena dodatna strokovna pomoč v večinskem oddelku, 

- dogovarjanje o izobraževanju, 

- dogovarjanje o nakupu igrač, didaktičnega materiala, strokovne literature ipd., 

- letni dopust, 

- pomoč za kvalitetnejše izvajanje dodatne strokovne pomoči, nasveti ipd. 

 

S svetovalno službo: 

- dogovarjanje, usklajevanje, sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa/načrta 

pomoči otrokom, ki jim je nudena dodatna strokovna pomoč v vrtcu in so vključeni v 

večinske oddelke, 

- prenos informacij o delovanju otrok s posebnimi potrebami,  

- analiziranje, vrednotenje in dopolnjevanje programa pomoči, 

- pomoč pri zagotavljanju pomoči in prilagoditev otrokom s posebnimi potrebami, ki so 

vključeni v večinske oddelke, 

- dogovarjanje za sodelovanje s Centrom za zgodnjo obravnavo in drugimi zunanjimi 

institucijami, 

- opazovanje delovanja otroka in pomoč pri pripravi poročila za uvedbo postopka usmerjanja 

za šoloobveznega otroka, vlaganje dokumentacije v osebno mapo otroka, 

- mesečna srečanja izvajalk. 

 

Vse izvajalke dodatne strokovne pomoči smo aktivno, vestno in z zavedanjem o pomembnosti 

vzajemnega sodelovanja, sodelovale s strokovnimi delavkami vrtca. Sodelovanje vidimo kot 

vzajemno in uspešno. Še naprej se bomo trudile, da ohranimo kakovosten in vzajemen odnos.  

Sodelovanje s svetovalno službo je potekalo v okviru priprave in izvedbe timskih in razširjenih 

timskih sestankov s starši in zunanjimi strokovnjaki. Obveščale smo o napredku in ugotovitvah 

ter spoznanjih o otrocih, ki smo jim nudile dodatno strokovno pomoč. Prenesle smo informacije, 
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ki sem jih dobile s strani staršev in strokovnih delavcev vrtca. Posredovale smo vso 

dokumentacijo, ki se je vložila v osebno mapo otroka s posebnimi potrebami. Odprto in aktivno 

smo sodelovala pri iskanju rešitev, idej, prilagoditev ipd. za podporo otrokom s posebnimi 

potrebami.  

 

Maruša Demšar: Sodelovala sem s svetovalno delavko Darjo Krebelj pri načrtovanju in izvedbi 

sestankov s starši otrok, ki jih vodim in pripravi poročil ter vodenju druge dokumentacije o 

otrocih, ki jim nudim dodatno strokovno pomoč. Sodelovala sem tudi s svetovalno delavko 

Boženo Stritih, predvsem pri izmenjavi informacij o otrocih iz dislocirane enote Aeternia, ki se 

jim nudi dodatna strokovna pomoč oz. so bili prepoznani otroci z rizičnimi dejavniki in pri 

postopku odložitve šolanja za dečka, ki mu nudim DSP. 

Naše sodelovanje je potekalo tekom celega šolskega leta, glede na potrebe posameznega otroka. 

Svetovalne delavke vrtca in izvajalke dodatne strokovne pomoči smo se srečevale na mesečnih 

sestankih, kjer smo obravnavale aktualna vprašanja in teme, izmenjavale informacije o poteku 

dela, zakonodaji, uradnih postopkih s področja OPP in načrtovale nadaljnje delo v okviru vrtca. 

V šolskem letu 2020/21 smo izvedle 9 srečanj. 

Z izvajalko dodatne strokovne pomoči Brigito Ilovar sem izmenjevala ideje in predloge za delo 

z otroki, ki jim v vrtcu nudimo dodatno strokovno pomoč, obravnavali sva tudi vprašanja o 

sodelovanju s starši in drugimi zunanjimi institucijami, ki so vključene v obravnavo OPP, 

vodenju dokumentacije o OPP ter drugih vprašanjih, ki so se porajala pri najinem delu. Brigita 

Ilovar mi je predstavila dokumentacijo, ki jo vodi – načrtovanje dejavnosti, priprave, vodenje 

evidence dela ipd. V času med 23. 11. 2020 in 8. 1. 2021 sem otrokom, ki jih vodi Brigita Ilovar, 

nudila dodatno strokovno pomoč po njenih priporočilih in navodilih za delo. Brigita Ilovar, ki 

je v tem času opravljala delo od doma, mi je posredovala priprave za delo. Potek izvajanja DSP 

sva tudi vsaj enkrat tedensko skupaj evalvirali (po telefonu in preko e-korespondence). 

16. 12. 2020 sem izvedla tudi uro DSP na kateri je hospitirala Ana Fajdiga.  

Z izvajalko Ano Korošec sem sodelovala pri izmenjavi informacij o pripravi dokumentacije o 

otrocih, ki se jim nudi dodatna strokovna pomoč – priprava individualiziranega načrta dela (IP), 

organizaciji dela, nabavi materiala in gradiva za delo ipd. Prav tako sva si izmenjevali 

informacije o aktualnih vprašanjih, ki so se v zvezi z nudenjem DSP porajala tekom leta. Ana 

Korošec mi je posredovala gradivo in ideje za delo z otroki, predvsem s področja dela z otroki 

z motnjami avtističnega spektra. 

 

Brigita Ilovar: V tem šolskem letu sem sodelovala z Darjo Krebelj, Boženo Stritih in Marušo 

Demšar. Sodelovanje z Marušo Demšar je bilo v tem šolskem letu zelo intenzivno. Pomoč sem 

nudila otrokom katerih starši niso vešči slovenskega jezik, njihova kultura je različna od moje, 

razmere v druži in odnosi med partnerji so zahtevni … zato so mi bili pogovori, nasveti in 

skupno razmišljanje ter iskanje rešitev pomembni, potrebni in dobrodošli. Delati in nuditi 

pomoč, kjer je v ospredju otrok, otrok s posebnimi potrebami, menim, da zahteva sodelovanje 

celotnega strokovnega tima vrtca, če želimo zasledovati načelo koristi otroka.   

Ker je Maruša Demšar tako v vlogi svetovalne delavke kot izvajalke dodatne strokovne pomoči, 

sva sodelovali tudi v času epidemije/pandemije. Izmenjali sva si mnenja, poglede in tudi 

strahove preko telefonskih pogovorov in e-pošte. Sodelovanje ocenjujem kot kakovostno in 

pozitivno.  

 

Ana Korošec: V tem šolskem letu sem sodelovala z vodstvom vrtca in s strokovnimi delavci, 

predvsem pri organizaciji dela, dogovarjanje o ustreznosti urnika, dogovarjanju o načinu dela 

in spremstvo otrok s posebnimi potrebami. Aktivno sem sodelovala z Andrejo Škvarč in Alenko 

Grošelj pri nakupu igrač in didaktičnega materiala za izvajanje dodatne strokovne pomoči v 
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enoti Čenča in Palček. Sodelovale smo tudi pri ureditvi in postavitvi pohištva v sobi za izvajanje 

dodatne strokovne pomoči.  

Intenzivno sem sodelovala s svetovalno službo Darjo Krebelj, Marušo Demšar, Brigito Ilovar 

in Boženo Stritih na aktivih dodatne strokovne pomoči in svetovalne službe. Na timskih 

sestankih smo obravnavale različne strokovne teme in iskale rešitve o problematikah, ki so bile 

prisotne pri izvajanju dodatne strokovne pomoči, svetovalne službe in v razvojnih oddelkih. 

Sestanki so nam omogočali, da smo si izmenjale informacije o otrocih, o zagotavljanju 

celovitosti obravnav, načrtovanje in vpeljevanje različnih strategij v neposredno delo z otroki, 

ki imajo ovire oz. primanjkljaje na posameznih področjih.  

S strokovnimi delavki, smo vzdrževale strokoven in pozitiven pristop do dela, ki nam je 

omogočal reševanje konkretnih primerov in problemov, iskanje rešitev za učinkovito 

sodelovanje s starši ter sodelovanje z zunanjimi institucijami.  

Skupaj s svetovalno službo Darjo Krebelj, sva sodelovali pri načrtovanju timskih sestankih s 

starši  in zunanjimi sodelavci s področja Centrov za zgodnjo obravnavo. 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.  

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 posebnimi potrebami.  

Sodelovala sem z defektologinjo Brigito Ilovar, ki mi je svetovala in posredovala informacije 

o otrocih ter o vzgojno-izobraževalnem delu v vrtcu. Izmenjali sva si izkušnje, dileme in delili 

znanje s področja otrok s posebnimi potrebami.  

 

Vse tri izvajalke DSP smo v času zaprtja vrtcev staršem otrok s posebnimi potrebami preko e-

pošte približno 2-krat tedensko posredovale ideje za delo z otroki, priprave za delo smo si tudi 

medsebojno izmenjevale ter skupaj načrtovale izvajanje DSP na daljavo. 

 

Aktiv mobilnih specialnih pedagogov (MSP)  in svetovalnih delavcev  (SD) Vrtca Najdihojca:  

1. 9. 2020: smernice in organizacija dela v šolskem letu 2020/2021, vsebina sestanka na MOL, 

smernice za izvajanje DSP ipd. Pogovora s strokovnimi delavkami vrtca o vključitvi otrok v 

vrtec, delovanju OPP. 

3. 9. 2020: usklajevanje in dogovarjanje glede VIZ  dela, DSP, OPP. 

6. 10. 2020: razdelitev novega didaktičnega materiala za izvajanje DSP, udeležitev na Aktivu 

ALS in MSP, izvajanje DSP, kotički za izvajanje DSP. 

9. 10. 2020: sestanki s starši, obisk oz. dan odprtih vrat OŠPP, prepoznava OPP v oddelkih, 

udeležba na Aktivu ALS in MSP. 

21. 10. 2020: OPP, IP  in sestanki s starši. 

12. 11. 2020: preko Zoom-a: delo od doma, prenos informacij iz Aktiva MSP Ljubljana, 

načrtovanje in organizacija dela v vrtcu, izvajanje DSP, ukrepi in priporočila NIJZ in RS.  

18. 11. 2020: preko Zoom-a: izvajanje DSP, odzivnost staršev, predlogi povezovanja in 

vzdrževanja stikov s straši otrok s PP, vstop v OŠ (OŠ z DSP in/ali OŠPP in/ali odložitev 

šolanja), pomoč otrokom s socialno ogroženega okolja  (seznam).    

27. 11. 2020: preko Zoom-a: izvajanje DSP, odzivnost staršev, predlogi povezovanja in 

vzdrževanja stikov s straši otrok s PP, delo od doma, pogovor z go. ravnateljico. 

30. 11. 2020: preko Zoom-a: izvajanje DSP, sodelovanje izvajalk DSP, izmenjava informacij o 

delovanju otrok s PP, pridobivanje informacij in navezovanje stikov s straši otrok s PP.  

7. 12. 2020 : preko Zoom-a:  OPP, vstop v šolo, dokumentacija in odzivnost staršev ter 

izmenjava inf. o vsebini pogovorov o delovanju družin, OPP in izvajanje DSP. Načrt 

nadaljnjega sodelovanja s straši, priprava dokumentacije ob vstopu v šolo.  
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14. 12. 2020: preko Zoom-a: LDR, mentorstvo in strokovni izpit, OPP, dokumentacija in 

odzivnost staršev ter izmenjava inf. o vsebini pogovorov o delovanju družin, OPP in izvajanje 

DSP ter izobraževanje on-line.  

21. 12. 2020: preko Zoom-a:  OPP in izvajanje DSP,  dokumentacija in opis delovanja OPP, 

polletna evalvacija dela  (IP), sodelovanje s starši in izmenjava inf. in vstop OPP v šolo.  

11. 1. 2021: preko Zoom-a: prisotnost OPP in izvajanje DSP, spremljevalec, izvajanje VIZ dela, 

sodelovanje s starši, PE in EIP ter VIZ delo in prisotnost OPP v RO. 

18. 1. 2021: preko Zoom-a:  prisotnost OPP, izvajanje DSP, stiki s straši OPP, posredovanje 

vsebine Aktiva MSP.  

2. 2. 2021: preko Zoom-a: PE, izvajanje DSP, PECS metoda in RO, vstop OPP v šolo, lestvice.  

27. 5. 2021: evalvacija LDN izvajanja DSP, OPP, izvajanje DSP v šol. letu 2021/22, 

spremljevalci, sodelovanje s strokovnimi delavci vrtca.  

 

Aktiv izvajalk dodatne strokovne pomoči  Vrtca  Najdihojca: 

Srečanja smo združile tudi  s srečanji Aktiva MSP in DSP Najdihojca.  

2. 9. 2020: izvajanje DSP, specialno-pedagoška dokumentacija. Priprava in posredovanje 

različno specialno-pedagoške dokumentacije. 

26. 10. 2020 (delo od doma): preko telefonskega pogovora in e-pošte: načrtovanje dela od 

doma, sodelovanje s starši, izmenjava informacij, didaktični material, dileme in mnenja, 

izmenjava izkušenj, primeri dobre prakse.  

 

S strokovnimi delavci:  

- povezovanje z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev in pomoč pri prepoznavanju otrokovih 

značilnosti, 

- pomoč pri razumevanju problematike otroka s posebnimi potrebami  in njegove družine, 

- skupna priprava individualiziranega načrta in programa pomoči otroku s posebnimi 

potrebami, 

- skupna delna evalvacija pomoči otroku, ki mu je nudena dodatna strokovna pomoč v vrtcu 

in je vključen v večinski oddelek, 

- pomoč otroku pri dejavnostih, ki jih pripravi vzgojitelj in/ali pomočnik vzgojitelja, in za 

katere potrebuje otrok več časa, pomoči, posebne prilagoditve ali posebno rokovanje 

oziroma vodenje odraslega, 

- sodelovanje v skupni dejavnosti, ki jo pripravim skupaj z vzgojiteljem in/ali pomočnikom 

vzgojitelja in je posebej primerna za otroka s posebnimi potrebami ter je ustrezna in 

zanimiva tudi drugim otrokom, 

- dogovarjanje in preverjanje ustreznosti prilagoditev v oddelku za otroke s posebnimi 

potrebami, ki so vključeni v večinske oddelke, 

- posredovanje strokovne literature, 

- izdelava in posredovanje didaktičnega materiala, 

- sprotno  informiranje o spremembah, napredku, vsebinah, nalogah ipd. pri izvajanju 

dodatne strokovne pomoči, 

- sodelovanje pri pripravi vsebine govorilnih ur s starši, 

- zapis zaključne evalvacije dela in predlogov za naslednje šolsko leto.  

 

Maruša Demšar: S strokovnimi delavkami oddelkov kamor so vključeni otroci, ki jim nudim 

DSP, smo občasno skupaj načrtovale dejavnosti za delo, ki smo jih nato tudi skupaj izvedle v 

oddelku. Tovrstno izvedbo ure DSP (v oddelku) sem uporabila takrat, ko je ustrezala ciljem, ki 

sem jih načrtovala pri delu s posameznim otrokom s posebnimi potrebami. Strokovnim 
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delavkami sem tudi posredovala informacije o postopkih pridobitve dodatne strokovne pomoči, 

skupaj smo se pogovarjale o pristopih k delu in načrtovanju dejavnosti v oddelkih, kamor so 

vključeni otroci s posebnimi potrebami, sodelovale smo pri pripravi individualiziranih 

programov in zaključnih ter drugih poročil o otrocih, ki se jim nudi dodatna strokovna pomoč. 

Pri strokovnih delavkah sem v tem šolskem letu opazila, da v splošnem bolje prepoznavajo in 

vrednotijo pomen dodatne strokovne pomoči otrokom in da so pri svojem delu tudi bolj pozorne 

na otroke, pri katerih bi lahko zaznali rizične dejavnike v njihovem razvoju. 

 

Brigita Ilovar: Pri posameznih otrocih je bilo sodelovanje s strokovnimi delavkami oddelka 

zelo intenzivno. V skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami sem pomagala vzgojiteljicam pri zapisu o delovanju otoka, pri katerem 

so prepoznale posebnosti v razvoju.  

Tudi v tem šolskem letu so izstopali pogovori s strokovnimi delavci in delavkami vrtca o  

delovanju otrok s posebnimi potrebami in vključenosti v večinske oddelke. Sprejemanje 

posebnih potreb, drugačnosti in razumevanje inkluzije ter njenih zank. 

Zelo aktualno je bilo  tudi vprašanje poseganja v družino in delovanje vrtca v dobro otroka. Kaj 

storiti, ko starši ne pripeljejo otroka v vrtec?, Kako nuditi DSP v času odsotnosti otroka?, Kje 

in koliko lahko nudim pomoč strokovnim delavkam oddelka in posredno družini? ipd. Veliko 

je bili pogovorov, ki so se dotikali tem, kako staršem predstaviti skrb do njihovega otroka, 

kam/komu nasloviti skrb, kako in kje poiskati pomoč, podporo otroku in družini ipd. Zelo 

pomembna tema je bila tudi vstop v OŠ in odložitev šolanja. V času odsotnosti otrok v vrtcu 

zaradi epidemije sem spoznala, da je daljša odsotnost močno vplivala na delovanje nekaterih 

otrok. Deček, pri katerem opažamo prisotnost veliko elementov avtizma, je v tem času opazno 

napredoval v komunikaciji. Zmore smiselno, jasno odgovoriti na znana, vsakodnevna 

vprašanja. V ozadju je vsakodnevno delo in  podpora staršev. Pri drugem dečku, kljub 

sodelovanju ZGNL, pa se je razkorak v delovanju med vrstniki vidno povečal. Vsaka 

sprememba je zanj še večji izziv kot na začetku šolskega leta. Spretnosti in sposobnosti, ki jih 

je pokazal na začetku šolskega leta, ne opažamo več. Opažam tudi, da se je pri otrocih, ki so 

bili nemirni že na začetku šolskega leta, ta telesni nemir podkrepil, povečal in se stopnjuje.  

V šolskem letu 2020/21, zlasti pa v mesecu marcu 2021 sem intenzivno in aktivno sodelovala 

z izvajalko dodatne strokovne pomoči Ano Korošec v obliki mentorstva in priprave na 

strokovni izpit.  

12. 3. 2021: sestanek s študentko Lucijo Rusl _ predstavitev DSP, sodelovanje s starši, Zakon 

o celostni zgodnji obravnavi otrok, izkušnje iz prakse ipd. ter opis delovanja deklice in izvedba 

DSP ure – hospitacija.   

17. 3. 2021: sestanek s študentko Ano Brundar _ predstavitev DSP, sodelovanje s starši, Zakon 

o celostni zgodnji obravnavi otrok, izkušnje iz prakse, vpogled v spec. ped.  dokumentacijo, 

vstop OPP v OŠ ipd.  ter opis delovanja deklice in izvedba DSP ure – hospitacija.   

Od 17. 5. do 4. 6. 2021: sodelovanje z Lucijo Rusel v obliki mentorstva in predstavitve izvajanja 

DSP.  

 

Ana Korošec: V tem šolskem letu sem tesno sodelovala in se povezovala s vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev. Prisotno je bilo timsko sodelovanje in učinkovita komunikacija, ki je 

omogočala povezanost med strokovnim osebjem. Komunikacija in reševanje problematike 

otrok s posebnimi potrebami je potekala na dogovorjenih sestankih znotraj vrtca. S pomočjo 

literature smo obdelali različne tematike otrok s posebnimi potrebami. V letošnjem letu smo se 

osredotočili predvsem teme kako spodbujamo govor in komunikacijo pri otrocih s posebnimi 

potrebami.  

S strokovnimi delavci smo skupaj sodelovali pri načrtovanju individualiziranega načrta in 

programa pomoči. Med nami je potekala odprta in iskrena komunikacija, razvijali smo zaupanje 
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in  si izmenjali ideje, mnenja, odpirali vprašanja in dileme. V vzgojno-izobraževalni proces smo 

vključevali razne metode, tehnike, prilagoditve ki so omogočali boljše funkcioniranje 

posameznega otroka v oddelku.  Sodelovali smo pri zaključni evalvaciji individualiziranega 

programa, kjer smo s pomočjo zastavljenih ciljev ocenili napredek otroka. Zastavili smo si cilje, 

ki jih želimo spodbujati in razvijati v naslednjem šolskem letu, v skupini in individualno.  

 

Sodelovanje z izvajalko dodatne strokovne pomoči Brigito Ilovar:  

2. 9. 2020: načrtovanje in sodelovanje DSP, predaja informacij, dokumentacije, strategij ipd.  

7. 9. 2021: razlaga in predaja informacij o metodi KTK. 

25. 1. 2021: pogovor o strokovnem izpitu, metode dela ipd.  

10. 3. 2021: priprave za strokovni izpit, mnenje, nasveti ipd.  

11. 3. – 30. 3. 2021: nastopi za strokovni izpit, timsko sodelovanje ipd.  

 

Izvajalke dodatne strokovne pomoči smo se udeležile delovnih sestankov vzgojiteljic iz enote 

Biba oz.  enote Palček. 

 

S starši: 

- seznanjanje staršev o otrokovem delovanju, napredku, potrebah in prilagoditvah, 

- svetovanje staršem o delu in igri z otrokom doma, 

- priporočanje ustrezne opreme in igrač, ki pa starše in otroka dodatno ne obremenjujejo,  

- ozaveščanje staršev o možnostih vključevanja družine v združenja, društva, 

- individualne in skupinske govorilne ure, 

- udeležba in sodelovanje na razširjenih timskih sestankih, 

- vključevanje staršev pri pripravi, izvajanju in vrednotenju individualiziranega načrta in  

programa pomoči otroku s posebnimi potrebami, 

- možnost prisotnosti staršev pri izvajanju dodatne strokovne pomoči. 

 

Maruša Demšar: S starši dveh od treh otrok, ki jih vodim kot izvajalka DSP, sem uspešno 

sodelovala. Staršem je bila omogočena možnost sodelovanja pri pripravi individualiziranega 

programa (IP) za njihovega otroka, na njihovo željo sem pripravila poročilo o otroku za namen 

obravnave in spremljanja otroka v zunanjih institucijah, kjer je otrok še voden, v sodelovanju s 

starši sem pripravila Poročilo vrtca o otroku za namen usmerjanja otroka, ki v prihodnjem 

šolskem letu vstopa v osnovno šolo ter jim predala zaključna evalvacijska poročila za šolsko 

leto 2020/21. V času zaprtja vrtcev sem s starši komunicirala preko e-pošte, starši so mi pošiljali 

kratka sporočila o počutju in delovanju njihovih otrok ter dogajanju v družini, jaz pa sem jim 

posredovala ideje za dejavnosti in igro. Z deklico, ki je bila v času prilagojenega delovanja 

vrtcev doma in njenimi starši sem, skupaj s strokovno delavko oddelka in otroki, ki so bili takrat 

prisotni v vrtcu, izvedla zoom srečanje. 

V oktobru 2020 se je deklica, ki sem ji nudila dodatno strokovno pomoč, izpisala iz vrtca. V 

januarju 2021 sem pričela nuditi DSP dečku, s starši katerega še nisem vzpostavila tesnejšega 

sodelovanja, kar ostaja moj cilj v prihodnje. 

 

Brigita Ilovar: Realizirala sem vse načrtovane cilje. Menim, da je vzajemno sodelovanje med 

starši in strokovnim timom vrtca pomembno, če želimo zasledovati načelo koristi otroka.  

V tem šolskem letu sem sodelovala z osmimi novimi otroki in njihovimi starši. Vsi, tako otroci 

kot starši, so se prvič srečali z mano in seznanili z nudenjem dodatne strokovne pomoči v vrtcu 

na uvodnem timskem sestanku. Prvi stik mi je pomemben, da se spoznamo in tudi jaz nisem 

»nekdo, ki ga srečaš med vrati«.  
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Povezanost se je izrazila zlasti, ko sem delala od doma, v času Covid-19 epidemije.  

Bolj kot ideje za dejavnosti, ki sem jih staršem ponudila in predlagala, je bil pomemben pogovor 

po telefonu. Trije starši so me večkrat poklicali po telefonu oz. se vestno odzvali na moj klic. 

Teme pogovora so bile delovanje otroka doma, delovanje in počutje družine, ustreznost in 

uporabnost posredovanih idej po e-pošti ter skrbi in izzivi. V mesecu marcu in aprilu 2021 so 

me klicali zlasti starši, ki imajo šoloobveznega otroka. Izražali so zaskrbljenost glede 

dokumentacije za pridobitev DSP v OŠ ali odložitve šolanja.  

V času, ko sem delala  od doma, sem staršem, v sodelovanju z izvajalkama DSP Najdihojca, 

posredovala različne ideje in primere za dejavnosti doma, po e-pošti. Starši petih otrok so ideje 

komentirali oz. se odzvali nanje. S starši deklice, ki so tuje jezični, smo čas posvečali usvajanju 

toaletnega treninga.  

Zaradi redke prisotnosti deklice in dečka v vrtcu sem se zelo trudila, da sem jima DSP nudila 

takrat, ko sta bila prisotna, nevezano na urnik izvajanja DSP. Glede sodelovanja s starši mi je 

bila v veliko pomoč Maruša Demšar, ki je v vlogi svetovalne delavke vrtca s starši večkrat 

navezala stik ter prenesla moje/naše skrbi.  

Več staršev je izrazilo zaskrbljenost glede vstopa otroka v OŠ in morebitnih ukrepov zaradi 

Corona-19. Zaradi bojazni, da bi bile OŠ v šolskem letu 2021/22 zaprte in drugih morebitnih 

ukrepov, so pogosteje izražali željo, da bi imel njihov otrok odložitev šolanja, čeprav je otrok 

na vstop v OŠ pripravljen.  

V mislih ostaja tudi deček, ki bi moral nadaljevati izobraževanje na šoli s prilagojenim 

programom, pa na željo staršev, ostaja še eno leto v vrtcu.  

Odložitev šolanja je pomembna odločitev staršev kot strokovnih delavcev vzgoje in 

izobraževanja.   

 

Ana Korošec: S starši otrok s posebnimi potrebami sem aktivno sodelovala. Seznanjala sem jih 

o napredku otroka, prilagoditvah ter jim nudila oporo za reševanje vsakodnevnih težav, dilem 

in pomislekov.  

Posameznim staršem sem svetovala obisk in sodelovanje z drugimi institucijami, ki bi še 

dodatno opolnomočile starše in spodbujale otrokov razvoj. Skozi celotno šolsko leto sem starše 

usmerjala, jim pripravljala različne naloge in vaje, ki so jih lahko izvajali v domačem okolju z 

otrokom.  

V letošnjem letu sem strmela k viziji mulitidiscipliniranosti tima, kjer sem sodelovala z 

različnimi strokovnjaki. Sodelovanje je potekalo predvsem z logopedi. Starši in drugi 

strokovnjaki so mi pošiljali vaje in aktivnosti preko elektronske pošte, ki so jih izvajali pri 

individualnih obravnavah.  

V času pandemije sem poskušala ohranjati in vzpostavljati odnos s starši in otroki. S pomočjo 

pogovora in svetovanja sem jih podpirala pri vzgoji in jih spodbujala pri izvajanju različnih  

dejavnosti v času pandemije. Pogovori in svetovanja so potekala preko elektronskih sporočil,  

telefonskih pogovorov in Zoom srečanjih. Zavedala sem se, da so starši v takšnih situacijah 

ključnega pomena, ki lahko spodbujajo otrokov razvoj. Ugotovila sem, da so straši otrok s 

posebnimi potrebami v večini pripravljeni na sodelovanje, izobraževanje in delo. Aktivno so 

sodelovali pri pripravi, vrednotenju in končni evalvaciji individualiziranega programa pomoči.  

 

Z zunanjimi institucijami: 

- udeležba in sodelovanje na razširjenih timskih sestankih, 

- tesno sodelovanje s svetovalno službo, ki je koordinatorica sestankov, 

- skupaj s strokovno skupino vrtca, v soglasju s starši in drugimi zunanjimi strokovnimi 

delavci, ki spremljajo otrokov razvoj, preverjanje ustreznosti programa in prilagajanje glede 

na napredek otroka,  
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- udeležba na aktivih, predvsem na izobraževalnih in študijskih skupinah za izvajanje dodatne 

strokovne pomoči otrokom v vrtcu, 

- izposoja igrač in literature, 

- aktivno sodelovanje z izvajalkami dodatne strokovne pomoči iz Vrtca Najdihojca. 

 

Brigita Ilovar: Aktivno sem sodelovala s Tamaro Danieli Jurjec  in Adrijano Bizjan. 

Sodelovanje je bilo osredotočeno na vključevanje otrok s posebnimi potrebami v VIZ proces, 

ZUOPP-1 in ZOPOPP ter kritični pogled, pomoč OPP s težavami na področju govora in jezika, 

kritični pogled na podajanje znanja na vseh kurikularnih področjih VIZ v vrtcu ter sodelovanje 

v času delovanja od doma, vzpostavljanje in vzdrževanje stika s starši in otroki ipd.  

 

Ana Korošec: svetovalno in posvetovalno delo s zunanjimi strokovnimi delavci: 

23. 10. 2020: sestanek z multidisciplinarnim timom- ZD Šiška in strokovni tim vrtca za otroka 

A. V.  

18. 2. 2020: sestanek z multidisciplinarnim timom – ZD Vič za otroka P. M. 

12. 2. 2021: sestanek z socialno delavko: ZD Šiška in s strokovnim delavcem za otroka A. V in 

H. B.  

 

Aktiv mobilnih specialnih pedagogov, ki ga vodi Katja Poglajen Ručigaj:  

Aktiva smo se udeleževale vse izvajalke DSP. V šolskem letu 2020/21 je bilo izvedenih 9 

srečanj, 1. in zadnje srečanje sta bila izvedena v živo (Park Tivoli), ostala srečanja so potekala 

preko zoom konference. 

 

4. 9. 2020:  evalvacija LDN izvajanja DSP v šolskem letu 2019/2020, načrt izvajanja DSP v 

šolskem letu 2020/2021 ter razdelitev didaktičnega materiala. 

23. 10. 2020: skupno srečanje Aktiva MSP in Aktiva ALS: nove poti v zgodnji obravnavi in 

vloga vrtca pri opolnomočenju staršev/družine.   

11. 11. 2020: izvajanje DSP v času epidemije, varovanje zdravja in izvajanje DSP, načrtovanje 

dela DSP v prihodnjih mesecih. 

17. 12. 2020: postopek usmerjanja OPP v šolo. 

15. 1. 2021: Govorno–jezikovna podpora otrokom s posebnimi potrebami – 1. del. 

5. 2. 2021:  predstavitev specializiranega oddelka za otroke z avtizmom (Vrtec Pedenjped), 

Govorno–jezikovna podpora otrokom s posebnimi potrebami – 2. del. 

19. 3. 2021: Strokovna podpora in obravnava otroka s posebnimi potrebami – izzivi, 

prilagoditve, podpora. 

7. 5. 2021: Zaznavanje blokad v komunikaciji s starši otrok s PP in njihovo reševanje (Melita 

Uštar). 

4. 6. 2021: organizacija mobilne svetovalne službe v 2021/22, obravnava predloga Pravilnika 

o izvajanju zgodnje obravnave v V–I zavodih in drugih izvajalcih programov za predšolske 

otroke s posebnimi potrebami. 

 

 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 

 

Maruša Demšar: 

8. 9. 2020: študijsko srečanje SD, 2. del. 

30. 10. 2020: študijsko srečanje SD, 3. del. 

20. 2. 2021: Jani Prgić: Kako se znebiti 15 slabih komunikacijskih navad? 
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11. 3. 2021: Obvladovanje stresa na delovnem mestu (Komunikacija v novi realnosti in Znamo 

komunicirati s starši?!). 

12. 3. 2021: Jani Prgić: Kako prepoznati in zaustaviti čustveno izsiljevanje? 

15. 4. 2021: Ana Nina Jager: S spoštovanjem do spoštovanja. 

13.–15. 5. 2021: Zgodnje odkrivanje in preprečevanje travm pri otrocih in mladostnikih. 

Strokovni aktiv vrtca Najdihojca Kako s pomočjo joge premagujemo stres na delovnem mestu: 

18. 2. 2021, 10. 3. 2021, 24. 3. 2021, 10. 6. 2021. 

Vodenje strokovnega aktiva Otroci tujcev: 15. in 16. 10. 2020, 12. 11. 2020, 11. 2. 2021, 17. 3. 

2021, 22. 4. 2021 in 27. 5. 2021. 

 

Brigita Ilovar:  

Gledališče za družbene spremembe:  Nina Mlakar: 23. 9. 2020, 30. 9. 2020, 7. 10. 2020 in 14. 

10. 2020. Načrtovanih je bilo 12 srečanj od 17.00 do 19.00 v enoti Čenča,  ki pa se zaradi 

epidemije in dela od doma ter nosečnosti oz. porodniške vodje Nine Mlakar niso izvedli v celoti.  

Aktiv Otroci tujcev: Maruša Demšar: 15. in 16. 10. 2020, 12. 11. 2020, 11. 2. 2021, 17. 3. 2021 

in 22. 4. 2021. Pogovori z Marušo Demšar o vključevanju v družine, ki imajo  otroke s 

posebnimi potrebami, razmišljanje o epidemiji in ukrepih ter odzivi nanje, načrtovanje 

sodelovanja in organizacije dela na temi otroci tujcev in otroci, ki vstopajo v OŠ.  

3. 10. 2020: dr. Kristijan Musek Lešnik: Diktatura sreče. 

10. 10. 2020: dr. Zvezdan Pirtošek: Razvoj možganov v socialni organ – zakaj, kdaj, kako? 

17. 10. 2020: Mateja Štirn: Psihološka prva pomoč: pomembna podpora po izkušnjah kriznih 

dogodkov. 

25. 10. 2020: Anica Mikuš Kos: Ali so vsega krivi starši? 

7. 11. 2020: dr. Miha Kos: Radovednost = nagrajevanje napak (Igranje in znanje). 

14. 11. 2020: Brigita Langerholc: Intuicija in doseganje ciljev s pomočjo uma. 

4. 12. 2020: Feri Lainšček: O pesniški resnici. 

9. 12. 2020: Ljubica M. Umek: Vpliv skupnega branja za zgodnjo pismenost predšolskih otrok. 

10. 12. 2020: Vida Žabot: Brez gotovosti, varno!  

14. 12. 2020: Mojca Omerzu in Katarina Lodrant (namesto Dejana Sotirova): Novi otroci, novi 

časi: Mavrični bojevniki. 

22. 12. 2020: Nataša Lenarčič: S pravimi vprašanji do boljših odnosov. 

12. 1. 2021: Nastja Mulej in Branka Tacer: Kaj se novega naučiti v 2021? 

23. 2. 2021: Jani Prgić: Kako se znebiti 15 slabih komunikacijskih navad.  

9. 3. 2021: Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije – Okrogla miza: sodobno 

inkluzivno izobraževanje otrok z avtizmom v vrtcu in v šoli. 

11. 3. 2021: Asertivna komunikacija in zapis razmišljanja. 

15. 3. 2021: Jani Prgić: Kako prepoznati in zaustaviti čustveno izsiljevanje? 

15. 4. 2021: Nina Ana Jager: Komunikacija s starši. 

 

Ana Korošec:  

11. 11. – 19. 1. 2021: Mala šola logopedije- 8 srečanj na daljavo. 

4. 12. 2020: Licenčno izobraževanje ESDM za otroke z MAS. 

9. 12. 2020: Webinar – ''Vpliv skupnega branja na zgodnjo pismenost otrok''. 

16. 12. 2020: Webinar – ''Kako z gradniki gibanja podpiramo učenje'.' 

17. in 18. 12. 2020:  Licenčno izobraževanje ESDM za otroke z MAS. 

5. 1. 2021: Seminar - Z igro in gibanjem spodbujam razvoj predšolskega otroka. 

12. 1. 2021: Razvojna igra predšolskega otroka, seminar. 

18. 2., 10. 3. in 10. 6. 2021: Kako s pomočjo joge premagujemo stres na delovnem mestu. 

20. 2. 2021: Jani Prgić: Kako se znebiti 15 slabih komunikacijskih navad? 

15. 3. 2021: Jani Prgić: Kako prepoznati in zaustaviti čustveno izsiljevanje? 
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14. 4. 2021: Nina Ana Jager: Komunikacija s starši. 
 
 
                                                 Zapisala: Brigita Ilovar, specialna pedagoginja, 
                                                                                                                     izvajalka dodatne strokovne pomoči 
 

POROČILO O REALIZACIJI LDN SVETOVALNE DELAVKE 

2020/21 

 
VLOGA SVETOVALNE DELAVKE V RAZLIČNIH PROJEKTIH VRTCA V 2020/21 

Mednarodni projekt Erasmus+ mobilnost posameznikov KA1 – SE 50/18 

Koordinatorica projekta je svetovalna delavka Darja Krebelj. 

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

šolskega osebja, koordinira mednarodni projekt z naslovom Novo sreča staro za modro 

prihodnost. Projekt je potekal od 1. 6. 2018 do 30. 5. 2021. Trajanje projekta je bilo zaradi 

epidemije v mesecu aprilu 2020 podaljšano. Izvedenih je bilo 20 mobilnosti.  

Udeleženke so se udeležile naslednjih izobraževanj: 

- Entrepreneurship education at school 

- Integracija in multikulturnost 

- Walfdorska pedagogika v predšolski vzgoji 

- Montessori and Malaguzzi educational model 

- Digital dynamic cultural dialogue 

- Museum walks: integrating local history 

- Neuroeducation and coaching 

- Technology and media in education 

- V iskanju prihodnosti 

- Outdoor education 

- Nature, Culture, Kalevala 

- Teaching in a 21st century school 

- Jezikovni tečaj angleščine 

- Portugalska- sledenje na delovnem mestu 

- Hrvaška – sledenje na delovnem mestu 

CILJI: povečanje kompetenc strokovnih delavcev, uvajanje inovativnih učnih metod in tehnik, 

vključevanje evropske razsežnosti v učni načrt, izboljšanje jezikovnih kompetenc, spreminjanje 

stališč in prepričanj, krepitev zavedanja pomena kulturne dediščine, posodobitev učnega in 
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razvojnega načrta ter razmislek o strateških usmeritvah, krepitev sodelovanja s partnerji iz 

drugih držav ter mednarodna in medkulturna izmenjava. 

Udeleženci se bodo do zaključka projekta udeležili 18 različnih strukturiranih tečajev v tujini 

ter opravili tri enotedenska sledenja na delovnem mestu. Višina odobrenih sredstev znaša 

46.713,00 eur.  

  

 

Mednarodni projekt Erasmus+ mobilnost posameznikov KA1 – SE 17/19 

Koordinatorica projekta je svetovalna delavka Darja Krebelj. 

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

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

vrednejši vzornik. 

Projekt je trajal od 1. 6. 2019 do 30. 5. 2021. Projekt je bil zaradi epidemije podaljšan do 30. 5. 

2022. Načrtovana je bila udeležba na 25 različnih strukturiranih tečajih v tujini ter dve 

enotedenski sledenji na delovnem mestu. Višina odobrenih sredstev znaša 64.926,00 eur. Do 

sedaj je bilo izvedenih 14 mobilnosti. 

DOSEŽENI CILJI: 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. 

 

Mednarodni projekt Erasmus+ mobilnost posameznikov KA1 – SE 17/19 

 

Hipoterapija in terapija plavanja za otroke v razvojnih oddelkih 

Program so organizirale svetovalna delavka Božena Stritih in vzgojiteljici v RO Marija Volk 

in Viktorija Šter v sodelovanju s Cirius Kamnik. 

Hipoterapija je bila v šolskem letu 2020/21 izvedena šestkrat, terapija plavanja zaradi (COVID-

19 ukrepi) ni bila izvedena. 

IZVEDENE AKTVNOSTI: spremstvo na terapevtskem jahanju (dvakrat) – Božena Stritih. 

 

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), obiski oddelkov z namenom detekcije otrok z 

rizičnimi dejavniki, vodenje razgovorov s strokovnimi delavkami – vzgojiteljico in 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 

otrok in izvajanje nalog, ki jih spremljanje vključuje, je potekalo tekom celotnega šolskega leta. 
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Ob začetku šolskega leta 2020/21 je bilo v rednih oddelkih vrtca vključenih 31 otrok s 

posebnimi potrebami, od tega 26 otrok, ki so že imeli odločbe o usmeritvah ZRSŠ ali zapisnike 

multidisciplinarnega tima (MDT) v ZD, in 5 otrok, ki so bili v postopku pridobitve Zapisnika 

MDT. Poleg otrok, za katere so se v šolskem letu 2020/21 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. 

Maruša Demšar: izvajanje dodatne strokovne pomoči v obdobju november 2020 – januar 

2021, v sodelovanju z izvajalko DSP Brigito Ilovar.  

 

Otroci s posebnimi potrebami v RAZVOJNIH ODDELKIH – PRILAGOJENI PROGRAM 

Delo svetovalne službe v dveh razvojnih oddelkih vrtca (enota Biba, oddelka Zajčki in Zmajčki) 

je v šolskem letu 2020/21 vodila Božena Stritih. 

DOSEŽENI CILJI: priprava, spremljanje in evalvacija IP za posameznega otroka (v 

sodelovanju s strokovnimi delavkami oddelkov), sodelovanje s starši, povezovanje z zunanjimi 

ustanovami, kjer so otroci vodeni, vodenje dokumentacije (osebne mape) otrok, pomoč staršem 

pri postopku vpisa v osnovno šolo ali odložitve šolanja. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: koordinacija dela strokovnih skupin za vsakega otroka v RO, 
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vodenje uvodnih sestankov, delnih polletnih evalvacij in letnih evalvacij s strokovnimi 

delavkami in starši z namenom priprave, spremljanja in evalvacije individualiziranih 

programov za vsakega otroka, spremstvo v skupini pri aktivnostih zunaj vrtca (daljši sprehodi, 

hipoterapija), organizacija skupnih sestankov z zunanjimi strokovnjaki z namenom nudenja 

dodeljene pomoči posameznemu otroku (surdopedagoginja), izvedba razširjenih govorilnih ur 

na željo staršev, svetovalno delo v RO oz. s starši (po potrebi), priprava Poročila o otroku za 

pridobitev spremljevalca otroka s posebnimi potrebami, udeležba na informativnih dnevih 

Centra Janeza Levca (OŠ s prilagojenim programom in OVI Jarše). 

 

VPIS OTROK V VRTEC 

Postopke, naloge in aktivnosti na področju vpisa je vodila in opravljala svetovalna delavka 

Darja Krebelj. 

Vpis otrok v vrtec je potekal od 1. 3. do 15. 3. 2021. 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 2020/21 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. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: udeležba na sejah strokovnega kolegija, sodelovanje pri pripravi 

in izvedbi dneva odprtih vrat (3. 3. 2021, 4.3. 2021 in 5. 3. 2021, preko spletne aplikacije 

ZOOM), priprava različnega gradiva in izvajanje nalog po navodilih ravnateljice in pomočnic 

ravnateljice – tekom celotnega šolskega leta 2020/21. 

Darja Krebelj: članica Skupine za zdravje, sodelovanje pri pripravi publikacije vrtca in 

sodelovanje pri oblikovanju oddelkov za naslednje šolsko leto, sodelovanje pri celotnem 

postopku vpisa otrok ter na Komisiji za sprejem otrok. 

Komisija je zasedala 30. 3. 2021. Na komisiji smo oblikovali prednostni vrstni red za 1. in 2. 

starostnega obdobje ter za prilagojeni program.  

V vrtec je prispelo 189 vlog, od tega 156 vlog za 1. starostno obdobje, 32 vlog za 2. starostno 

obdobje in 1 vloga za prilagojeni program v razvojem oddelku. Po zaključeni komisiji smo v 

vrtec sprejeli 138 otrok 1. starostnega obdobja, 32 otrok 2. starostnega obdobja ter 1 otroka za 
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prilagojeni program. Trenutno nadaljujemo s sprejemanjem otrok iz centralnega čakalnega 

seznama. 

 

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 Darja Krebelj je vodila strokovni aktiv Vzgojno zahtevnejši otroci in 

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

šolskega leta 2020/21, izvedenih je bilo 5 srečanj – 7. 10. 2020, 9. 3. 2021, 21. 4. 2021, april 

2020 (ogled filma) in 14. 6. 2021. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: izvedba in sodelovanje na srečanjih: predstavitev vaj čuječnosti 

(knjiga Sedeti pri miru kot žaba) in pogovor ob konkretnih primerih, obravnava priročnika 

Zgodnji znaki avtizma in pogovor ob konkretnih primerih, delavnica – Pohvale (po knjigi 

Branke Jurišič) in pogovor ob konkretnih primerih, predavanje Potencialno nadarjeni otroci 

(predavanje je izvedla Božena Stritih) in pogovor ob konkretnih primerih, predavanje Otroci 

z močno voljo in avtonomni otroci – v okviru šole za starše (izvajalec: Familylab). 

Svetovalna delavka Božena Stritih je vodila strokovni aktiv Portfolio otroka. Strokovni aktiv 

je potekal dvakrat v obdobju april 2021. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: seznanitev strokovnih delavk z vsebino, oblikovanjem in 

vodenjem potrfolia otroka (PPP in strokovno gradivo). 

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

2020/21 je bilo izvedenih 6 srečanj: 15. in 16. 10. 2020, 12. 11. 2020, 11. 2. 2021, 17. 3. 2021, 

22. 4. 2021, 27. 5. 2021. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: predstavitev predpisov, smernic in zakonodaje, ki ureja področje 

otrok tujcev; pogovor in primeri praktičnih aktivnosti: vodenje skupine s tujejezičnim otrokom, 

kako vzpostaviti sodelovanje s starši otrok tujcev; delavnica: spremljanje otrokovega napredka 

preko izdelave pozitivnega življenjepisa; predstavitev teme in pogovor: kulturni in socialni 

kapital, integracija in inkluzija ter predsodki in stereotipi; obravnava konkretnih primerov 
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udeleženk strokovnega aktiva ter evalvacija dela. Priprava zbirke uporabnega gradiva in 

primerov aktivnosti za vodenje oddelka z otroki tujci, ki je prosto dostopna v zbornicah 

posameznih enot. 

V okviru raziskave o vzgojno-izobraževalnem procesu v predšolski vzgoji in njegovih učinkih 

v času epidemije bolezni covid-19, ki jo izvaja Pedagoški inštitut, Center za kakovost v vzgoji 

in izobraževanju Korak za korakom, je strokovnim delavkam izbranih oddelkov, ki so vključeni 

v raziskavo, posredovala informacije in gradivo za participacijo v raziskavi. 

 

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 ipd.). 

Starši so se posamično obračali po pomoč 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 

bivšim partnerjem po razvezi, razvojne težave – ugotavljanje razvojnega zaostanka, težav v 

razvoju. 

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, 
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priprava individualiziranega programa (IP), polletna in letna evalvacija IP), udeležba na svetu 

staršev. V času zaprtja oziroma prilagojenega izvajanja vrtcev zaradi ukrepov, povezanih z 

epidemijo, smo staršem posredovale informacije v zvezi z organizacijo dela vrtca in opravljale 

individualne pogovore s starši preko telefona ali e-pošte ter virtualnih sestankov. 

 

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  Darja Krebelj. 

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 vrtca, jih seznanili s postopki vpisa otroka v vrtec in jim nudili pomoč pri izpolnjevanju 

vloge, predstavili Odlok o sprejemu otrok v vrtec, pri čemer so jih najbolj zanimali kriteriji za 

sprejem otroka v vrtec in oblikovanje prioritetne liste za sprejem, 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 sredstev, predstavili 

posamezne enote vrtca in njihove posebnosti ter seznanila starše z informaciji v zvezi z 

odlogom všolanja.  

Za izvedbo strokovnega srečanja za strokovne delavke (8. 6. 2021 preko spletne aplikacije 

Teams), ki bodo v šol. letu 2021/22 imele novosprejete otroke in za pripravo gradiva je 

poskrbela svetovalna delavka Božena Stritih. 

Predavanja za starše novosprejetih otrok so potekala preko spletne aplikacije MS Teams: 10. 6. 

2021, 15. 6. 2021 in 16. 6. 2021. 

ŠOLA ZA STARŠE 

Aktivnosti šole za starše je izvajala svetovalna delavka Maruša Demšar. 

DOSEŽENI CILJI: omogočiti staršem brezplačno udeležbo in sodelovanje na srečanjih z 

obravnavo aktualnih tem s področja vzgoje in izobraževanja, družinskih odnosov ter razvoja 

predšolskega otroka. 

V šolskem letu 2020/2021 je bilo načrtovanih 7 srečanj šole za starše, izvedenih je bilo 6 

srečanj, 1 srečanje je bilo zaradi nizkega števila prijavljenih (2 prijavi) odpovedano. Izvajalci 

šole za starše so bili: Familylab Slovenija (2 srečanji) in Mestna zveza prijateljev mladine 

Ljubljana (4 srečanja). Poleg tega so bili starši obveščeni in povabljeni, da se udeležijo 10 

brezplačnih spletnih predavanj, ki so bila izvedena v organizaciji Maratona pozitivne 
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psihologije, v obdobju januar – februar 2021. Starši so bili o srečanjih obveščeni preko obvestil 

na spletni in facebook strani vrtca Najdihojca, oglasnih deskah posameznih enot in preko sms 

sporočil ali elektronske pošte. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: Ko me otrok razjezi, pa nočem kričati nanj – 24. 9. 2020, 

Spodbujanje otrokove samostojnosti in privzdigovanje delovnih navad – 8. 10. 2020, Starši smo 

otrokovo ogledalo: vzgoja z zgledom – 5. 11. 2020, Otroci in agresivnost: kako jo razumeti in 

kako ukrepati – 4. 2. 2021, Vpliv partnerskega odnosa na vzgojo otroka – 25. 3. 2021, Čustvena 

inteligentnost v družini – 20. 5. 2021. 

INFORMATIVNI/IZOBRAŽEVALNI sestanki za starše 

Svetovalna delavka Darja Krebelj je za vse enote vrtca za starše otrok izvedla izobraževanje 

z naslovom Moj otrok gre v šolo?! Preko spletne aplikacije MS Teams: Enoti Lek in Aeternia 

– 19. 1. 2021, Enota Biba – 26. 1. 2021, enota Čenča – 28. 1. 2021, enota Palček – 20. 1. 2021. 

Za starše se je izvedla tudi sestanek pred izvedbo kmetijo – 22. 4. 2021. 

Sodelovanje s starši v okviru udeležbe na TIMSKIH SESTANKIH STROKOVNIH SKUPIN 

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 (februar) ter ob letni evalvaciji realiziranih nalog iz 

IP, praviloma ob koncu šolskega leta (junij). V letošnjem letu nekatere izmed vmesnih evalvacij 

niso bile realizirane, saj otroci niso bili prisotni v vrtcu zaradi epidemije. V tem primeru smo 

srečanja s starši po potrebi organizirale preko spletnih konferenc, telefona ali komunikacije po 

elektronski pošti. 

 

SODELOVANJE Z VZGOJITELJI ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI 

Skupaj z vzgojiteljicama – izvajalkami dodatne strokovne pomoči (DSP) – Brigito Ilovar, Ano 

Korošec, Martino Presker in Marušo Demšar, 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. 2020, 3. 9. 2020, 6. 10. 2020, 9. 10. 2020, 21. 10. 2020, 12. 
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11. 2020, 18. 11. 2020, 27. 11. 2020, 30. 11. 2020, 7. 12. 2020, 14. 12. 2020, 21. 12. 2021, 4. 1. 

2021, 11. 1. 2021, 18. 1. 2021, 2. 2. 2021, 16. 2. 2021, 2. 4. 2021, 27. 5. 2021, 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 Božena Stritih je sodelovala z mobilno surdopedagoginjo Olgo Oblak 

(ZGNL), ki je izvajala DSP za tri otroke in razvojnih oddelkov. 

 

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, 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. Katja 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). 

Sodelovanje z MOL, Odsek za predšolsko vzgojo 



 
 

183 
 

Področje je pokrivala svetovalna delavka Darja Krebelj. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: sodelovanje z Mestno občino Ljubljana, z Odsekom za predšolsko 

vzgojo (pripravilo 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: sodelovanje z UL – Filozofsko fakulteto, Oddelkom za 

psihologijo: projekt EuroPsy – izvajanje superviziranega praktičnega dela študentov 

psihologije, ko-mentorstvo študentom pri pripravi diplomskih nalog ter v raziskovalnih 

projektih – Božena Stritih; mentorstvo študentkama psihologije na dvotedenski praksi – Darja 

Krebelj. Sodelovanje z UL – Pedagoško fakulteto in Centrom za raziskovanje in spodbujanje 

nadarjenih (CRSN) (sodelovanje pri organizaciji strokovnih posvetov o delu z nadarjenimi in 

izvajanje izbirnih vsebin s področja predšolskih otrok, sodelovanje pri uporabi testa 

ustvarjalnosti EPoC) – Božena Stritih. 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)  – Maruša 

Demšar. 

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 – 25. 9. 2020, Nove poti v zgodnji obravnavi 

in vloga vrtca pri opolnomočenju staršev/družine – 23. 10. 2020, Varna navezanost (Miha 

Ruparčič) in Izkušnje vključenosti otroka s težko gibalno oviranostjo v redni oddelek (Pavlina 

Zirer) – 6. 11. 2020, Varna navezanost – 2. del (Miha Ruparčič) – 11. 12. 2020, Vodenje razreda 

za učitelje – Neverjetna leta (Metka Vombergr) in Otroci s težavami socialnih interakcij in 

komunikacij (Pavlina Zirer) – 8. 1. 2021, Odlogi šolanja predšolskih otrok: dileme in vprašanja 

(Tamara Malešević) in Uvajanje v vrtec v času trenutnih razmer – 12. 2. 2021, pogovor o 

aktualnih dilemah in vprašanjih svetovalne službe – 5. 3. 2021, Primeri dobrih praks: reševanje 

konfliktov v kolektivu (Ina Stojanović) – 23. 4. 2021, pregled LDN in priprava za šolsko leto 

2021/22 – 28. 5. 2021. 
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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 

DOSEŽENI CILJI: strokovno izpopolnjevanje na področju dela svetovalne službe. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: 

Darja Krebelj: spletni informativni seminar Cmepius akreditacija – 18. 9. 2020 in 30. 9. 2020, 

Spletno srečanje pogodbenikov Cmepius – 20. 10. 2020, Virtualna delavnica za pogodbenike – 

10. 3. 2021, predavanje za študente Pedagoške fakultete Maribor – 26. 3. 2021, Akreditacija 

Cmepius – 13. 4. 2021, Komunikacija s starši (Ana Nina Jäger) – 14. 4. 2021, aktivna udeležba 

s prispevkom na Mib konferenci – 13. 5. 2021. 

Maruša Demšar: udeležba na študijskih srečanjih SD – 8. 9. 2020 (2. del), 30. 10. 2020 (3. 

del), Jani Prgić: Kako se znebiti 15 slabih komunikacijskih navad – 20. 2. 2021, Obvladovanje 

stresa na delovnem mestu (Komunikacija v novi realnosti in Znamo komunicirati s starši?!) – 

11. 3. 2021, Jani Prgić: Kako prepoznati in zaustaviti čustveno izsiljevanje? – 12. 3. 2021, 

Ranljive družine – 26. 3. 2021, Ana Nina Jager: S spoštovanjem do spoštovanja – 15. 4. 2021, 

Zgodnje odkrivanje in preprečevanje travm pri otrocih in mladostnikih – 13., 14. in 15. 5. 2021,  

udeležba na strokovnem aktivu vrtca Najdihojca Kako s pomočjo joge premagujemo stres na 

delovnem mestu – 18. 2. 2021, 10. 3. 2021 in 24. 3. 2021. Spremljala je tudi spletna predavanja 

v okviru Maratona pozitivne psihologije v januarju 2021. 

Božena Stritih se je udeležila dveh usposabljanj za uporabo psihodiagnostičnih sredstev, ki ga 

je preko spletne aplikacije Zoom izvedel Center za psihodiagnostična sredstva: 26.2.2021 za 

uporabo VOP-SI ter 11.6.2021 za uporabo ABAS-3. 

Udeležila se je dveh strokovnih srečanj (preko Zoom-a) Društva psihologov Slovenije; Sekcije 

za psihologe v VIZ, in sicer v mesecu aprilu in juniju. 

Spremljala je strokovna predavanja v okviru Tedna možganov (Sinapsa, med 15.3. in 19.3. 

2021) preko spletne aplikacije Zoom ter strokovnega predavanja Svetovalnega centra za otroke 

in mladostnike na tematiko vpliva epidemije na psihološko zdravje otrok (14.5.2021). 

 Udeležila se je vseh predavanj  v okviru Šole za starše. 
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DRUGO STROKOVNO DELO 

Darja Krebelj: sodelovala kot izvajalka tečaja drsanja za enoto Kebetova v času od 12. 10. 

2020 do 16. 10. 2020; sodelovanje na okrogli mizi Pozitivne psihoilogije na temo vpliva 

epidemije na duševno zdravje otrok in mladostnikov – 1. 2. 2021; sodelovanje na okrogli mizi 

Društva šolskih svetovalnih delavcev v okviru konference MIB – 13. 5. 2021.   

Svetovalna delavka Darja Krebelj je tudi članica izvršnega odbora Društva svetovalnih 

delavcev Slovenije. 

 

NEPOSREDNO DELO V ODDELKU 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: opravljanje nalog v skladu z LDN posamezne skupine ter v 

dogovoru s strokovnimi delavkami oddelka. 

Maruša Demšar: izvajanje dela vzgojiteljice v oddelku Račke, enote Palček – od 12. 4. 2021 

dalje, v obsegu 10 ur tedensko. 

Darja Krebelj:; udeležba na tridnevnem obisku kmetije z vrtčevskimi otroki – 3. 5. 2021 do 5. 

5. 2021. 

 

 

POROČILO DELA  ORGANIZATORJA ZA PREHRANO IN ZDRAVSTVENO 

HIGIENSKI REŽIM ZA LETO 2020/21 

 

 
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 …).  

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 2020/21 je bilo v vrtcu 42 otrok, ki so potrebovali dietno prehrano. 

 

Javna naročila 
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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 

 

 

3.11 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  

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. V šolskem letu je imel svet 6 sej, vse so bile sklepčne. 
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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. Svet staršev se je sestal enkrat v šolskem letu in sicer 

v začetku šolskega leta  septembra ob obravnavi letnega delovnega načrta.  

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… 

Vzgojiteljski zbor se je sestal v mesecih septembra, februarja, maja, junija in oktobra, za 

izvedbo je poskrbela ravnateljica. 

 

 Strokovni aktivi  
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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 

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: Darja Krebelj 

Sabina Fošnarič, Anica Birsa, Staša Mazi, Dionea 

Todosovski, Urška Kozamernik, Maja Kramar, 

Matejka Grabnar, Renata Osolnik, Iza Tajnšek, 

Tatjana Kovačevič, Dušica Urbanija 

Otroci tujcev 

Vodja: Maruša Demšar 

Marjana Mušič, Lea Jana Pečar, Brigita Ilovar, 

Barbara Gale, Anica Demšar, Rahela Butala, 

Dionea Todosovski, Alenka Krajnc 

Gledališče po metodi gledališča zatiranih  

vodja: Saša Pogačar in zunanji sodelavec 

Maja Kramar, Alenka Krajnc, Brigita Ilovar 

Ni bil izveden 

Montessori pedagogika  

Vodja: Ana Fajdiga 

Doroteja Anderlič Kovačič, Maja Salkić, Rahela 

Butala, Anastassia Felini Brstilo, Jasmina Bunšek, 

Nina Novak 

Kako lahko s pomočjo joge 

premagujemo stres na delovnem mestu 

(joga za odrasle) 

Vodja: Maja Podpečan 

Johana Abakumov, Sabina Fošnarič, Anja Jakopič, 

Tanja Podgoršek, Anica Demšar, Staša Mazi, Petra 

Cerar, Aljoša Strnad, Lena Hartman, Martina 

Marovšek, Sonja Sevšek, Maja Kramar, Majda 

Strgar, Aldina Keserović, Tjaša Korbar Horvat 

Joga za otroke in sprostitvene tehnike 

Vodja: Maja Podpečan 

 

Johana Abakumov, Tanja Podgoršek, Anica 

Demšar, Maja Kramar, Renata Osolnik, Rahela 

Butala, Urška Pustovrh, Maja Lavtar, Nina Novak 

Teambuilding in spodbujanje zdravja v 

vrtcu  

/ 
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Vodja: Janja Obal 

Likovne dejavnosti v vrtcu  

Vodja: Nives Zabret 

Maja Počkaj 

Gozdni vrtec  

Vodja: Matic Škulj 

Tina Kikelj, Matejka Grabnar, Sabina Fošnarič, Iza 

Tajnšek, Natalija Kerec, Kaja Teržan, Maja 

Kramar, Maja Počkaj 

Ni bil izveden 

Gibalno sporazumevanje - osnovno 

Neva Kralj  

Nika Žalec, Meta Šoba, Urška Pustovrh, Maja 

Lavtar, Biljana Popit 

Ni bil izveden 

Gibalno sporazumevanje - nadaljevanje 

Neva Kralj 

Štefanija Pavlic, Viktorija Šter, Marija Volk, 

Metka Pungerčar 

Ni bil izveden 

Lutke v vrtcu 

Vodja: Renata Osolnik 

Maja Počkaj, Štefanija Pavlic 

 

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: Darja Krebelj 

Nina Majnik, Klavdija Fortuna, Mojca Gabrovšek, 

Irena Zamida, Andreja Ferenc, Zuhra Delić 

Otroci tujcev 

Vodja: Maruša Demšar 

Lara Lukanc 

Gledališče po metodi gledališča 

zatiranih  

vodja: Saša Pogačar in zunanji sodelavec 

Sandra Mecilošek 

Montessori pedagogika  

vodja: Ana Fajdiga 

Monika Pene, Andreja Kuhar 

Kako lahko s pomočjo joge 

premagujemo stres na delovnem mestu 

(joga za odrasle) 

Vodja: Maja Podpečan 

Janja Jagaš, Maruša Demšar, Marina Berčič, Ana 

Korošec, Urška Purkart, Tanja Tošić, Nataša 

Novak, Beti Mešić, Tjaša Grozde, 

 

Joga za otroke in sprostitvene tehnike 

Vodja: Maja Podpečan 

 

Anuška Balant, Klavdija Fortuna, Milena Gričar, 

Andreja Kuhar 

Teambuilding in spodbujanje zdravja v 

vrtcu  

Aktivnosti zaradi epidemioloških ukrepov niso 

bile izpeljane 
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vodja: Janja Obal 

Likovne dejavnosti v vrtcu  

vodja: Nives Zabret 

Tjaša Hauptman, Anica Pahor, Tatjana Kovačič, 

Nina Majnik, Klavdija Fortuna, Zuhra Delić, Ana 

Žehelj 

Gozdni vrtec  

vodja: Matic Škulj 

Aktivnosti zaradi epidemioloških ukrepov niso 

bile izpeljane 

Gibalno sporazumevanje - osnovno 

Neva Kralj  

Aktivnosti zaradi epidemioloških ukrepov niso 

bile izpeljane 

Gibalno sporazumevanje - nadaljevanje 

Neva Kralj 

Aktivnosti zaradi epidemioloških ukrepov niso 

bile izpeljane 

Lutke v vrtcu 

Vodja: Renata Osolnik 

Mateja Zore, Andreja Ferenc 

 

 

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: Darja Krebelj 

Nataša Frece, Špela Kralj, Marjetka Perc, Nika 

Kofler, Bernarda potočnik Nučič, Jana Frančeškin, 

Saša Nagode 

 

Otroci tujcev 

Vodja: Maruša Demšar 

Nika Kofler 

Gledališče po metodi gledališča 

zatiranih  

vodja: Saša Pogačar in zunanji sodelavec 

Aleksandra Pogačar, Matic Škulj 

Montessori pedagogika  

vodja: Ana Fajdiga 

/ 

Kako lahko s pomočjo joge 

premagujemo stres na delovnem mestu 

(joga za odrasle) 

Vodja: Maja Podpečan 

Marjetka Perc, Aleksandra Vukolič, Saša Nagode, 

Bernarda Potočnik Nučič, Nika Kofler, Iva Kosi 

Joga za otroke in sprostitvene tehnike 

Vodja: Maja Podpečan 

 

Matejka Stepančič, Nina Starašinič, Irena 

Vrhovec, Irena Jeraj 

 

Teambuilding in spodbujanje zdravja v 

vrtcu  

vodja: Janja Obal 

Aktivnosti zaradi epidemioloških ukrepov niso 

bile izpeljane  
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Likovne dejavnosti v vrtcu  

vodja: Nives Zabret 

Aktivnosti zaradi epidemioloških ukrepov niso 

bile izpeljane  

Gozdni vrtec  

vodja: Matic Škulj 

Aktivnosti zaradi epidemioloških ukrepov niso 

bile izpeljane  

Gibalno sporazumevanje - osnovno 

Neva Kralj  

Aktivnosti zaradi epidemioloških ukrepov niso 

bile izpeljane  

Gibalno sporazumevanje - nadaljevanje 

Neva Kralj 

Aktivnosti zaradi epidemioloških ukrepov niso 

bile izpeljane  

Lutke v vrtcu 

Vodja: Renata Osolnik 

Ema Hostnik 

 

 

Vodje aktivov so pripravljale, sklicevale in vodile strokovna srečanja: 

o Vzgojno zahtevnejši otroci in otroci s posebnimi potrebami v rednih oddelkih  

Strokovni aktiv Vzgojno zahtevnejši otroci in otroci s posebnimi potrebami v vrtcu se je 

letošnjem šolskem letu sestal petkrat z naslednjimi vsebinami: 

 

- 7. 10. 2020: oblikovanje akcijskega načrta, aktivna soudeležba pri temi Prepoznava, 

identifikacija OPP v skupini, pogovor ob konkretnih primerih. 

 

- 9. 3. 2021 (srečanje na spletu): Nemirni otroci v vrtcu. Kaj lahko naredim? Predavanju 

se je v drugem delu aktiva s svojim prispevkom se je pridružila tudi Ana Korošec, 

izvajalka DSP. 

 

- 21. 4. 2021 (srečanje na spletu): Otroci v primežu epidemije (posledice epidemije 

koronavirusa in spremljajočih ukrepov z zaprtjem vrtcev nas predšolske otroke) ter 

pogovor ob konkretnih primerih. 

 

- april 2021: spletni ogled Ogled filma »Zakaj skačem?« v produkciji Kina Dvor in 

evalvacija ogleda filma. 

 

- načrtovano: 14. 6. 2021: Delavnica na temo senzorne integracije. Izkustveno delavnico 

bo izvedla Ana Korošec, izvajalka DSP. 

 

V aktiv je bilo vključenih 25 strokovnih delavcev iz vseh enot našega vrtca.  

 

EVALVACIJA ANKETE 

Vsem udeležencem strokovnega aktiva je bila na njihove elektronske naslove poslana spletna 

anketa z namenom evalvacije izpeljave aktiva.  

Iz rezultatov ankete lahko povzamemo, da je anketo rešilo 18 udeležencev aktiva. 

 

Udeležba na aktivu 
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Pet udeležencev je bilo prisotnih na štirih srečanjih, enajst na treh srečanjih, trije pa na treh. 

Štirinajst udeležencev se namerava udeležiti še aktiva, načrtovanega za 14.6. 

 

 

Pričakovanja 

 
 

Pred samim srečanjem so imeli strokovni delavci različna pričakovanja in skoraj vsem 

strokovnim delavcem so se cilji in pričakovanja v celoti ali precej uresničili. 

 

 

Ocena pomembnosti vidikov naših srečanj 

 
 

Strokovni delavci ocenjujejo, da so bili zanje pomembni naslednji vidiki srečanj:  

 kvaliteta informacij, 

 možnost pridobivanja novih znanj, 

 prenos znanja v prakso, 

 možnost izmenjave izkušenj in dobre prakse. 

 

 

Njihovi odgovori bodo v pomoč pri oblikovanju načrta za prihodnje šolsko leto. 

Glede na rezultate ankete ocenjujem, da so bili cilji izboljšave in dejavnosti izbrani primerno 

in da je velik interes, da se z izvedbo aktiva nadaljuje tudi v naslednjem šolskem letu. 
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Rezultati izvedene ankete ter lista prisotnosti so priloga poročilu. 

 

Refleksija 

 

Aktiv vzgojno zahtevnejši otroci teče že četrto šolsko leto. V tem času smo se dotaknili mnogih 

tem, povezanih s otroci s posebnimi potrebami, nekatere tudi ponovili, bodisi zaradi aktualne 

tematike, bodisi zaradi želje strokovnih delavcev. 

Zadnji dve šolski leti smo uspeli najti model izvajanja strokovnega aktiva, ki se je izkazal za 

učinkovitega in prijaznega. Aktivi so bili organizirani mesečno na isti dan, v jutranjem in 

popoldanskem času. Prvi del aktiva je bil vedno namenjen teoretični vsebini, drugi del pa 

izkušnjam strokovnih delavk in pogovoru o konkretnih primerih iz prakse. Vsakič so strokovne 

delavke prejele tudi strokovno literaturo, vezano na srečanje. V tem šolskem letu sta bila dva 

aktiva izvedena v živo, preostali pa preko aplikacije MS Teams. 

Občutek imam, da smo v vseh letih obdelali že veliko tem in da strokovnim delavcem težko 

ponudim vsebine, katerih se še nismo dotaknili. Odločitev, da z izvajanjem aktiva nadaljujem 

tudi prihodnje šolsko leto temelji predvsem na letošnjih zapisih strokovnih delavk, ki so 

izpolnile anketo (glej prilogo poročila).  

 

o POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA OTROCI TUJCEV ZA ŠOLSKO LETO 

2020/21 

 

Izvajalka: Maruša Demšar 

 

Članice: Rahela Butala, Anica Demšar, Barbara Gale, Brigita Ilovar, Nika Kofler, Alenka 

Krajnc, Lara Lukanc, Marjana Mušič, Lea Jana Pečar, Dionea Todosovski. Osem članic je bilo 

iz enote Biba (od teh dve iz dislocirane enote Aeternia) in po ena članica iz enote Palček in 

enote Čenča. 

 

Izvedba: izvedenih je bilo 6 srečanj v obdobju oktober 2020 – maj 2021. Dve aktivnosti sta 

bili izvedeni v obliki skupnega srečanja v enoti Biba, tri srečanja so bila izvedena preko zoom 

konference, eno srečanje je bilo izvedeno preko e-korespondence. 

 

Cilji: seznaniti strokovne delavce o pristopih k delu z otroki tujcev, opolnomočiti strokovne 

delavce za uspešno integracijo otrok tujcev v vrtec, opolnomočiti strokovne delavce za uspešno 

sodelovanje s starši otrok tujcev. 

 

Vsebina in aktivnosti srečanj: 
Prvo srečanje smo izvedle 15. in 16. oktobra 2020. Tema pogovora je bila predstavitev in 

obravnava zakonskih podlag ter predpisov, smernic in priporočil, ki obravnavajo področje 

tujcev, natančneje otrok tujcev, ki so vključeni v vzgojno–izobraževalne ustanove v Sloveniji. 

Udeleženke so predstavile svoja pričakovanja glede aktiva, skupaj smo oblikovale tudi okvirni 

načrt dela. Izpostavile so željo, da bi tekom šolskega leta skupaj pripravile gradivo in 

pripomočke za praktično uporabo v oddelkih. Vse članice so soglašale, da se v vrtec vključuje 

vse več otrok, ki prihajajo iz različnih držav in kulturnih okolij, kar jim lahko predstavlja 

dodaten izziv pri načrtovanju in izvajanju svojega dela. 

 

Na drugem srečanju smo se pogovarjale o delu z otroki katerih slovenščina ni materni jezik ali 

se slovenskega jezika šele učijo. Kot pomemben izziv so udeleženke navedle vprašanje kako 
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staršem, ki niso vešči slovenskega jezika, predstaviti potek dela v vrtcu, predati informacije o 

otroku ipd. Pri vključevanju tujejezičnega otroka v oddelek oziroma v dejavnosti, ki potekajo 

v skupini se čutijo bolj kompetentne oziroma uspešnejše kot pri vzpostavljanju kvalitetnega 

odnosa s starši teh otrok. Na srečanju so udeleženke prejele gradivo s predlogi dejavnosti za 

delo v oddelku. Ena izmed članic je izpostavila pomembno prednost narodnostno in kulturno 

mešanega oddelka – za otroke tujce hitrejše usvajanje slovenskega jezika in hkrati spoznavanje 

različnih kultur in učenje strpnega sobivanja za vse otroke v skupini. 

 

Tretje srečanje je bilo, izhajajoč iz ugotovitev prejšnjega, namenjeno pogovoru o sodelovanju 

vrtca s starši otrok tujcev. Obravnavale smo vprašanja o pomenu vzpostavljanja kvalitetnih 

odnosov s starši, nato smo razmišljale kako spodbuditi starše k boljšemu sodelovanju z vrtcem. 

Udeleženkam sem predstavila nekaj primerov praktičnih aktivnosti, ki jih lahko izvedejo s starši 

ter gradivo za informiranje staršev o dogodkih in delu v oddelku ter poteku dneva v vrtcu. 

Udeleženke so predstavile tudi lastne primere dobrih praks sodelovanja s starši – starši so v 

skupini predstavili poseben običaj, praznik, zgodbo ali pesmico v tujem jeziku ipd. Kot velik 

izziv udeleženke izpostavljajo kulturne razlike med družinami tujci in kulturo (»novega«) 

okolja, v katerega družine prihajajo. Prav tako mnogim staršem tujcem ni poznano delovanje 

vzgojo–izobraževalnega sistema naše države ali je ta drugačen od tistega, ki so ga bili vajeni v 

državi, iz katere prihajajo. Nenazadnje so ovire pri sodelovanju s starši tujci v zadnjem šolskem 

letu povzročali tudi ukrepi v zvezi z epidemijo, saj je bilo sodelovanje s starši (na primer v 

obliki skupnih srečanj, druženj ali neposrednih stikov) omejeno, kar so udeleženke doživljaje 

kot velik izziv, posebej ob jezikovnih oziroma komunikacijskih ovirah s starši tujci. 

 

Četrto srečanje smo namenile spremljanju napredka otrok tujcev. Predstavila sem in skupaj smo 

v obliki spletne delavnice izdelale pozitivni življenjepis. Udeleženke so delavnico opredelile 

kot uporabno za spremljanje vseh otrok v oddelku, ne samo otrok tujcev. Nekatere so 

razmišljale, da bi takšno obliko spremljanja otrok morda kdaj uporabile pri delu v svojih 

oddelkih. 

 

Peto srečanje smo namenile splošnejši temi – pogovarjale smo se o definicijah kulturnega in 

socialnega kapitala ter kako ga spodbujati in razvijati v vrtčevskem okolju. Vrtec kot eno izmed 

prvih okolij kjer se otrok srečuje z različnimi kulturami, jeziki, posamezniki (vrstniki), 

vzgojnimi pristopi idr., omogoča odlične možnosti za spoznavanje raznolikosti in različnosti in 

učenje sobivanja v večkulturni družbi. Strokovni delavci s svojim delovanjem pomembno 

vplivajo na otrokovo oblikovanje odnosa do drugih, zato je pomembno, da pri sebi 

prepoznavajo in razmišljajo o lastnih predsodkih in so pozorni na ravnanja, s katerimi jih lahko 

(nezavedno) vpeljujejo v svoje delo. Članicam sem tudi predstavila nekaj primerov praktičnih 

aktivnosti za spodbujanje in razvijanje socialnega kapitala.  

Vtisi članic petega srečanja so bili različni – nekatere so menile, da je pogovor, prepoznavanje 

in razmišljanje o lastnih predsodkih in stereotipih zelo pomembno za kvaliteten vzgojni proces 

ter prepoznavanje prikritega kurikuluma vsakega strokovnega delavca, druge pa so menile, da 

je obravnavana tema manj pomembna ali celo nepomembna za njihovo delo. 

 

Zadnje srečanje je bilo na željo članic namenjeno pogovoru o konkretnih vprašanjih udeleženk 

pri delu z otroki tujci in starši. Članice so bile povabljene, da vnaprej pripravijo vprašanja, o 

katerih bi nato skupaj razpravljale. Drugi del srečanja je bil namenjen zaključni evalvaciji dela 

strokovnega aktiva. 

 

Kot najbolj uporabne vsebine so članice ocenile vsebine drugega in tretjega srečanja, torej kako 

voditi skupino s tujejezičnim otrokom in predvsem kako vzpostaviti sodelovanje s starši otrok 
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tujcev. Udeleženke so menile, da so imele na srečanjih možnost aktivnega sodelovanja, da so 

pridobile nova znanja o obravnavani tematiki, prav tako pa se ob zaključku strokovnega aktiva 

čutijo bolj kompetentne za delo z otroki in starši otrok tujcev. 

 

V vrtec vstopa vse več otrok, ki prihajajo iz različnih kulturnih, socialnih, verskih, družbenih 

in drugih okolij. Z vodenjem strokovnega aktiva sem spoznala, da je razmišljanje o načinih 

kako vzpostaviti inkluzivno vrtčevsko okolje pomembno in perspektivno za vse udeležence v 

vzgojno – izobraževalnem procesu: otroke tujce, ki vstopajo v novo okolje, ostale otroke v 

oddelku, starše in strokovne delavce, ki vodijo vzgojni proces in se v procesu izvajanja dela 

tudi sami učijo življenja v raznoliki družbi. Menim tudi, da bi bilo dobro v prihodnje starše 

tujce vnaprej seznaniti s potekom dela v slovenskih vrtcih, običajnim potekom dneva v oddelku, 

pričakovanjih vrtca do staršev in staršev do vrtca, … kar je izvedljivo ob sodelovanju 

svetovalne službe (na primer posredovanje informacij ob vpisu) in strokovnih delavcev v 

oddelkih (pogovor s starši pred vstopom otroka v vrtec). Vprašanja, ki se tu postavljajo, so med 

drugim: kako starše pridobiti, da se udeležijo uvodnih sestankov, kako jim predati informacije 

na razumljivi način (jezikovne in druge ovire), kako vzdrževati potrebne stike s starši skozi 

celotno šolsko leto, kako spoštovati in upoštevati želje in mnenja staršev pri izvajanju dela v 

oddelkih, ... 

 

Strokovni aktiv sem oblikovala z idejo, da ga izvedem v enem šolskem letu. V vsaki enoti vrtca 

je v zbornici prosto dostopna mapa z uporabnim gradivom in vsebinami za delo z otroki tujci. 

Udeleženke aktiva in vsi strokovni delavci bodo mapo lahko uporabljali in dopolnjevali z 

lastnimi predlogi in idejami tudi v prihodnje. V kolikor bi strokovni delavci izrazili željo po 

nadaljevanju z aktivom Otroci tujcev tudi v naslednjem šolskem letu, bom z izvajanjem aktiva 

nadaljevala. Drugače za naslednje šolsko leto načrtujem nov strokovni aktiv. 

 

Priloge: 

 tabela izvedb srečanj po mesecih, 

 lista prisotnosti. 

 

Ljubljana, junij 2021 

Maruša Demšar, vodja strokovnega aktiva 
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Priloga 1: Izvedba srečanj po mesecih: 

 

DATUM VSEBINA CILJI GRADIVO 

15. in 16. 

10. 2020 

• Zakaj posvečati 

posebno skrb otrokom 

tujcem (zakonodaja, 

KOV, Kurikulum, …)? 

• Pogovor – 

najpogostejši izzivi pri 

delu z otroki tujci. 

• Kaj pričakujem od 

udeležbe na strokovnem 

aktivu in oblikovanje 

načrta dela. 

• seznaniti se z zakonsko 

podlago, predpisi, 

smernicami, priporočili, 

načeli, ki se nanašajo na 

otroke tujce v našem 

sistemu VI, 

• seznaniti se s potekom 

(načrtom) dela v aktivu 

• Smernice za 

izobraževanje otrok tujcev 

v vrtcih in šolah (ZRSŠ) 

• interno gradivo 

12. 11. 

2020 

• Vodenje skupine s 

tujejezičnim otrokom – 

kako mu približati dan v 

vrtcu? 

• pripraviti nabor 

dejavnosti za delo v 

oddelku – pomoč otroku 

tujcu pri vključevanju v 

življenje v vrtcu (skupini) 

• interno gradivo 

• Križ kraž priročnik 

11. 2. 

2021 

• Kako vzpostaviti 

sodelovanje s starši 

(komunikacija s starši, 

vključevanje staršev v 

delo oddelka, …)? 

• spoznati pomen in 

prednosti sodelovanja s 

starši otrok tujcev 

 

• listi za starše: Posebni 

prazniki in praznovanja v 

vrtcu, Dela prosti dnevi v 

Sloveniji, Dogodek 

 

17. 3. 

2021 

• Spremljanje 

otrokovega napredka. 

• predstaviti tehniko 

pozitivnega življenjepisa 

kot orodja spremljanja 

otrokovega napredka 

• izvedba vaje: izdelava 

pozitivnega življenjepisa 

• interno gradivo – izročki 

22. 4. 

2021 

• Kulturni kapital in 

socialni kapital. 

• Integracija. 

• Predsodki, stereotipi. 

• spoznati opredelitev 

kulturnega in socialnega 

kapitala in vpliv vrtca nanj 

• razmišljati o (lastnih) 

predsodkih in vplivu 

prikritega kurikuluma na 

delo z otroki tujcev in 

starši 

• predstaviti praktične 

primere – dejavnosti za 

razvijanje socialnega 

kapitala o. tujcev v vrtcu 

• interno gradivo – izročki 

27. 5. 

2021 

• Diskusija o 

vprašanjih/primerih 

članic. 

• Skupna evalvacija. 

• Zaključek. 

• obravnavati aktualna 

vprašanj članic aktiva 

• evalvacija strokovnega 

aktiva – izpolnjevanje 

anketnega vprašalnika 

• anketni vprašalnik 

 

o Gledališče po metodi gledališča zatiranih 
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Strokovni aktiv smo začeli 23. septembra, 2020. Aktiv je obiskovalo šest strokovnih delavcev. 

Obsegal naj bi 12 delavnic. Posamezna delavnica je trajala dve uri. Zaradi razglašene epidemije 

in razmer v državi, smo izvedli štiri delavnice, nato pa z aktivom predčasno prekinili. S 

strokovnim aktivom smo zaključili 14. oktobra, 2020. Na delavnicah so udeleženci preko 

različnih iger spoznavali sebe in svoje delovanje v skupini, ter krepili medosebne odnose, 

komunikacijske in čustvene veščine. Udeleženci so na aktivu aktivno sodelovali in s svojimi 

predlogi, osebnimi zgodbami in izkušnjami prispevali k uspešni izvedbi aktiva.  

Poročilo je pripravila Nina Mlakar, vodja strokovnega aktiva in predsednica društva 

SPREMEMBA.si.  

o Montessori pedagogika  

 

Vodja aktiva: Ani Fajdiga  

V strokovnem aktivu so sodelovale:  

- Felini Anasstasia  

- Krajnc Alenka  

- Salkič Maja  

- Jasmina Bunšek  

- Todosovski Neja  

- Bunšek Jasmina  

- Rahela Butala  

- Monika Pene  

(Vse sodelujoče, so se udeležile vseh srečanj.)  

 

Zaradi dane situacije (COVID-19), smo s kolegicami imele prvi strokovni aktiv 17. 2.  

2021. V akcijskem načrtu smo si zadale cilj, da nadaljujemo z vpeljevanjem montessori  

elementov v pedagoško delo z otroki in s tem povečamo otrokovo aktivno vlogo. Ta  

metoda predvsem poudarja, da otroci sami odločajo, kdaj in kako se bodo razvijali. So  

individualni, enkratni in se ne primerjajo z normami in standardi, ki smo jim večkrat  

priča. Ob tem delu morajo biti svobodni, da lahko uspejo in se učijo brez omejitev in  

kritike. Otroci se namreč najbolje učijo, če poslušajo samega sebe. Potrebno je le  

spodbuditi otrokovo naravno veselje do učenja, ki je prirojeno vsakemu otroku.   

Poleg tega smo si zadale, da bomo po svojih močeh praznovale rojstne dni otrok na  

montessori način. Ker je situacija (COVID -19) preprečila hospitacijo rojstnega dne po  

sobah, smo se morale znajti drugače. Na skupni mail montessori skupine, sem poslala  

posnetek, po katerem smo poskušale praznovati rojstne dni otrok na način, kjer niso v  
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ospredju materialne dobrine, ampak otrokov razvoj, njegovo življenje, kako se je  

razvijal in kaj je do zdajšnjega rojstnega dne doživel.  

Ker nam jo je tudi v lanskem letu zagodla epidemija in so bili vrtci zaprti, posledično  

nismo mogle utrditi teme tišina in delo na črti, zato smo jo v tem letu okrepile. Tudi to  

dejavnost sem posnela in poslala na mail drugim udeleženkam aktiva. Ob tem smo se  

spopadale z različnimi težavami, ki smo jih skušale ob pogovorih reševati. Cilj letošnjih 

dejavnosti je, da otrok obvlada samega sebe, pridobi boljši stik s sabo in  okoljem, 

pridobi na samozavesti, seznanimo otroka z njegovim razvojem in življenjem. 

Pogovarjale in diskutirale smo o dobri drži odraslega/vzgojitelja. Odrasel/vzgojitelj naj  

bi bil v skupini umirjen, veder, znal opaziti pozitivne in dobre stvari pri otrocih,  

sposoben biti sklepati kompromise, imel naj bi svoje mnenje in znal sprejemati mnenja  

drugih. Otroka v skupini opazuje, zazna njegova občutljiva obdobja (notranje potrebe),  

pripravlja material, ga prilagaja trenutnim potrebam posameznika in skupine. Poleg  

tega usmerja dejavnost in otroka spodbuja, vendar pa je otrok tisti, ki se uči in je s  

pomočjo same dejavnosti motiviran, da pri njej vztraja.   

Poleg naštetih dejavnosti smo izdelovale tudi didaktični material. Pri uporabi teh  

materalov morajo otroci upoštevati nekaj pravil: material morajo spoštovati, previdni  

morajo biti pri uporabi, rokovanje z materialom jim mora biti demonstriran, pred  

uporabo jih odnesejo na mizo ali preprogo, med delom z materialom, otroka ne motimo,  

po končanem delu, je potrebno materal vrniti na svoje mesto v stanju kot je bil pred  

uporabo. Bistvo omenjenih materialov je, da se nahajajo na nizkih policah, tako, da jih  

otrok lahko doseže. Otroku se s svojo dosegljivostjo ponujajo in mu omogočajo  

možnost izbire, nikakor pa se mu ne vsiljujejo. Tako poskušamo oblikovati okolje, ki  

stimulira otrokove čute, zadovoljuje njegovo vedoželjnost in potrebo po učenju  

spontano, s čim manj posegi odraslega.  

Nekaj odzivov:   

- Žabice smo imele tudi letos kotičke po montessori pedagogiki: pretikanke,  

sestavljanke, škatle za utrjevanje barv, presipali so naravni material, risali  vzorce in 

urili fino motoriko z različnimi pripomočki. Nekaj materiala si nam  posodila ti, ostalo 

sva izdelali sami. Ponudili sva jim krog tišine, vaje čuječnosti  in jogo. Otroci imajo na 

voljo kotičke, kjer lahko posnemajo opravila odraslih,  vedno pa se lahko umaknejo v 

kotiček za umirjanje. Letos smo se bolj dosledno  posvečali pravilom in ravnanju z 

igračami: kje se igrajo, kako se igrajo in  počakajo na vrsto, vsak pred naslednjo 

dejavnostjo za seboj pospravi na  primerno mesto, reševanje konfliktov, vključevanje 

v igro ipd. Verjetno bi se  našla še kakšna dejavnost, a sem večino naštela. 

- Mi ves cas delamo in zivimo z montessori. Poleg uporabe materiala, se gremo  

samostojnost pri obuvanju, sezuvanju, preoblacenju, umivanju rok, brisanju  noska, 

uporabe kahlice stranisca, itd. Vsak dan imamo dejavnoati na crti, igro  tisine, 

polagamo roko na ramo in s tem brez besed nakazemo, da je tisti otrok  na vrsti... Meni 

je bil aktiv poučen, zabaven in se ga bom naslednje leto zopet  udeležila, če bo seveda 

na voljo. Hvala za ideje in super vodenje.  
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- Pri nas smo imeli Montessori v bistvu samo februarja in začetek marca.  Pladenjčke, 

kot lani, z razvrščanjem po barvah, oblikah, pretakanje barv s  kapalko - po dve barvi 

na pladenj (Npr. rumena in rdeča in je nastala oranžna),  nizanje slamic na vrvico, 

ščipalke za obešanje perila, oblačenje jope, bunde po  Montessori. Dodali smo pa črto. 

Na črti smo hodili v krogu (naprej, nazaj, desno,  levo, skakali, nosili žogico na 

kuhalnici, se vsedli in se pogovarjali ...  

Fotografije:   

Zbranost, koncentracija, samo-motivacija, ponavljanje in želja po  delu/učenju v 

lastnem ritmu.   

 

 

Upam, da bo v naslednjem letu strokovni aktiv montessori ponovno zaživel v polnem  

zagonu, brez prekinitev zaradi epidemije. Vodenje aktiva bom predala kolegici Moniki  

Pene, ki ji je pedagogika montessori zelo blizu.   

Z veseljem sem vodila aktiv tri leta. Z isto mislečimi kolegicami smo izmenjevale  

mnenja, ideje, se izobraževale, samoizobraževale, saj nam je opazovanje otrok in  

sledenje njihovemu trenutnemu interesu prioriteta. Ko so otroci zainteresirani za neko  

stvar, se je tudi najhitreje naučijo. Vsi otroci naenkrat nikoli niso zainteresirani za isto  

stvar, zato jim je potrebno pripraviti različne materiale na način, ki otrokom omogočajo  

kar največ samostojnosti.  

 

o POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA LUTKE V VRTCU 

za šolsko leto 2020/21 

 

srečanje vsebina Št. 

vpisanih 

Št. 

Prisotnih 

% 

1.  Izdelava akcijskega načrta 

 Oživljanje lutk in predmetov 

6 

 

5 83,3 

2.  Predstavitev vpeljave 

ljubljenčka v skupino 

6 6 100 

3.  Priprava za lutkovno 

predstavo 

6 5 83,3 

4.  Snemanje lutkovne predstave 

za otroke 

6 5 83,3 

 

Strokovni aktiv lutke v vrtcu je potekal v štirih delih. 

Na 1. srečanju smo se pogovorile o pričakovanjih in željah za sodelovanje v tem aktivu ter na 

podlagi tega skupaj napisale akcijski načrt za izpeljavo nadaljnjih srečanj. 
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AKCIJSKI NAČRT STROKOVNEGA AKTIVA LUTKE V VRTCU ZA ŠOLSKO LETO 

2020/21 

Cilji 

izboljšave 

Prednostni cilji Dejavnosti Merila Nosilec 

dejavnosti 

Roki za 

izvedbo 

dejavnosti 

Uporaba in 
animacija 
lutk 

Spoznavanje 
vrste lutk. 

Oživljanje lutk 
in predmetov. 

 
 
 

Predstavitev 
vpeljave 

ljubljenčka v 
skupino 

 
Priprave za 

lutkovno 
predstavo 

 
 
 

Snemanje 
lutkovne 

predstave za 
otroke 

Predstavitev 
različnih vrst lutk 

in njihova uporaba 
in animacija. 

Pravilno oživljanje 
lutk, predmetov… 

 
Predstavitev na 
primerih s pomočjo 
drsnic 

 
 
 
 

Izbira pravljice za 
predstavo, 

Izdelava lutk in 
scene 

 
 

Snemanje 
predstave 

 
 
 

Predstava 
za otroke 

Štefanija 
Pavlic, 
Maja 
Počkaj, 
Mateja 
Zore, 
Ema 
Hostnik, 
Andreja 
Ferenc, 
Renata 
Osolnik 

16. marec, 
 
8. april, 
 
22. april, 
 
13. maj. 
 
 

 

 

Udeleženke strokovnega aktiva Lutke v vrtcu, smo zaradi epidemije koronavirusa imele naša 

srečanja na začetku preko Zoom aplikacije, nato pa v živo. Na prvem srečanju smo se  

dogovorile, kaj želimo spoznati, sestavile okvirni akcijski načrt in ugotovile katere vrste lutk 

poznamo in kako jih oživimo oz. na kakšen način. Tudi drugo srečanje smo izpeljale preko 

Zoom aplikacije ter spoznale na konkretnih primerih, kako lahko vpeljemo ljubljenčka (lutko) 

v skupino, da nam popestri naše delo. Tretje srečanje smo posvetile izdelavi lutk, ki smo jih na 

naslednjem srečanju uporabile in oživele v naši predstavi Bobek in Barčica. Pripravile smo tudi 

stvari in pripomočke za sceno. Naše četrto srečanje pa je bilo posvečeno igri oz. lutkovni 

predstavi. Vsaka od udeleženk je oživela lutke in odigrala svojo vlogo. 

Na strokovnem aktivu smo se počutile odlično in bi si ga želele izvesti tudi v prihodnjem 

šolskem letu, seveda če bo dovolj zanimanja.  

 

Zapisala: 
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Renata Osolnik  

 

o STROKOVNI AKTIV: KAKO S POMOČJO JOGE PREMAGUJEMO STRES NA DELOVNEM MESTU  

 

Aktiv vodila: Maja Podpečan Na željo in veliko zanimanje zaposlenih sem izpeljala strokovni aktiv 

Kako s pomočjo joge premagujemo stres na delovnem mestu. Sodelavke so večkrat izrazile, da bi 

rade imele jogo, ker smo jo nekajkrat že delale in jim je bilo zelo všeč in so se dobro počutile. Vedno 

pogosteje se srečujemo s stresom na vsakem koraku, zelo prisoten je tudi na delovnem mestu, 

zato sem se odločila, da strokovni aktiv razdelim na tri dele in predstavim različne tehnike joge. Ker 

smo zelo različni, sem želela, da spoznajo več elemetov joge in poiščejo tistega, ki bi jim najbolj 

ustrezal in jim pomagal v stresnih situacijah. Strokovni aktiv sem želela izpeljati že v jeseni, vedar 

ga žal zaradi ukrepov nisem mogla izpeljati v živo. Ker pa ni kazalo, da bi se ukrepi do konca šolskega 

leta sprostili, sem se odločila za izvedbo preko Zooma. Ker sama še nisem uporabljala Zooma, sem 

se po pomoč obrnila k Mateji Ličen, ki me je naučila pripraviti Zoom srečanje in ga izpeljati. 18.2. 

2021 sem izvedla prvi strokovni aktiv. Na prvem srečanju sem v uvodu pripravila Power Point, ob 

katerem sem jim razložila kaj je stres, katere vrste stresa poznamo, kako ga prepoznamo in kaj se 

med stresom dogaja v telesu. Nadaljevala sem z jogo, jim predstavila kaj je joga in katere tehnike 

v jogi uporabljamo. Nato smo spoznale prvo tehniko, ki je bila dihanje oz. dihalne tehnike. Razložila 

sem jim, kako dihamo kadar smo pod stresom in kako dihamo pravilno. Najprej so nekaj časa samo 

opazovale svoj dih nato pa smo naredile vajo podaljševanja diha. Po končanem aktivu sem to isto 

vajo tudi posnela in jo naložila v zaprto Facebook skupino, kamor sem povabila vse udeleženke. 

Vajo so nato lahko tudi same večkrat naredile. 10.3.2021 sem pripravila drugi strokovni aktiv. Na 

tem aktivu sem jim predstavila jogijske položaje. V uvodu smo ponovile tehniko dihanja iz 

prejšnjega srečanja, nato pa smo naredile vadbo joge z fizičnimi položaji. Po končamen aktivu sem 

jim posnela eno vadbo joge, ki so jo lahko kasneje same večkrat naredile. V sklopu drugega aktiva 

smo se dobile še dvakrat na Zoomu in imele vadbo joge. 10.6.2021 sem pripravila zadnji aktiv, ki 

smo ga izvedle v živo v telovadnici. V uvodu smo ponovile kaj se dogaja v telesu in kakšno je naše 

dihanje med stresno situacijo. Naredile smo kratko dihalno tehnike, ponovile jogijske položaje, 

nato pa smo spoznale še zadnjo tehniko in to je meditacija. Skupaj smo naredile vodeno meditacijo. 

Tudi to vajo bom posnela in jo naložila v zaprto Facebook skupino in jo bodo lahko same še večkrat 

izvajale. Vesela, sem da sem se odločila in izpeljala prva dva aktiva na Zoomu, ker drugače izvedba 

aktiva nebi bila mogoča. Potrebno je bilo nekja prilagoditev, vendar smo bile na koncu vse 

zadovoljne. Velika slabost, ki pa jo vidim v uporabi neplačljivega Zooma je to, da srečanje lahko 

traja le 45 minut. Zato sta prva dva aktiva trajala le toliko. Zadnji aktiv je bil v živo, všeč mi je bilo, 

ker so bile sodelavke nekoliko bolj zgovorne, lažje izrazijo svoje mnenje in dajo povratne 

informacije v živo. Zadnji tretji aktiv je trajal 1uro 30 minut. Slabost tega aktiva je bila, da je bilo 

zaradi zaključkov v vrtcu precej glasno. Ker sem želela, da tudi same večkrat ponovijo vse vaje, sem 

naredila skupino na Facebooku in vse vaje znotraj skupine posnela. Dodala sem dva dodatna 

srečanja. Za vse, ki so želele, so se lahko pridružile. Na aktiv je bilo prijavljenih 30. Na prvem aktivu 

je bilo prisotnih 27 , na drugem 26 in na tretjem 11. Udeležba na zadnjem aktivu je bila precej 

majhna. Ta aktiv je bil prvotno predviden prej. Vendar sem ga morala zaradi daljše bolniške po 

operaciji prestaviti. Ker je bil na koncu šolskega leta, so imele nekatere organizirane zaključke v 

skupini. 14 se jih je udeležilo dodatnih dveh vadb joge na Zoomu, 5 se jih je udeležilo le enkrat, 21 

se jih je pridružilo zaprti Facebook skupini. Kljub strogim ukrepom, sem vesela, da smo našli način 

in izpeljali vsa tri srečanja. Tudi v prihodnje bi uporabljala obe obliki, v živo in preko računalnika. 
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Ob zaključku so mi udeleženke dale prijetne povratne informacije, da jim je bilo všeč, da so se po 

zaključku aktivov in izvajanju vadb počutile prijetno, sproščeno, umirjeno, da so raztegnile telo, 

bile bolj polne energije, da so tehnike zelo uporabne, da je bil aktiv super in da bi z veseljem jogo 

izvajale še naprej oz. se udeležile aktiva tudi v prihodnje. Zelo všeč jim je bilo, ker sem vaje naložila 

v skupino in so jih lahko same izvajale in jih bodo lahko še tudi naprej uporabljale. Na vprašanje ali 

bi lahko s pomočjo naučenih tehnik lažje premagovale stres, so v večini odgovorile da ja, nekatere 

so rekle, da bi bilo potrebno vaje še večkrat ponoviti. Zaradi velikega zanimanja in prijetnih odzivov 

sem se odločila, da z aktivom nadaljujem tudi v prihodnjem šolslkem letu. 

 

 

o POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA: TEAMBUILDING IN 

SPODBUJANJE ZDRAVJA V VRTCU ZA ŠOL. LETO 2020/2021 

 

V letošnjem šolskem letu je strokovni aktiv Teambuilding in spodbujanje zdravja v vrtcu 

obiskovalo 10 članov strok. aktiva: 

Nika Kofler, Ema Hostnik, Janja Jagaš, Renata Kararič, Urška Purkart, Anuška Balant, Klavdija 

Fortuna, Milena Gričar, Andreja Kuhar in Janja Obal 

Ker je bilo letošnje leto zaznamovano z epidemijo Covid-19 in v skladu s tem tudi prepoved 

združevanja, v letu 2021/2022 tako ni bilo izpeljanih združevanj in dogodkov v sklopu aktiva 

Teambuilding in spodbujanje zdravja v vrtcu. 

V kolikor nam bo naslednje vrtčevsko leto bolj naklonjeno, verjamem da bi si trenutne članice 

želele nadaljevati že ustaljena druženja in sprejele tudi nove ideje ter dogodke.  

 

Ljubljana, 12. 6. 2021                                                        

 

        Vodja strokovnega aktiva: Janja Obal 

o POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA – LIKOVNE DEJAVNOSTI V 

VRTCU 

2020/2021 

V letošnjem letu strokovni aktiv Likovne dejavnosti v vrtcu ni bil izveden zaradi 

Covid 19 ukrepov (epidemija). Glede na vsebino aktiva, bi bila izvedba preko 

ZOOM-a bistveno manj učinkovita. 

 

NIVES ZABRET, dipl. vzg. 

                                                                                     vodja strokovnega aktiva   
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o STROKOVNI AKTIV – GOZDNI VRTEC 

ŠOLSKO LETO: 2020-2021 
 
Zaradi nastalih ukrepov ob epidemiji se v letošnjem šolskem letu strokovni aktiv ni izvajal (karantene, 
prepoved druženja, druženje le z maskami).  
Vseeno pa sem se še naprej poglabljal v gozdno in doživljajsko pedagogiko ter v letošnjem letu 
pridobil veliko novih vpogledov in izkušenj, katere bom ob nadaljevanju izvajanja aktiva lahko delil. 
 
Vodja aktiva: Matic Škulj 

 

POROČILO SKUPINE ZA ZDRAVJE 2020/2021 

Skupina za zdravje se je sestala dne, 3. 6. ob 13. uri, v zbornici enote Palček, z namenom evalvacije dela 

v tem šolskem letu. 

Žal tudi letos, zaradi korona virusa, nismo mogli izpeljati določenih načrtovanih aktivnosti (druženja, 

teambuilding aktivnosti…), hkrati pa smo prav zaradi epidemije 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: 

 

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 
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 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 

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  
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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. 

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusno boleznijo Covid19 so delovni 

sestanki od oktobra 2020 do maja 2021 potekali na daljavo s pomočjo aplikacije Zoom, v 

mesecu septembru 2020 ter od maja 2021 dalje pa smo jih spet izvajali v živo. 

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…). 

 

 Strokovna ekskurzija 

 

Cilj: seznanjanje z novimi inovativnimi učnimi okolji in krepitev pozitivne klime in kulture 

sodelovanja. 

 

Strokovna ekskurzija ni bila realizirana. 

 

 

3.12 Program  strokovnega  spopolnjevanja  delavcev 

 

3.12.1  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: Komunikacija v novi realnosti in Znamo 

komunicirati s starši 
 

Sodelovanje s Šolo za ravnatelje 

 KOMUNIKACIJI V NOVI REALNOSTI V VRTCU:  Dobra komunikacija je temelj 

medsebojnih odnosov. V času, v katerem smo, se je komunikacija spremenila. Ne na 

dobro ali slabo, samo drugačna je. Zato bomo letošnje mreže usmerili v komunikacijo s 

poudarkom na spremembah, ki jih doživljamo v današnjem času. Okrepili bomo znanje 

in spretnosti komuniciranja ter spoznali različne vrste komunikacije, tudi tiste, ki smo 

jih »živeli« nedavno. Opremljeni s tem znanjem bomo lahko še bolj učinkovito delovali 
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na področju komunikacije, ozavestili dejavnike dobre komunikacije in tako posledično 

pripomogli k boljšemu razumevanju drug drugega. Prepoznali bomo vloge notranjih in 

zunanjih dejavnikov, posebno pozornost pa bomo posvetili vplivu okolja, tako 

lokalnega kot globalnega in poznavanja različnih tehnik komunikacije, ki nam jih 

narekuje spremenjena realnost. 

 

 ZNAMO KOMUNICIRATI S STARŠI: Komunikacija s starši je del vsakdana 

strokovnih delavcev. Omogoča učinkovito sodelovanje najpomembnejših oseb, ki so 

odgovorne za učenje in razvoj otrok, učencev in dijakov. Dobro sodelovanje je pot do 

njihovega znanja in razvoja spretnosti, motivacije, vrednot ter odnosa do sebe in drugih. 

Eno od osnovnih spoznanj o komunikaciji je, da »ni mogoče ne komunicirati«. 

Spretnosti komunikacije mojstrimo od rojstva dalje in vendar jih je mogoče nenehno 

nadgrajevati. Pogovori med strokovnimi delavci in starši lahko potekajo gladko in se 

zaključujejo v zadovoljstvo obojih (s piko), kdaj pa kdaj so lahko zavzeti, navdušeni, 

glasni ali jezni (kar ponazarja klicaj), tu in tam pa eni ali drugi sodelovanje postavijo 

pod vprašaj, z vprašanji kaj se dogaja, kako naprej. Z vsebino te mreže bomo osvetlili 

različne vidike, koristi in izzive komunikacije med strokovnimi delavci in starši. 

Poglobili se bomo v pestre načine komunikacije, kot so na primer pisna, ustna, po 

telefonu, preko spleta in podob. Z izkustvenimi pristopi boste ozaveščali lastno besedno 

in nebesedno komunikacijo. Krepili boste veščine poslušanja in sporočanja, vodenja 

pogovorov, podajanja povratnega sporočila, reševanja konfliktov in komuniciranja s 

težavnimi starši. Preskusili boste različne metode, kako s komunikacijo opredeliti 

profesionalne meje sodelovanja. Poudarek bo na izkustvenem učenju in krepitvi 

spretnosti komunikacije z elementi coachinga. Gradivo, viri in vaje bodo objavljeni v 

spletni učilnici, v kateri bomo soustvarjali tudi vsebino foruma vprašanj in odgovorov 

o komunikaciji s starši. 

 

• Izobraževanja s področja promocije zdravja v vrtcu 

 

• Jani Prgič: Kako se znebiti 15 slabih komunikacijskih navad? in Kako 

prepoznati in zaustaviti čustveno izsiljevanje? 

Izobraževanje je potekalo v obliki webinarja. Strokovni delavci so si izobraževanje Kako se 

znebiti 15 slabih komunikacijskih navad ogledali med 22. 2. 2021 in 26. 2. 2021, izobraževanje 

Kako prepoznati in zaustaviti čustveno izsiljevanje pa med 8. 3. 2021 in 12. 3. 2021. 

 

• Nina Ana Jager: S spoštovanjem do spoštovanja (14. in 15. april 2021) 

Nina Ana Jager je magistrica prava in mediatorka. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s 

šolskim pravom, še zlasti s pravno šolsko problematiko, posveča pa se tudi ustavnopravni 

analizi anonimnih pritožb in je pisec vzorčnih pravil šolskega reda. 

Izobraževanje je bilo speljano s pomočjo aplikacije MS Teams. 
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• 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. 
 

 

 

 

• 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 

Strokovna ekskurzija je zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusno 

boleznijo Covid19 prestavljena na september 2021. 
 

 

3.12.2 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).  
 



                                                                                                                                  

208 
 

• 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 … 

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 

Ime in priimek  Strokovno spopolnjevanje 

Daniela Gaser / 

Maja Podpečan / 

Tina Kikelj / 

Nika Žalec  Razvoj motorike in grafomotorike 

 30 dni za 30 vzgojnih nasvetov 

 Jaz vzgojiteljica, jaz učiteljica – avtoriteta, spretnosti in 

lastnosti 

 Digitalna zgodba 

Petra Cerar  Izredni študij Predšolska vzgoja 

Meta Šoba / 

Aljoša Strnad / 

Tanja Podgoršek / 

Staša Mazi / 

Anastassia Felini Brstilo  MVŠ: Znamo komunicirati s starši.?! 

 Mib: Promocija zdravja med zaposlenimi 

Kaja Teržan / 

Štefanija Pavlic / 
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Aldina Keserović / 

Renata Osolnik / 

Sabina Fošnarič / 

Jasmina Bunšek / 

Tjaša Korbar Horvat  Razvojna psihologija (sklop predavanj) 

Maja Salkić  Eko konferenca 

Rahela Butala / 

Anica Birsa  MVŠ: Komunikacija v novi realnosti 

Martina Marovšek / 

Anja Jakopič / 

Johana Abakumov / 

Majda Ćehić / 

Nina Janžekovič / 

Dominik Kontrec / 

Natalija Kerec / 

Iza Tajnšek  Izredni študij Predšolska vzgoja 

Ani Fajdiga   Izredni študij Inkluzivna pedagogika 

 Prva pomoč na kvadrat za vrtce, 1. in 2. VIO 

Matejka Grabnar / 

Urška Kozamernik / 

Lea Jana Pečar / 

Anica Demšar  Izredni študij Inkluzivna pedagogika 

 Digitalna zgodba 

Barbara Gale / 

Alenka Krajnc / 

Dionea Todosovski / 

Bianca Količ  MVŠ: Komunikacija v novi realnosti 

 Spletna konferenca Mib: Izzivi vzgoje in izobraževanja v 

vrtcu v času epidemije 

Maja Kramar / 

Urška Pustovrh  MVŠ: Komunikacija v novi realnosti 

Tatjana Kovačevič / 

Alma Šušteršič  Razvoj motorike in grafomotorike 

Dušica Urbanija / 

Maja Lavtar  Varno s soncem 2021 

Sonja Sevšek / 

Maja Počkaj / 

Mojca Saša Koščak / 

Lena Hartman / 

Majda Strgar / 

Rebeka Dremelj / 

Tina Kleindinst Meglič / 

Anamarija Prednik / 

Marija Volk / 

Metka Pungerčar / 

Viktorija Šter / 
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Marjanca Mušič / 

Biljana Popit / 

Aksana Nestsiarenka / 

 

Strokovno spopolnjevanje strokovnih delavcev enote Palček 

IME IN PRIIMEK STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE 

Andreja Ferenc  Webinar: Vpliv zgodnjega branja na pismenost otrok 

Monika Pene  Prva pomoč na kvadrat za vrtce  

 Seminar drsanje 

 NTC učenje 

 MIB psihofizično zdravje otrok 

Ana Žehelj  Pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami 

(spletno izobraževanje; Anica Mikuš Kos) 

 Prva pomoč na kvadrat za vrtce 

Urška Purkart  Posvet dobrih praks v vrtcih (Supra), 

 Prilagajanje na led in učenje drsanja skozi igro  

 Vodnikova domačija: igranje klavirja 

 Spletno predavanje dr. Ljubice M. Umek, Vpliv skupnega 

branja na zgodnjo pismenost otrok   

Nives Zabret  Študijska skupina 

 Prilagajanje na led 

 Lego education 

Marija Berčič         

Anuška Balant  

Mojca Gabrovšek  Tematska konferenca: Eko šola 

 Študijska skupina 

 Ciciuhec Predstavitev knjižnih novosti za otroke –Tilka 

Jamnik 

 Delavnica: »Hrana ni za tjavendan« preko zooma v sklopu 

Ekošole 

 Predavanje »Kras, jame in ljudje«  

( dr. Nadja Zupan Hajna) v okviru Ekošole 

 Kako poiskati knjige za otroke v predšolskem obdobju 

 S psihosintezo do obvladovanja stresa (Rozana Bazec) 

Beti Mešić  NTC seminar za vzgojitelje/ice, učitelje/ice in strokovne 

delavce 

 Študijska skupina 

Janja Obal  Slovenski znakovni jezik 1. Stopnja (zavod za gluhe in 

naglušne, ljubljana) 1. 10. 2020 – 29. 1. 2021 

Mateja Zore  ŠR: Mreža: Komunikaciji v novi realnosti v vrtcu 
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Tjaša Grozde  NTC seminar za vzgojitelje/ice, učitelje/ice in strokovne 

delavce 

 Kako z gradniki gibanja podpremo učenje – Mojca Vilfan  

 III. mednarodna konferenca »Promocija psihofizičnega 

zdravja otrok in mladostnikov« MIB 

 Mednarodna konferenca »Pomahajmo v svet« 

 Vpliv branja na zgodnjo pismenost otrok: dr. Ljubica 

Marjanovič Umek  

 ŠR: Mreža “Znamo komunicirati s starši” 

Milena Gričar  

Barbara Papež  Učinkovita komunikacijska orodja za dobro sodelovanje s 

starši (Mojca Vadnal Zver) 

 Preventivni program »Varno s soncem (NIJZ) – spletno 

izobraževanje 

Urška Ostrc  Vpliv skupnega branja na zgodnjo pismenost otrok: Umek 

Andreja Kuhar  

Tjaša Hribar  

Tjaša Hauptman  Študijska skupina 

Sandra Mecilošek  Izredni študij – predšolska vzgoja 

Anica Pahor  Študijska skupina  

 Spletni seminar: šola za starše 

  Spletna izvedba: Priložnosti in izzivi učenja v sodobnem 

času z vidika otrok in odraslih  

 Vpliv skupnega branja na zgodnjo pismenost otrok (dr. 

Marjanovič Umek)  

Zuhra Delić  Študijska skupina 

 Brez gotovosti varno, Vida Zabot Čopo    

 Kakovostno skupno branje, dr. Ljubica Marjanovič Umek 

 Novi otroci novi časi, Mojca Omrezu in Katarina Lodrant  

 Iskreno o odnosih, Melita Kuhar 

 Pomoč otrokom s čustvenimi težavami 

 (dr. Anica Mikuš Kos ) 

 Kdo lahko spleza na drevo OPP Katarina Kesić Dimič 

Nataša Novak  Prva pomoč na kvadrat za vrtce 

 Študijska skupina 

Tanja Tošić  Slovenski znakovni jezik 1. Stopnja  

 (zavod za gluhe in naglušne, ljubljana)  

 Kako poiskati knjige v predšolskem obdobju  

Janja Jagaš  Študijska skupina 

Lara Lukanc  Lego education 

Renata Kararič  
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Primož Krajnc  Izredni študij – predšolska vzgoja 

Tatjana Kovačič  Pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami 

(spletno izobraževanje; Anica Mikuš Kos). 

 Študijska skupina 

 1 misel 42 čustev (dr. Aleksander Zadel) IZO 

 Kako ravnati, ko otrok doživi negativno izkušnjo 

(Ksenja Kos)/IZO. 

 S psihozo do obvladovanja stresa  

(Dr. Rožana Bažec) IZO- 2 dela 

Irena Zamida        

Silvana Gregorčič         

Klavdija Fortuna  Prva pomoč na kvadrat za vrtce 

Nina Majnik  Spletno predavanje dr. Ljubice M. Umek, Vpliv skupnega 

branja na zgodnjo pismenost otrok  

 Pozitivna psihologija 

 Zimska šola psihologije- Psihodnevi 

 KVS – Nudenje psihosocialne podpore in svetovanja na 

daljavo  

 

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 

 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 
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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 

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  
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Helena Markič         

Nina Starašinič  

Tina Škof 
 

Dragica Ljubišič         

 

3.13 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 

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: 23. 9. 2021 

 

 

                              Pripravila: 

                                                                             Andreja Škvarč, ravnateljica s sodelavci 

 


