
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

POVZETEK POROČILA O REALIZACIJI LETNEGA 

DELOVNEGA NAČRTA VRTCA TRBOVLJE  

ZA 

š. l. 2007 -2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



IZHODIŠČA 

 

Občina Trbovlje  je s sklepom, 5.5.1997 sprejela ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA  

VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA z imenom  

 

VRTEC TRBOVLJE s sedeţem na RUDARSKI CESTI 10/a. 

 

Sklep je bil objavljen v Zasavskem vestniku številka 7/1997 in je začel veljati  13. 5. 1997. 

 

VRTEC TRBOVLJE organizira  in izvaja dejavnost predšolske vzgoje, programe in projekte v 

skladu z zakonom in odlokom. Predšolska vzgoja je z zakonom določena kot javna sluţba. Trajno 

in nemoteno uresničevanje dejavnosti v javnem interesu zagotavlja Občina Trbovlje v okviru svojih 

funkcij.  

Pedagoška organiziranost in poslovodenje javnega zavoda VRTEC TRBOVLJE temelji  na veljavni 

zakonodaji in strokovnih izhodiščih za področje predšolske vzgoje, upošteva lastni doseţeni razvoj, 

posebnosti okolja in prepoznavno izročilo kraja v kulturnem, druţbenem in gospodarskem razvoju. 

 

1. 1.  Veljavna  zakonodaja 

 Zakon  o vrtcih – ZVrt (Ur. l. RS št. 100/05 – UPB2) 

 Zakon o zavodih (Ur. l. RS,12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000) 

 Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 42/2002),  

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l RS 110/2006, 57/07) 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur. l. RS št. 16/07) 

 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS št. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94, 59/94, 87/97, 

3/98,39/99, 59/99,67/2000, 72/2003) 

  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraţevanja v RS  (Ur. l. RS št. 52/94, 49/95, 34/96, 28/99, 39/2000, 

56/2001, 56/02) 

 Pravilnik o plačilu staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS št., 129/06) 

 Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS št. 75/05, 

82/05.) 

  Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce (Ur. l. RS št. 40/99, 33/2000) 

  Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS 73/2000, 75/05, 

33/08) 

 Splošni akti Vrtca Trbovlje: Pravila Vrtca Trbovlje, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o 

sistemizaciji delovnih mest, Notranji predpis za izvedbo postopka za oddajo javnih naročil male vrednosti. 

 Sistematizacija z dne 2. 9. 2007, soglasje ustanovitelja dne 15. 10. 2007 

 

1. 2. Strokovna izhodišča 

 

 Druţbena zasnova javnih vrtcev in programske usmeritve – BELA KNJIGA, MŠŠ 1/95 

 Načela sodobnega, drugačnega vrtca – po Strategiji razvoja vzgoje in izobraţevanja v XXI.         stoletju 

 Vsebinska prenova predšolske vzgoje v vrtcih, november 1996 

 Etični kodeks, 1996 - strokovni povzetki posvetov, usposabljanj na ravni republike in občine 

 Kurikulum za vrtce  - javnoveljavni program za predšolsko stopnjo – Sklep o programu     predšolske vzgoje Ur.l. 

RS št.:33/99 in Sklep MŠZŠ o uvajanju Kurikuluma za vrtce dne,10.7.2000 

 sodelovanje s Pedagoškim inštitutom v mreţi vrtcev, ki implementirajo metodologijo Korak za korakom – 

izvedbena raven kurikuluma 

 sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo v mreţi vrtcev, fakultetami 

 Vse doseţeno ima izhodišča v strokovnih kompetencah in zavzetosti zaposlenih, v njihovem pozitivnem odnosu do 

sprememb in odgovornosti do otrok, staršev, strokovnih sodelavcev z upoštevanjem  kulturnega razvoja in 

specifičnosti okolja, izročila kraja potreb, ţelja, interesov otrok in staršev v dogovoru z ustanoviteljico  oziroma 

financerjem – Občino Trbovlje. 

 

 

 

 

 

 



POSLOVALNI ČAS  ENOT in  DNEVNI  RED 

 
Enote so praviloma odprte osem do deset ur in petinštirideset minut.  

 

od 5
45

  do 15
30  

 ENOTA BARBARA             

od 5
30  

do 15
h 
   ENOTA MOJCA  

od 5
15

 do 16
30

   ENOTA PIKAPOLONICA - CICIBANOVE URICE  vsak torek od 16
30  

do 18 ure 

od 5
30

 do 15
30    

ENOTA CICIBAN              - IGRAJMO SE SKUPAJ vsak torek od 16
30 

do 18 ure 
od 6

30
 do 14

30    
ODDELEK METULJČEK  na Dobovcu  

od 7
h
  do 13

30
  ODDELEK ČEBELICA na pediatriji Bolnišnice Trbovlje. 

 

Vzgojiteljica je prilagodila dnevni  red potrebam otrok. Zelo premišljeno je bil oblikovan dnevni red pri 

najmlajših, ker so otroci prihajali z različnimi navadami in potrebami. Čas bivanja otrok v vrtcu, ure 

prihajanja in odhajanja - temu so bili prilagojeni obroki ( število obrokov in čas prehrane). Zagotavljanje 

osnovnih potreb otrok je zahtevalo tudi smiselno organizacijo počitka. Vsaka enota je imela drugače 

organiziran čas počitka oziroma mirne in ţivahne aktivnosti. Dnevni redi enote so izobešeni v garderobi. V 

letošnjem letu je bila v enoti Pikapolonica potreba po varstvu do 16
30

 ure, po 16 uri je ostajalo vedno več 

otrok. Pri posameznih starših, ki so imeli otroka tudi več kot 10 ur prisotnega v vrtcu, bomo preverili 

upravičenost le tega, saj je dnevni program do 9 ur. 

Po letnem delovnem načrtu je bilo organizirano deţurstvo v času, ko je bilo zmanjšano število otrok. 

 
 

OBSEG PREDŠOLSKE DEJAVNOSTI 
 

V šolskem letu  2007/2008 je bilo število vpisanih otrok v redne dnevne in poldnevne programe 334 otrok, v 

krajše popoldanske oblike pa 30 otrok.  

 

ŠTEVILO ODDELKOV IN OTROK  

 
Oblikovanje skupin –  334 otrok je dopoldne v 18 oddelkih v 5 enotah in 10 otrok v 1 bolnišničnem 

oddelku = 344 otrok. 

 

 

ODDELKI 
 

ENOTA 

Kombinir

an 

1. in 2. 

star. 

10-17 

Hetero

gen 

1. do 3 

leta 
8 -  10 

Heteroge

n 

3 -6 

14-19 

Homogen 

1. do 3. 

leta 

9-12 

Homogen 

 3 do 4 let  

12-17 

Homog

en 

4. do 6. 

leta  

19-22 

Skupaj 
oddelkov 

Število otrok 
v enoti 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Letniki Št. 
Otrok 

 

 
 

4 
117 

 

 

 

87 

 

 

72 

 

 

33 
 

 
21 

 

 

334 

 
65% 

 

 
35% 

 

100% 

 
 

  

Ciciban 

 

1 (17)  
 

  

   1 +1*         
+1 (39) 

 

- 

 

- 

 

1** 

(20)     

(+1) 

*** 

4 

(+2) 

76 (-1) 
40D,36P 

2001 

2002 

 

Mojca 

 

- 

    

 1 (19)   

 

 

- 

 

- 

 

1 (22) 

 

2 

 

41  
15D, 16P 

 

2003 

 

Barbara 

 

- 

  

    

 

- 

 

1 (19) 

(+2) 

 

3 (66) 

 

4 

 

85 (+2) 

35D,50P 

 

2004 

 

Pikapolon 

 

        - 

 

1 (12)        
(+2) 

 

   2   (42) 
(+4) 

 

2 (28) 
(+4) 

 

1 (19) 
(+2) 

 

1 (22)* 

 

7* 

 

123 (+12) 
114D,9P 

 

2005 

 

Metuljček 

 

1 (9) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

9(-8) 

4 

 

2006 

 

skupaj 

 

2  odd. 

 

1 odd 

 

5 odd. 
 

2 odd. 
 

2  odd. 
 

6 odd. 
 

18   odd. 
 

334 

 

 

Št. otrok 

 

26 

 

12 

 

100 

 

28 

 

38 

 

130 

 

334 

 

dnevni    

 

217 

PO Čebelica  

10 

      

10 

 

poldnevni 

 

117 

CIUR 

Vpis v 

sept. 

     

344 

 

skupaj 

 

334 



 I. starost    - 54     

 II. starost -  280 otrok 

 Dobovec Metuljček 9 otrok – pod spodnjim normativom (- 8 otrok)  

 V ostalih skupinah je 16 otrok nad normativom ( upoštevana odredba občinskega sveta) 

 4 otroci s posebnimi potrebami – integrirani v redni skupini – 3 otroci v Cicibanu  *, 1 otrok v 

Pikapolonici. V mescu aprilu jeprejel odločbo še en otrok. 

 POVPREČNO ŠTEVILO otrok na oddelke. 

 1 - 3 je 13,5   

 3 – 6 je 21,5 brez Metuljčka in 20 če štejemo oddelk na Dobovcu 

 

 

Oddelki so bili oblikovani glede na starost otrok in v skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom Upoštevana 

je bila tudi Odredba občinskega sveta o povečanem številu otrok v skupini. Za največ dva otroka. Oblikovali 

smo: 

 10 homogenih oddelkov s številom otrok: od 1. do 3. leta (2 odd.) normativ je od 9 do 12 otrok,  od 

3. do 4. leta (2 odd.) normativ je od 12 do 17 otrok in od 4. do 6. leta (6 odd.), normativ je 19 do 22 

otrok. 

 6 heterogenih oddelkov  s številom otrok: od 1. do 3. leta je bil oblikovan 1 odd., normativ je od 8 

do 10 otrok, ter 5 odd. otrok v starosti 3 do 6 let z normativom od 14 do 19 otrok. 

 2 kombinirana oddelka, kjer so vključeni otroci 1. in 2. starostnega obdobja in je normativ od 10 

do 17 otrok.  

 

 V redne oddelke so bili usmerjenih 4 otroci s posebnimi potrebami ( od aprila dalje 5 otrok) – v 

program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo: 

 1 z blagim razvojnim zaostankom - cerebralna paraliza (3 ure strok. pomoči tedensko) 

 1 z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami (3 ure strok. pomoči tedensko) 

 2 z laţjo motnjo v govornem razvoju (2 uri strok. pomoči tedensko) 

V mesecu aprilu je dobil odločbo za dodatno strokovno pomoč še en otrok, ki je imel 3 ure strokovne pomoči 

za laţje govorne jezikovne motnje. 

             Dodatno strokovno pomoč so izvajale notranje in zunanje strokovne  delavke   

-    defektologinja Mateja Šviga 4 ure tedensko, od meseca maja pa še 2 uri tedensko 

- logopedinja Martina Zalokar 3 ure tedensko, od meseca maja pa še 1 uro tedensko 

- pedagoginja Cvetka Forte 3 ure tedensko 

 

Vodja strokovne skupine za pripravo, spremljanje in evalviranje individualiziranih programov je bila 

Cvetka Forte, svetovalna delavka. Pri srečanjih strokovnih skupin so aktivno sodelovali tudi starši otrok, 

s katerimi so se sestali najmanj 3x letno.  

 

V Vrtcu Trbovlje je bilo v  18 oddelkih je vključenih 334 otrok (IX. 2007) 

- v krajših oblikah – ISS in CIU je bilo 30 otrok, ki so bili vključeni v 1 skupino Cicibanovih igralnih 

uric in Igrajmo se skupaj ( vključeni  otroci so bili iz 1. in 2. starostnega obdobja). Oddelek je vodila 

Marija Vovk, v pomoč ji je bila Gordana Vranešič. Potekale so v enoti Pikapolonica. Ena skupina 

Igrajmo se skupaj  je bila v enoti Ciciban in jo je vodila vzgojiteljica Marjeta Hlastan, kasneje jo je 

zaradi bolniške odsotnosti nadomestila Irena Cestnik. Drugo skupino v enoti Barbara je vodila Marjanca 

Zupanek. 

- Vseh vključenih otrok v programe Vrtca Trbovlje je bilo 364. 

- v 1 oddelek v BT kjer je povprečno 10 hospitaliziranih otrok in ga je vodila vzgojiteljica Marija Vovk 

 

V mesecu februarju smo odprli nov oddelek za otroke v starosti od 1 do 2 leti. Vključili smo 12 otrok in 

tako smo imeli v 19 oddelkih 346 otrok.  

 

 

 Obogatitvene  in dodatne dejavnosti, kjer so sodelovali otroci 

 

 

 



Dejavnosti Število 

otrok   

 

Kakšne izkušnje, spoznanja so pridobili otroci - pomen zanje? 

Knjigoljub 86 Razvijanje in bogatenje besedišča, spodbujanje domišljije, knjiga kot vir informacij, 

spodbuda staršem, da berejo otrokom, pripovedovanje pred skupino, poslušanje  

drug drugega, veselje ob uspehu. 

 

Potujoči nahrbtnik 162 

 

Skrb za tujo lastnino, povezovanje vrtec – dom, bogatenje besednega zaklada, 

primerna otroška literatura, pozitiven odnos do knjig, pripovedujejo in se poslušajo. 

 

Sovica Pika 

vse skupine  

229 

 

Primeren odnos do knjig, širjenje okolja, spodbuda pri knjiţnem gradivu,uvajanje  

pravil vedenja, spodbujanje verbalne komunikacije, odnos do slikanic, sodelovanje 

s knjiţničarko, knjiţnica kot kulturni prostor, izposoja knjig na načrtovano temo,  

kako in kje poiščemo knjige. 

 

Lutkovni abonma 241 

 

Širjenje okolja, kulturno spremljanje predstav, čustvena sprostitev, aktivno  

poslušanje. 

 

Izposoja igrač 57 

 

Povezovanje s starši in seznanjanje z delom v vrtcu, izbira najljubše igrače v 

sklopu knjiţnega nahrbtnika, utrjevanje znanj, upoštevanje pravil, primerne in  

dobre igrače, ki jih nimajo doma, 

 

Cicivesela šola 131 Reševanje nalog iz različnih področij,utrjevanje in pridobivanje novih spoznanj ob 

prebiranju revij Cicido, Ciciban, širjenje znanja, otroci radi rešujejo naloge. 

 

Vadba v telovadnici  

Športni raj 

86 Motivacija in vsebine zelo dodelane, uporaba različnih športnih rekvizitov, 

 

Športne aktivnosti v 

sodelovanju z  

Zavodom 

 za šport                    

 

81  

Seznanjanje s kolektivnim športom nogometom, odbojko spretnosti z ţogo in  

plezanjem –individualnim športom – koordinacija telesa. 

Zlati sonček 

 

123 Kolesarjenje, plavanje, spretnosti z ţogo, veliko pozitivnih gibalnih znanj. Dobre 

izkušnje tudi pri privajanju na vodo v primernem bazenu v domu F. Salamon. 

 

Cicizbor 104 Sodelovanje, vztrajnost, koncentracija, urjenje posluha, pridobivanje pozitivne 

samopodobe, 

 

Cicihribci 64 

 

Stik z naravo, pridobivanje vztrajnosti, spoznavanje naravnega okolja, ţelja po 

raziskovanju, spoštljiv odnos do narave, skrb za zdravje. 

 

Šah 84 

 

Sodelovalno učenje,spoznavanje osnove šaha,koncentracija, zapomnitev,veselje. 

Medgeneracijska  

srečanja/ Dom 

upokojencev 

58 Srečevanje s starejšimi ljudmi, pogovarjanje; prenos izkušenj in pa občutek, da si 

nekomu polepšal dan. 

 

 

Drugo: 

 

 

 

Zbiranje zamaškov  

77 

23 

5 

26 

 

23 

ŢNNE –ţivljenje na nivoju enote: skupno petje, učenje plesa, igrice, muziciranje  

PI, CI 

Srečanja z Ido Virt – 4 x petje v zborčku - Ba 

Bralni črviček – ME 

Lutkovne igre za najmlajše – PI ; igranje vzgojiteljic            

Športni petki; razvijanje motoričnih spretnosti, krepitev organizma: BA 



za invalidski voziček 

v vseh enotah Vrtca 

Trbovlje 

 

 

EKO; odgovorno ravnanje v okolju, zbiranje zamaškov,skrb za zdravje: BA 

 

 
 V enotah Mojca in Barbara so nadaljevali s poglobljenimi EKO vsebinami, ki so si jih zastavili v eko 

načrtu in ga tudi dali v potrditev nacionalni koordinaciji. Na podlagi načrta in izvedbe sta obe enoti 

potrdili eko zastavo. Koordinatorica za eko vrtce v Sloveniji ga. Gordana Rems-Arzenšek, ki dela v enoti 

Mojca je skrbela tudi za koordinacijo med našima enotama. 

 Eko vsebine se prepletajo tudi v drugih vsebinah v vseh enotah. Ena izmed vsebin je povezana z 

ohranjanje narave, drevja in s tem povezano tudi zbiranje časopisnega papirja. Tako so v tem šolskem 

letu zbirali papir v vseh enotah, hišniki so ga odvaţali, kar pa je povzročilo večje organizacijske teţave. 

V naslednjem letu bomo še zbirali časopisni papir v kontejnerjih in ga ne bomo več sami odvaţali. 

 

Vrtec Kg zbranega p. € Sredstva namenili Ostanek sredstev 

€ 

Pikapolonica 7659 539 Predstava Mika 

Maka – N Maurer 

208 

Ciciban 6212 434 Fotoaparat, 

sladoled 

61 

Barbara 7365 508 Predstava Mika 

Maka, sladoled 

265 

Mojca 2430 155 Lutkovna predst. - 

Metuljček 1390 90 Plačilo avtobusa - 

SKUPAJ 25056 1.726   

 

 Otroci imajo moţnost spoznavati različna okolja, objekte, nove vsebine, ki jih sami doţivljajo oziroma 

doţivetja omogočijo drugim, zato so se udeleţili 

 

 

 

 
V dveh enotah so bili vključeni tudi učenci 1. razreda 9-letnih osnovnih šol; 44 otrok, 2 razreda in 2 

oddelka podaljšanega bivanja: 

 Osnovna šola Ivan Cankar  1. razred v enoti BARBARA in 1 oddelek podaljšanega bivanja 

 Osnovna šola Tončke Čeč 1. razred v enoti MOJCA in 1 oddelek podaljšanega bivanja 

      Devetletkarji so bili od 5
30 

do 7
45 

v jutranjem varstvu v enoti Mojca, kjer je delala Nataša Levičar. V 

mesecu februarju pa je Levičarjeva prevzela oddelek v enoti Ciciban, jutranje varstvo pa Hlastan Tea.  

Oddelki podaljšanega bivanja so potekali v obeh enotah do 15.
30

. V vrtcu je bila organizirana tudi 

prehrana – zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Ravno tako so imeli prehrano v vrtcu učenci 

podruţnične šole na Dobovcu.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otroci so se predstavili Otroke so razveselili  

 nastop Murenčkov v domu Franca 

Salamona   2 

 Igranje otrok otrokom  4 

 Snemanje za oddajo na Radio SLO – 

radijski Ringaraja – 2 sk. 

 Predstava za vrstnike in starše - 2 

 Revija pevskih zborov v Delavskem 

domu  PI,CI 

 Risanje risbic po obisku Kolesarček  

 Misli otrok na temo Kdo je smešen – 

Plavajoče gledališče 

 Podelitev priznanj Tonček Knjigoljub 5 

 Nastop ob 8. marcu Ba, CI  - Laffarge, 

Rudnik 

 Zaključno srečanje na nivoju enote 

Ciciban, kjer so se predstavili s 

pesmijo in plesom 

 Kratki nastopi ob posameznih obiskih, 

prejetju darila 

 Odprta vrata ob pustnem rajanju 

 2x mesečno otroci  ME nastopajo za 

otroke 1. in 2. razreda 

 

 Ţogica Nogica – Kranjski komedijanti – za vse 

otroke starejše od 4. leta dalje 

 Teden otroka – dnevne predstave s strani 

strokovnih  delavk  

 Polţ Vladimir – abonma  

 Peripetije čarovnice Hudibabe  

 Lunina vila – za vse otroke starejše od 4. leta 

dalje 

darilo DPM ob novem letu v Delavskem domu in  

Zmajček za otroke do 4 leta v enotah 

 Dedek Mraz v vseh skupinah  

 Novoletna  obdaritev TV in player – občina 

Trbovlje 

 Pipi in Melhijad – 3 

 Lutk. predstava Ringaraja – 2 

 Pustno rajanje – 7 

 Kolesarček aktivno v prometu  - prireditev za 

vse otroke  starejše od 4 let - sponzor Renault 

Nissan 

 Mizica pogrni se – 5 

 Vojaki na obisku v enoti Pikapolonica 

 Zajčkov zvonček – 4 

 Mali bober in odmev, lutke – 3 

 Zaključna prireditev Mika Maka – PI, BA – 

sredstva za predstavo od prodaje časopisnega 

papirja 

 V glasbeni šoli – 5 

 Izlet v Ţivalski vrt v Ljubljano, Zagreb  

 Obisk Kekčeve deţele –Ci, Ba, Pi 

 Pojemo in plešemo z Ido Virt 

 Pasavček 

 Ekološki projekt v parku – 4 

 Obisk gasilcev – 3 

 Obisk Sparky-a v enoti Barbara 

 Obisk policista, lovca ME 

 

                                                                                                                               

RAZPOREDITEV DELAVCEV 

 
Pri razporeditvi delavcev so bile upoštevane zakonske osnove, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih 

za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje v skladu s potrebami zavoda; 

- pogoji dela v enotah in v soglasju z ustanoviteljem: čas poslovanja enot in oddelkov, dislociranost 

- racionalna kombinacija nalog različnih področij dela za posamezne delavce po sistematizaciji delovnih 

mest  

- integrirani otroci s posebnimi potrebami v rednih oddelkih 

- drugačne oblike dela v krajših programih 

- v mreţi vrtcev pri Pedagoškem inštitutu za metodologijo programa Korak za korakom 

- interno usklajevanje pedagoške organiziranosti in svetovanja med področji delovnih procesov 

- drugi interni projekti enot in skupin v sodelovanju s starši, z devetletno osnovno šolo in z drugimi 

zunanjimi sodelavci. 

 



Nekatere programe, ki niso zajeti v predšolskih ali šolskih normativih, pa smo uresničevali s pomočjo 

delavcev preko javnih del in so financirani v deleţu iz republiškega in iz občinskega proračuna. 

 

 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH IN RAZPOREJENIH DELAVCEV 

 

S 1.9. 2007 je bilo v Vrtcu Trbovlje zaposlenih 61 delavcev in 3 delavci  s programa javnih del 

-     -1,47 delavca sta bila razporejena na dela in naloge za devetletno osnovno šolo  

- -1 delavka na daljši bolniški odsotnosti 

- -1 ( 2 delavki razporejeni 0,5 IPZ ) 

- -1,63 delavca – 2 pomočnici vzgojiteljice, knjigovodja in vzdrţevalec so razporejeni na čas krajši od 

polnega – na 4, 5, 6 ur 

- -1 delavka je bila razporejena na dela in naloge v bolnišničnem oddelku (sofinanciranje ministrstva in 

občin Trbovlje, Zagorje in Hrastnik  

- 0,71 trţna dejavnost – prehrana zaposlenih 

 

Skupaj je bilo za dejavnost vrtca dejansko razporejenih 54,19  delavcev  

 

V mesecu februarju smo zaradi odprtja novega oddelka prerazporedili našo pomočnico vzgojiteljice na dela 

in naloge vzgojiteljice, saj ima ustrezno izobrazbo. Tako smo za določen čas zaposlili dve pomočnici 

vzgojiteljice. 

 

Pri delavcih s programa javnih del je prišlo do menjave v mesecu maju, ko je delavki pretekla doba 1 leta. 

V mesecu februarju nas je zapustil delavec, ki je dobil redno zaposlitev, vendar pa na njegovo mesto 

nismo dobili nadomestnega delavca s programa javnih del. Ker ja ta delavec pomagal pri urejanju igrišč, 

smo imeli zlasti velike teţave pri spomladanski košnji, ko vzdrţevalca skorajda mesec dni nista mogla 

izvajati rednega vzdrţevanja. 

 

Teţave smo imeli tudi zaradi bolniške odsotnosti. Pozna se, da je v kolektivu zaposlenih kar 29% ljudi 

starih nad 50 let, pri 58% zaposlenih se njihova starost giba med 40 in 50 letom. V starosti med 30 in 40 

let je 9,7% zaposlenih in le 3,3% so mlajše delavke od 30 let.  

 

SODELOVANJE S  STARŠI 

 
Dobro povezovanje s starši raste v partnerski odnos, ki omogoča skladnejše delovanje in uresničevanje 

otrokove dobrobiti. Oblike sodelovanja so bile skupne, skupinske in individualne. Starši so bili vabljeni na 

neposredna srečanja, pogovore in izobraţevanja. Izbira in odločitev kje in kako  bodo sodelovali, je bila 

njihova. Od vsega planiranega na nivoju vrtca nam ni uspelo izpeljati obseţnejše ankete za starše, ki  jo 

bomo izvedli v naslednjem šolskem letu. 

 

Skupna in skupinska srečanja 

 

 roditeljski sestanek pred vstopom otroka v vrtec (junij) – ravnateljica, svetovalna delavka in v mlajših 

skupinah tudi vzgojiteljica 

 oddelčni roditeljski sestanki - trikrat letno  

 skupne prireditve, praznovanja, ustvarjalne delavnice otrok, staršev in delavcev, obiski, izleti, 

predstavitve, strokovna predavanja, pogovori s strokovnjaki  

 pisna sporočila o tekočem delu, o ţivljenju in igri, o programih, o dejavnostih in projektih v skupini, v 

enoti in zavodu, v kotičku za starše, v zloţenki enote, sporočila s pomočjo foto in video-dokumentacije, 

elektronskih medijev.  

 Dejavnost je predstavljena na spletni strani.  

 

Individualne oblike 

 

 Individualni pogovori oziroma svetovanje ob vpisu otroka v vrtec 

 prisotnost posameznih staršev ob otroku pri uvajanju v vrtec - po dogovoru z vzgojiteljico 



 individualni pogovori s strokovnimi delavci oddelka pred vstopom otroka v vrtec 

 izmenjava informacij ob vsakodnevnih srečanjih s strokovnimi delavci ob prihodu in odhodu otroka 

 mesečne pogovorne ure - dvakrat letno s starši vsakega otroka in po potrebi: strokovne delavke in starši 

so na prvem sestanku v oddelku termin uskladili 

 vključevanje staršev v učno-vzgojni proces po načrtu v skupini – v posameznih skupinah 

 izposoja strokovne in otroške literature – knjiţni nahrbtnik in didaktiko za uporabo doma – v 

posameznih skupinah 

 osebna sporočila na zloţenkah in zgibankah za posamezne programe, projekte, dejavnosti 

 nova moţnost: za nekatere starše je uporaba elektronskih medijev ţe del običajnega ţivljenja, zato nam 

pišejo, sporočajo ţelje, misli, potrebe, pripombe, pohvale; na naslove enot ali zavoda 

 informacije i in obrazci za vpis na prenovljeni spletni strani 

 letošnje leto so starši prvič prejeli  odločbe o sprejemu otrok v vrtec 

 starši otrok s posebnimi potrebami so sodelovali tudi s strokovno skupino, ki je individualno delal z 

otrokom  

SREČANJA S STARŠI 

 

mesec          Vsebine različno po skupinah % 

prisotnih 

Število GU 

September Informativni roditeljski sestanki 70 – 80% 192 

 

Oktober Predstavitev skupine in letni 

delovni načrt skupine 

  

23 

November Delavnica za starše:  

Izkustveno učenje v vrtcu 

Igrajmo se skupaj 

 

 

71% 

 

56 

December Prednovoletna delavnica za starše 

in otroke 

Izlet v Celje – Hermanov brlog, 

ogled okrašenega mesta 

Prihod dedka Mraza – lutkovna 

igra 

Popoldansko srečanje in rajanje z 

dedkom Mrazom na prostem 

 

90 - 100% 

 

 

 

15 

 

 

Januar Predavanje za starše: Skupna vloga 

druţine in vrtca 

50 staršev 

z vseh e. 

82 

 

Februar 

 

Gledališka predstava za vrstnike in 

starše 

 69 

Marec Srečanje otrok in staršev – 

spoznavanje likovnih tehnik 

Obisk babic in dedkov v vrtcu 

 41 

April V vseh enotah predstavitev 

dopoldanskih aktivnosti otrok: Dan 

v vrtcu, različne vsebine in naslovi 

Matematični izzivi 

Starši spoznajo uresničevanje 

našega celotnega projekta – enakost 

in različnost 

 36 

Maj Športno popoldne s starši 

Orientacijski pohod 

Aktivnosti na prostem – srečanje s 

starši 

Revija otroških zborov 

76% 

60% 

39 



Obisk na kmetiji 

Skupno srečanje : zabavne, 

raziskovalne in gibalne dejavnosti z 

ledeno-sladkim zaključkom 

Junij Prireditev ob zaključku bralne 

značke Tonček Knjigoljub v Domu 

svobode 

Zaključni izlet v ZOO v Zagreb 

Zaključno srečanje s Klovneso 

Miko Mako in gibalni kotički 

Zaključno srečanje na igrišču 

Zaključno zabavno srečanje – 

predstavitev plesa 

 

 

 

 

85-95% 

46 

 

5.1. SVET STARŠEV 

 
Predstavniki staršev iz vsake skupine se zdruţujejo v Svet staršev zavoda. Trije starši iz sveta staršev so 

predstavniki tudi v Svetu zavoda.. Člani so se sestali 2 krat v šolskem letu.  

 Na prvem sestanku, 11.10 2007, so člani prisluhnili poročilu za minulo šolsko leto in se seznanili z 

novim LDN Vrtca Trbovlje. Starši so ponovno izpostavili problem ograditve enote Pikapolonica, 

zanimalo jih je tudi kako bo z ograditvijo igrišča v Cicibanu. Tako kot minulo leto, je bilo tudi  

letošnje s strani predstavnika sveta staršev enote Metuljček postavljeno vprašanje kaj bo z enoto, ker 

se zavedajo majhnega števila vpisanih otrok. 

 2.4. 2008 je potekalo drugo srečanje, kjer so člani prisluhnili poslovnem poročilu za minulo leto, se 

seznanili z vpisom otrok in podali pisno oceno o delu ravnateljice.  

            Ker pa se poleti izteče mandat ravnateljici, so starši oblikovali mnenje prijavljeni     

            kandidatki, dosedanji ravnateljici. Svet staršev je izrekel pozitivno mnenje. 

 S terminom srečanj, kot  tudi z zapisnikom so bili vedno seznanjeni vsi  starši preko oglasnih desk. 

 Nikoli ni prišlo do srečanja na pobudo staršev ali predsednice, tako sem na srečanja vabila sama. 

 

 

 SODELOVANJE Z VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNIMI ZAVODI, ORGANIZACIJAMI, 

DRUŠTVI,  INSTITUCIJAMI 
 

1. Z Zdravstveno svetovalno sluţbo  

Svetovalna delavka Cvetka Forte je ob sredah redno sodelovala z zdravstvenim timom pri vključevanju 

otrok novincev, opozorjena je bila na zdravstvene in razvojne posebnosti  posameznih otrok. 

 

2. S Centrom za socialno delo  
Sodelovanje je redno, s CSD-ja so bili i v vrtec napoten trije otroci.  

 

3. Z Zobozdravstveno sluţbo 

Redni zdravstveni nadzor pri otrocih in svetovanje ob posebnostih, ustna higiena in preventiva je v 

letošnjem šolskem letu potekla v vseh enotah. 

 

4.   Z Zavodom za šport – povabljeni smo bili k sodelovanju starejših predšolskih otrok  v  

      različne oblike  skupinske vadbe – nogomet, odbojka, plezanje z njihovimi izvajalci. Tako  

      so otroci obiskovali športne aktivnosti v začetku le v telovadnici na Polaju, v pomladnih  

      mesecih pa tudi v Partizanu. Tako otroci, kot tudi vzgojiteljice so bili zelo zadovoljni, res  

      pa je, da je telovadnica na Polaju za otroke iz Pikapolonice in Barbare precej oddaljena.     

            

5.   Z drugimi društvi  
a. S Knjiţnico T. Seliškarja – ki spodbuja sodelovanje otrok v Tončku Knjigoljubu,  

b. z Dom Svobode in Zavodom za kulturo, z ZKD –organizirajo abonmajske predstave, ZPM 

in Planinsko zvezo,  



c. s TVD Partizanom - Športni raj, kamor odhajajo otroci na redno tedensko telovadbo v 

dopoldanskem času 

d. s Turističnim društvom – Turistična zveza Slovenije je pripravila tradicionalno tekmovanje v 

urejenosti krajev pod sloganom »Moja deţela – lepa in gostoljubna«. Minulo leto so uvedli 

novo kategorijo ocenjevanja vrtcev. Vsebina tekmovanja vrtcev je urejenost okolice vrtca, 

notranjih skupnih prostorov, otroških igrišč, zelenic in dostop do vrtca. Posebna pozornost je 

namenjena tudi varnosti otrok. Na našo pobudo je TD prijavilo enoto Barbara, ki je bila 

izbrana kot zelo dobro urejena na regionalni ravni in  mesecu decembru prejela priznanje. V 

mesecu juniju pa so si ponovno ogledali in ocenili enoto Barbara. 

e. Z Zasavskim muzejem Trbovlje, kjer so skupine vabljene na za njih primerne razstave. 

f. s Policijsko postajo, s hortikulturnim društvom, z Radiom Kum,  

g. z Domom upokojencev  F. Salamon Trbovlje smo letošnje leto sodelovali s posameznimi 

skupinami otrok in njihovimi skupinami satrostnikov. V spomladanskih mesecih pa so nam 

za ugodno ceno odstopili njihov bazen, kjer so se otroci privajali na vodo in osvajali prve 

veščine plavanja. 

h. s podjetji in zavodi je sodelovanje potekalo na različnih nivojih. 

 

MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM in DIJAKINJAM NA PRAKSI 

 
Letošnje šolsko leto sta bili na praksi dve dijakinji Srednje vzgojiteljske in gimnazije Ljubljana, ter Celja. 

Izobraţevanje odraslih pa je potekalo v Šolskem centru Zreče Slovenske Konjice. Pedagoška fakulteta 

Maribor je bila ena študentka in dijak Srednja gostinske šole Zagorje.  

 

Tri pomočnice, zaposlene za določen čas, so v tem letu opravile strokovni izpit. Pomočnici Marini Odlazek 

je bila mentorica Marinka Ţnidaršič, Doroteji Kos Marjanca Zupanek in Tei Hlastan Ida Golob. 

Pri vsaki praktikantki je ravnateljica opravila ogled treh nastopov in potem s praktikantko in mentorico 

vodila pogovor. Po pet nastopov je spremljala pri pomočnicah vzgojiteljice, ki so opravljale strokovni izpit. 

Ravno tako je po vsakem nastopu potekal pogovor s pomočnico in mentorico. Praktikantke pridobijo v vrtcu 

delno oceno za maturitetno spričevalo. 

 

Novost v tem šolskem letu pa je prostovoljno delo dijakinj srednje zdravstvene šole. Prihajale so v oddelke v 

dopoldanskem času v dogovoru z vzgojiteljico 

 

ORGANIZACIJA DELA V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC 

 
V času šolskih počitnic je bilo tudi v vrtcu zmanjšano število otrok, zato je bila organizacija dela prilagojena. 

Vse enote so poslovale v času šolskih počitnic,  v času poletnih le enota Pikapolonica.  

V juliju in avgustu smo skupine oblikovali glede na prijavljeno število otrok, ki pa se v poletnih mesecih 

močno zmanjša. Tako so lahko zaposleni v tem času izkoristili večino svojega rednega letnega dopusta. Po 

enotah so potekala tudi investicijska in vzdrţevalna dela. Vse pa so bile tudi generalno očiščene in 

pripravljene za novo šolsko leto. 

Deţurstvo v enoti Pikapolonica je bilo organizacijsko zahtevnejše, saj je delovalo šest oddelkov, večje 

število otrok je bilo v prvi starosti. Imeli smo tudi kadrovske teţave, ker je bilo kar nekaj delavk v bolniškem 

staleţu. Nadomestili smo jih s podaljševanje pogodb zaposlenim za določen čas in s študentko.  

 

Uspešno smo zaključili še eno šolsko leto. Je neke vrste prelomno leto, saj se ţe mnogo let v Trbovljah ni 

zgodilo, da bi med letom odprli oddelek, ter se pripravljali še na odprtje treh. Veseli smo da smo imeli 

prostorske pogoje za odprtje in pa da je razumevanje za potrebe staršev in otrok tudi v občini Trbovlje. Smo 

ţe v pričakovanju novega šolskega leta, prihoda nove generacije otrok. Z njimi pridejo novi starši, drugačne 

kulture, novi odnosi… 

Kot profesionalni pedagoški delavci in delavci v spremljevalnih procesih, se zavedamo odgovornosti, ki smo 

jo sprejeli s tem, ko smo se zaposlili v javni vzgojno izobraţevalni inštituciji – odgovornosti do otrok, 

njihovih staršev in do ustanoviteljice Vrtca Trbovlje, Občine Trbovlje. Prepričani smo, da delujemo v dobro 

vseh. 

 

                               Gordana Vranešič, ravnateljica 


