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1. UVOD 

  

Vrtec določi organizacijo in vsebino življenja ter dela z letnim delovnim načrtom (v nadaljevanju LDN), ki 

ga predpisuje Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005 in spremembe). Z LDN se določi organizacija in 

poslovni čas vrtca, programi vrtca, vzgoja in varstvo otrok v vzgojno-varstvenih družinah (če jih vrtec 

ima), razporeditev otrok v oddelke, delo strokovnih in drugih delavcev, sodelovanje s starši, sodelovanje 

z vzgojno-izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami, mentorstvo pripravnikom, aktivnosti 

za vključevanje vrtca v okolje, sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce za potrebe vzgoje in 

izobraževanja predšolskih otrok, program strokovnega izpopolnjevanja delavcev vrtca, program dela 

strokovnih organov vrtca ter kadrovske, materialne in druge pogoje za uresničitev vzgojnega procesa.  
 

Cilj načrtovanja LDN za posamezno šolsko leto je kakovostno izpolnjevanje poslanstva javnega zavoda na 

področju predšolske vzgoje, kakovostno izvajanje kurikula za predšolske otroke v okviru javne službe in 

načrtno ter dobro gospodarjenje z vsemi razpoložljivimi viri.  
 

Predlog LDN obravnava vzgojiteljski zbor vrtca in svet staršev. Ko si vrtec pridobi pisno soglasje 

ustanovitelja (k sestavinam, ki imajo finančne posledice za ustanovitelja), LDN obravnava in s sklepom 

sprejme svet zavoda. Po sprejetju postane temeljni dokument, na osnovi katerega poteka poslovno in 

strokovno delo v tekočem šolskem letu.  
 

V skladu z usmeritvami vrtca v LDN za tekoče šolsko leto vzgojiteljice oblikujejo še LDN enot vrtca in LDN 

oddelka, ki jih predstavijo staršem na prvih roditeljskih sestankih. Starši imajo možnost, da se aktivno 

vključujejo tako v pripravo vsebin v LDN kot tudi v izvedbene dejavnosti vrtca. 

 

2. PREDSTAVITEV VRTCA 

 

Naziv vrtca: Vrtec Tončke Čečeve  

Sedež vrtca: Mariborska cesta 43, 3000 Celje 

Telefon: + 386 3 425 70 30                                          

Fax: + 386 425 70 40 

Elektronski naslov: vrtec.toncke.ceceve@siol.net   

Davčna številka: SI74474146 

Matična številka vrtca: 5050863000 

Šifra dejavnosti: 85.100 

Zakoniti zastopnik vrtca: Irena Hren, ravnateljica 

 

Vrtec Tončke Čečeve Celje je eden izmed treh celjskih javnih vrtcev, ki deluje v Mestni občini Celje že od 

8. marca 1946, ko je bil ustanovljen kot mladinski dom Tončke Čečeve. V sedanji obliki pa je pričel z 

delovanjem 18. novembra 1997. Organiziran je kot javni vzgojno-izobraževalni zavod v skladu z Zakonom 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007 in spremembe), Zakonom o 

vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005 in spremembe) ter Odlokom o ustanovitvi javnih vrtcev MO Celje (Ur. l. RS, 

št. 75/1997 in spremembe). Vrtec izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999), ki je 

namenjen predšolskim otrokom od prvega do šestega leta starosti. Ustanovitelj je Mestna občina Celje.  

Vrtec deluje v petih enotah,  ki se nahajajo na naslednjih lokacijah: 

mailto:vrtec.toncke.ceceve@siol.net
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Preglednica številka 1: Enote Vrtca Tončke Čečeve 
 

Enota vrtca Naslov Telefonska številka 

Enota Gaberje Mariborska cesta 43a, Celje 03/425 70 30 

Enota Hudinja Ul. Frankolovskih žrtev 38, Celje 03/ 425 70 80 

Enota Center Kocenova ulica 10, Celje 03/ 428 25 80 

Enota Aljažev hrib Celestinova 1a, Celje 03/ 548 38 60 

Enota Ljubečna Kocbekova cesta 40a, Ljubečna 03/ 5461 13 16 

 

Dejavnost javnega vrtca pravno urejajo zakoni in podzakonski akti, ki jih sprejema parlament oziroma 

področna ministrstva. Na podlagi zakonodaje imamo v vrtcu oblikovane interne pravilnike in pisna 

navodila, ki jih sprejema ravnateljica. Pri pripravi internih pravilnikov, ki se nanašajo na pravice delavcev, 

sodeluje tudi sindikat vrtca. 
 

Pedagoško delo v javnem vrtcu temelji na naslednjih pomembnejših dokumentih: 

- Kurikulum za vrtce (Ministrstvo za šolstvo znanost in šport; Zavod RS za šolstvo, 1999), 

- Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

za otroke s posebnimi potrebami (2003), 

- Konvencija o otrokovih pravicah (1989), 

- Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu (Pedagoško društvo Vzgojiteljica, 2016). 

 

 

3. ORGANIZACIJA DELA 
 

Vrtec načrtuje organizacijo dela za vsako šolsko leto posebej. Podlaga za načrtovanje organizacije dela so 

zakonsko določeni normativi in standardi. Pri izvajanju programov in določanju poslovnega časa 

posameznih enot vrtca se upoštevajo tudi potrebe staršev.  

 

3.1 Programi glede na čas trajanja 

 

Programi glede na čas trajanja so v javnih vrtcih predpisani z Zakonom o vrtcih. Kakšen program bo vrtec 

izvajal, je odvisno od izbire in potreb staršev. Vrtec si te podatke pridobi pri vpisu otrok v vrtec za vsako 

šolsko leto posebej.  

 

Glede na potrebe staršev bomo v šolskem letu 2020/2021 v Vrtcu Tončke Čečeve izvajali naslednje 

programe: 

- dnevni 6 - 9 urni dopoldanski program, 

- dnevni 6 - 9 urni izmenični (dopoldansko-popoldanski) program. 

Znotraj 6 - 9 urnega programa bo potekal tudi program za vključene predšolske otroke s posebnimi 

potrebami s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Dnevni 6 - 9 urni dopoldanski program bo potekal na vseh enotah vrtca, dnevni 6 - 9 urni izmenični 

program pa v dveh oddelkih enote Gaberje »rumena hiša«.  
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3.2  Poslovni čas enot vrtca in organizacija dela 

Programu, ki ga izvaja vrtec, se prilagaja tudi poslovni čas posameznih enot vrtca. Poslovni čas vrtca traja 

od 10 do 15 ur dnevno (različno po enotah vrtca). Znotraj poslovnega časa lahko starši, v okviru cene 

programa, za svojega otroka koristijo največ 9 ur dnevne prisotnosti. V primeru, da zaradi službenih 

obveznosti potrebujejo daljšo prisotnost otroka v vrtcu, dodatno plačajo vsako nadaljnjo uro, po ceni, ki 

jo določi Svet zavoda. Po sklepu Sveta zavoda so plačila dodatnih ur oproščeni tisti starši, ki s potrdilom 

delodajalca dokažejo, da zaradi oddaljenosti delovnega mesta oz. delovnega časa ne morejo priti po 

otroka v okviru devetih ur. 
 

Preglednica številka 2: Program in poslovni čas enot vrtca 

 

Enota vrtca Čas trajanja programa Poslovni čas enote 

 

GABERJE 

Dnevni dopoldanski program 5.30 – 16.30 

Dnevni izmenični program 
5.30 – 16.30  dop. 

11.30 – 20.30 pop. 

HUDINJA Dnevni dopoldanski program 5.30 – 16.30 

CENTER Dnevni dopoldanski program 6.00 – 16.30 

       ALJAŽEV  HRIB Dnevni dopoldanski program        6.15 – 16.15 

       LJUBEČNA Dnevni dopoldanski program        5.45 – 16.30 

 

Poslovni čas in razporeditev delavcev v dnevih, ko se zmanjša število prisotnih otrok, organiziramo 

optimalno in racionalno. Potrebe staršev, glede poslovnega časa, pisno preverjamo večkrat letno (v 

začetku šolskega leta, pred vsemi prazniki, pred letnimi počitnicami in podobno).  

 

Zaposleni moramo večino letnega dopusta izkoristiti v mesecu juliju in avgustu, zato bomo v šolskem 

letu 2020/2021 med seboj združevali oddelke in v določenem delu šolskega leta zaprli nekatere enote 

vrtca. Takšna organizacija je mogoča tudi zato, ker se v tem času zniža število prisotnih otrok. 

 

Za optimalno in racionalno organizacijo poslovnega časa ima vrtec določena merila: 

- Vrtec je odprt vse dni v tednu, razen sobot, nedelj in praznikov. 

- Merilo za odpiralni in zapiralni čas enote je tisti čas, ko je že (še) prisotnih pet (5) otrok.  

- Merilo za to, da je enota odprta in posluje, je (združena) skupina devetnajstih (19) otrok. Če to 

število ni doseženo, se staršem, ki potrebujejo vrtec, v tem času ponudi nadomestna enota. 

Organizacija dela se narediti tako, da otroke v nadomestno enoto pospremi vsaj ena otrokom 

poznana strokovna delavka. Glede na izkušnje iz preteklih let, je v dnevih okoli praznikov (v 

primeru, ko je en delovni dan med dvema delom prostima dnevoma) v vrtcu prisotnih nizko število 

otrok (kljub temu, da so starši otroka vpisali, ko je vrtec pridobival podatke o prisotnosti v teh 

dneh), zato se v takšnem primeru organizira delo samo v dežurni enoti. 

- Merilo za vsakodnevno razdruževanje in ponovno združevanje otrok v oddelkih, je normativ za prvo 

(14 otrok) oz. drugo heterogeno starostno skupino (21 otrok). Število prisotnih otrok v oddelku v 

določenih delih dneva je tudi merilo za določanje delovnega časa zaposlenih. V tem šolskem letu 

bomo zaradi preprečevanja širjenja okužbe s COVID-19 oddelke razdruževali in združevali na način, 

da se bodo skupine otrok čim manj mešale med seboj. 
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Med poletnimi počitnicami bodo od 4 do 5 tednov (predvidoma v času od 19. 7. do 23. 8. 2020) zaprte 

enote Center, Ljubečna in Aljažev hrib. Zaprtost enot med poletnimi meseci se lahko spremeni, če se 

pojavijo nenačrtovana sanacijska dela oz. nepredvideni dogodki, zaradi katerih mora vrtec zapreti enoto, 

ki ni bila predvidena v LDN. V takšnem primeru se pravočasno obvesti starše in pripravi spremenjena 

organizacija dela, ki je prilagojena nastali situaciji.  

 

Organizacija dela v oddelkih 
 

Poslovni čas posameznih oddelkov prilagajamo številu prisotnih otrok v določenem času dneva. Glede na 

prihode in odhode otrok v/iz vrtca, smo za šolsko leto 2020/2021 predvideli, da so otroci združeni od 

5:30 do 6:30 ure v jutranjem času in od 15. do 16:30 ure v popoldanskem času. V vmesnem času so 

razporejeni po matičnih oddelkih. Združevanje in razdruževanje otrok prilagajamo tudi glede na njihovo 

dnevno prisotnost v vrtcu. V tem šolskem letu bomo združevanje in razdruževanje oddelkov prilagajali 

tudi priporočilom NIJZ za preprečevanje možnosti širitve okužb s COVID-19. Opisanih oblik dela se bomo  

posluževali le, če drugače ne bomo mogli zagotavljati ustrezne organizacije dela. 
 

Število prisotnih otrok v oddelku v določenih delih dneva je tudi merilo za določanje delovnega časa 

zaposlenih. Poslovni čas oddelka in delovni čas strokovnih delavk v oddelku je objavljen na oglasni deski 

pred vhodom v posamezno igralnico.  
 

Organizacija se lahko spremeni, če pride do bolniških oz. drugih odsotnosti strokovni delavcev. Do 

sprememb poslovnega časa in organizacije dela v posameznem oddelku prihaja tudi v času počitnic in 

dnevih okoli praznikov oz. zaradi drugih okoliščin.  

 

Preglednica številka 3: Dnevni red v oddelkih, ki poslujejo v dopoldanskem času 
 

Oddelki 1. starostnega obdobja Oddelki 2. starostnega obdobja 

 

Okvirni čas 

Dejavnosti v okviru izvedbenega 
kurikula 

 

Okvirni čas 

Dejavnosti v okviru izvedbenega 
kurikula 

5.30 – 7.00 
- Sprejemanje otrok (dežurna 

igralnica). 
- Igra in igralne dejavnosti. 

5.30 – 7.00 
- Sprejemanje otrok (dežurna 

igralnica). 
- Igra in igralne dejavnosti. 

7.00 – 7.45 
- Igra in igralne dejavnosti v matični    

igralnici. 
- Počitek po potrebi otrok. 

7.00 – 7.45 
- Igra in igralne dejavnosti v matični 

igralnici. 

7.45 – 8.30 
- Drseči zajtrk (ne prekinja igre vseh 

otrok). 
7.45 – 8.30 

- Drseči zajtrk (ne prekinja igre vseh 
otrok). 

8.30 – 9.30 

- Igra in usmerjene igralne dejavnosti 
v matični  igralnici in drugih 
prostorih vrtca. 

- Nega. 

8.30 – 10.00 
- Igra in usmerjene igralne  dejavnosti 

v matični igralnici in drugih prostorih 
vrtca. 

9.30 – 10.00 
- Sadna malica (ne prekinja igre vseh 

otrok). 10.00 - 10.30 
- Sadna malica (ne prekinja igre vseh 

otrok). 

10.00-11.30 
- Igra in igralne dejavnosti na prostem 

oz. v primeru slabega vremena v 
prostorih vrtca. 

10.30 –12.15 
- Igra in igralne dejavnosti na prostem 

oz. v primeru slabega vremena v 
prostorih vrtca. 

11.30 – 12.30 
- Nega. 
- Priprava na kosilo. 
- Kosilo. 

12.15 –13.30 
- Urejanje pred kosilom. 
- Kosilo.  
- Urejanje po kosilu. 



 

8 LDN Vrtca Tončke Čečeve za šolsko leto 2020/2021 

12.30 – 14.45 

- Urejanje po kosilu. 
- Počitek po potrebi otrok. 
- Umirjene igralne dejavnosti za 

bedeče otroke. 

13.15 – 14.45 

- Počitek po potrebi otrok. 
- Umirjena igra in igralne dejavnosti za 

bedeče otroke v vrtcu, v toplih dneh 
pa tudi na prostem. 

14.45 – 16.30 

 

- Nega. 
- Umirjena igra. 
- Sadni prigrizek. 
- Oddajanje otrok staršem v matični 

oz. dežurni igralnici. 

14.45 – 16.30 

 

- Umirjena igra in  igralne dejavnosti. 
- Sadni prigrizek. 
- Oddajanje otrok staršem v matični 

oz. dežurni igralnici. 

 

 

Preglednica številka 4: Dnevni red v izmeničnih oddelkih v popoldanskem času 
 

Oddelki 1. starostnega obdobja Oddelki 2. starostnega obdobja 

 

Okvirni čas 

Dejavnosti v okviru 

izvedbenega kurikula 

 

Okvirni čas 

Dejavnosti v okviru 

izvedbenega kurikula 

11.30 – 12.30 
- Sprejemanje otrok. 
- Igra in usmerjene igralne dejavnosti. 

11.30- 12.00 
- Sprejemanje otrok (dežurna 

igralnica). 
- Igra in usmerjene igralne dejavnosti. 

12.30-13.15 
- Nega (po potrebi). 
- Priprava na kosilo. 
- Kosilo. 

12.30-13.15 
- Urejanje pred kosilom. 
- Kosilo. 

13.15-15.00 

- Urejanje po kosilu. 
- Počitek po potrebi otrok. 
- Umirjena igra in usmerjene igralne 

dejavnosti za bedeče otroke. 

13.15-15.00 

- Urejanje po kosilu. 
- Počitek po potrebi otrok. 
- Umirjena igra in usmerjene igralne 

dejavnosti za bedeče otroke v 
igralnici in skupnem prostoru. 

15.00 – 16.15 

- Nega. 
- Igra in igralne dejavnosti na prostem 

oz. v primeru slabega vremena v 
prostorih vrtca. 

15.00 – 16.15 
- Igra in igralne dejavnosti na prostem 

oz. v primeru slabega vremena v 
prostorih vrtca. 

16.15 – 16.45 
- Sadna malica (ne prekinja igre vseh 

otrok). 
16.15 – 16.45 

- Sadna malica (ne prekinja igre vseh 
otrok). 

16.45 – 18.00 
- Igra in usmerjene igralne dejavnosti 

v igralnici, v toplejših dneh tudi na 
prostem. 

16.30 – 18.15 
- Igra in igralne dejavnosti v igralnici, v 

toplejših dneh tudi na prostem. 

18.00 – 18.45 
- Nega. 
- Večerja (ne prekinja igre vseh otrok). 

18.15 – 18.45 - Večerja (ne prekinja igre vseh otrok). 

18.45 – 20.30 

 

- Igra in usmerjene igralne dejavnosti 
v igralnici, v toplejših dneh tudi na 
prostem. 

- Nega (po potrebi). 
- Oddajanje otrok staršem v matični 

oz. dežurni igralnici. 

18.45 – 20.30 

 

- Igra in usmerjene igralne dejavnosti 
v igralnici, v toplejših dneh tudi na 
prostem. 

- Oddajanje otrok staršem v matični 
oz. dežurni igralnici. 

 

3.2.1  Posebnosti enot  

 

Pod okrilje Vrtca Tončke Čečeve spada pet enot, ki so razpršene na daljših razdaljah. Na vseh enotah 

vrtca poteka javno veljavni dnevni program. Vsaka enota ima tudi svoje posebnosti, ki so vezane na 

specifiko okolja in objekta, kjer se le-ta nahaja, kar je povezano z  organizacijo dela znotraj enote. 
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Posebnosti enote Gaberje: 

- Gaberje je centralna enota, kjer ima sedež vodstvo vrtca, finančno-administrativna služba, 

svetovalna delavka in organizatorka prehrane. 

- Deluje v dveh objektih, ki ju imenujemo vila in »rumena hiša«. Vila ima v pritličju in prvem 

nadstropju prostor za šest oddelkov. V »rumeni hiši« so oddelki v pritličju in v mansardnem delu, 

kjer so prostorski pogoji za osem oddelkov otrok prvega in drugega starostnega obdobja. 

- V prvem nadstropju vile ima pisarno ravnateljica vrtca, v drugem pa se nahajajo prostori finančno-

administrativne službe, svetovalne delavke in pomočnice ravnateljice. K enoti Gaberje spada tudi 

stavba, v kateri se nahaja centralni arhiv vrtca ter stavba z dvema garažama za službena vozila in s 

skladiščem za rekvizite, namenjene za igro otrok na prostem. 

- Enota Gaberje je edina enota, v kateri se, na nivoju MOC, izvaja dnevni - izmenični 6 do 9 urni 

program, zato posluje 15 ur. 

- Stavba, ki jo imenujemo vila, nima dvigala, zato ima zahtevnejšo organizacijo dela (kovčki s hrano se 

v 1. nadstropje prenašajo ročno, mlajši otroci potrebujejo več pomoči pri odhajanju na prosto itd.). 

- V 1. nadstropju rumene hiše se v poletnih mesecih vrši hlajenje prostorov s pomočjo klimatskih 

naprav, ki so nameščene v predprostorih igralnic. 

- Na enoti se nahaja centralna kuhinja, iz katere se razvažajo obroki hrane na ostale enote vrtca. 

- Ob obeh stavbah sta veliki otroški igrišči, ki sta opremljeni z igrali in razdeljeni na igrišče za otroke 

prvega in otroke drugega starostnega obdobja.  

 

Posebnosti enote Hudinja: 

- Enota leži med bloki v mestni četrti Hudinja. 

- V novozgrajenem objektu je prostora za devet oddelkov otrok. Poleg svetlih in prostornih igralnic se 

na enoti nahaja velik večnamenski prostor in gledališka soba. Večnamenski prostor je namenjen 

izvajanju gibalnih dejavnosti. Vrtec ga koristi tudi za izvajanje vzgojiteljskih zborov in drugih 

prireditev ter dogodkov, na katerih je prisotno večje število oseb. Gledališka soba pa je namenjena 

izvajanju različnih lutkovnih predstav za otroke in starše. 

- Na enoti se nahaja centralna pralnica vrtca in razdelilna kuhinja, v kateri se pripravljata zajtrk in 

malica, kosilo pa se dostavlja iz centralne kuhinje. 

- Enota ima vzpostavljen klimatski sistem za ohlajevanje prostorov v poletnih mesecih. 

- Ob enoti se nahaja veliko otroško igrišče z naravno senco. Enota je v celoti ograjena z ograjo. 

- Na enoti ima sedež vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč. 

 

Posebnosti enote Center: 

- Enota se nahaja v mestnem jedru, kjer je staršem nekoliko oteženo parkiranje. 

- MOC omogoča tistim, ki imajo otroke vpisane v enoto Center, krajše brezplačno parkiranje v 

neposredni bližini vrtca za čas, ko otroke pripeljejo in ko jih pridejo iskat. Krajše brezplačno 

parkiranje lahko koristijo starši le s posebno dovolilnico, ki jo dobijo v vrtcu. 

- Vhodi na enoto so z mestne ulice, ki predstavlja cono za pešce. Enota ni v celoti zavarovana z 

ograjo. 

- Na enoti je razdelilna kuhinja, v kateri se pripravljajo zajtrki in malice, kosila za otroke in malice za 

zaposlene pa se dostavljajo iz centralne kuhinje vrtca. 

- V 1. nadstropju stavbe se v poletnih mesecih vrši hlajenje prostorov s pomočjo klimatskih naprav, ki 

so nameščene v predprostorih igralnic. 
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- Enota ima ob stavbi manjše igrišče (z večino betonskih površin in umetno senco), ki je namenjeno le 

otrokom prvega starostnega obdobja. Kombinirani oddelki in oddelki drugega starostnega obdobja 

koristijo javno igrišče, ki se nahaja na savinjskem nabrežju. Strokovna delavka vsak dan, pred 

prihodom otrok na igrišče, odstrani smeti, nevarne odpadke ter preveri igrala. V primeru okvar na 

igralih se obvesti MOC, ki je vzdrževalec javnega igrišča.  

- Zaradi oddaljenosti igrišča od vrtca, se morajo otroci med potjo vključevati tudi v mestni promet. 

Na svoji poti prečkajo enosmerno glavno cesto, kjer je omejitev hitrosti 30 km/h. Strokovni delavci 

poskrbijo za varno prečkanje ceste po predpisih. 

- Enota v obdobju od sredine meseca julija do sredine avgusta praviloma ne obratuje (natančni 

časovni termin se določi po predhodnem preverjanju potreb staršev za čas, ko je na enoti 

zmanjšano število prijavljenih otrok). Starši, ki v tem času za otroka potrebujejo prosto mesto v 

vrtcu, ga lahko pripeljejo na enoto Gaberje. 

 

Posebnosti enote Ljubečna: 

- Prostori enote Ljubečna se nahajajo v 1. nadstropju objekta OŠ Ljubečna. 

- Enota ima prostor za štiri oddelke otrok, velik skupni prostor in pokrito teraso za otroke prvega 

starostnega obdobja.  

- V enoti ni razdelilne kuhinje, zato se vse, kar je potrebno za izvajanje prehranjevanja, dostavlja iz 

centralne kuhinje vrtca (dvakrat dnevno). Dostava se v prostore vrtca vrši s pomočjo dvigala, ki se 

nahaja na šolski strani stavbe. 

- Za igro na prostem imajo otroci na razpolago igrala na delu igrišča, ki ga za igro uporabljajo tudi 

učenci prve triade OŠ Ljubečna. Otroci lahko za igro koristijo tudi druge dele šolskega igrišča v času, 

ko se za učence OŠ ne izvaja športna vzgoja. 

- Otroci z enote Ljubečna lahko občasno koristijo tudi šolsko knjižnico in telovadnico - po 

predhodnem dogovoru s šolo. 

- V stavbi se v poletnih mesecih vrši hlajenje prostorov s pomočjo klimatskih naprav, ki so nameščene 

v predprostorih igralnic. 

- Enota v obdobju od sredine meseca julija do sredine avgusta praviloma ne obratuje 

- (natančni časovni termin se določi po predhodnem preverjanju potreb staršev za čas, ko je na enoti 

zmanjšano število prijavljenih otrok). Starši, ki v tem času za otroka potrebujejo prosto mesto v 

vrtcu, ga lahko pripeljejo na enoto Hudinja. 

 

Posebnosti enote Aljažev hrib: 

- Enota, ki ima prostora za tri oddelke otrok, se nahaja v primestnem okolju v neposredni bližini 

mestnega jedra.  

- Ob stavbi je otroško igrišče (s travnatimi površinami), ki je zaščiteno z ograjo. 

- Na enoti se nahaja razdelilna kuhinja, v kateri se hrana, ki se dostavlja iz centralne kuhinje, samo 

razdeljuje. 

- Enota v obdobju od sredine meseca julija do sredine avgusta praviloma ne obratuje (natančni 

časovni termin se določi po predhodnem preverjanju potreb staršev za čas, ko je na enoti 

zmanjšano število prijavljenih otrok). Starši, ki v tem času za otroka potrebujejo prosto mesto v 

vrtcu, ga lahko pripeljejo na enoto Gaberje. 

 

 

 



 

11 LDN Vrtca Tončke Čečeve za šolsko leto 2020/2021 

3.3 Oddelki in število otrok  

 

Vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi vrtec v soglasju z občino ustanoviteljico. 

Oddelki se oblikujejo pred začetkom tekočega šolskega leta za celo šolsko leto. Pri oblikovanju oddelkov 

se šteje, da sodijo v oddelek drugega starostnega obdobja otroci, ki bodo do konca koledarskega leta 

dopolnili najmanj tri leta starosti.  
 

Pri določanju števila otrok v oddelku se upošteva tudi igralna površina na otroka, ki je določena v 

Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 

73/00 in spremembe). 
 

Vrtec je na osnovi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. št. 

27/14 in spremembe) in glede na število vpisanih otrok, starih varovancev in novincev, ki s septembrom 

2020 izpolnjujejo pogoje za vstop v vrtec v skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005 in 

spremembe), oblikoval oddelke za šolsko leto 2020/2021. Sprejete otroke smo razporedili v 34 

oddelkov, ki se nahajajo v petih enotah vrtca. V večino oddelkov imamo vključeno število otrok po 

fleksibilnem normativu (državni normativ, plus dva otroka po sklepu MOC). V osmih oddelkih smo pri  

številu vključenih otrok upoštevali le državni normativ. 

 

Preglednica številka 5: Razporeditev oddelkov po enotah in število vključenih otrok  

Enota vrtca Vrsta oddelka Normativ 
oddelka 

Število 
vključenih otrok 

Prosta 
mesta 

Ljubečna 

Homogeni odd. 1. st. obdobja 14 14 0 

Homogeni odd. 2. st. obdobja 24 22 2 

Homogeni odd. 2. st. obdobja 24 24 0 

Homogeni odd. 2. st. obdobja 24 24 0 

Skupaj 4 oddelki 86 84 2 

 

Enota vrtca Vrsta oddelka Normativ 
oddelka 

Število vključenih 
otrok 

Prosta mesta 

Aljažev hrib 

Homogeni odd. 1. st. obdobja 14 12 2 

Kombinirani oddelek 19 19 0 

Heterogeni odd. 2. st. obdobja 21 21 0 

Skupaj 3 oddelki 54 52 2 

 

Enota vrtca Vrsta oddelka Normativ 
oddelka 

Število 
vključenih otrok 

Prosta mesta 

Center 
 

Homogeni odd. 1. st. obdobja 14 14 0 

Kombinirani oddelek 17 15 2 

Heterogeni odd. 2. st. obdobja 19 18 1 

Heterogeni odd. 2. st. obdobja 21 21 0 

Heterogeni odd. 2. st. obdobja 19 18 1 

Skupaj 5 oddelkov 90 86 4 

Opomba V oddelkih, ki so označeni s sivo barvo, se upošteva le državni normativ (brez plus dva 
otroka po sklepu MOC), zaradi manjše kvadrature igralnic. 

 

Enota vrtca Vrsta oddelka Normativ 
oddelka 

Število 
vključenih otrok 

Prosta mesta 

Hudinja 
 
 
 

Homogeni odd. 1. st. obdobja  14 14 0 

Homogeni odd. 1. st. obdobja 14 14 0 

Homogeni odd. 1. st. obdobja 14 14 0 

Kombinirani oddelek 17* 17* 0 

Homogeni odd. 2. st. obdobja 24 23 1 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141116
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Homogeni odd. 2. st. obdobja 24 24 0 

Homogeni odd. 2. st. obdobja 24 22 2 

Homogeni odd. 2. st. obdobja 24 24 0 

Homogeni odd. 2. st. obdobja 24 24 0 

Skupaj 9 oddelkov 179 176 3 

 
Opomba 

* V oddelek je vključen otrok s PP, ki ima z odločbo o usmeritvi določen znižan normativ 
vključenih otrok v oddelek. 

 

 
Enota vrtca 

 
Vrsta oddelka 

Normativ 
oddelka 

 

Število vključenih 
otrok 

Prosta 
mesta 

Gaberje - VILA 
 
 
 

Homogeni odd. 1. st. obdobja 14 11 3 

Kombinirani oddelek 19 18 1 

Homogeni odd. 2. st. obdobja 22 21 1 

Heterogeni odd. 2. st. obdobja 19 19 0 

Heterogeni odd. 2. st. obdobja 21 20 1 

Homogeni odd. 2. st. obdobja 22 21 1 

Gaberje - RH 

Homogeni odd. 1. st. obdobja 14 12 2 

Homogeni odd. 1. st. obdobja 14 12 2 

Homogeni odd. 1. st. obdobja 14 13 1 

Kombinirani oddelek 17 16 1 

Kombinirani oddelek 17 17 0 

Homogeni odd. 1. st. obdobja – 
izmenični 

14 11 3 

Heterogeni odd. 2. st. obdobja - 
izmenični 

21 21 0 

Skupaj VILA in 
RH 

13 oddelkov 228 212 16 

Opomba: V oddelkih, ki so označeni s sivo barvo, se upošteva le državni normativ (brez plus dva otroka po 
sklepu MOC), zaradi manjše kvadrature igralnic. 

     

     SKUPAJ 
Vrtec 

Tončke Čečeve 

 
34 oddelkov, v katere lahko sprejmemo   637 
otrok 

610 27 

 

V mesecu septembru 2020 smo lahko sprejeli v vrtec vse otroke, katere so starši vpisali v času javnega 

vpisa in izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za vključitev ter nekaj otrok, ki so bili vpisani po rednem 

roku vpisa in izpolnjujejo starostni pogoj za vključitev na nastala prosta mesta v oddelkih. Na prosta 

mesta, ki jih ima vrtec v posameznih oddelkih in na novo nastala prosta mesta, bomo sproti vključevali 

otroke iz čakalnega seznama ter otroke, ki se bodo v vrtec vpisali med letom. V vrtcu razpolagamo še s 

tremi prostimi igralnicami, v katerih lahko v soglasju z MOC odpremo nove oddelke tudi med šolskim 

letom. 

 

 

4. VIZIJA IN POSLANSTVO VRTCA 
 

Osnovno poslanstvo vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja 

družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

Dejavnost javnega vrtca je zasnovana na načelih in ciljih Kurikula za vrtce, na podlagi katerega se izvaja 

predšolska vzgoja v javnih vrtcih. Je tudi strokovna podlaga za izvedbo dejavnosti v različnih, časovno 

omejenih programih. 
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Uspešnost vrtca se meri predvsem s tem, kako zadovoljni so s storitvami vrtca njegovi uporabniki: otroci 

in starši. V vrtcu si bomo prizadevali za ohranjanje dosežene kakovosti ter nadgrajevali delo na tistih 

ravneh, kjer je potrebno še kaj izboljšati oz. spremeniti zaradi vzrokov, ki jih prinaša čas in drugi 

globalizacijski vplivi.  

Naša prizadevanja se odražajo tudi v viziji vrtca, ki se glasi: 

 

 

»Smo vrtec odprtih src, dlani in oči, bivališče igre in učenja, 

medsebojnega zaupanja in skupne uspešnosti.« 

 

 

Vizija vrtca temelji na prizadevanju vseh zaposlenih, da: 

- kot javna vzgojno-izobraževalna institucija zadovoljujemo potrebe otrok in staršev,  

- zagotavljamo socialno klimo, v kateri se vsak otrok počuti varno in sprejeto, 

- otrokom zagotavljamo ustrezne pogoje ter podporo za razvoj in aktivno učenje, glede na zmožnosti  

  vsakega posameznega otroka na gibalnem, spoznavnem, govornem, socialnem in čustvenem   

  področju, 

- v strokovno delo vnašamo sodobne znanstvene poglede na učenje in razvoj predšolskih otrok, 

- gradimo dobre partnerske odnose s starši ter s svojim odgovornim in strokovnim pristopom k 

  delu vzpostavljamo zaupanje staršev in otrok. 
 

Naše poslanstvo, vizijo in vrednote bomo povezovali z vzpostavljanjem dobre organizacijske klime, 

gradili na vzpostavljanju sodelovalne kulture med vsemi zaposlenimi in starši, dajali poudarek 

pridobivanju novih strokovnih znanj in s pomočjo procesov samoevalvacije težili k nenehnim izboljšavam 

na vseh področjih dela v vrtcu.  

 

5. PREDNOSTNI CILJI IN NALOGE 

 

Delovanje javnega vrtca temelji na osnovnih ciljih, ki so zapisani v Zakonu o vrtcih. Poleg osnovnih ciljev 

v vrtcu načrtujemo dolgoročne razvojne cilje s pomočjo katerih si prizadevamo za dvigovanje kakovosti 

dela na strukturni, posredni in procesni ravni. 

 

Dolgoročni razvojni cilji vrtca so: 

- v vzgojno-izobraževalno delo  vključevati vsebine, s pomočjo katerih bodo otroci pridobivali znanje 

in veščine s področja državljanske vzgoje, medgeneracijskega sodelovanja, etike in sobivanja z 

drugačnimi, 

- spodbujati otrokova močna področja ter jih učiti prevzemati odgovornost za dejanja in skrbi za 

lastno zdravje, 

- pri otrocih in zaposlenih spodbujati ustvarjalnost, 

- pri otrocih in zaposlenih spodbujati zavest o nujnosti odgovornega ravnanja z naravnimi viri (odnos 

do okolja), 
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- spodbujati slovensko kulturno zavest in spoznavati druge kulture ter jih učiti socialnih veščin, 

potrebnih za kvalitetno sobivanje v kulturno raznolikem okolju,  

- spodbujati in razvijati različne oblike pismenosti (matematična, digitalna, itd.), 

- pri otrocih spodbujati kritično in ustvarjalno mišljenje ter samoiniciativnost (miselni izzivi za otroke, 

didaktični pogovori, participacija otrok pri izbiri vsebin, generalizacija pridobljenega znanja). 

 

Na podlagi dolgoročnih ciljev si v vrtcu postavimo operativne cilje, ki jih uresničujemo v posameznem 

šolskem letu. Izhodišča za načrtovanje prednostnih ciljev so ugotovitve, do katerih pridemo zaposleni v 

procesih samoevalvacije in na podlagi rezultatov ankete, ki smo jo izvedli med starši v preteklem 

šolskem letu.  

 

V šolskem letu 2020/2021 bomo nadaljevali z aktivnostmi, s katerimi bomo uresničevali prednostno 

zastavljene cilje, ki smo si jih zadali že  v preteklem šolskem letu, in sicer: 
 

1. cilj: Nadgraditi komunikacijo in interakcije v vzgojno-izobraževalnem procesu: 

- spremljali in evalvirali bomo komunikacijske procese na vseh ravneh delovanja vrtca, 

- nadgrajevali bomo komunikacijske procese in pretok informacij med zaposlenimi /starši v 

elektronski obliki, 

- spodbujali  bomo socialne veščine pri otrocih in zaposlenih za vzpostavljanje kakovostnih interakcij, 

- prizadevali si bomo za kakovosten prenos informacij staršem (o otroku, o dejavnostih v oddelku, 

itd.), 

- učili se bomo zaznati in regulirati vedenje ter komunikacijo v konfliktnih situacijah. 

 

 Nosilci nalog: vsi zaposleni, zunanji sodelavec. 

 

2. cilj: Spremljati in razvijati jezikovne zmožnosti otrok: 

- poglobljeno bomo spremljali zmožnosti otrok na govornem področju razvoja, 

- evalvirali bomo pridobljene ugotovitve in načrtovali dejavnosti za razvoj vsakega posameznega 

otroka na govornem področju, 

- pridobivali bomo strokovno znanje za spodbujanje govornega razvoja otrok, 

- spodbujali bomo aktivno vlogo otrok v procesih načrtovanja dejavnosti in spremljanju dosežkov, 

- na oglasnih deskah za starše bomo načrtno dajali poudarek predstavitvi dejavnosti in napredka 

otrok na govornem področju, 

- otroke bomo spodbujali k izražanju občutij in izkušenj, tako v verbalnih kot tudi v drugih oblikah 

izražanja. 

 

Nosilci nalog: strokovni delavci, vodstveni delavci. 

 

3. cilj: Spremljati in spodbujati gibalne sposobnosti otrok v povezavi z drugimi področji dejavnosti: 

- analizirali bomo gibalne spretnosti otrok ter spodbujali gibalni razvoj, 

- omogočali jim bomo pridobivanje različnih gibalnih izkušenj in reševanje gibalnih izzivov, 

- gibalne dejavnosti bomo prilagajali različnim potrebam in interesom otrok, 

- spodbujali bomo zdrav življenjski slog pri otrocih in zaposlenih s pomočjo gibanja, 

- beležili bomo primere dejavnosti za spodbujanje gibalnih spretnosti v povezavi z drugimi področji 

dejavnosti. 
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     Nosilci nalog: strokovni delavci, vodstveni delavci. 

 

4. cilj: Izvajati aktivnosti za zagotavljanje varnega in zdravega okolja: 

- prizadevali si bomo za upoštevanje ukrepov za preprečevanje možnosti širitve okužb ter za varčno 

uporabo razpoložljivih virov pri vseh delovnih postopkih, 

- spremljali in evalvirali bomo delovne postopke ter vnašali izboljšave, 

- spodbujali in organizirali bomo medsebojno pomoč pri delu na in med enotami vrtca, 

- spodbujali bomo aktivnosti za varovanje zdravja na delovnem mestu. 

           

     Nosilci nalog: vsi zaposleni. 

 

 

6. IZVEDBENI KURIKUL VRTCA 

 

6.1 Izvedbeni kurikul vrtca in oddelkov 

 

Izvedbeni kurikul vrtca načrtujemo na podlagi državnega dokumenta Kurikulum za vrtce (1999). 

Dokument od javnega vrtca zahteva, da deluje po določenih načelih, ki jih morajo strokovni delavci v 

vrtcu spoznavati, sprejemati, razumeti in uresničevati v neposrednem vzgojnem procesu.  
 

Vzgojno-izobraževalno delo zajema igro in usmerjene igralne dejavnosti, skozi katere se prepletajo 

elementi dnevne rutine v skladu z načeli kurikula. Dejavnosti potekajo v igralnici in v drugih prostorih 

vrtca (skupni prostori, knjižnica, kabineti, itd.), na igriščih vrtca ter na organiziranih sprehodih in izletih. 

Časovni obseg posameznih dejavnosti znotraj dnevnega reda v oddelkih, ki ga načrtujejo vzgojiteljice v 

okviru dnevne skice, se spreminja. Odvisen je od vrste dejavnosti, ki potekajo znotraj izvedbenega 

kurikula oddelka, od starosti otrok, prilagaja se tudi letnemu času in vremenu. 
 

Zastavljeni cilji izvedbenega kurikula vrtca so usklajeni s prizadevanji strokovnih delavcev, da otrokom 

omogočajo izbiro med dejavnosti, participacijo ter kreiranjem idej in zamisli na otrokom lastne načine.  

 

V izvedbenem kurikulu iščemo učinkovito ujemanje med razvojnimi potrebami otrok in cilji posameznih 

področij dejavnosti (jezik, gibanje, matematika, narava, družba in umetnost) ter učenjem otrok, ki 

temelji na neposredni aktivnosti s predmeti, notranji motivaciji in pridobivanju socialnih izkušenj v 

območju otrokovega bližnjega razvoja.  

 

V tem šolskem letu bomo izvedbeni kurikul prilagajali smernicam NIJZ za preprečevanje možnosti širitve 

okužb s COVID-19. V skladu z epidemiološko sliko bomo izbirali vsebine in oblike sodelovanj ter 

dejavnosti, ki jih bomo dejansko izvedli pri vzgojno-izobraževalnem delu. 
 

Okvirni cilji, približni časovni okvir in važnejše vsebine izvedbenega kurikula našega vrtca, so prikazani v 

spodnji tabeli. 

 

 

 

 



 

16 LDN Vrtca Tončke Čečeve za šolsko leto 2020/2021 

Preglednica številka 6: Izvedbeni kurikul Vrtca Tončke Čečeve  

Časovni 
okvir 

Osnovni cilji kurikula Važnejše  dejavnosti v izvedbenem kurikulu   

(vsaka tema je prilagojena razvojnim možnostim otrok) 

 
sep. 
 

Otrok doživlja vrtec kot 
okolje enakih možnosti za 
vključevanje v dejavnosti, 
spoznavanja sebe in drugih. 
 

Otrok se uči odnosov in 
komunikacije ter socialnih 
pravil v skupini.  
 

Razvija si jezikovne 
zmožnosti artikulacije in 
komunikacije. 
 

Skozi gibalne in druge 
dejavnosti spoznava okolje 
in njegovo namembnost: 
prostore vrtca, igrišča in 
okolice vrtca. Doživlja 
ugodje v gibanju. 

- Uvajanje novincev: otrok se vključi v socialno skupino. 
- Igre za medsebojno spoznavanje ali povezovanje v skupini. 
- Učenje komunikacije: naslavljanja, prošnje, zahvale, pozdravljanja, 

pogovarjanja in poslušanja. 
- Učenje higienskih in kulturnih opravil (umivanja rok, uporabe wc-ja, 

brisanje nosu, pravila primernega  obnašanja pri prehranjevanju, 
samostojnost obuvanja in oblačenja.  

- Učenje pravil igre in gibanja na igralih na igrišču. 
- Učenje medsebojne pozornosti, naklonjenosti v simbolni igri. 
- Učenje medsebojne pomoči pri dnevni rutini. 
- Petje, poslušanje zvokov in glasbe, risanje in slikanje (preverjanje, kaj 

otroci že znajo). 
- Zapisovanje miselnih vzorcev. 
 

okt. 
Doživljanje in spoznavanje 
jesenske narave v okolici 
vrtca  ter raznih snovi. 
 

Spodbujanje različnih 
pristopov pri spoznavanju 
narave. 
 

Doživljanje matematike kot 
prijetne izkušnje. 
 

Razvijanje estetskega 
zaznavanja. 
 

Poslušanje, razumevanje in 
doživljanje jezika. 

- Organizirane igre in igralne dejavnosti z naravnimi materiali. 
- Zbiranje in raziskovanje  jesenskih naravnih materialov. 
- Opazovanje in raziskovanje jesenskih pojavov.  
- Razne matematične igre: dodajanje in odvzemanje, oblikovanje vrste, 

kroga, štetje, oblikovanje množic, vključevanje simbolov, razvrščanje 
po lastnostih … 

- Vključevanje v jesenske delavnice za otroke: naravni jesenski materiali. 
- Jesenski igralni dan s pokušanjem jesenskih dobrot. 
- Dejavnosti s področja umetnost (slikanje, glasba) na temo jeseni. 
- Poslušanje in učenje poezije na jesensko tematiko. 
- IKT dejavnosti. 
- Zapisovanje miselnih vzorcev. 
- Podoživljanje jesenskih doživetij s petjem, plesom in likovnimi 

dejavnostmi. 

nov. Omogočanje otrokom, da 
spoznavajo svoje gibalne 
sposobnosti. 
 

Doživljanje in spoznavanje 
literarnih del. 
 

Spodbujanje jezikovne in 
predpisne ustvarjalnosti ter 
simbolov pisnega jezika. 
 

Spoznavanje dramske in AV 
umetnosti ter ustvarjanje. 

- Hoja in tek ter elementarne gibalne igre na prostem. 
- Lutkovna predstava (obogatitveni program). 
- Ponavljanje in širjenje otrokove izreke (verbalizacija). 
- Pripovedovanje in branje pravljic, zgodb ter poezije. 
- Dramska igra (od posnemanja do iger z vlogami). 
- Besedno, glasbeno, plesno in likovno ustvarjanje (po literarnih 

vsebinah). 
- Ponavljajoče se dejavnosti v vrtčevski knjižnici. 
- AV dejavnosti za spodbujanje poimenovanja, oblikovanja zgodb in 

drugega besednega ustvarjanja. 
- Simbolne dejavnosti: igra in igralne dejavnosti zapisovanja, miselnih 

vzorcev, dejavnosti s črkami. 
- Likovno ustvarjanje na temo pravljičnih junakov. 

dec. Razvijanje gibalnih 
spretnosti roke in 
koordinacije. 
 

Zavedanje obstoja različnih 
jezikov in doživljanje 
statusa slovenskega jezika 
kot državnega jezika. 
 

Spoznavanje umetnostnih 

- Praznične delavnice za otroke. 
- Praznična pekarna: žemlje, suhi keksi. 
- Dejavnosti s področja jezika: poslušanje poezije, kratkega branja v 

različnih jezikih, poslušanje državne himne. 
- Spoznavanje značilnosti Slovenije.  
- Miklavževanje. 
- Ljudske pesmi in otroške ljudske deklamacije.  
- Pisno sporočanje želja z voščilnico. 
- Učenje družabnosti: praznična čajanka za otroke in starše. 
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zvrsti: ljudska in obrtna 
umetnost. 
 

Spoznavanje medkulturnih 
in drugih razlik. 
 

- Poslušanje božične instrumentalne klasične glasbe.  
- Predstava za otroke: lutkovna igra (obogatitvena dejavnost). 
- Obdarovanje. 

jan Spoznavanje časa. 
 

Doživljanje matematike v 
vsakdanjem življenju. 
 

Razvijanje matematičnega 
mišljenja in izražanja. 
 

Doživljanje in spoznavanje 
zimske narave. 

- Igralne dejavnosti s koledarji, števili. 
- Gibalne igre na prostem s poudarkom na matematiki: prvi- zadnji, 

štetje, vstavljanje, dodaj -odvzemi, velikostni odnosi. 
- Matematične igre in dejavnosti: struktura, barve, oblike . . . 
- Eksperimentiranje v kotičku za fizikalne igre (zvoki, čas, gibanje 

predmetov, merjenje, tehtanje, …). 
- Uvajanje v tabelo in grafikon.  
- Zimske športne dejavnosti na igrišču: sankanje, dričanje z lopatko, hoja 

po snegu. 
- Zimski pohod/izlet (obogatitvene dejavnosti). 
- Podoživljanje zime v likovni, besedni in plesni umetnosti. 

feb. Uživanje v plesni umetnosti. 
 

Uživanje v glasbeni 
umetnosti. 
 

Razvijanje estetskega 
zaznavanja in umetniške 
predstavljivosti. 
 

Razvijanje izražanja in 
komuniciranja z 
umetnostjo. 

- Učenje igranja z ritmičnimi in melodičnimi instrumenti. 
- Poslušanje raznih zvrsti glasbe (instrumentalne, vokalne) in petje. 
- Galerijska razstava v vrtcu: reprodukcije likovnih umetnikov. 
- Obiskovanje umetniško vrednih znamenitosti v bližini vrtca  (kipi, 

skulpture, spomeniki, reliefi, freske …). 
- Sodelovanje s starši – umetniki pri vzgojnem delu.  
- Instrumentalni koncert v izvedbi vzgojiteljic. 
- Otroci otrokom: otroški nastopi s plesnega ali glasbenega področja. 
- Nastop pevskega zborčka za otroke. 
- Likovno, glasbeno in plesno ustvarjanje. 
- Lutkovna predstava (obogatitvena dejavnost). 

mar. Spoznavanje svojega  telesa 
in življenjskega cikla.  
 

Pridobivanje zaupanja v telo 
in gibalne sposobnosti, 
usvajanje osnovnih gibalnih 
konceptov. 
 

Spoznavanje tehničnih 
predmetov in razvijanje 
tehnične ustvarjalnosti. 
Oblikovanje osnovnih 
življenjskih navad  in 
spoznavanje razlik med 
navadami naše in drugih 
kultur. 
 

Spoznavanje medkulturnih 
razlik in razvijanje 
občutljivosti za etično 
dimenzijo različnosti. 
Preseganje stereotipnosti 
glede moških in ženskih 
vlog v (naši) družbi. 
 

- Gibalne igre in igre s prsti.  
- Plazenje, plezanje, hoja po stopnicah, hoja, tek, skoki. 
- Simbolne igre v kotičkih za igro vlog na temo družinskega življenja z 

aktivno vlogo vzgojiteljev.  
- Spoznavanje poklicev  (brez delitve na spol) v sodobni družbi. 
- Simbolne igre različnih poklicev (brez delitve na spol) s poudarkom na 

uporabi tehničnih predmetov (simbolnih in pravih) in tehnični 
ustvarjalnosti. 

- Informiranje o življenjskem ciklu človeka: od spočetja do smrti 
(dojenček, otrok, odrasli v zreli dobi in starostnik). 

- Vključevanje staršev  in starih staršev v vzgojno delo: obisk mamice z 
dojenčkom, noseče mame, očeta, babice, dedka . . . 

- Seznanjanje z drugimi ljudstvi (Azija, Afrika, J. Amerika): preko 
ilustracij, posnetega DVD, pogovorov, glasbe, plesa, miselnega vzorca, 
sodelovanja staršev ali znanca pri predstavitvi druge kulture. 

- Uporaba IKT tehnologije. 

apr. 
 

Razvijanje matematičnega 
mišljenja in spretnosti. 
 

Razvijanje naklonjenega, 
spoštljivega in odgovornega 
odnosa do žive in nežive 
narave. 
 

- Igre izštevanja, štetja. 
- Raziskovalne naravoslovne igre v naravnem okolju vrtca. 
- Eksperimentalni kotički narave v oddelku. 
- Opazovanje in spremljanje rasti in razvoja rastlin in živali. 
- Naravoslovne dejavnosti na prostem (greda). 
- Naravoslovni miselni vzorci, tabele. 
- Sprehodi v naravo (kjer je to mogoče) in varovanje narave.  
- Pogovor ob fotografijah iz narave (povečave, tudi na  projektorju). 
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Razvijanje jezikovnih 
zmožnosti  (besedila, 
besednjak) v zvezi s 
pomladnim  naravoslovjem.  

- Lutkovna predstava (obogatitvena dejavnost). 

maj Razvijanje neverbalnih 
komunikacijskih spretnosti. 
 

Pridobivanje izkušenj z 
mediji in vzgoja za kritično 
uporabo javnih medijev. 
 

Razvijanje spretnosti na 
področju tehnologije. 
 

Možnost seznanjanja z 
raznimi kulturami in 
tradicijami.  
 

Spoznavanje, da se ljudje in 
okolje, družba in kultura v 
času spreminjajo. 
 

Razvijanje ustvarjalnosti in 
umetniških sposobnosti. 

- Dejavnosti z odpadnim časopisom, papirjem.  
- AV zgodba (lahko izmišljena). 
- Simbolne igre: TV oddaja, novinar na obisku,  karaoke … 
- Igralno eksperimentiranje: snemanje s kamero, na magnetofonski 

trak, fotografiranje – kaj od celote smo ujeli v zapis, na fotografijo, v  
kamero? Spreminjanje (brisanje). 

- Zbiranje novic v vrtcu: kaj je res in kaj ni res. 
- Tiskanje besed s črkami, oblikovanje iz časopisnih izrezkov. 
- Igre s črkami in besedami, oblikovanje in pisni zapis sporočila. 
- Didaktične igre na računalniku. 
- Umetniške dejavnosti: dopolnjevanje, simboliziranje,  grafična risba, 

uporaba časopisa …s poudarkom na okolju vrtca in mesta Celja. 
- Obisk kulturne inštitucije (obogatitveni program). 

 

junij 
 
 

Spoznavanje varnega načina 
življenja. 
 

Spoznavanje zdravega 
načina življenja. 
 

Vzgoja za samostojno skrb 
zase in za pomoč drugim.  

- Učenje o zdravi prehrani in pitju vode. 
- Dejavnosti zdravstvene vzgoje: učenje varovanja pred škodljivimi vplivi 

sonca; učenje za samopomoč, učenje za varno odzivanje v nevarnosti. 
- Spoznavanje poklicev, ki varujejo ljudi in premoženje (policisti, gasilci, 

varnostniki, hišniki), in njihovih dejavnosti ter nujnih telefonskih 
številk. 

- Igralne dejavnosti na temo promet. 
- Zaključni izlet z avtobusom (obogatitvena dejavnost). 
- Obisk v bližnji  OŠ (z otroki, ki odhajajo v šolo). 

 

 
julij in 
avgust 

Počitniški program 
Razvijanje osnovnih prvin 
športnih zvrsti. 
 

Doživljanje literarnih 
vsebin: pravljice na 
tematiko odnosov, poletja 
in dogodivščin, poezija. 
 

Razvijanje simbolne igre in 
simbolnega jezika. 
 

Spoznavanje pomena 
sodelovanja  ter 
spoštovanja in upoštevanja 
različnosti. 
Ustvarjanje iz naravnih 
poletnih materialov. 

- Gibalne igre, npr: Igre brez meja. Športno prvenstvo… 
- Spoznavanje drugačnih naravnih  in družbenih okolij: ob morju, v 

planinah, na kmetih, v poletnem mestu … 
- Simbolne domišljijske igre: taborjenje, potovanje z avtom, avtobusom, 

vlakom, na ladji ali letalu, … 
- Igralna dejavnost ob zemljevidu: Kam iz Celja? 
- Branje in drugo AV spremljanje drugih kultur.  
- Jezikovne dejavnosti; uganke, basni, pesmi, pravljice. 
- Likovne dejavnosti s poletno tematiko. 
- Igre s snovmi in naravnimi materiali: voda, mivka, školjke,  prod, storži, 

listi ... 
- Ustvarjanje iz nestrukturiranega materiala. 

 

 

Vzgojiteljica v sodelovanju s pomočnico vzgojiteljice vzpostavi ob začetku šolskega leta osebno mapo za 

vsakega otroka. V njej se zbira različno gradivo (izdelki, zapisi o izjavah otrok, fotografije otrok pri 

dejavnosti, itd.), s katerim strokovni delavki dokumentirata aktivnosti in razvojni napredek posameznega 

otroka. Zbrano gradivo nam služi tudi za delo v tandemu (posvetovanje med vzgojiteljico in pomočnico 
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vzgojiteljice v oddelku) ter za posvetovanje s pooblaščenimi strokovnjaki v primeru težav v otrokovem 

razvoju. Otrokovi izdelki iz mape in fotografije otroka pri dejavnosti se lahko razstavljajo samo z 

dovoljenjem staršev (soglasje, ki ga dajo starši).  
 

Letni delovni načrt oddelka, vzgojno-izobraževalne teme, dnevne skice, analize vzgojno-izobraževalnih 

tem, listi za beleženje otrokovega razvojnega napredka, vse to, poleg dnevnika z imenikom, predstavlja 

strokovno dokumentacijo, ki jo vodijo vzgojiteljice v našem vrtcu in jim je v pomoč pri načrtovanju 

izvedbenega kurikula oddelka. Strokovne delavke lahko določene zapise vodijo tudi v elektronski obliki, 

ki morajo biti dostopni v primeru pregleda dokumentacije. V tem šolskem letu smo v vrtcu uvedli 

elektronsko beleženje prisotnosti otrok in opravljenega pedagoškega dela v obliki e-dnevnika.  

 

 

6.1.1 Dnevno rutinske dejavnosti 

 

Dnevno rutinske dejavnosti so tiste dejavnosti, ki se v vrtcu pojavljajo vsak dan v nekem časovnem 

zaporedju. V vrtcu se trudimo, da so te dejavnosti prilagojene potrebam otrok ter dopuščajo 

fleksibilnost in individualnost v času, prostoru in pri vzpostavljanju socialnih stikov. V tem šolskem letu je 

nekoliko omejena možnost otrok, da bi samostojno opravljali določena dnevno rutinska opravila, ker to 

ne dopuščajo smernice NIJZ za preprečevanje možnosti širitve okužb.  

 

Prehrana 

V okviru cene za dnevni 6 do 9 urni program pripadajo otrokom trije obroki hrane (zajtrk, malica, kosilo). 

Sestava jedilnikov za vse tri obroke hrane je narejena v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V jedilnike vnašamo ekološko in lokalno pridelano hrano.  

Poleg treh obrokov hrane, vrtec nudi otrokom še prigrizek v času po 15. uri, ki je sestavljen iz 

pekovskega peciva in sezonskega sadja. Otrokom je v jedilnih kotičkih skozi cel dan na voljo tudi napitek 

(nesladkan čaj in voda).  
 

Pri izvedbi obrokov je otrokom omogočeno, da si, glede na svoje razvojne sposobnosti, sami postrežejo 

ponujeno hrano ter, da prehranjevanje poteka brez hitenja in nepotrebnega čakanja. Sproti spremljamo 

ješčost otrok in spodbujamo kulturno prehranjevanje. Zagotavljamo tudi zdravniško predpisano dietno 

prehrano za otroke in zaposlene. 
 

Zunanji nadzor nad ustreznostjo obrokov in nad zagotavljanjem higienskih standardov v kuhinji za vrtec 

izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.  

 

Zobozdravstvena preventiva 

V izvedbeni kurikul oddelkov vzgojiteljice vključujejo tudi dejavnosti, s katerimi pri otrocih spodbujajo 

skrb za higieno zob. V mlajših oddelkih otroke spodbujajo k spiranju zob po prehranjevanju. V starejših 

oddelki pa je zobozdravstvena preventiva povezana z učenjem pravilnega umivanja zob. Vrtec pri tej 

nalogi sodeluje tudi z zobozdravstveno ambulanto. Otroke v vrtcu večkrat letno obiščejo zobne 

asistentke ter otroke učijo pravilne tehnike umivanja zob. 

 

Zdravstveno-higienski režim 

Skrb za lastno zdravje in varnost je ena od vsebin, ki jo vnašamo v izvedbeni kurikul vrtca. Otroke učimo, 

kako lahko poskrbijo za svoje zdravje s pravilno prehrano in gibanjem ter se varujejo pred nesrečami in 

poškodbami. Zgled jim dajemo z lastnim ravnanjem pri delu. Posebno pozornost bomo namenili skrbi za 
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pravilno umivanje rok in osebno urejenost. Spodbujali bomo samostojnost otrok pri dnevno rutinskih 

opravilih.  

Zaposleni bomo skrbeli za zagotavljanje visokega higienskega standarda pripomočkov za igro in bivalnih 

prostorov, varnega okolja za igro in učenje otrok ter delovnih pogojev za zaposlene. 

Starše in zaposlene bomo sproti pisno seznanjali o aktualnih dogodkih (pojav nalezljivih bolezni, uši, itd.) 

in možnih preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni. 

 

 

6.1.2 Obogatitvene dejavnosti v izvedbenem kurikulu 

 

Obogatitvene dejavnosti predstavljajo obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela in so sestavni del 

izvedbenega kurikula vrtca ter potekajo skozi celotno šolsko leto. Skladne so s cilji in načeli Kurikula za 

vrtce (1999). Izvajamo jih občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca in interesa 

otrok. Izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti in v času otrokovega 

bivanja v vrtcu. Pri izvedbi tistih dejavnosti, ki jih vrtec ne more opraviti sam (avtobusni prevozi otrok, 

obisk kulturnih institucij, razvijanje fotografij, izvedba plavalnega tečaja, itd.), sodelujemo z zunanjimi 

sodelavci (ob stalni prisotnosti strokovnih delavcev vrtca).  

 

Dejavnosti so namenjene otrokom v vseh starostnih obdobjih in se v posameznem oddelku izvajajo,  če 

se s tem strinja večina prisotnih staršev na prvem roditeljskem sestanku. Odločitev staršev se kot sklep 

zapiše v dnevnik oddelka in velja za oddelek v celoti. S sprejetim sklepom postanejo obogatitvene 

dejavnosti sestavni del izvedbenega kurikula oddelka. Vsebina in obseg obogatitvenih dejavnosti se 

prilagajata razvojnim sposobnostim otrok.  

 

Za organizacijo in izvedbo plavalnih tečajev v bazenu je odgovorna Športna zveza Celje (ŠZC). Stroške 

plavalnega tečaja delno pokrijejo starši otrok, vključenih v plavalni tečaj, s posebno položnico, ki jo izda 

ŠZC, delno pa so sofinancirani s strani MOC. 

Stroški, ki nastanejo pri izvajanju obogatitvenih dejavnosti so delno vključeni v ceno programa, delno pa 

se pokrivajo iz sredstev, zbranih v sklad vrtca. Iz sklada vrtca se pokrivajo stroški za avtobusne prevoze, 

stroški za nakup individualnih božično-novoletnih daril, vstopnice eksternih lutkovnih predstav in stroški 

za razvijanje fotografij. 

 

Preglednica številka 7: Obogatitvene dejavnosti vrtca 

 

Oblika obogatitvene 
dejavnosti 

Odgovorni za 
organizacijo in izvedbo 

Okvirni rok izvedbe Vključenost 

Predstave za otroke 

 

pom. ravnateljice / 
lutkovna skupina 
vzgojiteljic  

november 2020 
Izvedba po posameznih 
oddelkih otrok 

pom. ravnateljice / 
lutkovna skupina 
vzgojiteljic  

februar 2021 
Izvedba po posameznih 
oddelkih otrok 

pom. ravnateljice / 
lutkovna skupina 
vzgojiteljic  

april 2021 
Izvedba po posameznih 
oddelkih otrok 

Zunanji izvajalec december 2020, če Vsi oddelki 2. st. obd. in 
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bo dopuščala 
epidemiološka slika 

kombinirani odd. 

Delavnice za otroke 
vzgojiteljice / pom. 
vzgojiteljic po oddelkih 

skozi celotno šolsko 
leto 

otroci iz odd. 1. in 2. st. 
obd.  ter kombiniranih 
oddelkov (razen otrok v 
odd. 1 - 2 leta starosti) 

Spomladanski izlet z 
avtobusom  

pom. ravnateljice / 
vzgojiteljice 

maj – junij 2021, če 
bodo dopuščale 
razmere 

otroci iz oddelkov 2. st. 
obdobja in kombinirani 
oddelki 

Obisk kulturne inštitucije  
pom. ravnateljice / 
vzgojiteljice 

februar 2021, če 
bodo dopuščale 
razmere 

starejši otroci iz 
oddelkov 2. st. obd.   
(4 - 6 , 5 - 6 let) 

Plavalni tečaj 
ŠZC / pom. ravnateljice / 
vzgojiteljice 

po razporedu ŠZC 
otroci pred vstopom v 
šolo (5 - 6 let) 

Individualna darila ravnateljica december 2020 vsi otroci 

Foto album 
pom. ravnateljice / 
vzgojiteljice 

ob koncu šolskega 
leta 

vsi otroci 

 

Delavnice so sestavni del obogatitvenih dejavnosti in se programsko vključujejo v izvedbeni kurikul vrtca. 
Vsebine delavnic in zahtevnost dejavnosti so prilagojene razvojnim sposobnostim otrok. Delavnice se 
izvajajo skozi celotno šolsko leto od novembra do konca maja po oblikovanem urniku. Ena oblika 
delavnice se v 1. starostnem obdobju izvaja toliko časa, da se pri dejavnostih zvrstijo vsi otroci. V tem 
šolskem letu bodo delavnice izvajale strokovne delavke znotraj posameznega oddelka, da se med seboj 
ne bodo mešali otroci iz različnih skupin. 
 
 

Glavno vodilo pri izbiri lokacije za izlete je zagotavljanje ustrezne varnosti otrok in spodbudno učno 
okolje. 
 

Otroci dobijo v času okoli božično-novoletnih praznikov tudi osebno darilo v vrednosti cca. 4,00 EUR, ki 
ga odnesejo domov.  
 

Predstave za otroke se izbirajo glede na vsebino in primernost za predšolske otroke. Predstave, ki jih 
pripravljajo strokovne delavke vrtca so primerne za vse starosti otrok in jih na ogled ponudimo trikrat 
letno vsem otrokom, vključenim v vrtec. Predstava zunanjih izvajalcev je namenjena otrokom iz 
kombiniranih oddelkov ter oddelkov 2. starostnega obdobja in se po navadi izvede v mesecu decembru. 
V tem šolskem letu bo predstava z zunanjim ponudnikom izvedena le, če bo to dopuščala epidemiološka 
slika. 
 
Obisk kulturne inštitucije v Celju izvedemo enkrat letno. Takrat izkoristimo tudi priložnost za ogled 
mestnega jedra. Katero inštitucijo obiščemo, je odvisno od vsebine, ki jo ponujajo za ogled.  
 
Strokovno svetovanje in nadzor nad izvedbo obogatitvenih dejavnosti izvaja pomočnica ravnateljice. 
 
 
6.1.3 Projekti v izvedbenem kurikulu 

 
Projekti, ki potekajo v vrtcu so tisti, ki so zastavljeni na državni ravni ali pa jih v vrtcu oblikujemo sami v 
sodelovanju z okoliškimi inštitucijami na lokalni ravni.  
 
Strokovne delavke vključujejo vsebine projektov v izvedbeni kurikul oddelka in jih vsebinsko vežejo na 
vzgojno-izobraževalno temo, ki poteka v oddelku. V oddelku se izvajajo skozi celotno šolsko leto ali pa le 
v določenem časovnem obdobju, glede na presojo vzgojiteljice, ki vodi projekt. Vzgojiteljice, ki izvajajo 
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projekte, napišejo vsebinski program in zaključno poročilo o izvedbi, ki ga oddajo koordinatorki 
projektov Zvezdani Šljivar.  
 
Vrtec je bil izbran tudi za sodelovanje v projektu Bralna pismenost in razvoj Slovenščine – OBJEM, 
katerega nosilec je ZRSŠ in v okviru katerega bo v sodelovanju z drugimi inštitucijami izvajal naloge kot 
implementacijski zavod. Vodja projektnega tima je Darinka Belak. 

 
Preglednica številka 8: Seznam predvidenih projektov v šolskem letu 2020/21 

 

Naslov projekta in namen Inštitucije, ki 
sodelujejo v projektu 

 
Znamenitost mojega kraja 

S projektom želimo podrobneje spoznati okolico vrtca, znamenitosti v tem 

okolju in se seznaniti z njihovo namembnostjo. Z vnašanjem zanimivih vsebin 

bomo pri otrocih vzbujali zanimanje za širšo okolico in spoznavanje okolja, v 

katerem se nahaja posamezna enota našega vrtca. Pri tem bomo pri otrocih 

podajali poudarek na samem opazovanju, zaznavanju, primerjanju in 

beleženju njihovih opažanj skozi različne miselne vzorce. Otrokom bomo 

vzbujali veselje pri samem raziskovanju in jih pri tem opozarjali na prednosti in 

slabosti ter kritičnega vrednotenja do različnih okolij.  

Vrtec v sodelovanju z 
okoljem 

 
Varno v vrtec in šolo 

S projektom želimo otroke seznaniti z varnim vedenjem v prometu, saj se 

večina enot našega vrtca nahaja v strnjenih naseljih, v katerih se občasno tudi 

sami vključimo v promet kot pešci ali uporabniki avtobusnega prevoza. Pri tem 

bomo tudi, če bo to mogoče, sodelovali s širšim okoljem. Tako bomo v 

dejavnosti ozaveščanja varnosti v prometu povabili policista, ki nam bo 

predstavil varne oblike vključevanja v promet, nas opozoril na nevarnosti v 

njem in nas spremljal na poti v park. Pri tem bodo otroci imeli možnost 

spoznati tudi poklic policista. V projekt bomo vključili tudi starše, ki bodo z 

lastnim vzgledom učili otroke o pomenu pripenjanja z varnostnim pasom, saj 

je red vedno pas imet pripet.  

Vrtec v sodelovanju z 
Društvom za 
trajnostni razvoj-
Sobivanje 

 
Z gibanjem skrbim za svojo varnost in zdravje 

Gibanje otroku  omogoča raziskovanje, spoznavanje in vsakodnevno 

dojemanje okolja v katerem biva in se igra. Prav zato je gibalno področje zelo 

pomembno za otrokov razvoj. Namen projekta je skrb za njihovo lastno 

zdravje in varnost skozi različne gibalne dejavnosti, ob katerih bodo  otroci 

spoznavali lastno telo, svoje gibalne zmožnosti in nadgradnjo teh, zaznavali 

ugodje skozi gibalne aktivnosti in krepili svojo samozavest. V okviru projekta 

bomo otroke spodbujali k reševanju gibalno – miselnih izzivov v različnih 

okoljih, pri tem pa jih bomo seznanjali z osnovnimi načeli osebne higiene, 

športnega obnašanja in ozaveščanja lastne varnosti in varnosti drugih. Ob tem 

se bomo trudili, da bodo otroci začutili gibanje kot vir ugodja in vsakdanji 

Vrtec v sodelovanju z 
okoljem 
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način življenja.  

 
Varno s soncem 

Otrokom želimo približati pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem 

sončnih žarkov in jim privzgojiti samozaščitna ravnanja, kot so: uporaba 

zaščitnih sredstev (kapa, očala, kreme …), uporaba pravila sence in izogibanje 

bivanju na prostem v opoldanskih urah v poletnih mesecih. 

Vrtec v sodelovanju z  
NIJZ 

 
Varujmo svoje okolje 

Okolje je velik učitelj tistim, ki znajo dobro opazovati in prisluhniti.  Namen 

projekta je prav v tem, da otroke naučimo dobro opazovati in prisluhniti 

spremembam okolja. Pri tem želimo ozavestiti skrb za okolje že z majhnimi 

koraki in navadami, s  katerimi bomo ohranjali kakovost našega življenja in 

zdravja. S tem bo naš poudarek na učenju ozaveščenosti, kako lahko sami 

prispevamo k manjši onesnaženosti okolja in poskrbimo tudi za lastno zdravje. 

Skozi zanimive dejavnosti bomo vnašali različne načine, med katerimi bodo 

tudi npr. kako lahko iz določenih odpadkov ustvarimo koristne predmete in jih 

uporabimo v nove namene, kjer bo do izraza prišla tudi otrokova 

ustvarjalnost. Če bo mogoče pa bomo k sodelovanju povabili tudi zunanje 

sodelavce (npr. podjetje SIMBIO, kakšnega starša, ki se ukvarja z ekologijo, 

itd.)  

Vrtec v sodelovanju z 
okoljem 

 
Bralček 

Projekt Bralček je namenjen razvijanju otrokove bralne pismenosti in bralne 

kulture v predšolskem okolju, ki jo bomo razvijali z različnimi vsebinami s 

področja jezika. Pri teh dejavnostih bo poudarek na poslušanju leposlovnih in 

neleposlovnih besedil, na razumevanju besedil in na »branju« otrok ob 

ilustracijah, fotografijah in simbolih… V same dejavnosti bomo vključevali tudi 

druga kurikularna področja in na tak način razvijali pri otrocih zanimanje za 

svet pravljic, poezije, besednih iger, ugank, ter spoznavanju knjige kot vir 

iskanja informacij in znanja. Na tak način želimo otrokom približati tudi 

knjižnico, ob tem pa razvijati zavedanje, da je ta del našega družabnega okolja, 

v katerem rastejo, živijo in se učijo. V dejavnosti  bomo vključevali tudi starše 

in jih ozaveščali, da z lastnim vzorom lahko prispevajo k jezikovnemu razvoju 

otrok.  

Vrtec v sodelovanju z 
otroško knjižnico »Pri 
Mišku Knjižku« Celje 

 
Igriva arhitektura v vrtcu 

S projektom želimo spodbuditi zavedanje otrok o vplivu prostora in 

arhitekture na naše življenje, zdravje, počutje, varnost in zadovoljstvo. Pri tem 

želimo opozoriti, da lahko sami prispevamo k oblikovanju okolja na kreativen 

in svojstven način, v okviru katerega bodo otroci preko zanimivih delavnic 

pridobili temeljna prostorska in arhitekturna znanja. Ta jim bodo omogočala 

vrednotenje njihovega bivalnega okolja in vplivala na razvoj prostorskih 

Vrtec v sodelovanju z 
okoljem 
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vrednot, s tem pa tudi na odgovorno ravnanje v skupnem prostoru. Naš 

namen je spoznavanje prostorske pismenosti in bivanjske kulture, saj že 

številni strokovnjaki ugotavljajo, da je ta pomemben del našega življenja že pri 

izobraževanju najmlajših.   

 

 
Turizem v vrtcu 

Otroke bomo spodbudili k raziskovanju znamenitosti v okolici našega vrtca in 

jih seznanili z njihovimi značilnostmi. Na ta način bomo otrokom razvijali 

veselje do raziskovanja okolja in obiskovanja kulturnih ter drugih znamenitosti 

v neposredni okolici vrtca. 

 
 

Vrtec v sodelovanju z 
okoljem 

 
Igrivi gozd 

Namen projekta bo pogosto izvajanje vzgojno – izobraževalnih procesov v 

naravnem okolju, kot sta gozd in travnik, in s tem prepoznavanje vrednot 

naravnega okolja kot vir znanja, saj je to pomembno za zdrav duševni razvoj 

otrok. Že (Divjak Zalokar 2008: 5 – 10) navaja, da naravno okolje daje otrokom 

občutek gotovosti, varnosti in jim omogoča, da pustijo domišljiji svojo pot. 

Gozd pa je tisti, ki ponuja obilo različnih materialov, na podlagi katerih se 

lahko posredujejo znanja in razumevanja. Poleg tega preživljanje časa v naravi 

zmanjšuje stres in ima terapevtski učinek na številna zdravstvena stanja, zato 

so gozdovi  na mestnem robu tako dragocene zelene površine, ki prebivalcem 

in obiskovalcem mesta nudijo vsakodnevni stik z naravo in sprostitev v 

ohranjenem okolju. Naša naloga bo, da to naravno okolje čim bolj skozi igro 

približamo otrokom.  

Vrtec v sodelovanju z 
okoljem 

 

Spoznavanje integritete v vrtcu 

Otroci se bodo z vzgojiteljico, ob prebiranju slikanice in pri izvajanju drugih  

dejavnostih, pogovarjali o negativnih posledicah neetičnega ravnanja ter o 

tem, kaj je prav in kaj narobe. Otroci bodo svoja razmišljanja in izkušnje 

podoživljali z različnimi izraznimi sredstvi. 

Vrtec v sodelovanju s 
KPK 

 

Trajnostna mobilnost v vrtcu 

Namen projekta je ozaveščanje otrok in njihovih staršev o pomenu hoje, 

kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. S pomočjo 

različnih dejavnosti bodo otroci spoznavali, da ljudje s svojim vsakodnevnim 

delovanjem vplivamo na naravno in družbeno okolje. Skozi projekt bomo 

otroke in njihove starše spodbujali k spreminjanju potovalnih navad ter k 

iskanju rešitev in ravnanj, ki bi prispevala k izboljšanju pogojev bivanja in k 

trajnostnem razvoju. 

 

Vrtec v sodelovanju z 
Ministrstvom za 
infrastrukturo in 
prostor 
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Projekt OBJEM 

Vrtec Tončke Čečeve je kot implementacijski vrtec, od 1. 9. 2017 vključen v 

evropski projekt, ki ga izvaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo pod okriljem 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V izvajanje projekta je 

vključenih devet strokovnih delavk, ki so razporejene po vseh enotah našega 

vrtca z razlogom, da se vsebine in aktivnosti članic projektnega tima čim bolj 

prenašajo na vse strokovne delavke in na ta način bogatijo izvedbene 

dejavnosti v vseh oddelkih. Pri izvajanju projekta dajemo velik poudarek na 

prepoznavanju in vključevanju gradnikov bralne pismenosti (govor, 

motiviranost za branje, razumevanje koncepta bralnega gradiva, glasovno 

zavedanje, besedišče, tekoče branje, razumevanje besedil, tvorjenje besedil in 

kritično branje) v izvedbeni kurikul vrtca. 

Pri izvajanju projekta smo si zastavili naslednje raziskovalno vprašanje: 

 Kako postavljanje odprtih vprašanj strokovnih delavcev vpliva na govorni 

razvoj otrok? 

Starost otrok pri vključitvi v projekt ni ovira, saj načrtujemo dejavnosti glede 

na razvojne sposobnosti. Vsaka strokovna delavka pri načrtovanju dejavnosti 

skrbno razmisli o možnosti vključevanja omenjenih gradnikov. Pri vzgojnem 

delu je glasno branje še vedno del vsakodnevne vrtčevske rutine. Vsaka 

igralnica ima svoj bralni kotiček z raznovrstno literaturo za otroke. V vzgojno-

izobraževalno delo redno vključujemo tudi sodelovanje z Osrednjo knjižnico 

Celje. 

Vsako šolsko leto načrtujemo eksterno izobraževanje s področja porajajoče se 

pismenosti, na katerem si strokovni delavci vrtca izmenjajo primere dobre 

prakse. Strokovne delavke, ki so se na Zavodu za šolstvo udeležile 

izobraževanja v okviru projekta »Objem«, pa poročajo o novostih s tega 

področja. 

O poteku in vsebinah projekta obveščamo tudi starše na skupnih srečanjih, 

kjer jih spodbudimo k  aktivnemu sodelovanju z otroki v obliki obiskov 

knjižnice, skupnega branja primerne literature, spremljanja oglasnih desk s 

predstavitvijo dejavnosti, ki potekajo v vrtcu. 

Strokovni delavci našega vrtca menimo, da z vključenostjo v projekt in z 

izvajanjem dejavnosti izboljšujemo lastno prakso. Timsko načrtovanje in 

zavedanje vsakega strokovnega delavca o pomenu spodbujanja porajajoče se 

pismenosti pri otrocih prispeva k dvigu bralne kulture ter motivaciji za iskanje 

učinkovitih didaktičnih pristopov pri izvajanju dejavnosti za otroke. 

Vrtec v sodelovanju z 
ZRSŠ  
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6.2 Izvajanje programa za vključene predšolske otroke s posebnimi potrebami 

S 1. 1. 2019 se je uveljavil Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami – 

ZOPOPP (Uradni list RS, št. 41/2017), kateri ureja celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi 

potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju. Njegov namen je zagotavljanje in 

spodbujanje otrokovega razvoja, krepitev zmogljivosti družine ter spodbujanje socialne vključenosti 

družine in otroka. Zgodnjo obravnavo izvajajo centri za zgodnjo obravnavo. Storitve zgodnje obravnave 

na predlog centra za zgodnjo obravnavo izvajajo v okviru javne mreže, med drugimi tudi javni vrtci. 

Podlaga za izvajanje storitev zgodnje obravnave je individualni načrt pomoči družini ali zapisnik, ki ga 

pripravi multidisciplinarni tim centra za zgodnjo obravnavo. 

V vrtcu se za otroka, ki pridobi zapisnik, imenuje strokovna skupina za zgodnjo obravnavo v vrtcu, ki jo 

sestavljajo svetovalni delavec, strokovni delavci v oddelku in strokovni delavec za zgodnjo obravnavo.  

Odločbe o usmeritvi, ki so bile izdane pred začetkom uveljavitve ZOPOPP, ostanejo v veljavi in se izvajajo 

v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Tudi za izvajanje storitev zgodnje 

obravnave se do sprejetja podzakonskih aktov smiselno uporabljajo določila Zakona o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami. 

Ob začetku šolskega leta 2020/2021 je v vrtec vključenih dvaindvajset (22) otrok s posebnimi potrebami. 

Zanje je potrebno zagotoviti naslednje število ur pomoči na teden: 

- 5 ur logopeda, 
- 28 ur specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, 
- 22 ur svetovalnih storitev, 

Enemu otroku je dodeljen  začasni spremljevalec v obsegu 7 ur na dan. 

 

Specialno pedagoško pomoč za otroke s posebnimi potrebami bo izvajala specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja Laura Bogdan, zaposlena v Vrtcu Tončke Čečeve. Delno število ur logopedske pomoči bosta 

izvajali logopedinji zaposleni na Centru za sluh in govor Maribor ter Zavodu za gluhe in naglušne 

Ljubljana. Svetovalno storitev v obsegu ene ure na teden izvajajo v deležu vse izvajalke strokovne 

skupine za zgodnjo obravnavo v vrtcu. Koordinator strokovne skupine v vrtcu je svetovalna delavka 

Alenka Štadler. Za vsakega otroka s posebnimi potrebami strokovna skupina v vrtcu pripravi 

individualiziran program pomoči v skladu s priporočili in mnenjem multidisciplinarnega tima, ki ga 

evalvira enkrat, po potrebi tudi dvakrat letno.  

 

Preglednica številka 9:  Vključeni otroci s posebnimi potrebami in št. ur dodatne strokovne pomoči na teden 

Enota vrtca Število otrok s PP Število ur in vrsta dodatna strokovna pomoč na teden, določena z 
odločbo o usmeritvi 

Izvajalec dodatne strokovne 
pomoči 

Hudinja 7 otrok 

1 ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura logopeda 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Center za sluh in govor MB 
Vrtec Tončke Čečeve 

1 ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura logopeda 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Center za sluh in govor MB 
Vrtec Tončke Čečeve 

1 uro specialnega in rehabilitacijskega  pedagoga 
1 ura logopeda 
1 ura svetovalne storitve  
znižan normativ števila otrok v oddelku 

Vrtec Tončke Čečeve 
Center za sluh in govor MB 
Vrtec Tončke Čečeve 

2 uri specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

1 ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

1 ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 
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1 ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve  
Začasni spremljevalec  

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

2 otroka v 
postopku 
 

1 ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

2 uri specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

Center 

3 otroci 

2 uri specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

1 ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

1 ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Zarja 
Vrtec Tončke Čečeve 

2 otroka v 

postopku 

2 uri specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Zarja 
Vrtec Tončke Čečeve 

1 ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

Gaberje 

5 otrok 

0,5 ure specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura logopeda 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Zavod za gluhe in naglušne LJ 
Vrtec Tončke Čečeve 

0,5 ure specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura logopeda 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Zavod za gluhe in naglušne LJ 
Vrtec Tončke Čečeve 

2 ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve  
Vrtec Tončke Čečeve 

2 uri specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

1 ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

1 otrok v postopku 
1 ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

Ljubečna 

1 otrok 
2 uri specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

1 otrok v postopku 
1 ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

SKUPAJ 22 otrok 

 5 ur logopeda 
28 ur specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
22 ur svetovalnih storitev 
1 začasni spremljevalec 

 

Opomba: za sedem otrok se 1 ura logopedske pomoči na teden v vrtcu ne izvaja, ker vrtec za enkrat ne 

more zagotavljati logopedskih obravnav, saj na razpolago ni ustreznega kadra. 

 

6.3 Načrtovanje in izvajanje kurikula vrtca  
 

Prednostni cilji in okvirne vsebine vrtca so izhodišče za načrtovanje izvedbenega kurikula enot in 

oddelka.  

Načrtovanje, izvajanje in evalviranje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v našem vrtcu poteka na več 

različnih nivojih.  

Na nivoju vrtca se strokovni delavci povezujejo: 

- v kurikularno skupino, ki deluje na nivoju celotnega vrtca, 

- v strokovne time, ki delujejo na nivoju enote oziroma oddelkov določene starosti, 

- v tandeme, ki delujejo na nivoju posameznega oddelka. 
 

Vzgojiteljica v sodelovanju z vzg. - pomočnico vzgojiteljice dnevno načrtuje izvedbeni kurikulum oddelka: 

vsebine, oblike, metode, vzgojna sredstva in organizacijo prostora v dnevni temi.  

Pari vzgojiteljic in vzg.- pomočnic vzgojiteljic v manjših enotah in na posameznih vhodih se dogovorijo 

tudi o izvedbi skupnih dejavnosti (timsko izvajanje vzgojnega dela), katere so namenjene otrokom iz 

različnih oddelkov.  
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Vzgojno-izobraževalna tema predstavlja okvirni načrt, iz katerega vzgojiteljica izhaja pri načrtovanju 

dnevne izvedbe vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku. Načrtovano dnevno vsebino zapiše v formular 

(dnevna skica), ki je določen na nivoju vrtca. Načrtovana vzgojno-izobraževalna tema in dnevna skica se 

nahajata na dogovorjenem mestu, tako da sta dostopni obema strokovnima delavkama v oddelku. 
 

Vzgojiteljica in vzg. - pomočnica vzgojiteljice opravita vsakodnevno, proti koncu delovnega časa, kratko 

refleksijo o poteku dneva in se dogovorita za okvirne dejavnosti v naslednjem dnevu. Ob izteku vzgojno-

izobraževalne teme pa izmenjata tudi opažanja o razvojnih spremembah pri otrocih. Opažanja in 

mnenja, do katerih prideta strokovni delavki v oddelku, vzgojiteljica zapiše v analizi vzgojno-

izobraževalne teme.  

 

Izvedbeni kurikul oddelkov in vrtca predstavljamo tudi staršem in širši javnosti na različne načine: 

- staršem (in drugi zainteresirani javnosti) v publikaciji, 

- staršem na prvem oddelčnem roditeljskem sestanku v mesecu septembru, 

- z izdelki otrok, ki so dokument vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jih otroci odnesejo sproti 

domov, nekatere pa shranimo v osebno mapo, 

- z nastopi otrok na razstavah in prireditvah za starše, 

- s pomočjo informativnih desk za starše pred vsakim oddelkom, 

- s pomočjo spletne strani vrtca, 

- s predstavitvijo članom sveta staršev,  

- s predstavitvijo članom sveta vrtca, 

- strokovni javnosti (na srečanjih, na strokovnih posvetih, v strokovnem tisku) ter 

- drugi javnosti, ki se zanima za dejavnost vrtca (mediji). 

 

6.4 Dodatne dejavnosti 

 

Vrtec organizira na željo staršev dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci. Te dejavnosti 

potekajo v prostorih vrtca in ne posegajo v čas, ko se izvaja redni program. Namenjene so otrokom, ki so 

vključeni v naš vrtec. Naloga vrtca je samo organizacija, ostale naloge prevzemajo izvajalci. Starši se za 

vključitev otroka v dodatno dejavnost odločijo po lastni presoji. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno 

programa vrtca in jo financirajo starši sami. 

 

Preglednica številka 10: Ponudba dodatnih dejavnosti  

Vrsta dejavnosti  Izvajalec Enota vrtca Starost otrok Čas trajanja 

Žogarija 

Učiteljica 

športne vzgoje 

Hana Kadivnik 

Hudinja, 

Center 
2. starostno obdobje 

enkrat tedensko v trajanju 

60 minut, skozi celotno 

šolsko leto 
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6.5  Kadrovska organizacija in delovne naloge zaposlenih 

Normative, ki so podlaga za sistemizacijo delovnih mest, potrebnih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje, normative za oblikovanje oddelkov ter spremstvo otrok, izobrazbo, ki jo morajo imeti vzgojitelji 

predšolskih otrok, vzgojitelji predšolskih otrok - pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi 

strokovni delavci v programih za predšolske otroke, določajo Pravilnik o normativih za opravljanje 

dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/2014 in spremembe) in Pravilnik o izobrazbi 

vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v 

prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 92/2012 in 

spremembe).  

 

V skladu s Pravilniki in Kolektivno pogodbo je vrtec načrtoval sledečo kadrovsko organizacijo za šolsko 

leto 2020/2021: 

 

Preglednica številka 11: Razporeditev zaposlenih po enotah vrtca 

Del. mesto 

Enote Vrtca Tončke Čečeve 

Center 
Aljažev 

hrib 
Ljubečna Hudinja 

Gaberje: 
vila in RH 

Skupaj št. oseb 
po zasedenosti delovnih 

mest in št. ur dela 

Ravnatelj 0 0 0 0 1 1 

Pom. rav. 0 0 0 1 1 2 

Vzgojitelj – vodja 
enote 

1 0 1 0 0 2 

Vzgojitelji 4 3 3 9 + 1* 13 32 + 1* 

Vzg. - pom. vzg. 6 3 4 9 14 36 

Spremljevalec 
otroku s PP 

0 0 0 

1 
(za 7 ur 
dela na 

dan) 

0 
 
1 za sedem ur dela na 
dan 

OZHR 0* 0 0 0 0 
* Naloge OZHR opravlja 
pomočnica ravnateljice 

OP 0 0 0 0 1* 
1*(za polovični delovni 
čas) 

Svetovalna del. 0 0 0 0 1 1 

Vzgojitelj za 
dodatno strokovno 
pomoč 

1 0 0 0 0 
1 (zadolžen za izvajanje 
DSP na vseh enotah 
vrtca) 

Računovodja 0 0 0 0 1 1 

Poslovni sekretar 0 0 0 0 1 1 

Knjigovodja 0 0 0 0 1 1 

Čistilci 1 + 1* 1* 1* 2 3 6 + 3* 

Kuharji 0 0 0 0 3 3 

Dietni kuhar 0 0 0 0 1 1 

Kuharski  pomoč. 1 1* 0 1 5 7 + 1* 

Perici 0 0 0 1 + 1* 0 1 + 1* 

Hišnika 0 0 0 0 2 2 

Opomba: delavci označeni z zvezdico (*) opravljalo delo na določenem delovnem mestu v obsegu 
polovičnega delovnega časa. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141116
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Vseh zaposlenih je 109. Za nedoločen čas je zaposlenih 96 delavcev (od tega je 1 delavec zaposlen za krajši 
delovni čas, 2 opravljajo delo s krajšim delovnim časom na podlagi IK odločbe, 2 delavca opravljata delo na 
dveh delovnih mestih). 13 delavcev ima zaposlitev za določen čas. 

 

Pri načrtovanju kadrovske zasedenosti pri vzgojiteljih in vzgojiteljih-pomočnikih vzgojiteljev smo 

upoštevali tudi tedensko obvezo dela z otroki, ki jo določa  62. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost 

vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Iz naslova varstva starejših delavcev je v šolskem letu 

2020/2021 do znižanega števila ur dela z otroki (2 uri tedensko) upravičenih 25 strokovnih delavcev, kar 

znaša  50 ur na teden. 

 

6.5.1 Delovne obveze vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev  

 

Strokovno delo v posameznem oddelku opravljata vzgojitelj in vzgojitelj – pomočnik vzgojitelja.  
 

Delo vzgojitelja obsega pripravo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela in sodelovanje z vzgojiteljem – 

pom. vzgojitelja pri tem, delo s starši, sodelovanje z okoljem in pri organizaciji življenja v vrtcu. Delo 

vzgojitelja– pomočnika vzgojitelja pa obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in 

pripravi vzgojnega dela ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca. Pomaga pri izvajanju 

vzgojno izobraževalnega procesa in samostojno izvaja posamezne naloge po dogovoru z vzgojiteljem. 
 

V oddelku skrbita za primerno časovno razporeditev in oblike izvajanja igre ter igralnih dejavnosti, 

prehrane, higiene, počitka in bivanja na prostem. Poskrbita za pripravo vzgojnih sredstev, igrač, igral in 

didaktičnega materiala ter za funkcionalno in estetsko ureditev prostora. Sodelujeta v timskih oblikah 

načrtovanja in izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela. 
 

V oddelkih 1. starostnega obdobja je njuna sočasna prisotnost v oddelku 6 ur dnevno, v oddelkih 2. 

starostnega obdobja 4 ure dnevno in v kombiniranih oddelkih, v katere so vključeni 4 ali več otrok 

prvega starostnega obdobja,  pa je sočasna prisotnost 5 ur dnevno. 
 

Vzgojiteljevo delo z otroki, ki je določeno z zakonom in kolektivno pogodbo v okviru polnega tedenskega 

delovnega časa, obsega 30 ur, delo vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja pa 35 ur 

tedensko. 

 

 

Preglednica številka 12: Razporeditev vzgojiteljev in vzgojiteljev - pomočnikov vzgojiteljev po oddelkih  

 

ENOTA LJUBEČNA 

Oddelek Vzgojiteljica Vzgojiteljica - pomočnica vzg. 

Homogeni odd. 1. star. obd. Marjana Marinšek Helena Župnek 

Homogeni odd. 2. st. obd. Metka Vodeb Irena Šmid 

Homogeni odd. 2. st. obd. Mateja Hajd Bojana Ivenčnik 

Homogeni odd. 2 st. obd.  Nataša Kalšek Barbara Grm 
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ENOTA ALJAŽEV HRIB 

Oddelek Vzgojiteljica Vzgojiteljica - pomočnica vzg. 

Homogeni odd. 1. star. obd. Tatjana Tomažič Nataša Potočnik  

Kombinirani odd.  Kristina Kolšek 
* Tjaša Krajnc 

nad. Maruše Rodić 

Heterogeni odd. 2. st. obd.  Jožica Mraz Cvetka Amon 

 

 
 

ENOTA CENTER 

Oddelek Vzgojiteljica Vzg. - pomočnica vzg. Opombe 

Homogeni odd. 1. st. obd.  

 

*Aleksandra 

Gomboc 

nad. Lidije Druškovič 

* Tjaša Bračun 

nad. Bernarde Jecl 

 

Zagotavljanje sočasnosti 

(C, AH, LJ):  

* Nina Hajsinger 

nad. Anice Pečnik 

Kombinirani oddelek  Sabina Žavski Barbara Kelner 

Heterogeni odd. 2. st.obd. Marina Kačič Romana Dobrina 

Heterogeni odd. 2. st.obd. 
Andreja Lipičnik 

Budal 
Andreja Golavšek 

Homogeni odd. 2. st. obd.  Jolanda Zavšek Lidija Makuc 

 

 
 

ENOTA HUDINJA 

Oddelek Vzgojiteljica Vzg. - pomočnica vzg. Opombe 

Homogeni odd. 1. st. obd. Anica Trauner 
* Laura Kopriva 

nad. Barbare Polavder  

 

 

 

Delovno mesto 

vzgojitelja za 

zagotavljanje 

sočasnosti: 

Karmen Kukovič 

Homogeni odd. 1. st. obd.  Milena Princes Alja Tajnikar 

Homogeni odd. 1. st. obd.  Bernarda Mužič Barbara Romih 

Kombinirani oddelek Blanka Ribič Darinka Topličanec 

Homogeni odd. 2. st. obd. (3-4) Urška Dežan Suzana Podgoršek 

Homogeni odd. 2. st. obd.  Irena Rožanc Zala Slatinek Naglič 

Homogeni odd. 2. st. obd.  Irena Novak 

Suzana Pajk 

Spremljevalec otroku s PP:  

Dejan Pintar 
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Homogeni odd. 2. st. obd. Simona Leskovar Natalija Jevšenak 

Homogeni odd. 2. st. obd. Tanja Ravnjak Marija Jerman 

 

 
 
 

ENOTA GABERJE – oddelki z dopoldanskim programom 

Enota Gaberje – pritličje rumene hiše 

Oddelek Vzgojiteljica Vzg. - pomočnica vzg.  

Homogeni odd. 1. st. obd.  Zvezdana Šljivar Danica Hostnik Remus 

 

Del. mesto pomočnika vzg. 

za zagotavljanje sočasnosti: 

 

 Mihaela Brečko 

 

 

Homogeni odd. 1. st. obd.  Simona Stanič 
*Jerneja Prislan 

nad. Aleksandre Gomboc 

Enota Gaberje – 1. nadstropje rumene hiše 

Homogeni odd. 1. st. obd.  Marta Kopitar Fanika Ulaga 

Kombinirani oddelek Nina Kresnik Polona Povše 

Kombinirani oddelek Metka Jezovšek Vesna Prinčič 

Enota Gaberje – 1. nadstropje vile 

Homogeni odd. 1. st. obd.   Andreja Medved Ingrid Esih 

Kombinirani oddelek Darja Preložnik Lilijana Zalokar 

Homogeni odd. 2. st. obd.  Marjana Volasko 
*Urška Pekošak 

nad. Mojce Ogrizek 

Enota Gaberje – pritličje vile 

Heterogeni odd. 2. st. obd.  Nataša Romih Mirjana Nunčič 

Heterogeni odd. 2. st. obd.  Tjaša Volavc Irena Cesar 

Homogeni odd. 2. st. obd.  Nataša Šibanc Tina Šuhel 

 

ENOTA GABERJE - oddelki z dnevnim, izmeničnim programom 

Enota Gaberje – 1. nadstropje rumene hiše 

Odd. Vzgojiteljica Vzg. - pomočnica vzg. 

Homogeni odd. 1. st. obd.  

*Mojca Ogrizek 

do vrnitve del. na del. mesto 

vzg. 

Klementina Ribič 

Heterogeni odd. 2. st. obd. 

* Bernarda Jecl 

do vrnitve del. na del. mesto 

vzg. 

*Anja Pesko 

nad. Urške Debelak 
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Delovni časi vzgojiteljic in vzgojiteljic - pomočnic vzgojiteljic so okvirno določeni, vendar se v 

spremenjenih situacijah (bolniška odsotnost, letni dopust itd.) fleksibilno prilagajajo glede na novo 

organizacijo dela, ki jo pripravi pomočnica ravnateljice oziroma vodja enote. Razporeditev delovnega 

časa je avtonomna pravica delodajalca glede na potrebe za opravljanje dejavnosti, ob spoštovanju 

zakonsko določenih ur za delo z otroki.  
 

Za dve uri tedensko imajo krajši čas dela z otroki tiste strokovne delavke, ki izpolnjujejo pogoje iz 62. 

člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Preostanek delovnih ur do polne 

delovne obveznosti (40 ur) je določen z internimi normativnimi pravili o izrabi ur, ki jih določi 

ravnateljica. Zaradi individualnih in koledarskih odstopanj je shema orientacijska in služi kot pripomoček 

za osebni izračun delovne obveznosti, ki ga mora voditi vsak strokovni delavec sam in ga vpisovati v 

formular, ki je določen v vrtcu. Izpolnjen formular se odda vodji enote, ki preveri ustreznost vpisanih ur, 

se nanj podpiše in ga arhivira do konca šolskega leta. Ure se priznajo samo v okviru vsebine in števila, 

kot je opredeljeno v normativu ur. Morebitne manjkajoče ure se pokrijejo s kakšnim drugim potrebnim 

delom na enoti vrtca, ki ga določi vodja enote oziroma pomočnica ravnateljice.  
 

Zadolžitve in naloge, ki jih bodo v tekočem šolskem letu opravljale strokovne delavke izven dela z otroki, 

zapiše pomočnica ravnateljica oz. vodja enote, ki skrbi za organizacijo dela na določeni enoti. 
 

V primeru krajše odsotnosti vzgojiteljice, vodje oddelka (zaradi bolniške in drugih upravičenih razlogov), 

izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku prevzame vzg.- pomočnica vzgojiteljice po predhodnih 

navodilih vzgojiteljice. Pomoč pri izvedbi ji nudi vzgojiteljica, ki vodi najbližji oddelek s podobnim 

programom. V primeru odsotnosti vzg.- pomočnice vzgojiteljice pri dnevno rutinskih opravilih na pomoč 

vzgojiteljici priskoči vzg.- pomočnica vzgojiteljice iz sosednjega oddelka. V primeru krajše odsotnosti 

strokovne delavke v oddelku, v skladu s pogodbo o sofinanciranju z MOC, vrtec zagotovi pomoč v 

oddelku s pomočjo študentskega dela (samo študentke predšolske vzgoje in drugih pedagoških smeri), o 

čemer sproti presoja vodstveni tim in odloči ravnateljica. Daljše odsotnosti strokovnih delavk (odsotnost 

nad 30 delovnih dni) vrtec nadomesti z zaposlitvijo po izobrazbi ustreznih strokovnih delavk za čas 

nadomeščanja odsotnosti. 

 

Preglednica številka 13: Orientacijska shema delovne obveze vzgojiteljev 

 

OKVIRNE DELOVNE OBVEZNOSTI VZGOJITELJA 
 

Neposredno delo z otroki 
 

 

6 ur dela z otroki na dan 

Delo izven časa, ki je 
zakonsko določeno za delo 
z otroki 

 

DELO, KI SE MORA OPRAVITI V PROSTORIH VRTCA: 
 

- timsko načrtovanje in evalviranje; 
- delo v paru: dopolnjevanje teme za oddelek in pisna analiza teme; 
- str. izpopolnjevanje: eksterni seminar popoldne ali ob sobotah; 
- letno pisno poročilo (dnevnik) o vzg. delu v oddelku; 
- urejanje dokumentacije v vrtcu (statistika v dnevniku, formularji za prisotnost 

oz. obroke, urejanje likovnih map otrok, dokumentiranje razvoja otrok in 
urejanje druge pedagoške in nepedagoške dokumentacije); 

- organizacija prostora za izvedbo dejavnosti v novi VI temi; 
- urejanje sten (panojev, stekel, priložnostnih razstav v vrtcu); 
- priprava igralnice za novo šol. leto. 
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DELO, KI SE LAHKO OPRAVI IZVEN PROSTOROV VRTCA: 
 

- načrtovanje dnevne priprave; 
- zapis evalvacije izvedene VI teme; 
- zapis opažanj o počutju in razvojnemu napredku posameznega otroka; 
- priprava individualnega načrta in poročil za otroke s PP; 
- individualno učenje ter drugo pripravljanje za vzg. delo (skladbe, deklamacije, 

zbiranje nestrukturiranega materiala); 
- priprava programov za interesne dejavnosti, projekte, itd.; 

 

Delo v strokovnih organih 

 

- 3 x udeležba na vzgojiteljskih zborih; 
- 2 x udeležba na strokovnih aktivih; 
- 10 x udeležba na srečanjih kurikularne skupine in strokovnih timov; 

 

Sodelovanje s starši 

 

- 1 x mesečno izvedba individualni razgovorov s starši (govorilne ure); 
- 1 x letno izvedba roditeljskih sestankov in 3 x srečanj s starši; 
- 1 x letno sodelovanje pri izvedbi javne prireditve vrtca; 

 

Svetovalni  ali drugi delovni 
razgovori 

 

- posvetovalni razgovori s svetovalno službo, ravnateljico, vodjo enote, itd.; 
- srečanja strokovne skupine in evalvacija (otroci s PP). 

 

 

 

Preglednica številka 14: Orientacijska shema delovne obveze  vzg.-pomočnikov vzgojiteljev 

 

OKVIRNE DELOVNE OBVEZNOSTI VZG.- POMOČNIKA VZGOJITELJA 

Neposredno delo z otroki 
 

7 ur dela z otroki na dan 
 

Delo izven časa, ki je 
zakonsko določeno za delo z 
otroki 

 

DELO, KI SE MORA OPRAVITI V PROSTORIH VRTCA: 
 

- sodelovanje pri timskem načrtovanju in evalviranju; 
- delo v paru: sodelovanje pri dopolnjevanju teme za oddelek; 
- str. izpopolnjevanje: eksterni seminar popoldan ali ob sobotah ; 
- urejanje v igralnici in v vrtcu (preoblačenje ležalnikov, urejanje kotičkov in 

kabinetov, razkuževanje, itd.); 
- priprava igralnice za novo šol. leto; 

 

Delo v strokovnih organih 

 

- 3x letno udeležba na vzgojiteljskih zborih; 
- 2x letno udeležba na strokovnih aktivih; 
- 10x letno udeležba na srečanjih strokovnih timov; 

 
 

Sodelovanje s starši 

 

- 1x letno sodelovanje pri izvedbi roditeljskih sestankov in  
- 3x letno sodelovanje pri izvedbi srečanj s starši; 
- 1x letno sodelovanje pri izvedbi javne prireditve vrtca. 

 

 

6.5.2 Delovna obveza svetovalne delavke 

 

Naloge svetovalne delavke, ki je zaposlena za polni delovni čas, se navezujejo predvsem na delo z otroki 

s posebnimi potrebami in s posebnostmi v razvoju, na sodelovanje z njihovimi starši in s strokovnimi 

delavci ter na spremljanje in eventualno reševanje socialne problematike družin otrok, vključenih v 

vrtec. Svetovalna delavka ima sedež na enoti Gaberje. 
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Preglednica številka 15: Svetovalna služba 

Število oddelkov in lokacij Pripadajoče število Dejanska zasedenost Ime in priimek zaposlenega 

34 oddelkov na petih lokacijah 1, 2 delavca 1 delavec Alenka Štadler   

 

6.5.3 Delovna obveza organizatorke ZHR in organizatorke prehrane (OP) 

 

Organizatorka zdravstveno-higienskega režima (OZHR), ki ima sedež na enoti Hudinja, opravlja naloge 

na delovnem mestu OZHR v obsegu 4 ur. Pri delu skrbi, da se odpravijo opažene pomanjkljivosti, ki bi 

lahko vplivale na zdravje in varnost otrok ter zaposlenih. Prav tako predlaga morebitne izboljšave v 

delovnem okolju zaposlenih in izboljšave, ki pripomorejo k racionalnejši porabi čistilnih sredstev in 

drugega materiala, ter vodi predpisano dokumentacijo. Vsaj enkrat letno v dogovoru z ravnateljem 

organizira izobraževanje za tehnične delavce.  
 

Sodeluje z zunanjim strokovnim delavcem, ki je v vrtcu zadolžen za požarno varnost in varstvo pri delu, 

pri načrtovanju zobozdravstvene preventive za otroke našega vrtca ter pri načrtovanju zdravstvene 

preventive in ukrepov v primeru pojavov različnih kužnih obolenj. Pri svojem delu se povezuje z 

institucijami v okolju, kot so: NIJZ, Otroški dispanzer Celje, Referat za zdravstveno vzgojo pri ZC Celje, itd. 

Prisotna je tudi pri pregledih Zdravstvene inšpekcije, ki vrši nadzor nad izvajanjem zdravstveno 

higienskega režima v vrtcu. 

 

Organizatorka prehrane (OP), ki je zaposlena za polovični delovni čas, skrbi za dosledno izvajanje HACCP 

(Hazart Analysis Critical Control Point) sistema v centralni in razdelilnih kuhinjah, ki omogoča 

prepoznavanje, ocenjevanje, ukrepanje in nadzor nad prehrano v vrtcu in z dosledno uporabo na 

minimum zmanjšuje potencialne nevarnosti, ki ogrožajo zdravje otrok. Organizatorka prehrane ima 

sedež na enoti Gaberje.  

 

Preglednica številka 16: Organizatorka ZHR in organizatorka prehrane 

 

Število oddelkov Pripadajoče število delavcev Dejanska zasedenost Ime in priimek zaposlenega 

34 oddelkov na petih 
lokacijah 

0,6  organizatorja ZHR  0,5  organizatorja ZHR              Marina Železnik 

0,6 organizatorja  prehrane 0,5 organizatorja  prehrane Silva B. Berk ½ 

 

 

6.5.4 Delovna obveza vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč 

 

Vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč, ki je zaposlena za polni delovni čas, ima sedež na enoti 

Hudinja. Svoje delo opravlja na vseh enotah vrtca oz. na enotah, kjer so vključeni otroci s posebnimi 

potrebami, ki imajo dodeljeno dodatno strokovno pomoč spec. in rehabilitacijskega pedagoga. Njeno 

delo obsega 25 ur neposrednega dela z otroki s posebnimi potrebami na teden ter 15 ur posrednega 

dela za otroke in druge obveznosti, ki so mu določene v okviru opisa del in nalog. 

 

Preglednica številka 17: Vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč 

Število ur dela z otroki s PP Pripadajoče število       Dejanska zasedenost Ime in priimek zaposlenega 

Za 25 ur dela z otroki na teden 1 delavec  1 delavec Laura Bogdan  
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6.5.5 Administrativno računovodska služba 

 

Administrativno računovodska služba vrtca se nahaja na enoti Gaberje. Glede na število oddelkov imamo 

v vrtcu v skladu z zakonskimi normativi (Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 

dejavnosti predšolske vzgoje, Ur. l. RS, št. 75/2005 s spremembami) sistemizirana delovna mesta 

računovodje, knjigovodje in poslovne sekretarke. Vse delavke so zaposlene za polni delovni čas. 

 

Preglednica številka 18: Administrativno - računovodski delavci 

 

   Število oddelkov Pripadajoče število 
delavcev 

Dejanska zasedenost Ime in priimek zaposlenega 

 
34 oddelkov 

1 računovodja 1 Marjana Lisec 

1 poslovni sekretar 1 Blanka Godnik Andrejaš 

1,1 knjigovodje 1 Simona Cerovšek 

Opombe: del storitev za vrtec opravlja zunanji izvajalec Desetka d.o.o. 

 

Poslovna sekretarka poleg rednega dela izvaja še postopke JN za živila ter evidenčni postopek za 

sanitetni in pisarniški material. V sodelovanju s knjigovodkinjo izvaja tudi postopke za zmanjševanje 

dolga, ki ga imajo starši do vrtca, pooblaščena je za urejanje arhivskega gradiva ter opravljanje nalog 

skrbnika načrta integritete. Zadolžena je tudi za koordiniranje dela in usklajevanje v administrativno-

računovodski službi. 
 

Uradne ure za starše so vsak dan v času poslovanja enote med 6.30 in 15. uro, za zaposlene pa v času 

njihovega odmora oziroma po opravljeni delovni obveznosti neposrednega dela z otroki. 

 

 

6.5.6 Organizacija dela v kuhinjah 

 

Vrtec ima eno centralno kuhinjo, ki se nahaja na enoti Gaberje in šest razdelilnih kuhinj, ki se nahajajo na 

enotah vrtca. Razdelilne kuhinje so namenjene razdeljevanju hrane, ki pride iz centralne kuhinje ter 

pomivanju posode, ki se uporabi pri prehrani otrok in zaposlenih pri obrokih.  

 

Preglednica številka 19:  Kadrovska organizacija v razdelilnih kuhinjah 

Enota Normativ Delovno mesto Dejanska zasedenost Ime in priimek zaposlenega 

Enota Aljažev hrib 0,3 Kuharska pomočnica 0,5 Martina Gračner 

Enota Ljubečna 0,5 Kuharska pomočnica 0 /* 

*Na enoti Ljubečna ni razdelilne kuhinje, zato se vsi obroki hrane pripravljajo in razdeljujejo v centralni kuhinji. 

Enota Hudinja 1,2 Kuharska pomočnica 1 Mihaela Pohar 

Enota Center 0,7 Kuharska pomočnica 1 Zorica Dunović 

 

Preglednica številka 20 : Kadrovska organizacija v centralni kuhinji 

Enota Normativ Delovno mesto Dejanska zasedenost Ime in priimek zaposlenega 

CENTRALNA 
KUHINJA  
z razdelilno 
kuhinjo v vili 
 
 

7,8 + 1,29 za 
tržno    
dejavnost 

kuharice 3 
Simona Kuder 
Marija Hladin 
Helena Cerjak 

dietna kuharica 1 Bernarda Rajniš 

kuharske pomočnice 5 (od tega 0,5 za Mateja Gaber 
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Ljubečno) + 1 za tržno 
dejavnost 

Viola Brečko 
Vesna Rak 

Aneta Nastova 
Ksenija Tepej 

 

Skupno število kuhinj Potreben normativ za redno dejavnost Dejanska zasedenost 

1 centralna kuhinja 

5 razdelilnih kuhinj 
11,8 oseb/po številu ur dela 11,5 oseb/po številu ur dela 

V centralni kuhinji se poleg obrokov za prehrano otrok pripravljajo tudi obroki za zaposlene ter kosila za zunanje odjemalce. 
V izračunu normativa je torej upoštevana tudi tržna dejavnost. Z naslova tržne dejavnosti ima vrtec v kuhinji zaposleno 1 
kuharsko pomočnico.  

 

V centralni kuhinji vrtca se pripravljalo obroki za otroke prvega starostnega obdobja in obroki za otroke 

drugega starostnega obdobja. Za otroke, ki imajo z zdravniškim potrdilom določeno dietno prehrano, se 

pripravljajo posebni dietni obroki. Centralna kuhinja pripravlja tudi prehrano za zaposlene ter kosila za 

zunanje odjemalce (tržna dejavnost). Centralna kuhinja posluje vsak drugi teden v popoldanskem času, 

ker se pripravlja popoldanska malica in večerja za otroke, ki so vključeni v izmenični oddelek.  
 

Izbira dobaviteljev živil poteka preko javnega naročila. Vrtec upošteva tudi načelo tako imenovanih 

kratkih verig in naroča predvsem sadje in zelenjavo pri lokalnih pridelovalcih ter ponudnikih.  

 

Organizacija dela v centralni kuhinji poteka tako, da se kuharske pomočnice tedensko menjujejo pri 

opravljanju dela v razdelilnih kuhinjah na enoti Gaberje in pri popoldanskem delu. Kuharske pomočnice 

iz centralne kuhinje poskrbijo tudi za pokrivanje razdelilnih kuhinj na enotah, kadar so delavke, ki so 

razporejene na to delo, odsotne (bolniške odsotnosti ali koriščenje letnega dopusta). 
 

Za organizacijo, vodenje in koordinacijo dela v centralni kuhinji je odgovorna kuharica Simona Kuder, za 

organizacijo dela v razdelilnih kuhinjah pa vodja enote oziroma pomočnica ravnateljice. Za strokovna 

navodila in nadzor na izvajanjem HACCP-a v vseh kuhinjah vrtca je odgovorna organizatorka prehrane 

Silva Berk Bevc. 
 

Krajše bolniške odsotnosti v razdelilnih kuhinjah bomo pokrivamo s spremenjeno organizacijo dela in 

prehajanjem kuharskih delavcev med kuhinjami. V primeru daljših bolniških odsotnostih bomo, za čas 

nadomeščanja, zaposlili dodatnega delavca.  

 

6.5.7 Organizacija dela v pralnici 

 

Vrtec ima centralno pralnico, ki se nahaja v prostorih enote Hudinja. Delo perice opravljata dve delavki 
(ena za polni in druga za polovični delovni čas). 
 
Preglednica številka 21: Kadrovska organizacija v centralni pralnici 

Predpisan  normativ Dejansko stanje perila Zasedenost delovnih 
mest 

Ime in priimek zaposlenega 

60 kg suhega perila / na perico 
Do 7 strojev na dan po 

15 kg = do cca. 100 kg/ na dan 
1,5 perice 

Božana Kikanovič 

Zdenka Vodušek ½ 

V pralnici se dnevno perejo delovna oblačila kuharskih delavcev ter drugo kuhinjsko perilo, delovna 

oblačila ostalih zaposlenih, perilo, ki je potrebno za nego malčkov (slinčki, krpice za umivanje) ter krpe za 

čiščenje. Enkrat mesečno se pere posteljnina za ležalnike. V pralnici opravljajo tudi šivanje raztrganega 

perila. 
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Za organizacijo prevoza in skladiščenja čistega ter umazanega perila med enotami skrbi organizatorka 

zdravstveno higienskega režima. Njena skrb je tudi usklajevanje organizacije dela v pralnici (v 

sodelovanju z ravnateljico) v primeru odsotnosti perice.  

 
6.5.8 Organizacija čiščenja 

 

Čistilke skrbijo za čiščenje 5.262,38 m² notranjih površin. Poleg notranjih površin skrbijo še za urejenost 

talnih površin pred vhodi ter za cvetlične zasaditve. Delo čistilk je vezano na popoldanski čas. Njihova 

prisotnost na delovnem mestu je med 13. in 21. uro. 

 

Preglednica številka 22: Kadrovska organizacija čiščenja  

 

 
  Enota 

 
Površina tal za čiščenje v m² 

Normativ 600 m²/ 
na delavca 

Dejanska 
zasedenost 

 
Ime in priimek zaposlenega 

Ljubečna 458,78 m² 0,76 0,5 Zdenka Vodušek ½ 

Aljažev hrib 277,6 m² 0,46 0,5 Marija Šibanc   ½ 

Hudinja 1.521,9 m² 2,53 2 
Marjana Jecl 
Marija Arlič 

Center 
 

989,3 m² 
 

1,64 
 

1,5 
Martina Gračner ½ 
Husnija Bubregović 

Gaberje (skupaj 
vila in RH) 

1.914,8 m² 
Zaradi dveh stavb se 

normativu prišteje 100 m² = 
2.014,8 

3,35 3 
Ružica Đunđer 

Elizabeta Arsova 
Milena Volavšek 

Skupaj površine 
 

5.262,38 m² 
 

8,74             7,5 

 

Za strokovna navodila in nadzor nad kakovostjo čiščenja je na vseh enotah vrtca odgovorna 

organizatorka zdravstveno-higienskega režima. Organizacijo čiščenja na posameznih enotah določijo 

vodje enot. Na enotah, kjer delo opravlja samo ena delavka, v primeru njene bolniške ali druge 

odsotnosti, najnujnejše delo opravijo čistilke iz drugih enot. Spremenjeno organizacijo čiščenja pripravijo 

vodje enot v sodelovanju z organizatorko ZHR. 

 

6.5.9 Organizacija hišniških del in prevozov 

 

Hišnika opravljata hišniška opravila v 8 stavbah in igriščih vrtca, ki se nahajajo na petih lokacijah. 

Zadolžena sta tudi za prevoz zajtrkov, kosil ter za razvoz perila in drugega materiala med petimi enotami 

vrtca. Razvoz hrane terja od hišnikov večji fizični napor, saj morata vsak dan premeščati večje količine 

kovčkov, v katerih se razvaža hrana. 

 

Preglednica številka 23: Organizacija dela hišnikov 

Stavbe in 
število oddelkov 

Pripadajoči delavci po 
normativu:18 odd./1 oseba 

Zasedenost 
delovnih mest 

Ime in priimek 
zaposlenega 

34 oddelkov v 6 
stavbah 

2, 3 delavca 2 
Vinko Sekulič 
Roman Romih 

* Opomba: Hišnika opravljata razvoz hrane in perila med enotami vrtca vsak delovni dan. 

 

Delovni čas hišnikov je od 6. do 14. ure. V zimskem času (snežne padavine) in v primeru večjih okvar ali 

del v vrtcu, se njun delovni čas prilagaja delovnim zahtevam. Eden od hišnikov je tudi zadolžen, da se 
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odzove v primeru, da v popoldanskem času (izven njegovega delovnega časa) pride do nepričakovanih 

okvar, ki jih je treba nujno odpraviti, ali v zimskem času, ko je potrebno, zaradi obilnih snežnih padavin, 

sčistiti dostope do vrtca. Hišnik se mora izven rednega delovnega časa odzvati tudi, če ga zaradi 

določenih dogodkov (vlom v objekt vrtca, sproženje alarma na objektu, itd.) pokliče služba, ki varuje 

objekte vrtca. 

Poleg razvozov hrane in perila vsakodnevno skrbita za urejanje okolice (grabljenje listja, košnja, 

obrezovanje grmovnic, manjša popravila igral, vzdrževanje peskovnikov …), urejenost otroških igrišč ob 

enotah vrtca in drugih zunanjih površin ter za vzdrževanje in izvedbo manjših popravil na enotah. V 

zimskem času skrbita tudi za čiščenje pločnikov in poti, ki vodijo do vrtca (odstranjevanje zapadlega 

snega, soljenje poledenelih poti, itd.). V skladu z zakonskimi zahtevami pregledujeta tudi kotlovnice in 

izvajata proti-legionelni program v sodelovanju z OZHR. 

 

6.6 Posebnosti organizacije dela  

 

Vrtec ima skupna pravila organizacijskega vodenja, ki so oblikovana tako, da prispevajo h kakovostnemu 

izvajanju kurikula in racionalnemu poslovanju enot vrtca znotraj zakonskih predpisov: 

 

 delovni časi zaposlenih so določeni z organizacijo dela za šolsko leto 2020/2021. Tedenska 

delovna obveznost zaposlenih, ki imajo delovno razmerje sklenjeno za polni delovni čas, je 40 ur 

na teden. Vzgojitelji morajo opraviti 30 ur, pomočniki vzgojitelja pa 35 ur dela na teden z otroki v 

oddelku, ostali čas do polnega delovnega časa pa se nanaša na delo izven oddelka. Strokovni 

delavci lahko del nalog, ki se nanašajo na delo izven oddelka, opravijo tudi doma. Ostali 

zaposleni v vrtcu pa so na delovnem mestu prisotni 8 ur na dan. 

 Delovni čas strokovnih delavcev je razporejen tako, da zagotavljamo varnost otrok, upoštevamo 

organizacijske posebnosti enote, poslovalni čas oddelka in sočasno prisotnost vzgojitelja ter 

pomočnika vzgojitelja v oddelku. V primeru odsotnosti zaposlenih (bolniški staleži, letni dopusti 

itd.), se organizacija in razpored delovnega časa spremeni glede na organizacijske potrebe 

enote. Novo organizacijo dela v pisni obliki pripravijo osebe, zadolžene za organizacijo dela na 

enoti in jo objavijo na oglasni deski za zaposlene. 

 Ob začetku šolskega leta se delavcem določi enota, kjer bodo opravljali delo. Razpored delavcev 

za novo šolsko leto pripravi ravnatelj v sodelovanju s pomočnico ravnatelja oziroma vodjo enote. 

V primeru organizacijskih sprememb se od zaposlenih pričakuje fleksibilnost tudi pri pokrivanju 

med enotami. O možnostih prerazporeditve delavcev med enotami (po navadi za krajši čas) v 

tekočem šolskem letu odloči ravnatelj na podlagi organizacijskega predloga pomočnice 

ravnateljice oziroma vodje enote. 

 Pri organizaciji odpiranja in zapiranja enot vrtca se upošteva pravilo, da to nalogo opravljajo 

strokovne delavke, ki niso novinke oziroma študentke. Študentke morajo delo z otroki opravljati 

vedno v neposredni bližini izkušenega strokovnega delavca.  

 Pri organizaciji dela v dnevih okoli praznikov in v času, ko zaposleni zaradi manjše prisotnosti 

otrok v vrtcu koristijo letni dopust, ohranjamo številčno uravnoteženost med vzgojiteljicami in 

vzg.-pomočnicami vzgojiteljic. Le-ta se upošteva tudi pri organizaciji delovnega časa 

(sprejemanje, oddajanje) strokovnih delavk skozi šolsko leto. 
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 Pomočnici ravnateljice oziroma vodja enote koordinirajo koriščenje letnega dopusta zaposlenih 

v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. l. RS, št. 52/1994 s 

spremembami) in možnostmi, ki jih dopuščajo organizacijski pogoji. 

 V vrtcu vodimo evidenco prihodov na delovno mesto in odhodov z delovnega mesta s pomočjo 

registratorja delovnega časa. Prisotnost zaposlenih na delovnem mestu beležijo tudi osebe, ki so 

zadolžene za vodenje evidenc. Izpolnjene obrazce oddajo v računovodsko službo ob koncu 

meseca. 

 

6.7 Strokovno, organizacijsko in poslovno vodenje vrtca 

 

Strokovno, organizacijsko in poslovno vodenje vrtca opravlja ravnateljica Irena Hren v skladu z 49. 

členom Zakona o financiranju v vzgoji in izobraževanju (Ur. l. RS, št. 16/2007 in drugi). Pomočnici 

ravnateljice sta Darinka Belak in Marina Železnik. Za nadomeščanje ravnateljice v času njene odsotnosti 

je zadolžena pomočnica ravnateljice Darinka Belak. Dnevna prisotnost ravnateljice in pomočnic 

ravnateljice na delovnem mestu je 8 ur. Delovni čas vodstvenih delavcev je fleksibilen in se prilagaja 

delovnim nalogam. Običajno se giblje med 7. in 15. oziroma med  8. in 16. uro. 

Vrtec ima, v skladu z Zakonom o vrtcih in v skladu z ustanovitvenim aktom, oblikovanih pet (5) enot: 

Gaberje, ki posluje v dveh fizično ločenih stavbah, Center, Aljažev hrib, Ljubečna in Hudinja. Za 

organizacijo dela v enotah sta zadolženi pomočnice ravnateljice in vodji enote. 

 

Preglednica številka 24: Strokovno, organizacijsko in poslovno vodenje vrtca 

Ravnateljica vrtca Pomočnici ravnateljice 

Irena Hren 
Darinka Belak, 

Marina Železnik 

 

Preglednica številka 25: Organizacijsko vodenje enot 

Enote vrtca Vodja enote 

Aljažev hrib in Hudinja 
(12 oddelkov) 

Marina Železnik, pomočnica ravnateljice, ki opravlja tudi 
organizacijsko vodenje enot ter naloge organizatorke zdravstveno 
higienskega režima 

Center (5 oddelkov) Vzgojiteljica Sabina Žavski 

Ljubečna (4 oddelki) Vzgojiteljica Nataša Kalšek 

Enota Gaberje - »vila in rumena 
hiša«  (13 oddelkov) 

Darinka Belak, pomočnica ravnateljice, ki opravlja 
tudi organizacijsko vodenje enote.  

 

Pomočnici ravnateljice Darinka Belak in Marina Železnik opravljata naloge, za katere ju pooblasti 

ravnateljica.  

 

Preglednica številka 26:  Naloge pomočnic ravnateljice po pooblastilu ravnateljice 

 

Vsebina nalog Časovni okvir Izvajalec 
nalog 

Načrtuje in izvaja organizacijo dela in 
spremembe organizacije dela v okviru enote 
Gaberje, ki ima trinajst (13) oddelkov . 

 

Organizacija dela: v začetku šolskega leta za 
vse zaposlene na enoti. 

 

Darinka Belak 

Načrtuje in izvaja organizacijo dela in Marina Železnik 
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spremembe organizacije dela v okviru enote 
Aljažev hrib (3) in enote Hudinja (9). 

Spremembe organizacije: ob bolniških in 
drugih odsotnostih zaposlenih z dela ter ob 
zmanjšanju števila prisotnih otrok v vrtcu v 
dnevih okoli praznikov, počitnic, itd. 

Organizira in spremlja izvedbo obogatitvenih 
dejavnosti vrtca po programu, ki je sestavni 
del LDN. 

 
skozi celotno šolsko leto 

Darinka Belak 

Hospitira pri nastopih pripravnikov za 
strokovni izpit. 

skozi celotno šolsko leto Darinka Belak 

Hospitira pri nastopih kandidatov za poklicno 
maturo. 

skozi celotno šolsko leto Marina Železnik 

Vodi javni in medletni vpis novincev ter 
seznanja starše novincev z organiziranostjo 
vrtca, pravicami in dolžnostmi. 

marec / skozi celotno šolsko leto ob vpisu 
novincev 

Darinka Belak 

Oblikuje predlog oddelkov za novo šolsko 
leto. 

junij /julij 
Marina Železnik 

Darinka Belak 

Sporoča o prostih mestih na portal 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport. 

vsak mesec Darinka Belak 

Vnaša podatke v aplikacijo CEUVIZ in 
Subvencionirano plačilo staršev. 

vsak mesec Darinka Belak 

Izvaja sestanke za starše novincev po 
enotah. 

avgust 
Marina Železnik 

Darinka Belak 

Sodeluje pri izvedbi internega strokovnega 
izobraževanja. 

na strokovnih aktivih in vzgojiteljskih zborih 
Marina Železnik 

Darinka Belak 

Opravlja druga dela po naročilu ravnateljice. skozi celotno šolsko leto 
Marina Železnik 

Darinka Belak 

 

Vodja enote je vzgojiteljica, ki prevzema po pooblastilu ravnateljice še organizacijske in druge naloge na 

enoti. Na delovnem mestu je dnevno prisotna 7 ur. Od tega 6 ur dela opravi neposredno z otroki, 

preostali čas do polnega delovnega časa opravlja naloge, povezane z vodenjem enote in nalogami 

vzgojiteljice izven obveze dela z otroki. 

 

 

Preglednica številka 27: Naloge vodje enote po pooblastilu ravnateljice 

 

Vsebina nalog Časovni okvir Izvajalec nalog 

Načrtuje in izvaja organizacijo dela in 

spremembe v okviru  enote. 

Organizacija dela: v začetku šolskega leta za 

vse zaposlene na enoti. 

Spremembe organizacije: ob bolniških in 

drugih odsotnostih zaposlenih z dela ter ob 

zmanjšanju števila prisotnih otrok v vrtcu v 

dnevih okoli praznikov, počitnic, itd. 
Vodja enote: 

Sabina Žavski in 

Nataša Kalšek Določa in evidentira delovne obveze 
zaposlenih na enoti. 

Določa: na začetku šolskega in po potrebi. 

Evidentira: vsak delovni dan. 

Nadzoruje izpolnjevanje delovnih nalog. vsak delovni dan 

Sodeluje pri izvedbi internega 
strokovnega izobraževanja. 

na strokovnih aktivih in vzgojiteljskih zborih 
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7. ORGANI VRTCA 

 

Vrtec ima oblikovane strokovne in druge organe v skladu z zakonodajo (ZOFVI).  Organi javnega vrtca so 

svet vrtca, ravnatelj, strokovni organi (vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi) in svet staršev. 

 

7.1 Svet vrtca 

 

Pristojnosti sveta vrtca so določeni z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(ZOFVI - Ur. l. RS, št. 16/2007 in spremembe). Svet vrtca sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja, 3 

predstavniki staršev in 5 predstavnikov zaposlenih. Delovanja sveta vrtca je opredeljeno tudi v 

Poslovniku o delovanju sveta vrtca v Vrtcu Tončke Čečeve.  

 

7.2 Ravnatelj 

 

Ravnatelj vrtca je pedagoški in poslovodni organ, katerega pristojnosti so določene z zakonom. Za 

opravljanje posameznih nalog iz pristojnosti ravnatelja in nadomeščanje v času odsotnosti, je 

pooblaščena pomočnica ravnateljice Darinka Belak. 

 

Ravnateljica opravlja naslednje naloge: 

- pripravlja letni delovni načrt vrtca in poslovni načrt ter spremlja njuno izvedbo, 

- pripravlja poročilo o realizaciji LDN s samoevalvacijo in poslovno poročilo, 

- sklicuje in vodi delo vodstvenega tima, ki usklajuje načrtovanje in organizacijo med posameznimi 

enotami vrtca, 

- pripravlja, izvaja in vodi delo vzgojiteljskega zbora ter delo strokovnih aktivov,  

- vodi delo kurikularne skupine, ki na nivoju vrtca evalvira in načrtuje izvedbeni kurikul na osnovi  

Kurikuluma za vrtce (1999), 

- neposredno spremlja in strokovno usmerja vzgojno delo vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v 

oddelkih, 

- opravlja druge delovne obiske enot, 

- spremlja uresničevanje pravic otrok v izvedbenem kurikulu, 

- spremlja delo strokovnih skupin za otroke s posebnimi potrebami in izvajanje dodatne strokovne 

pomoči, 

- pripravlja strokovna gradiva za vzgojiteljice, spodbuja strokovno izobraževanje in 

izpopolnjevanje zaposlenih, organizira predavanja in druge oblike izpopolnjevanja, 

- pripravlja gradiva za podporo vzgojiteljicam pri izvedbi roditeljskih sestankov,  

- določa interne obrazce in pravila za delovanje vrtca, 

- skrbi za sodelovanje vrtca s starši (razpored govorilnih ur, roditeljski sestanki, predavanja,  

individualni pogovori in druge oblike sodelovanja), 

- vodi manjše pedagoške in evalvacijske raziskave v okviru zavoda in med starši, 

- določa sistemizacijo delovnih mest,  

- izbira in odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev, 

- predlaga napredovanje vzgojiteljic v strokovne nazive, 

- odloča o napredovanju delavk in delavcev v plačne razrede, 
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- opravlja letne razgovore z zaposlenimi in ocenjuje njihovo delo, 

- delegira naloge, 

- skrbi za ustrezno materialno opremljenost vrtca in za ustrezne delovne pogoje vseh zaposlenih,  

- skrbi za nove nabave osnovnih sredstev, didaktičnega materiala in naroča potrebna vzdrževalna 

dela, 

- skrbi za sodelovanje vrtca z zunanjimi inštitucijami, 

- sodeluje pri oblikovanju ukrepov za preprečevanje možnosti širitve okužb s COVID -19 in nadzira 

realizacijo le teh v praksi v sodelovanju z OZHR, 

- opravlja druga dela, ki jih zahtevajo zakoni in ustanovitelj vrtca. 

 

 

7.2.1 Vodstveni tim (kolegij) 

 

Vodstveni tim je posvetovalni organ ravnatelja. Sestavljajo ga ravnatelj, pomočnici ravnateljice in vodji 

enote. Sestaja se predvidoma enkrat mesečno. Sklicuje ga ravnateljica vrtca. Občasno se mu pridruži 

tudi poslovna sekretarka, organizatorka prehrane, svetovalna delavka ali kuharica, ki je zadolžena za 

organizacijo, vodenje in koordiniranje dela v kuhinji. Vodstveni tim pomaga ravnatelju pri načrtovanja 

vzgojno-izobraževalnega dela, reševanju kadrovske problematike, sodeluje v razpravah o poslovanju 

vrtca, načrtuje izobraževanje zaposlenih, obravnava obogatitvene programe, predloge in pobude staršev 

ter zaposlenih in sodeluje pri reševanju druge tekoče problematike. O delu vodstvenega tima se piše 

zapisnik, ki je zaposlenim na vpogled na oglasnih deskah v vrtcu. 

 

 

7.3 Svet staršev 

 

Svet staršev je organ javnega vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega posameznega 

oddelka otrok v vrtcu (ZOFVI). Predstavnike v svetu staršev izvolijo starši na 1. roditeljskem sestanku 

oddelka.  Prvo srečanje sveta staršev skliče ravnatelj vrtca, nadaljnja srečanja pa sklicuje predsednik 

sveta staršev.  
 

Svet staršev Vrtca Tončke Čečeve v šolskem letu 2020/2021 sestavlja 34 članov. Konstituira se na prvi 

seji sveta staršev. Na seji se izvoli predsednik sveta staršev ter 3 predstavniki v svet vrtca. 

 

7.4 Strokovni organi vrtca 

 

Strokovni organi v vrtcu so v skladu z zakonodajo: vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi. Naloge strokovnih 

organov in strokovno izpopolnjevanje predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (ZOFVI). Sklic organov opravlja ravnateljica. V tem šolskem letu se bomo pri obliki izvedbe 

prilagajali epidemiološki sliki v državi. V primeru, da bodo razmere dopuščale, se bodo organi srečevali v 

živo, v nasprotnem primeru pa se bomo posluževali oblik dela na daljavo po elektronski poti. 

  

 

7.4.1 Vzgojiteljski zbor  

 

Vzgojiteljski zbor je strokovni organ, ki ga sestavljajo vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, svetovalna 

delavka, pomočnica ravnateljice in ravnateljica. Vzgojiteljski zbor sklicuje in vodi ravnateljica ali od nje 
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pooblaščena oseba. Vzgojiteljski zbor deluje po pravilih, zapisanih v Poslovniku vzgojiteljskega zbora. 

Zapisniki vzgojiteljskega zbora so arhivirani pri ravnateljici. 

 

Preglednica številka 28: Okviren načrt dela in izobraževalne vsebine vzgojiteljskih zborov  

 

Vzgojiteljski zbor Okvirna vsebina Oblika Rok 
izvedbe 

1. vzgojiteljski zbor 
- Predstavitev in razprava o predlogu LDN 2020/2021. 
- Druge zakonske in organizacijske aktualnosti. 

skupna 
Oktober 

2020 

2. vzgojiteljski zbor 

- Poročilo o izvajanju LDN v šolskem letu 2020/2021. 
- Ocena izvedbenega kurikula in strokovna   priporočila. 
- Izvedba dejavnosti iz programa varovanja zdravja na 
  delovnem mestu. 

skupna 
Junij 
2021 

 

7.4.2 Strokovni aktivi  

 

Strokovne aktive prav tako sestavljajo vse strokovne delavke. Od vzgojiteljskega zbora se razlikuje po 

tem, da se aktivi oblikujejo tako, da ga sestavljajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ki delajo v 

starostno podobnih oddelkih. Tako imamo: 

- aktiv vzgojiteljev prvega starostnega obdobja, 

- aktiv vzgojiteljev drugega starostnega obdobja. 

 

Preglednica številka 29: Okviren načrt dela in izobraževalne vsebine strokovnih aktivov 

 

Strokovni aktiv Okvirna vsebina Oblika Izvajalec Rok izvedbe 

1. strokovni 
aktiv 

Komunikacija skupine po aktivih 
ravnateljica, 
vzgojiteljice 

januar 2021 

2. strokovni 
aktiv 

Formativno 
spremljanje 

skupine po aktivih 
Ravnateljica, 
vzgojiteljice 

 
april 2021 

Načrtovalni 
timi, v okviru 
aktivov 

Vsebine povezane z 
izvedbenim kurikulom 

Skupine po 
načrtovalnih timih 

Vzgojiteljice,  
vzg. –pom- 
vzg. 

1 x mesečno 
skozi celo šol. 

leto 
 

 

Kurikularna skupina je ena od oblik povezovanja strokovnih delavcev v našem vrtcu. Sestavljajo jo 

koordinatorji strokovnih timov, pomočnici ravnateljice in vodja enote vrtca. Vodi jo ravnateljica vrtca, ki 

jo sklicuje enkrat mesečno. O poteku in izvedbi kurikularne skupine se piše zapisnik.   
 

Člani kurikularne skupine imajo naslednje naloge: 

- kritično ovrednotijo (evalvirajo) izvedbeni kurikulum v pretekli vzgojno-izobraževalni temi, 

- načrtujejo okvirni izvedbeni kurikulum na ravni vrtca za naslednje načrtovalno obdobje, 

- ravnateljici predlagajo nakup potrebnih vzgojnih sredstev in drugih pripomočkov za izvedbo 

vzgojno-izobraževalnega dela, 

- poglabljajo strokovno znanje po posameznih področjih in ga prenašajo strokovnim delavcem v 

svojih timih, 

- se dogovorijo o poteku srečanja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v strokovnih timih. 
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Načrtovalni tim se sklicuje izven časa delovne obveze strokovnih delavk v oddelku. Sklicuje ga vodja tima 

po predhodni uskladitvi z ostalimi člani tima.  

 

Glavna naloga tima je medsebojno prenašanje strokovnega znanja na vse člane tima, pomoč pri 

načrtovanju vzgojnega dela, načrtovanje timskega izvajanja vzgojnega dela in evalvacija. Pri tem se 

poslužujemo strokovne literature in strokovnih revij. Vodja tima vodi evidenco o prisotnosti strokovnih 

delavk na strokovnih timih, ki jo odda ravnateljici.  

 

Na srečanju tima, ki se predvidoma izvede enkrat mesečno, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

naredijo:  

- evalvacijo realiziranega kurikuluma in vzgojne teme v preteklem obdobju, 

- v ponudbi izvedbenega kurikuluma vrtca izberejo ustrezne teme za posamezne oddelke ali 

oblikujejo novo okvirno temo,  

- izmenjajo izkušnje o oblikah, metodah in vsebinah vzgojnega dela z namenom medsebojnega 

učenja, 

- se  dogovorijo za podrobnejšo organizacijo dejavnosti, ki se tičejo vseh oddelkov pri izvajanju teme, 

- razpravljajo o strokovni temi, ki jo vodje tima prenesejo s srečanja kurikularne skupine, jo 

primerjajo z lastno prakso ter načrtujejo izboljšave. 

 

Preglednica številka 30:  Sestava strokovnih timov 

 

Enota/ strokovni tim Koordinator 
načrt. tima 

Članice načrtovalnih timov 

Gaberje-vila Nataša Romih 

Jana Nunčič, Nataša Šibanc, Tina Šuhel, Tjaša 
Volavc, Irena Cesar, Marjana Volasko, Urška 
Pekošak, Bernarda Jecl in Anja Pesko  

Gaberje - rumena hiša – pritličje Simona Stanič 

Jerneja Prislan, Zvezdana Šljivar, Danica Hostnik 
Remus, Marta Kopitar, Fanika Ulaga, Andreja 
Medved, Ingrid Esih, Mojca Ogrizek, Klementina 
Ribič 

Gaberje - rumena hiša - 1. 
nadstropje 

Nina Kresnik 
Polona Povše, Metka Jezovšek, Vesna Prinčič, 
Darja Preložnik in Lilijana Zalokar 

Center 
 

Jolanda Zavšek 
 
 

Prvi del strokovnega tima se izvede skupaj, 
načrtovanje vzg. – izob. dela pa  ločeno.  
 
Pritličje: Andreja Golavšek, Andreja Lipičnik 
Budal in Lidija Makuc  
 
1. nadstropje: Marina Kačič, Romana Dobrina, 
Barbara Kelner, Aleksandra Gomboc, Sabina 
Žavski, Tjaša Bračun, Nina Hajsinger (v 1. 
nadstropju koordinira načrtovanje Sabina Žavski) 

Ljubečna Mateja Hajd 
Nataša Kalšek, Irena Šmid, Barbara Grm, Metka 
Vodeb, Bojana Ivenčnik, Marjana Marinšek in 
Helena Župnek 

Aljažev hrib Jožica Mraz 
Kristina Kolšek, Tjaša Krajnc, Tatjana Tomažič, 
Nataša Potočnik in Terezija Amon 
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Hudinja – pritličje Anica Trauner 
Laura Kopriva, Milena Princes, Alja Tajnikar, 
Bernarda Mužič, Barbara Romih, Blanka Ribič in 
Darinka Topličanec 

Hudinja - 1. nadstropje Tanja Ravnjak 

Marija Jerman, Zala Slatinek Naglič, Irena Novak, 
Natalija Jevšenak, Simona Leskovar, Suzana 
Podgoršek, Irena Rožanc, Urška Dežan in Suzana 
Pajk, Karmen Kukovič, Hana Rezec. 

 

8. SPREMLJANJE IN USMERJANJE PEDAGOŠKEGA DELA 

 

Pedagoško vodenje in spremljanje vzgojnega dela bo opravljala ravnateljica in po njenem pooblastilu 

tudi pomočnici ravnateljice.  

Zajemalo bo naslednje aktivnosti: 

- pregledovanje predpisane dokumentacije, 

- obiske na enotah in v oddelkih s strokovnim svetovanjem in usmerjanjem, 

- načrtovane in nenačrtovane hospitacije pri neposrednem vzgojno-izobraževalnem delu z evalvacijo 

po zaključeni hospitaciji, skupaj s strokovno delavko, pri katerih bo poudarek na spremljanju 

izvajanja dnevno rutinskih dejavnosti in spodbujanje porajajoče se pismenosti pri otrocih, 

- priprava strokovnega gradiva in navodil za delo v oddelku. 

 

Ravnateljica spremlja tudi delo ostalih zaposlenih in na osnovi opažanj svetuje ter načrtuje izboljšave 

tudi na ostalih področjih dela. Vodilo pri načrtovanju izboljšav je racionalizacija, zagotavljanje varnega 

okolja in izboljšanje kakovosti javne službe na vseh ravneh delovanja. 

 

 

9. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE  

 

Namen strokovnega izpopolnjevanja je profesionalna in osebnostna rast delavcev, ki pripomore k večji 

kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. V skladu s prednostnimi cilji vrtec načrtuje vsebine 

internih in eksternih izobraževanj za zaposlene, da lahko dobljeno znanje uporabijo pri uresničevanju 

prednostno načrtovanih ciljev vrtca. 
 

Vrtec mora v skladu s 53. členom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja zaposlenim 

omogočiti določeno število dni dodatnega strokovnega izpopolnjevanja na leto. V ta namen vrtec 

organizira interna in eksterna izobraževanja, ki se v večini primerov izvajajo v prostorih vrtca. Občasno 

pa omogočimo zaposlenim tudi vključitev v nenačrtovana dodatna izpopolnjevanja, če presodimo, da so 

zaradi sistemskih sprememb ali drugih vzrokov dodatna znanja nujno potrebna za kakovostno 

opravljanje dela na določenem delovnem mestu. 
 

Eksterna izobraževanja izvajajo zunanji strokovnjaki, medtem ko interna izvajajo zaposleni v vrtcu 

oziroma jih vrtec izvede v sodelovanju z zaposlenimi iz drugih vrtcev. Pri eksternih izobraževanjih je 

poudarek predvsem na vsebinah oziroma na izmenjavi primerov dobre prakse, ki omogočajo dvig 

kakovosti dela na različnih ravneh delovanja vrtca. V šolskem letu 2020/2021 bomo čas in obliko izvedbe 

usklajevali z epidemiološko sliko. Če razmere ne bodo dopuščale izvedbe v živo, se bomo posluževali 

spletnih oblik izvedbe izobraževanj – na daljavo. 
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Preglednica številka 31:  Vsebine predvidenih strokovnih izpopolnjevanj za zaposlene  

Naslov seminarja Izvajalec/organizator Vključenost Čas 
trajanja 

Okviren rok 
izvedbe 

Razvoj pismenosti in 
učenje jezika za mlajše 
učence v jezikovno manj 
ugodnih okoliščinah 

Pedagoška fakulteta 
Maribor 

Strokovni delavci 4 ure 
16. september 

2020 

Kompetence za vodenje v 
spremenjenih razmerah 

Šola za ravnatelje Ravnateljica 16 ur 
12. in 13. 

oktober 2020 

Letno poročanje za 
določene in druge 
uporabnike EKN 

Zveza računovodij 
finančnikov in revizorjev 

Slovenije 
Računovodkinja 5 ur 

Predvidoma 
januar 2021 

Računalniško 
opismenjevanje 

Javljen naknadno Zaposleni 
Po 

potrebi 
Termin sporočen 

naknadno 

Dnevi sanitarnega 
inženirstva 

Inštitut za sanitarno 
inženirstvo 

Organizatorka 
prehrane 

16 ur 
22. in 23. 

oktober 2020 

Glasba v vrtcu mag. Bernarda Rakar 
Vzgojiteljice in vzg. 

- pomočnice 
vzgojiteljic 

8 ur 
Termin bo 
sporočen 
naknadno 

Izobraževanja v 
organizaciji Gimnazije 
Celje - Center 

GCC 
Vzgojiteljice in vzg. 

- pomočnice 
vzgojiteljic 

/ 

Termini bodo 
sporočeni 

naknadno 

Izobraževanja v okviru 
projekta OBJEM 

ZRSŠ 
Vodja in člani 

implementacijske 
skupine vrtca 

/ 

Termini bodo 
sporočeni 

naknadno 

Izobraževanja v okviru 
ZRSŠ 

ZRSŠ Strokovni delavci  
Termini bodo 

sporočeni 
naknadno 

Medsebojni odnosi MiB Strokovni delavci 8 ur 
Temin bo javljen 

naknadno 

 

Strokovno znanje bomo izpopolnjevali tudi v okviru strokovnih aktivov in vzgojiteljskega zbora. V tem 

šolskem letu bomo več strokovne pozornosti namenili: 

- pridobivanju veščin za reševanje konfliktov, 

- načrtnemu spodbujanju porajajoče se pismenosti otrok, 

- izvajanju interakcij v okviru dnevno rutinskih dejavnosti, 

- spremljanju in evalvaciji strokovnega dela.  

 

Vrtec bo pri strokovnih delavcih spodbujal tudi poglabljanje lastnega znanja s spremljanjem strokovne 

literature in objavljenih raziskav s področja predšolske vzgoje. Na strokovnih srečanjih kurikularne 

skupine in načrtovalnih timov bomo organizirali usmerjene strokovne razprave, namenjene izmenjavi 

pogledov in mnenj o določenih dilemah, ki se pojavljalo pri vzgojno-izobraževalnem delu. Profesionalni 

razvoj bomo spodbujali tudi z izmenjavo primerov dobre prakse na srečanjih strokovnih organov, 

aktivno udeležbo zaposlenih na strokovnih posvetih ter s pisanjem in objavljanjem člankov v strokovnih 

revijah. 

 

Zaposleni se bodo udeleževali tudi drugih oblik strokovnih srečanj kot so regijski aktivi in posveti. 
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Načrtovana strokovna srečanja ravnateljev so: 

- Odbor ravnateljev javnih vrtcev v MO Celje (sklicuje predsednica odbora po potrebi oz. v dogovoru 

z MOC – oddelkom za družbene dejavnosti); 

- Aktiv ravnateljev javnih samostojnih vrtcev Savinjske regije (sklicuje vodja aktiva približno enkrat na 

tri mesece); 

- Aktiv vseh javnih vrtcev, samostojnih in pri OŠ (sklicuje Zavod RS za šolstvo približno dvakrat v šol. 

letu); 

- Strokovni posvet ravnateljev (sklicuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport   ter 

Šola za ravnatelje). 

 

Načrtovano strokovno srečanje pomočnikov ravnateljev: 

- Strokovni posvet pomočnikov ravnateljev (sklicuje Šola za ravnatelje). 

 

Načrtovana redna srečanja, ki se jih udeležuje svetovalna delavka: 

- Študijska skupina za svetovalno delo (ZRSŠ); 

- Regijski aktiv svetovalnih delavcev. 

 

Načrtovana redna srečanja, ki se jih udeležujeta organizatorka prehrane in organizatorka zdrav. 

higienskega režima: 

- Regijski aktiv organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima v javnih vrtcih. 

 

Načrtovana redna srečanja, ki se jih udeležuje mobilna vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč: 

- Regijski aktiv mobilnih vzgojiteljev za dodatno strokovno pomoč. 

 

 

10. MENTORSTVO IN PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 

 

V vrtcu omogočamo opravljanje praktičnega usposabljanja z delom dijakom programa predšolske vzgoje 

Gimnazije Celje - Center, študentom Pedagoških fakultet in opravljanje praktičnega izobraževanja ter 

delovne prakse odraslih v programih predšolske vzgoje (poklicni tečaj). Prednost pri opravljanju 

pedagoškega dela imajo dijaki in študentje predšolske vzgoje. 
 

Ravnateljica vsakemu izmed kandidatov določi mentorja, ki opravlja naloge mentorstva v skladu z 

navodili, katere določa izobraževalna ustanova kandidata. Nadzor pri hospitacijskih nastopih kandidatov 

imata pomočnici ravnateljice Marina Železnik in Darinka Belak. Dijaki četrtih letnikov GCC opravijo proti 

koncu praktičnega usposabljanja tudi 3 nastope, ki jih ocenita mentor in ravnatelj oziroma od njega 

pooblaščena oseba. 
 

V vrtcu bodo v šolskem letu 2020/2021 z Gimnazije Celje - Center praktično usposabljanje opravljali: 

- 1 dijak prvega letnika na enotedenski praksi od 9. do 13. 11. 2020, 

- 12 dijakov drugega letnika na enotedenski praksi od 16 do 20. 11. 2020, 

- 6 dijakov tretjega letnika, ki bodo prakso opravljali od 18. 1. do 12. 2. 2020, 

- 1 dijak četrtega letnika, ki bo prakso opravljal od 28. 9. do 23. 10. 2020.  
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Mentorstvo opravljamo tudi zaposlenim delavcem, ki se pripravljajo na strokovni izpit. V ta namen 

ravnateljica določi mentorja, ki skupaj s kandidatom pripravi načrt priprave na strokovni izpit in vsebine 

petih nastopov, ki jih bo v okviru priprave izvedel. Izvedbo nastopov kandidata poleg mentorja spremlja 

še pomočnica ravnateljice Darinka Belak, ki s kandidatom opravi še evalvacijo posameznega nastopa. V 

šolskem letu 2020/2021 načrtujemo, da se bo na strokovni izpit pripravljalo 5 strokovnih delavcev. 

 

 

10.1 Usposabljanje na delovnem mestu 

 

Sodelovanje poteka tudi z Zavodom za zaposlovanje. Vrtec preko Evropskega socialnega sklada sodeluje 

v projektu v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu«. Iskalci zaposlitve, prijavljeni na 

Zavodu za zaposlovanje, bodo preko programa spoznali delo v vrtcu in se usposobili za konkretno delo.  

Usposabljanje poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga določi ravnatelj. Vso potrebno 

dokumentacijo za usposabljanje oseb pripravlja poslovna sekretarka. 

 

 

11. SODELOVANJE S STARŠI 

 

Vrtec omogoča sodelovanje s starši v skladu z načelom o sodelovanju s starši (Kurikulum za vrtce 1999). 

Z možnimi oblikami sodelovanja so starši seznanjeni na prvih roditeljskih sestankih, kjer lahko predlagajo 

vsebine, ki bi jih želeli v sodelovanju z vzgojiteljico izvesti v oddelku. 

 

Starše seznanjamo z izvedbenim kurikulom vrtca in oddelka na več načinov: 

- na oglasni deski, ki visi pred vsako igralnico, je poenoten list z imenom oddelka, imenom in 

priimkom vzgojiteljice ter pomočnice vzgojiteljice, vpisan delovni čas obeh strokovnih delavk in čas 

za individualne pogovore s starši, 

- vzgojiteljice sproti seznanjamo starše o poteku vzgojno-izobraževalne teme v oddelku s pomočjo 

fotografij otrok pri dejavnosti in zapisov, ki jih objavljajo na oglasni deski za starše, 

- občasno se objavijo primeri dejavnosti tudi na spletni strani vrtca, 

- staršem se na posameznih vhodih na interni oglasni deski predstavi tudi organizacijska shema enote 

in organizacija oddelkov za poletni čas; na skupnih oglasnih deskah na posamezni enoti se objavljajo 

tudi druge informacije, ki so povezane z delovanjem vrtca, s preventivnimi ukrepi, povezanimi s 

skrbjo za ohranjanje zdravja otrok in preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni ter druge informacije, 

ki so pomembne za starše. 

 

 

11.1 Roditeljski sestanki  

 

Roditeljske sestanke načrtujemo, lahko pa se skličejo tudi na pobudo staršev v oddelku ali sveta staršev. 
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Preglednica številka 32: Načrtovani roditeljski sestanki  

Oblika 
sodelovanja s 
starši 

Okvirna vsebina Izvajalec Kraj in rok 
izvedbe 

1. roditeljski 
sestanek 

 

- Predstavitev izvedbenega kurikula oddelka. 
- Predlogi staršev k LDN oddelka. 
- Izvolitev predstavnika v svet staršev. 
- Dogovor o terminu izvajanja pogovornih ur za 

starše. 
- Informacije o načinu obveščanja staršev, 

oblikah sodelovanja s starši, praznovanju 
rojstnih dni otrok v vrtcu, fotografiranju otrok 
in druge informacije, povezane z bivanjem 
otrok v vrtcu. 

priprava gradiva: 
ravnateljica 

 
izvedba: skupina 
vzgojiteljic v sodelovanju 
s pomočnicami 
vzgojiteljic 

v vsakem 
oddelku 

 
sep. - okt. 

2020 

Strokovna 
predavanja za 
starše 

Strokovna tema 
 

jan.- feb. 
2021 

 

11.2 Pogovorne ure s starši 

 

Izhodišče za pogovorno uro s staršem je spremljanje otrokovega počutja in napredka v razvoju. 

Vzgojiteljica - vodja oddelka in vzgojiteljica - pomočnica vsakodnevno opazujeta in spremljata otrokove 

aktivnosti in njegov razvoj. Vzgojiteljica ga dokumentira na vseh področjih otrokovega razvoja. List o 

spremljanju otrokovega razvoja je sestavni del otrokove mape, v katero se vlagajo fotografije otroka pri 

dejavnosti in izdelke, iz katerih je razviden njegov razvojni napredek. Pogovorne ure so načrtovane ali 

kot izredne predlagane s strani staršev, vzgojitelja, svetovalnega delavca ali ravnateljice.  
 

Vzgojiteljica oziroma vzg. - pomočnica vzgojiteljice vzpostavita tudi vsakodnevno komunikacijo s starši 

pri prihodu oz. pri odhodu otroka. Vsakodnevna komunikacija je namenjena izmenjavi splošnih 

informacij o otroku in poteka kratek čas. 

 

11.3 Druge oblike sodelovanja s starši 

 

Druge oblike sodelovanja s starši, kot so javne prireditve vrtca, prireditve in srečanja za otroke, starše ter 

vzgojitelje v prostorih in na igriščih vrtca, so sestavni del kurikula. Cilj takšnih prireditev in srečanj je, da 

starši spoznajo strokovni vidik izvedbe dejavnosti z otroki, da se aktivno vključujejo v dejavnosti in 

spoznavajo oblike učenja otrok v skupnih aktivnostih z njimi. V tem šolskem letu bomo k sodelovanju 

povabili starše le v primeru, da bo to dovoljevala epidemiološka slika v državi. 

 

Preglednica številka 33: Načrtovani dogodki za otroke v dopoldanskem času 

 

Rok Vsebina Prostor in dejavnosti 

Teden otroka 
oktober 
2020 

- športno dopoldne, 
- jesensko rajanje, 
- jesenski piknik, 
- igre iz ljudskega izročila v tednu 

otroka na igrišču vrtca, 
- lutkovne predstave. 

Gibalne dejavnosti na igriščih enot vrtca. 
Igra in delavnice z naravnimi materiali na igriščih 
enot. 
Okušanje jesenskih dobrot. 
Rajalne in pastirske igre. 

november 2020 - tradicionalni slovenski zajtrk. Dejavnosti na temo zdrave prehrane in pomena za 
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 zdravje človeka. 

december 
2020 

- »miklavževanje«, 
- božično-novoletne delavnice, 
- božično-novoletna čajanka, 
- lutkovna predstava. 
 

Praznični pogrinjek (miklavževa malica). Spoznavanje 
značilnosti praznikov in različnih običajev družin 
(multikultura). 
Božično-novoletne delavnice: izdelovanje okraskov, 
voščilnic, božično novoletnih aranžmajev ter lutkovna 
predstava z obdaritvijo otrok. 

januar 2021 - zimski izlet v naravo. Zimske igre na igriščih vrtca oz. na zimskem izletu. 

februar/marec 
2021 

- pustovanje, 
- glasbeni koncerti, 
- lutkovne predstave, 
- galerija v vrtcu. 

Pustno rajanje in povorka. 
Likovno, glasbeno in plesno ustvarjanje ter nastopi. 
Priprava razstave likovnih izdelkov otrok. 

maj - junij 2021 
- športno dopoldne, 
- spomladanski izlet, 
- interne razstave. 

Delavnice na temo gibalnih iger na igriščih enot vrtca. 
Opazovanje in spoznavanje spomladanski dogajanj v 
naravi.  

 

 
Preglednica številka 34: Načrtovani dogodki za starše in otroke v popoldanskem času 
 

Rok Vsebina Prostor, kraj Sodelujoči 

marec 2021 »Marčevski dan za starše« 
V vsakem oddelku 

vrtca 

Vsi otroci v svojem oddelku: kratek 
nastop za starše oz. skupna igra pod 
vodstvom vzgojiteljice (rajalne igre, 
ples, dramatizacija, petje …). 

od aprila do 
maja 2021 

Razstava in prireditve ob 
zaključku projektov in delavnic 

Na vsaki enoti vrtca 
 

Oddelki otrok drugega starostnega 
obdobja bodo predstavili potek 
projektov in interesnih dejavnosti. 

junij 2021 

Skupno popoldne otrok in 
staršev s predstavitvijo 
dejavnosti, ki so potekale v 
izvedbenem kurikulu na temo 
porajajoče se pismenosti v 
povezavi z gibanjem 

Na igrišču ob enoti 
vrtca 

Vsi oddelki na vseh enotah vrtca. 

 

 

12. POVEZOVANJE VRTCA Z OKOLJEM 

 

Z oblikami sodelovanja z okoljem bomo bogatili učno okolje otrok in ponudbo storitev na vseh področjih 

delovanja vrtca. Oblike sodelovanja z okoljem bomo vključevali v izvedbeni kurikul, če bo to dopuščala 

epidemiološka slika v državi. 

 

Preglednica številka 35: Načrtovane oblike sodelovanja z okoljem 
 

Inštitucija Oblike sodelovanja 

Javni vrtci v MOC 
in ostali javni vrtci v celjski 
regiji 

- Ravnateljice se povezujejo v odboru, kjer skupaj s predstavniki MOC rešujejo 
tekočo problematiko na področju predšolske dejavnosti. 

- Organizacija skupnih izobraževanj za zaposlene. 

- Povezovanje ravnateljic v okviru aktiva ravnateljic javnih vrtcev v celjski regiji. 

Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport ter druga 
ministrstva 

- Vrtec enkrat letno poda poročilo o številu oddelkov, o normativih in strukturi. 
- Mesečno sporočanje na portal o številu prostih mest v posameznih  oddelkih in 

enotah vrtca (zakonska obveza). 
- Mesečno sporočanje na portal o otrocih, ki so kot drugi otroci v družini 

upravičeni do subvencije v skladu z zakonom. 
- Vnašanje podatkov o vključenih otrocih v vrtec v spletni portal ministrstva. 
- Pridobivanje informacij in strokovnih pojasnil: z okrožnicami ministrstva, v 
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individualnih pogovorih in podobno. 
- Ravnateljica,  po potrebi pa tudi od nje pooblaščene osebe, se udeležujejo 

posvetov in drugih srečanj, ki jih organizirajo ministrstva. 
- Sodelovanje pri izvedbi projekta »Tradicionalni slovenski zajtrk«. 
 

Zavod RS za šolstvo 

- Vrtec se vključuje v mrežo javnih vrtcev, ki je namenjena strokovnim delavcem v 
okviru organiziranega strokovnega izpopolnjevanja. 

- Sledi smernicam in navodilom ter se odziva na aktualne pobude Zavoda za 
šolstvo. 

- Sodelovanje pri izvedbi študijskih skupin za strokovne delavce. 
- Ravnateljica se udeležuje regijskih strokovnih aktivov ravnateljev samostojnih 

vrtcev in vrtcev pri osnovni šoli, ki jih sklicuje zavod. 

Skupnost vrtcev Slovenije 
- Udeležba ravnateljice na skupščinah. 
- Udeležba strokovnih delavcev na posvetih. 

Združenje ravnateljev 
Slovenije 

- Udeležba ravnateljice na skupščinah in izobraževanjih. 

Šola za ravnatelje - Udeležba ravnateljice na strokovnih posvetih. 

Osnovne šole v MOC (I. OŠ, 
III. OŠ, OŠ Hudinja, OŠ Frana 
Roša in OŠ Ljubečna) 

- Sodelovanje med ravnatelji: vabila na prireditve za javnost, sestanki po potrebi 
ob skupnih nalogah ali interesih. 

- Sodelovanje med vzgojiteljicami in učiteljicami v prvih razredih (po dogovoru, v 
mesecu juniju). 

- Sodelovanje med ravnatelji in svetovalnimi delavci šol ter vrtca: ob vpisu otrok v 
šolo in ob aktualni potrebi. 

MOC 

- Osebni stiki (mesečni delovni sestanki, telefonski stiki, elektronska pošta in 
podobno). 

- Sodelovanje v pisni obliki: pogodba o financiranju, pogodba o upravljanju 
premoženja, letni delovni načrt, finančni načrt, poslovno poročilo, poročilo o 
izpolnjevanju letnega delovnega načrta, uradni dopisi in gradiva, dogovarjanje o 
porabi namenskih sredstev za opremo in didaktiko, dogovarjanje o 
investicijskem vzdrževanju hiš in podobno. 

- V odnosu do javnosti: javne prireditve, razstave in podobno. 
- Sodelovanje preko javnega nadzora (nadzorni svet občine, interni revizor MOC) 

in preko sveta vrtca, v katerem so trije predstavniki, imenovani s strani 
ustanovitelja. 

- Sodelovanje pri izvedbi projektov v organizaciji MOC: poslikava lampijonov in 
jumbo plakatov ter sodelovanje pri čistilni akciji. 

Srednje šole in fakultete 
 

- Sodelovanje s ŠCC pri vključevanju obogatitvenih vsebin v izvedbeni kurikul 
vrtca. 

- Sodelovanje z GCC pri izvedbi praktičnega usposabljanja dijakov v vrtcu. 
- Vrtec organizira hospitacijske nastope za dijake. 
- Dijaki pripravijo različne dejavnosti za otroke v prostorih šole in vrtca. 
- Pom. ravnateljice sodeluje v maturitetni skupini GCC. 
- Strokovni delavci vrtca se udeležujejo strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira 

GCC. 
 

- Študentje pedagoških fakultet iz Maribora, Ljubljane in Kopra opravljajo v vrtcu 
praktično usposabljanje. 

LUC 
- Vrtec omogoča opravljanje PUD-a za kandidate, ki se na LUC izobražujejo s 

področja predšolske vzgoje. 

Društvo za pomoč osebam z 
motnjami v razvoju »Vesele 
nogice« 

- Zbiranje PVC pokrovčkov za pomoč pri izvajanju programa društva. 
- Druženje otrok iz vrtca in otrok s PP v vrtcu ob skupnih dejavnostih. 

Z Nacionalnim laboratorijem 
za zdravje, okolje in hrano 
(NLZOH) 

- Vrtec ima z inštitucijo sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju zaradi 
eksternega higienskega preverjanja ter preverjanja kakovosti prehrane. 

Nacionalni inštitut za javno 
zdravje 

- Po potrebi posvetovanje v zvezi z aktualnimi problemi zdravstvenega varstva.  
- Izvedba projekta Varno s soncem. 
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Zdravstveni dom Celje 

- Z zobozdravstveno službo: v zvezi z zobozdravstveno preventivo otrok v 
starejših oddelkih na vseh enotah vrtca: uvajanje pravilne nege zob z 
medicinsko sestro, usvajanje navade pravilnega ščetkanja in druga preventiva 
(pravila prehrane in ostalo). 

- Z otroškim dispanzerjem: svetovanje za dietno prehrano, svetovanje ob 
zdravstveni problematiki v vrtcu in ob posameznih primerih obolenj, pregled 
otrok pred vstopom v vrtec. 

- Z dispanzerjem za psihohigieno otrok in mladine: svetovanje za delo z otroki s 
posebnimi potrebami in drugimi otroki, ki imajo razvojne težave. 

- S Centrom za krepitev zdravja: izvedba delavnic za otroke, izvajanje programa 
promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene, predavanje za starše. 

CSD 

- Izmenjava mnenj in informacij glede izdaje odločb staršem za znižano plačilo 
vrtca. 

- Izmenjava mnenj, izkušenj in informacij o določenih otrocih, vključenih v vrtec. 
- Sodelovanje pri napotitvi kandidatov na izvajanje družbeno koristnega dela. 

Kulturne institucije v MOC 

- Otroška knjižnica Pri Mišku Knjižku: 
- Izvedba projekta Bralček.  
- Udeležba otrok na pravljičnih urah v knjižnici. 
- Izposoja otroške literature za vzgojno-izobraževalno delo. 

- MNZ Celje:  
- Sodelovanje v projektu Krasitev božično-novoletnih smrečic. 
- Priprava razstav za javnost v prostorih MNZ Celje. 
- Obisk stalnih in občasnih razstav ter udeležba na delavnicah, ki jih pripravlja 

muzej za otroke. 

- Pokrajinski muzej Celje:  
- Sodelovanje pri izvedbi projektov, obisk razstav. 

- Javni sklad za kulturno dejavnost (JSKD): 
- Udeležba otrok na javni prireditvi Pojem in igram. 
- Vzgojiteljice vrtca izvedejo predstavo za otroke v prostorih JSKD-ja. 
- Udeležba strokovnih delavk na izobraževanjih, ki jih organizira JSKD. 

Medijske hiše 

- Časopisi Novi tednik, Celjan, Večer, Delo: predstavitev vzgojno-izobraževalnega 
dela in drugih aktualnosti s področja delovanja vrtca. 

- Televizijske hiše: Celjan, VTV, POP TV: predstavitev vzgojno-izobraževalnega 
dela in drugih aktualnosti s področja delovanja vrtca. 

Športno društvo Gaberje - Sodelovanje otrok na športni prireditvi Gaberjada. 

Gasilska društva (PGD Škofja 
vas in Gaberje ter Poklicna 
gasilska zveza Celje) 

- Predstavitev dejavnosti v izvedbenem kurikulu vrtca. 
- Izvedba evakuacijske vaje v vrtcu. 

Policija  - Predstavitev dejavnosti v izvedbenem kurikulu vrtca. 

Športna zveza Celje - Izvedba plavalnega tečaja za otroke. 

Atletska zveza Slovenije - Izvedba teka otrok ob Tednu otroka. 

Zveza prijateljev mladine 
Slovenije 

- Sodelovanje pri izvedbi različnih projektov in dogodkov ob tednu otroka. 
- Širjenje strokovnih gradiv ZPM med starše. 

Društvo Dren, SOCIO - Medgeneracijsko sodelovanje. 

Komisija za preprečevanje 
korupcije 

- Sodelovanje v projektu »Spoznavanje integritete v vrtcih«. 

SOCIO 
- Sodelovanje v delavnicah, medgeneracijsko sodelovanje, izvedba nastopov za 

uporabnike Socia. 

Center Sonček - Sodelovanje v delavnicah. 

Galerija Niko Ignjatič, 
Društvo Otroci otrokom 

- Ogledi razstav, nastopanje otrok za obiskovalce galerije. 

Medobčinskim društvom 
slepih in slabovidnih Celje 

- Sodelovanje slepih in slabovidnih v delavnicah z otroki. 
- Predstavitev aktivnosti društva. 

Krajevna skupnost Ljubečna, 
Aljažev hrib 

- Priprava nastopov za krajane, uporaba prostorov krajevne skupnosti za izvedbo 
dejavnosti. 

Mestna četrt Hudinja - Priprava nastopov za krajane. 

Društvo Sobivanje - Medgeneracijsko sodelovanje v projektu. 

Turistična zveza Slovenije - Sodelovanje pri izvedbi projekta. 
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13. PROGRAM VARSTVA PRI DELU IN POŽARNA VARNOST 
 

Usposabljanje novih in drugih delavcev je organizirano ob spremembah oz. glede na zakonska določila. 

Izobraževanje izvaja Dušan Rožencvet, ki je kot zunanji strokovni delavec zadolžen za izvajanje varstva 

pri delu in požarne varnosti v našem vrtcu. V skladu z zakonskimi določili bomo izvajali tudi preventivne 

zdravstvene preglede zaposlenih. 
 

Za zaposlene, ki nimajo potrdila o opravljenem preizkusu iz varstva pri delu in požarne varnosti oziroma 

jim je veljavnost potekla, bo izvedeno po zakonu obvezno izobraževanje s področja varstva pri delu in 

požarne varnosti v mesecu novembru 2020. 
 

V mesecu juniju 2021 bo na vseh enotah našega vrtca potekala evakuacijska vaja, v kateri bodo 

sodelovali zaposleni, otroci in krajevna prostovoljna gasilska društva. 
 

Varstvo pri delu in požarno varnost ima vrtec organizirano v skladu z oceno tveganja. Zaposleni skrbimo, 

da v okviru svojih del in nalog uporabljamo delovne pripomočke v skladu z navodili ter skrbimo za 

njihovo urejenost. Vrtec izvaja v skladu z zakonskimi zahtevami tudi vse predpisane meritve ter preglede 

delovnega okolja in opreme.  

 

V vrtcu načrtujemo program promocije zdravja na delovnem mestu. V tem šolskem letu bo poudarek na 

spodbujanju gibanja pri zaposlenih. Delavcem bomo v okviru promocije zdravja na delovnem mestu 

omogočili cepljenje proti gripi.   

 

 

14. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

 

Vrtec Tončke Čečeve obdeluje osebne podatke otrok, staršev, zaposlenih, članov organov vrtca in 

morebitnih ostalih oseb, kadar je to potrebno, oziroma kadar ima vrtec za to pridobljeno ustrezno 

soglasje. 

Osebne podatke otrok in njihovih staršev obdelujemo z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti in z namenom spremljanja razvoja otrok, ki predstavlja podlago za ustrezno postopanje 

zaposlenih v zavodu ter za svetovanje in obveščanje staršev otrok. 

Osebne podatke zaposlenih obdelujemo za namene izvajanja postopkov zaposlovanja ter za 

zagotavljanje nemotenega poteka dela in s tem povezanih postopkov. 
 

Osebne podatke članov organov vrtca (svet staršev, svet zavoda) obdelujemo z namenom zagotavljanja 

administrativne podpore organom zavoda. 

 

Osebne podatke pridobivamo in obdelujemo bodisi na podlagi predpisov, v nasprotnem primeru pa po 

predhodno izraženi volji (soglasju) staršev, zaposlenih ali članov organov vrtca. V določenih primerih 

osebne podatke obdelujemo tudi z namenom izpolnjevanja specifičnih pogodbenih obveznosti vrtca, z 

namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. 

Vrtec osebne podatke obdeluje v mejah in na način, kot to določajo predpisi na področju varstva 

osebnih podatkov. Osebne podatke tako obdelujemo in hranimo zgolj v obsegu, ki je potreben za 
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uresničevanje namena obdelave, ter v časovnem obdobju, dokler je hramba potrebna za doseganje 

zasledovanega cilja. Roki hrambe posameznih kategorij osebnih podatkov so natančneje določeni v 

Evidenci obdelave osebnih podatkov, ki je priloga internega akta zavoda, ki ureja področje varstva 

osebnih podatkov.  

Vrtec je imenoval za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov Primoža Obrehta, univ. dipl. prav., 

zaposlenega na delovnem mestu pravnik v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o.  

 

15. MATERIALNI IN DRUGI POGOJI ZA URESNIČITEV LDN 

 
15.1 Financiranje vrtca  

Financiranje vrtca poteka v skladu z veljavno zakonodajo iz naslednjih virov:  

- prispevkov staršev,  

- proračuna Mestne občine Celje in drugih občin Republike Slovenije, kjer imajo starši otrok, 

vključenih v vrtec, stalno prebivališče,  

- proračuna Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za druge in nadaljnje otroke iz iste 

družine, ki so hkrati vključeni v vrtec ter  

- iz drugih virov (iz tržne dejavnosti, sklada vrtca, itd.). 

 

Finančna sredstva, ki so potrebna za poslovanje vrtca v šolskem letu 2020/2021 so delno načrtovana v 

poslovnem načrtu za leto 2020, načrtovana pa bodo tudi v poslovnem načrtu za leto 2021. V poslovnih 

načrtih vrtec ovrednoti prihodke in odhodke, vire financiranja in vse ostale elemente poslovanja v skladu 

s pogodbo o financiranju, ki jo vrtec sklene z ustanoviteljico Mestno občino Celje. 

 

15.2  Nakupi drobnega inventarja, didaktike in opreme za izvedbo dejavnosti 

 

Za kakovostno izvedbo kurikula je poleg vlaganja strokovnega znanja treba za otroke zagotoviti tudi 

ustrezno spodbudno učno okolje, znotraj katerega lahko strokovni delavci uresničujemo načela in cilje 

Kurikuluma za vrtce (1999). Višino finančnih sredstev, ki jih za didaktiko in nakup drugega potrošnega 

materiala za dejavnost nameni ustanovitelj MOC, je določen v okviru pogodbe o sofinanciranju.  

 

15.3  Redno vzdrževanje in nakupi opreme 

 

Iz cene programa se financira samo redno vzdrževanje prostorov in opreme, večja investicijska 

vzdrževanje pa izvaja ustanovitelj neposredno. Redno vzdrževanje delimo na nepredvidena vzdrževalna 

dela (nujno popravilo okvar) in načrtovano vzdrževanje v skladu z letnim delovnim načrtom. Izvajali 

bomo tudi servisne preglede in meritve, ki jih moramo izvajati na objektih vrtca v skladu z zakonskimi 

predpisi. Določen del sredstev bo namenjen tudi nakupu sredstev za vzdrževanje zdravstveno-higienskih 

priporočil za preprečevanje možnosti širitve okužbe s COVID-19 

 
Načrtovana dela rednega vzdrževanja, ki jih ocenjujemo kot prednostna v letu 2020/21 so: 
 

Enota        Vzdrževanje prostorov in igrišč                                                                          

Gaberje 
 

 letno vzdrževanje igral in igrišča, 

 delno beljenje (vila in RH), 
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 struganje parketov v igralnicah v pritličju vile, 

 zamenjava dotrajanih senčil na strešnih oknih (RH)- drugi del. 

Hudinja 
 letno vzdrževanje igral in igrišča, 

 delno beljenje. 

Ljubečna 
 letno vzdrževanje igral in igrišča, 

 delno beljenje. 

Aljažev hrib 
 letno vzdrževanje igral in igrišča, 

 delna zamenjava dotrajanih talnih oblog. 

Center 

 letno vzdrževanje igral in igrišča, 

 delno beljenje, 

 delna zamenjava dotrajanih talnih oblog v igralnicah, 

 delna sanacija vetrolovov, 

 sanacija sanitarij za odrasle v 1. nad. 

 
6. 3 Predvideni nakupi  opreme 
 

Enota Nakup večjih kosov opreme  

Gaberje 

 računalniška oprema, 

 električni kotel, 

 plinski štedilnik, 

 regali za skladišče, 

 mize in stoli za otroke/delno, 

 omare, 

 plastifikator, 

 tiskalnik, 

 gospodinjski hladilnik, 

 stroj za razrez dokumentacije. 

AH 
 klimatska naprava, 

 računalniška oprema. 

Center 

 garderobne omare za zaposlene, 

 računalniška oprema, 

 regali za kotičke v igralnicah in knjige, 

 kombinirano igralo. 

Hudinja 

 omare za pisarno vzgojitelja za DSP, 

 računalniška oprema, 

 kovinski regali. 

Ljubečna 
 regali za knjižne kotičke, 

 računalniška oprema, 

 mize in stoli za otroke/delno. 
 

 

16. ZAKLJUČEK 

 

Letni delovni načrt Vrtca Tončke Čečeve, ki med drugim temelji na predlogih, pridobljenih na 

vzgojiteljskem zboru in ostalih delovnih srečanjih zaposlenih ter svetu staršev, je pripravila ravnateljica v 

sodelovanju s pomočnicama ravnateljice, vodji enote, koordinatorji načrtovalnih timov, svetovalno 

delavko, mobilno vzgojiteljico za izvajanje dodatne strokovne pomoči, organizatorko prehrane in 

organizatorko zdravstveno higienskega režima.  
 

Izvedbo načrtovanih vsebin v LDN spremljajo in vrednotijo: svet vrtca, svet staršev, vodstveni delavci 

vrtca, strokovni delavci vrtca, ustanovitelj.  
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Predlog LDN za šolsko leto 2020/2021 bo, po pridobitvi pisnega soglasje ustanovitelja (k sestavinam, ki 

imajo finančne posledice za ustanovitelja), obravnaval vzgojiteljski zbor in svet staršev Vrtca Tončke 

Čečeve. 
 

Predlog LDN za šolsko leto 2020/2021 je obravnaval in dokončno potrdil svet vrtca na korespondenčni 

seji, ki je bila 7. 12. 2020. 

 

 

 

                                   

                                                                                                                                Ravnateljica: Irena Hren 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
- Priloga 1: Načrt dela svetovalne delavke. 
- Priloga 2: Individualni načrt dela mobilne specialne pedagoginje. 
- Priloga 3: Individualni načrt dela OZHR 
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Priloga 1 

 
NAČRT DELA SVETOVALNE DELAVKE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 
Število oddelkov v šolskem letu 2020/2021:  34 
Število lokacij:  5 
Urnik dela:  ponedeljek - petek: 7.00/7.30 - 15.00/15.30 
Sedež delovnega mesta: Vrtec Tončke Čečeve, Mariborska 43, uprava , tel. 425-70-44 
 
 
PREDNOSTNA PODROČJA: 
 

1. Delo z otroki (za otroke) s posebnimi potrebami: 
Ob začetku šolskega leta 2020/21 ima odločbo o usmeritvi ali zapisnik tima za zgodnjo obravnavo 
devetnajst otrok, za tri otroke se pomoč odvija v skladu s 16. členom (2) ZOPOPP (Ur. RS, št. 41/2017). 
Dodatno strokovno pomoč v skupnem obsegu 33 ur bodo v vrtcu izvajale specialna pedagoginja našega 
vrtca ter tri zunanje strokovne sodelavke (vzgojiteljica za DSP iz Vrtca Zarja Celje, logopedinja iz ZGN 
Ljubljana in logopedinja iz CSG Maribor). En otrok ima  dodeljenega spremljevalca za nudenje fizične 
pomoči.   
 
Naloge: 

- individualni pogovori z vzgojiteljicami, ki imajo v oddelku otroka s posebnimi potrebami; 
predstavitev otroka (september, oktober 2020), 

- priprava obrazcev, vodenje evidenc, 
- vodenje strokovnih skupin (priprava vabil, pisanje zapisnikov, poročil), 
- izdelava individualiziranega programa VIZ (september / oktober 2020 oz. po prejemu zapisnika), 
- spremljanje, 
- evalvacija, priprava poročila za tim CZO,  
- udeležba na timskih sestankih CZO, 
- svetovalno delo s člani strokovne skupine, 
- individualni pogovori s starši, 
- sodelovanje z zunanjimi institucijami, 
- izvajanje svetovalnih storitev, 
- spremljanje novosti na zakonodajnem področju. 

 
2. Spremljanje otrokovega razvoja: 

Poglobljeno sodelovanje z vzgojiteljicami, ki imajo v skupini otroke z razvojnimi težavami ali težavami, ki 
izvirajo iz socialnega okolja (rok: celo leto). 
 
 

3. Poglobljeno sodelovanje z vzgojiteljicami, ki imajo v oddelku vključene šoloobvezne otroke: 
- pogovor o otroku v smislu spodbujanja njegovega razvoja, 
- sodelovanje s starši, 
- priprava mnenj za potrebe Komisij za šolske novince 
(rok: celo leto). 

 
4. Ostale naloge s področja dejavnosti pomoči: 
- pomoč staršem pri razumevanju in spodbujanju otrokovega razvoja in pri opravljanju starševske 

vloge (rok: po potrebi), 
- sodelovanje s strokovnjaki zunanjih institucij (individualno, timsko): posredovanje poročil, 

predlogov, udeležba na timskih sestankih,… (rok: po potrebi), 
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- pomoč otrokom, za katere se prvič pripravlja zahteva za uvedbo postopka usmerjanja: priprava 
poročila, zapis pogovora z otrokom, svetovanje staršem, pomoč pri izpolnitvi zahteve za 
usmerjanje (rok: po potrebi), 

- pomoč otrokom v posebnih življenjskih situacijah (rok: po potrebi). 
 

5. Sodelovanje z vzgojiteljicami (vodje oddelkov) 
- sodelovanje v oddelku: pogovor z vzgojiteljico o situacijah vsakdanjega življenja in dela v vrtcu, 

ki vzgojiteljice vznemirja, moti, poraja dvom (rok: skozi vse leto), 
- sodelovanje pri razširjenih pogovornih urah s starši (po dogovoru). 

 
6. Sodelovanje z zunanjimi institucijami in strokovnjaki 
- Center za socialno delo, 
- zdravstvene institucije (predšolski dispanzer, razvojna ambulanta, center za duševno zdravje 

otrok in mladine, center za zgodnjo obravnavo predšolskih otrok), 
- policija,  
- osnovne šole. 

 
DRUGA DELA IN NALOGE: 
 
1. Delo na področju reševanja socialno materialnih zadev: 

- priprava predlogov za vključitev otrok v projekt »Botrstvo« (rok: po potrebi), 
- sodelovanje z nevladnimi in humanitarnimi organizacijami. 

 
2. Sodelovanje z vodstvom vrtca: 

- posvetovalno delo glede aktualnih delovnih vsebin (rok: skozi vse leto), 
- sodelovanje pri aktivnostih za razvijanje večje prepoznavnosti vrtca v okolju, 
- udeležba na delovnih sestankih z vodstvenim timom: po dogovoru z ravnateljico. 
 

3. Upravno-administrativna opravila: 
- priprava in vodenje osebnih map otrok, predpisanih evidenc in druge strokovne dokumentacije, 

priprava in izdelava poročil (rok: celo leto), 
- priprava potrdil o vpisu otrok na zahtevo staršev (rok: po potrebi), 
- priprava LDN svetovalne delavke (rok: september 2020), 
- priprava poročila o realizaciji LDN svetovalne delavke (rok: september 2021). 

 
4. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje: 

- seminar: po katalogu, 
- udeležba na vzgojiteljskih zborih in strokovnih aktivih,  
- izmenjava strokovne prakse za področje svetovalnega dela v okviru regijskega aktiva, 
- intervizija (svetovalne delavke MO Celje). 

 
5. Druga dela in naloge: 

- sodelovanje v komisijah zavoda (po imenovanju ravnatelja), 
- druga dela po nalogu ravnatelja. 

 
 
 

Alenka Štadler, univ. dipl. soc. del. 
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Priloga 2 

 

INDIVIDUALNI LETNI DELOVNI NAČRT MOBILNE SPECIALNE PEDAGOGINJE 

V šolskem letu 2020/21 nudim dodatno strokovno pomoč otrokom na štirih enotah vrtca: Hudinja, 

Gaberje, Ljubečna in enota Center. Število obravnavanih otrok je 20. Tedensko je opravljenih 25 

pedagoških ur.  

Število otrok na posamezni lokaciji in ure DSP: 

Enota vrtca Število otrok Ure DSP na teden 

Enota Hudinja 9 11 

Enota Gaberje 6 7 

Enota Center 3 4 

Enota Ljubečna 2 3 

SKUPNO 20 25 

 

OPIS DELA IN NALOG 

Spoznavanje in spremljanje otroka z razvojnimi primanjkljaji: 

 sodelovanje s svetovalno službo, vzgojitelji in starši, 

 opazovanje otroka v oddelku, na individualnih srečanjih in pri skupinskem delu 

 diagnostika otrokovega stanja, 

 oblikovanje/spremljanje globalne ocene otrokovega funkcioniranja. 

 

Načrtovanje individualiziranega programa pomoči za otroka: 

 timsko načrtovanje individualiziranega programa pomoči (specialni pedagog, vzgojitelj, 

pomočnik vzgojitelja, starši in ostali strokovnjaki, ki delajo z otrokom). 

 

Evalvacija izvajanja individualiziranih programov: 

 timsko spremljanje izvajanja DSP, otrokovega napredovanja, njegovih odzivov na DSP in 

morebitnih problemov, 

 oblikovanje poročila o evalvaciji izvajanja DSP. 

 

Izvajanje dodatne strokovne pomoči: 

 organizacija izvajanja dodatne strokovne pomoči, 

 načrtovanje individualne obravnave oz. izdelava priprave za uro DSP, 



 

61 LDN Vrtca Tončke Čečeve za šolsko leto 2020/2021 

 priprava potrebnega materiala in pripomočkov za izvajanje ur DSP, 

 evalvacija posamezne ure dodatne strokovne pomoči, 

 vodenje evidence opravljenih ur DSP. 

 

Vključevanje v dejavnosti, ki potekajo v skupini oz. na ravni vrtca: 

 v dogovoru z vzgojiteljem lahko ure DSP namenimo tudi dejavnostim, ki potekajo znotraj 

skupine, 

 DSP se lahko izvaja tudi v skupini oz. oddelku kot podpora otroku pri izvedbi določene 

dejavnosti, pri kateri potrebuje pomoč oziroma kot podpora in krepitev za otrokovo ustrezno 

vedenje in ravnanje.  

 

Sodelovanje s strokovnim timom oz. člani strokovne skupine: 

 svetovanje vzgojitelju ali pomočniku vzgojitelja glede posebnih potreb otroka, didaktičnih 

pripomočkov in opreme, gradiv ter prilagoditev,  

 svetovanje ob konkretno izpostavljenem problemu, vprašanju ali dilemah,  

 vključevanje staršev v proces načrtovanja, izvajanja in evalvacije individualiziranega programa 

(vodenje razgovorov v povezavi z izvajanjem DSP, o otrokovem napredku, odzivih in morebitnih 

problemih oz. opažanjih), svetovanje staršem, kako lahko otroku pomagajo doma. 

 

Sodelovanje s svetovalno službo: 

 sodelovanje pri srečanjih strokovne skupine za pripravo in evalvacijo individualiziranih 

programov, 

 sodelovanje in udeležba na timskih sestankih v zunanjih institucijah, 

 izmenjava informacij ob konkretnih dilemah, 

 obveščanje o zakonodajnih spremembah ter drugih novostih, ki so povezane z naravo dela.  

 

Sodelovanje z vodstvom vrtca: 

 sodelovanje in dogovarjanje glede organizacije dela, 

 sodelovanje glede nabave materiala ter pripomočkov,  

 poročanje o delu. 

 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami:  

 delo z zunanjimi institucijami, ki obravnavajo otroke (sodelovanje s strokovnjaki s področja 

zdravstva – ZD Celje). 

 

Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje:  

 srečanja (študijskih) skupin za področje mobilnega specialno-pedagoškega dela, 



 

62 LDN Vrtca Tončke Čečeve za šolsko leto 2020/2021 

 sodelovanje z drugimi izvajalci DSP v vrtcih občine Celje, 

 seminarji (izbira po katalogu strokovnih izobraževanj), 

 morebitna dodatna predavanja, ki bodo potekala v vrtcu ali izven ustanove. 

 

                                                                                                                              Pripravila: 

            Laura Bogdan, mag. prof. spec. in reh. ped. 
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Priloga 3 

INDIVIDUALNI LETNI DELOVNI NAČRT  

ORGANIZATORKE ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA 

 

Načrt dela organizatorke zdravstveno-higienskega režima 

 

Prednostni cilji in naloge Aktivnosti in preverjanje 

Spodbujati zavedanje zaposlenih o  skrbi za lastno zdravje 
in zagotavljanje varnega in zdravega okolja za  otroke in 
zaposlene. 

 

 

 Spodbujanje zaposlenih k skrbi za svoje 
zdravje z aktivnim vključevanjem  v 
organizirane telesne aktivnosti (organizirana 
vadba za zaposlene, pohodi ...), 

 sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja v 
okviru  programa Promocija zdravja na 
delovnem mestu. 

Skrbeti za zagotavljanje varnega in zdravega okolja za 

otroke in zaposlene in odpravljati vzroke za nastanek 

nesreč.  

 Omogočiti otrokom redno gibanje na 
prostem, 

 zagotoviti varne in urejene igralne površine 
na prostem, 

 omogočiti sprehode –kratke, neposredno v 
naravo-gozd z  gibalnimi nalogami. 

Spodbujanje zavesti predvsem pri zaposlenih o resnosti 
problema s koronavirusom in o pomenu zagotavljanja 
varnega okolja. 

 Spodbujanje zaposlenih o varnem ravnanju in 
pomenu dosledne uporabe zaščitnih sredstev 
ozirom upoštevanja aktualnih  navodil  NIJZ 
in MZŠŠ, 

 zagotavljanje maksimalno varnih pogojev za 
delo, tako za zaposlene kot za otroke.  

Redne naloge  Izvedba 

DOPOLNJEVANJE SHEM prostorov z označbo vodovodnih 
pip in grelnih teles. 

 Po posegih v vodovodno omrežje. 

POSODABLJANJE NAČRTA  ZA PREPREČEVANJE  

LEGIONELE v HVO (hišno vodovodno omrežje). 

 Po potrebi. 

PRIPRAVA NAČRTA ZA ODPRAVLJANJE PRISOTNOSTI 
LEGIONELE  v HVO. 

 V primeru prisotnosti legionele v HVO. 

VODENJE EVIDENC ZA PREPREČEVANJE LEGIONELE V 
HVO: 

 merjenje temperature na označenih pipah HVO, 

 izvedba toplotnega šoka. 

 

 

 Mesečno na vsaki enoti ali po potrebi. 

 2x letno oziroma po potrebi. 

SPREMLAJNJE DELA HIŠNIKOV: 

 vzdrževanje strojev in pripomočkov za delo, 

 kotlovnica, 

 urejenost igrišč (košnja trave, obrezovanje  žive meje, 
drevja, mivka …), 

 urejenost delovnega okolja in 

 preverjanje vodenja potrebnih evidenc. 

 
 

 Preverjanje skozi celo leto. 

SPREMLJANJE DELA PERICE : 

 vzdrževanje strojev in pripomočkov za delo, 

 poraba pralnih sredstev, 

 pretočnost perila, 

 
 

 Preverjanje skozi celo leto. 
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 urejenost delovnega okolja  in 

 preverjanje vodenja potrebnih evidenc. 

SPREMLJANJE DELA ČISTILK: 

 vzdrževanje strojev in pripomočkov za delo, 

 poraba čistilnih sredstev, 

 čistoča prostorov, ki jih čisti, 

 urejenost delovnega okolja  in 

 preverjanje vodenja potrebnih evidenc. 

 

 Preverjanje skozi celo leto. 

PREVERJANJE  HIGIENE V ODDELKIH in upoštevanje 
navodil za varovanje zdravja otrok: 

 vzdrževanje higiene v sanitarijah in na vseh 
površinah, kjer se izvaja VID, 

 urejenosti  kotičkov za napitke in redne ter zadostne 
ponudbe napitkov, 

 urejenosti kotičkov za nego otrok, 

 porabe čistilnih sredstev in sredstev za nego otrok, 

 preverjanje vodenja  dnevne evidence o izvajanju 
čistoče v oddelku. 

 
 

 Preverjanje skozi celo leto. 

SPREMLJANJE PREZRAČEVANJA: 

 preverjanje rednega naravnega  prezračevanja, 

 pravilne uporabe klime, 

 spremljanje rednega servisiranja klimatskih naprav. 

 

 Preverjanje skozi celo leto, 

 od spomladi do jeseni, 

 1x letno. 

ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA: 

 priprava načrta za zobozdravstveno preventivo za 
oddelke od 4 leta dalje v sodelovanju z ZD Celje  - 
koordinatorko zobne preventive, 

 preverjanje vzdrževanja ščetk in stojal in zamenjava 
dotrajanih ščetk. 

 

 2x letno, 

 

 

 skozi celo leto. 

PREGLED UREJENOSTI IGRIŠČ in 

VODENJE DOKUMENTACIJE O IGRIŠČIH: 

 diadni pregledi igrišč, 

 priprava dokumentacije za redni letni pregled, 

 preverjanje evidenc o dnevnih pregledih igrišč in 
arhiviranje. 

 Preverjanje skozi vse leto, 
 

 Pregledno skozi celo leto, 

 4x letno za vsa igrišča, 

 mesečno in skozi celo leto. 

PRIPRAVA in AŽURIRANJE GRADIVA  o nalezljivih boleznih 
in ušivosti za zaposlene in starše.. 

 Po potrebi in ob novostih. 

SPREMLJANJE STANJA V ZVEZI S KORONAVIRUSOM: 
- priprava potrebnih obvestil za starše in zaposlene, 
- priprava in ažuriranje gradiva za zaposlene, 
- sodelovanje s potrebnimi inštitucijami, 
- ukrepanje ob pojavu okuženosti v vrtcu, 
- skrb za zadostno količino potrebnega zaščitnega 

materiala, 
- redna kontrola nad izvajanjem zahtevanih ukrepov, 

tako pri zaposlenih kot pri starših. 

 Po potrebi 

IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA ZA TEHNIČNE DELAVCE v 
sodelovanju z ravnateljico. 

 1x letno. 

PREVERJANJE OPREMLJENOSTI OMARIC RK in sprotno 
dopolnjevanje. 

 1x mesečno in po potrebi. 

PREVERJANJE z zakonom določenih  MERJENJ in 
PREGLEDOV ter naročanje le-teh v dogovoru z 
ravnateljico. 

 1x letno. 

OZNAČEVANJE notranjih in zunanjih  prostorov s  SIMBOLI  Priložnostno, po potrebi. 
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za prepoved kajenja in uživanja alkohola. 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI STROKOVNIMI 
INSTITUCIJAMI:  

Zavod za zdravstveno varstvo, Otroški dispanzer, Referat 
za zdravstveno vzgojo pri ZC Celje, NIJZ. 

 

 

 Po potrebi. 

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE in PRISOTNOST PRI 
INŠPEKCIJSKEM  NADZORU nad izvajanjem zdravstveno 
higienskega režima v vrtcu. 

 

 1x letno na vseh enotah vrtca. 

PRIPRAVA PROGRAMA IN EVALVACIJA ob koncu šolskega 
leta. 

 

 1x letno. 

 

Pripravila, Marina Železnik, pom. ravn., OZHR 

 


