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1. UVOD 

Poročilo o uresničevanju vsebin iz LDN za šolsko leto 2019/2020 zajema realizirane vsebine in druge 

dejavnosti, s katerimi smo uresničevali temeljno nalogo vrtca, ki se odraža  v pomoči staršem pri celoviti 

skrbi za otroka, izboljšanju kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanju pogojev za razvoj otrokovih 

telesnih in duševnih sposobnosti. Uresničevali smo tudi prednostno zastavljene cilje in si prizadevali za 

izboljšanje kakovosti izvedbenega kurikula.  

 

Šolsko leto je bilo posebno zaradi pojava novega koronavirusa in razglasitve epidemije. Vrtec je bil namreč 

v obdobju od 16. marca do 18. maja 2020 popolno zaprt. Ostali čas, od ponovnega odprtja in do konca 

šolskega leta, pa smo v vrtcu morali pri delu upoštevati vse predpisane zdravstveno-higienske ukrepe NIJZ 

za preprečevanje možnosti širitve okužb s COVID-19.  Predpisani ukrepi so bili takšne narave, da niso 

dopuščali izvedbe vseh načrtovanih dejavnosti, zato je bila izvedba vsebin, ki smo jih načrtovali v LDN za 

šolsko leto 2019/2020, v drugi polovici šolskega leta okrnjena. 

 
 

 

2. POSLOVANJE VRTCA IN ORGANIZACIJA DELA 

 

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

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). 

 

Vrtec je ob začetku šolskega leta določil okvirni poslovni čas enot, katerega ustreznost je preverjal v 

mesecu septembru. Po odzivih staršev smo ugotovili, da ustreza njihovim potrebam, zato ga nismo 

spreminjali. Organizacijo dela in poslovanje enot smo prilagajali celo šolsko leto. Odzivali smo se na 

potrebe staršev, hkrati pa tudi optimalno in racionalno organizirali poslovni čas ter razporeditev delavcev 

v skladu z zdravstveno higienskimi priporočili NIJZ za preprečevanje možnosti širitve okužb s COVID-19.   
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Preglednica številka 2: Lokacija 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 

 

Glede na zastavljena merila za optimalno in racionalno organizacijo poslovnega časa enot v dnevih okoli 

božično-novoletnih praznikov niso poslovale enote: Hudinja, Ljubečna, Aljažev hrib in Center. Enoti 

Ljubečna in Aljažev hrib nista poslovali 4 tedne v času poletnih počitnic. Vse delovne dni v letu je poslovala 

enota Gaberje. 

 

Na podlagi javnega vpisa otrok v vrtec za šolsko leto 2019/2020 smo imeli ob začetku šolskega leta 

oblikovane naslednje oblike oddelkov: 

- 10 oddelkov prvega starostnega obdobja, 

- 9 kombiniranih oddelkov, 

- 15 oddelkov drugega starostnega obdobja. 

 

V vse oddelke je bilo vključeno število otrok po fleksibilnem normativu (državni normativ plus dva otroka 

po sklepu MOC). V enem oddelku je bilo število nižje, ker je bil v ta oddelek vključen otrok s posebnimi 

potrebami, ki ima z zapisnikom o usmeritvi določen znižan normativ števila otrok v oddelku.  

 

V začetku šolskega leta smo lahko v vrtec sprejeli vse otroke, ki so bili vpisani v času javnega vpisa in so 

izpolnjevali zakonsko predpisane pogoje za vstop v vrtec s 1. 9. 2019. V oddelkih drugega starostnega 

obdobja smo imeli posamezna prosta mesta skozi celotno šolsko leto, zato smo lahko sprejemali otroke v 

vrtec tudi med šolskim letom. Prosta mesta v oddelkih prvega starostnega so se zapomnila že v mesecu 

novembru, zato je ustanovitelj pozval javne vrtce MOC, da z decembrom 2019 oblikujemo centralni 

čakalnim seznam, na katerega so se uvrstili otroci, ki so jih starši vpisali v času javnega vpisa in še niso 

izpolnjevali pogoja za vstop v vrtec do meseca decembra. Na centralnem čakalnem seznamu je bilo 

vpisanih toliko otrok, da smo odprli nov oddelek prvega starostnega obdobja s februarjem 2020 in nato 

še z en oddelek z mesecem marcem 2020. 

 

Število vključenih otrok v vrtec se je med šolskim letom zelo spreminjalo. V vrtcu smo zaznali, da je do 

nihanj prihajalo, ker je nekaj staršev izpisalo otroke že v začetku šolskega leta, saj so se odločili, da jih 

bodo še eno leto obdržali v domačem varstvu. Nekaj staršev je zamenjalo lokacijo bivanja oz. so odšli z 

otroki v tujino, ker so tam dobili službo. Na prosta mesta smo vpisovali otroke, katerih starši so prišli iz 
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tujine na delo v Slovenijo. Povečan porast izpisov smo zaznali tudi v drugi polovici šolskega leta, ker so 

starši izpisali otroka iz vrtca zaradi nastalih razmer v povezavi s pojavom novega koronavirusa. 

 

V vseh oblikovanih oddelkih smo izvajali dnevni, 6 do 9 urni program, ki je potekal med 5:30 in 16:30 

uro. V dveh izmeničnih oddelkih pa vsak drugi teden tudi v popoldanskem času, med 11:30 in 20:30 uro.  

 

Dnevna prisotnost večine otrok v vrtcu je bila 9 ur. Zaradi oddaljenosti kraja zaposlitve je kar nekaj staršev 

zaprosilo za podaljšanje prisotnosti otrok v vrtcu nad 9 ur dnevno. 

 

 
2.1 Otroci 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 je za otroke, ki so pridobi zapisnik, imenovala strokovna skupina za zgodnjo obravnavo v vrtcu. 

Skupino so sestavljali 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 2019/2020 je bilo v vrtec vključenih petnajst (15) otrok s posebnimi potrebami. 

Zanje se je  zagotavljalo naslednje število ur pomoči na teden: 

- 11 ur logopeda, 

- 19 ur specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, 

- 15 ur svetovalnih storitev, 

- 1 začasni spremljevalec. 

 

V postopek urejanja celostne zgodnje obravnave so bili v jesenskem obdobju vključeni še štirje otroci. 

Število otrok s posebnimi potrebami je tekom celotnega šolskega leta še naraščalo. 

 

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

pedagoginja Laura Bogdan, zaposlena v Vrtcu Tončke Čečeve od 1. 9. 2019 dalje. Delno število ur 

logopedske pomoči sta izvajali logopedinji, zaposleni na Centru za sluh in govor Maribor in na Zavodu za 

gluhe in naglušne Ljubljana. Svetovalno storitev, v obsegu ene ure na teden, so izvajale 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 je strokovna skupina v vrtcu 



 

S t r a n  5 | 38 

 

 Poročilo o uresničevanju LDN Vrtca Tončke Čečeve za 2019/2020 

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

ga je evalvira enkrat, po potrebi tudi dvakrat letno.  

 
Preglednica številka 3:  Vključeni otroci s posebnimi potrebami in št. ur dodatne strokovne pomoči na 

teden 

Enota vrtca Število otrok 
s PP 

Število ur in vrsta dodatne strokovne pomoči 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 Maribor 
Vrtec Tončke Čečeve 

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

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

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

Vrtec Zarja 
Center za sluh in govor Maribor 
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 logopeda 
1 ura svetovalne storitve 

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

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

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

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

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

 
Center 

 
2 otroka 

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

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

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

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

 
 
Gaberje 

 
 
5 otrok 

1 ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura logopeda 
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 

2 uri specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura svetovalne storitve  
Začasni spremljevalec  

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

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

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

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

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

Ljubečna 1 otrok 1 ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
1 ura socialnega pedagoga* 
1 ura svetovalne storitve 
 

Vrtec Tončke Čečeve 
Vrtec Tončke Čečeve 

SKUPAJ 15 otrok  11 ur logopeda 
19 ur specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
15 ur svetovalnih storitev 
1 začasni spremljevalec 

 

 
 

2.2 Kadrovska organizacija 
 

Delovna mesta so bila zasedena v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/2014). Med šolskim letom se je zaradi krajših in daljših bolniških odsotnosti (nad 

30 delovnih dni) ter odsotnosti zaradi koriščenja porodniškega dopusta spreminjala kadrovska struktura. 

Nastalim situacijam smo prilagajali tudi organizacijo dela in delovni čas zaposlenih. 



 

S t r a n  6 | 38 

 

 Poročilo o uresničevanju LDN Vrtca Tončke Čečeve za 2019/2020 

 

Strokovno delo v oddelku so izvajale vzgojiteljice – vodje oddelkov, ki so opravile 30 ur dela in vzg.-

pomočnice vzgojiteljic, ki so na teden opravile 35 ur neposrednega dela z otroki. Preostanek delovnih ur 

do polne delovne obveze so strokovne delavke izpolnjevale z dejavnostmi, določenimi s posebno letno 

shemo obveznosti. Delovne naloge iz sheme delovnih obveznosti, ki jih naj bi strokovni delavci izpolnili z 

dejavnostmi, ki potekajo izven rednega dela z otroki, v šolskem letu 2019/2020 niso bili v celoti izpolnjeni. 

Vzrok za to je bilo zaprtja vrtcev ter zdravstveno-higienski ukrepi, ki so veljali v šolskem letu 2019/2020 in 

smo jih morali upoštevati pri delu v času, ko so bili vrtci odprti. 

  

Ostali delavci so svoje delo opravljali v obsegu 8 ur. Bolniško odsotne delavce v kuhinjah in med čistilkami 

smo reševali s prerazporejanjem delovnih nalog zaposlenih znotraj posameznih enot vrtca. Zaposleni so 

spremembe sprejemali s profesionalno odgovornostjo. Fleksibilnost delavcev pri delu je pripomogla, da 

je javna služba potekala nemoteno.  

 

Preglednica številka 4: 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. 
ravnateljice 

1 0 0 0 1 2 

Vzgojitelji        5 oz. 6 
(od marca 
2020 dalje) 

3 4 9  + 2* 13 oz. 14  
(od feb. 
2020 dalje)  

34 + 2* 

Vzg. - pom. vzg. 6 oz. 7 
(od marca 
2020 dalje) 

3 4 9 14 oz. 15 
(od feb. 
2020 dalje) 

36 

Spremljevalec 
otroku s PP 

0 0 0 0 1  
(za 7 ur 
dela na 
dan) 

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 

Posl. sekret. 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 

Kuh. pom. 1 1* 0 1 5 7 + 1* 
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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. 

Število zaposlenih se je povečalo v mesecu februarju in marcu 2020, ker smo odprli dva nova oddelka, zato 
smo zaposlili 2 vzgojiteljici in 2 vzg. – pom. vzg.  
Junija 2020 je bilo vse zaposlenih 110. Za nedoločen čas je zaposlenih 95 delavec,  15 delavcev pa je imelo 
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 

2019/2020 do znižanega števila ur dela z otroki (2 uri tedensko) upravičeno 30 strokovnih delavcev, kar 

znaša  60 ur na teden. 

 

V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje smo 3 osebam zagotavljali tri mesečno usposabljanje in 1 osebi 

delovni preizkus na delovnem mestu vzgojitelja - pomočnika vzgojitelja. Po opravljenem usposabljanju 

smo 1 osebo tudi zaposlili za določen čas za nadomeščanje odsotne strokovne delavke in ji tudi omogočili 

pripravo na strokovni izpit. 

 

 

3. IZVEDBENI KURIKUL VRTCA 
 

3.1. Uresničevanje zastavljenih ciljev 

 

Za šolsko leto 2019/2020 smo oblikovali naslednje prednostne cilje:  
 

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

2. Zagotavljati kakovostne vzgojno-izobraževalne procese z vidika aktivnega učenja (prednostno pri 

    razvijanju jezikovnih zmožnosti otrok). 

3. Spremljati in ugotavljati kakovost procesov dela v dnevno rutinskih dejavnostih ter izvajanje aktivnosti  

     za izboljšanje le-teh.       

4. Izvajati aktivnosti za zagotavljanje elementov varne in spodbudne organizacijske kulture vrtca. 

 

Cilje smo uresničevali z naslednjimi dejavnostmi: 

 

           - spremljali smo komunikacijske procese na vseh ravneh delovanja vrtca in vnašali izboljšave, 

           - nadgrajevali smo komunikacijske procese in pretok informacij med enotami vrtca tudi v 

             elektronski obliki, 

           - spodbujali  smo socialne veščine pri otrocih in zaposlenih za vzpostavljanje kakovostnih 

             interakcij, 

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

             oddelku, itd.), 

           - učili smo se zaznavati in regulirati vedenje v konfliktnih situacijah, 

           - poglobljeno smo spremljali zmožnosti otrok na razvojnih področjih, 

           - evalvirali smo pridobljene ugotovitve in načrtovali dejavnosti za razvoj vsakega 

             posameznega otroka na govornem področju, 
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           - pridobivali smo strokovno znanje za spodbujanje govornega razvoja otrok, 

           - spodbujali smo aktivno vlogo otrok v procesih načrtovanja dejavnosti in spremljanju 

             dosežkov, 

           - na oglasnih deskah za starše smo dajali poudarek predstavitvi dejavnosti in napredka otrok na 

             govornem področju, 

           - obnavljali smo kompetence vzgojiteljev za uresničevanje načel kurikula v izvedbenem kurikulu 

             z izobraževanji in izmenjavo primerov dobre prakse, 

           - učili smo se spremljati in nadgrajevati kakovost lastnega dela v medsebojnih hospitacijah, 

           - prizadevali smo si za varčno uporabo razpoložljivih virov pri vseh delovnih postopkih, 

           - spremljali in evalvirali smo delovne postopke ter vnašali izboljšave, 

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

           - spodbujali smo aktivnosti za varovanje zdravja na delovnem mestu, 

           - načrtno smo spodbujali gibalne aktivnosti za otroke v izvedbenem kurikulu. 

 

Pri uresničevanju prednostno zastavljenih ciljev nismo realizirali vseh načrtovanih dejavnosti za doseganje 

le-teh. Izvajanje je bilo okrnjeno zaradi razglašene epidemije in zaprtja vrtcev. V času, ko je bil vrtec odprt, 

pa smo morali delo prilagajati ukrepom za preprečevanja možnosti širitve okužb, zato vseh načrtovanih 

dejavnosti nismo mogli izvajati. Z izvajanjem dejavnosti in uresničevanjem ciljev, ki jih nismo izvedli v letu 

2019/2020, bomo nadaljevali v šolskem letu 2020/2021. 

 

 

3.2 Realizacija načrtovanega izvedbenega kurikula 

 
Letni delovni načrt vrtca, letni delovni načrti enot vrtca in letni delovni načrti posameznih oddelkov so bili 

osnova, na podlagi katere je potekalo vzgojno izobraževalno delo v vrtcu v šolskem letu 2019/2020.  

Načrtovani izvedbeni kurikul oddelkov in vrtca so strokovni delavci izvajali v običajnih pogojih le od 

septembra 2019 do marca 2020.  16. marca 2020 je bila zaradi pojava novega koronavirusa razglašena 

epidemija in posledično so se vrtci zaprli vse do 18. maja 2020. Po ponovnem odprtju je bilo izvajanje 

kurikula do konca šolskega leta zelo okrnjeno, saj smo morali pri delu upoštevati vse zdravstveno-

higienske ukrepe za zajezitev možnosti širjenja okužb, ki niso dopuščali medsebojnega druženja ter 

sodelovanja z okoljem in starši.  

Vsebine in dejavnosti, ki smo jih vključevali v izvedbeni kurikul pri pedagoškem delu z otroki in na srečanjih 

strokovnih organov, so temeljile na načrtovanih prednostnih ciljih, ki smo si jih zadali za šolsko leto. 

Strokovni delavci so strmeli k temu, da so z izborom bogatih vsebin in dejavnosti čim bolj sledili 

uresničevanju zastavljenih ciljev. 

Na srečanjih strokovnih organov, kjer smo evalvirali in načrtovali izvedbeni kurikul, smo v prvih mesecih 

šolskega leta dali prednost opazovanju lastne prakse na področju dnevne rutine, kako se lotevamo 

spodbujanja govornega in gibalnega razvoja otrok ter vzpostavljanju interakcij na različnih odnosnih 

relacijah.  

Vzgojno-izobraževalnega delo smo spremljali na različnih nivojih. Opazovanje je potekalo na nivoju 

strokovnega para v oddelku, pri izvajanju timsko zastavljenih dejavnosti med strokovnimi delavci iz 

strokovnega tima ter na nivoju učnih sprehodov, kjer so bili pri spremljanju pedagoškega dela prisotni tudi 

strokovni delavci iz drugih enot ter vodstveni delavci. 
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Opažanja, do katerih smo prišli v različnih oblikah spremljanja vzgojno-izobraževalnega dela, so bila 

strokovnim delavcem v pomoč pri izboljševanju lastne prakse.  

Na strokovnih srečanjih kurikularne skupine in strokovnih timov so strokovni delavci naredili okvirni načrt 

za vzgojno-izobraževalno delo, ki je v vsaki vzgojno-izobraževalni temi vseboval  aktivnosti za poglobljeno 

spodbujanje govornega in gibalnega razvoja otrok ter pogoje za vzpostavljanje interakcij na različnih 

odnosnih ravneh (otrok – otrok, otrok – odrasli, odrasli – odrasli). 

Skozi šolsko leto smo skrbeli tudi za spodbujanje otrok na drugih razvojnih področjih z vnašanjem 

zanimivih vsebin in aktivnosti, ki so motivirale otroke, da so se aktivno vključevali v igro in usmerjene 

dejavnosti. Na ta način so se učili novih spretnosti in si pridobivali nova znanja.  

Iz letnih poročil vzgojiteljic je razbrati, da so strokovni delavcih izvajali vzgojno izobraževalno delo v 

spodbudnem učnem okolju, da so pri vključevanju vsebin in dejavnosti upoštevali predloge otrok in izhajali 

iz njihovih razvojnih potreb, da so se pri izvajanju vzgojnega dela in sprejemanju strokovnih odločitev 

opirali na načela in cilje kurikula ter etični kodeks. 

Organizacija bogatega učnega okolja se je v igralnicah odražala na naslednjih elementih: 

- Pohištvo v igralnicah je bilo razporejeno tako, da so bili formirani posamezni otočki (kotički), v 

katerih so se lahko igrale manjše skupine otrok. 

- Otroci so imeli možnost prehajanja med posameznimi dejavnostmi, ki so bile organizirane znotraj 

posameznega kotička v igralnici kot tudi v drugih prostorih vrtca (skupni prostor, garderobe, itd.). 

- Sredstva za igro so bila ponujena na način, da so lahko otroci sami izbirali med ponujenimi sredstvi 

za igro in sami dostopali do njih. 

- Ponudba sredstev je bila pestra, sestavljena iz strukturiranih igrač in nestrukturiranega materiala, 

ki se je po vsebini prilagajala strokovni temi, ki je potekala v oddelku. 

- Stene v igralnicah so bile obdane z izdelki otrok in miselnimi vzorci, ki so jih znotraj teme oblikovali 

otroci in so jim služili za obnavljanje učnih vsebin na simbolni ravni. 

- V vsaki temi so bili v igralnicah opazni miselni vzorci/izdelki otrok, ki so vsebovali elemente 

porajajoče pismenosti oziroma so predstavljali osnovo za spodbujanje porajajoče se pismenosti 

pri otrocih. 

- Dejavnosti so bile otrokom ponujene na način, da so jih spodbujale k aktivnemu sodelovanju pri 

igri: medsebojnemu dogovarjanju in pomoči pri reševanju nalog oz. nastajanju izdelkov. 

- Otrokom je bil omogočeno, da so se lahko umaknili od skupinske igre, če so to želeli, in dejavnost 

izvajali sami zase. 

- Vzgojiteljice so bile pri izvajanju usmerjenih dejavnosti pozorne, da so bile otrokom vzor v 

komunikaciji, da so jim zastavljale odprta vprašanja, jih spodbujale k pripovedovanju in opisovanju 

dogodkov, jih poslušale in se smiselno odzivale v komunikaciji z njimi. 

V pedagoškem procesu smo poudarek dali beleženju vzgojno-izobraževalnih procesov in zbiranju dokazil 

(izdelki otrok, fotografski in anekdotski zapisi, itd.). Zbrano gradivo jim je bilo v pomoč pri ugotavljanju 

otrokovih razvojnih značilnosti in nadaljnjem načrtovanju dejavnosti za spodbujanje njihovega razvoja. Z 

njim so si pomagali tudi pri izvedbi govorilnih ur, da so lahko staršem na konkretnih primerih predstavili 

razvojni napredek otrok. 

V drugi polovici šolskega leta (od 18. maja 2020 dalje, ko so se vrtci spet odprli) je bilo zaradi razglašene 

epidemije in izvajanja ukrepov za preprečevanja možnosti širitve okužb vzgojno-izobraževalno delo precej 
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vsebinsko okrnjeno v primerjavi s prvo polovico šolskega leta. Velik poudarek smo dajali predvsem 

vsebinam, ki so bile povezane s skrbjo za lastno zdravje ter gibalnim dejavnostim na prostem.  

Povsem spremenila se je tudi sama organizacija in izvedba vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za otroke. 

Oblike dela, kot so timsko izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti med različnimi oddelki, aktivnosti 

za spodbujanje samostojnosti otrok na različnih področjih dnevne rutine, itd., smo morali zamenjati s 

povsem drugačnimi pristopi, ki so jih zahtevali zdravstveno-higienski ukrepi. 

Iz tega razloga tudi nismo mogli izvesti številne načrtovane dejavnosti, povezane z oblikami sodelovanja z 

okoljem in starši. V drugi polovici šolskega leta so bile dejavnosti vezane predvsem na vrtčevsko okolje, 

brez medsebojnega druženja otrok med skupinami. Velik del delovnega dne so morali strokovni delavci 

posvečati izvajanju zdravstveno-higienskih ukrepov za preprečevanja možnosti širitve okužb s COVID-19. 

Kljub številnim preventivnim ukrepom se je v mesecu juliju na enoti Center pojavila okužba s COVID-19 

pri strokovni delavki, zato je morala skupina otrok in strokovnih delavk v karanteno, enoto Center pa smo 

zaprli za en teden, da smo lahko v tem času opravili temeljito razkuževanje vseh prostorov.  

 

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 se je pripravljala v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja 

v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V jedilnike smo vnašali ekološko in lokalno pridelano hrano.  

Poleg treh obrokov hrane smo otrokom nudili 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 napitek (nesladkan čaj in 

voda). Zagotavljali smo tudi zdravniško predpisano dietno prehrano za otroke in zaposlene. Sproti smo 

spremljali ješčost otrok in spodbujali kulturno prehranjevanje. 
 

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 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 je pri tej nalogi 

sodeloval z zobozdravstveno ambulanto. Otroke so v vrtcu v začetku šolskega leta obiskale zobne 

asistentke ter otroke učile pravilne tehnike umivanja zob. Zobno preventivo in umivanje zob v vrtcu v drugi 

polovici šolskega leta nismo izvajali zaradi upoštevanja ukrepov NIJZ za preprečevanje možnosti okužb s 

COVID-19. 

 

Zdravstveno-higienski režim 

Skrb za lastno zdravje in varnost je ena od vsebin, ki jo običajno 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. Spodbujali smo samostojnost otrok pri dnevno rutinskih opravilih. Zgled jim 

dajemo z lastnim ravnanjem pri delu. Povečano pozornost smo v tem šolskem letu namenili tudi vsem 

preventivnim zdravstveno-higienskim ukrepom za zajezitev možnosti širitve okužb s COVID-19 in otroke 

učili pravilnega umivanja rok, higiene kašlja, brisanja noskov  in skrbi za osebno urejenost. 
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Zaposleni smo skrbeli za zagotavljanje visokega higienskega standarda pripomočkov za igro in bivalnih 

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

 

V vrtcu smo izdelali interni protokol ravnaj za preprečevanja možnosti širitve okužb s COVID-19 in ga sproti 

posodabljali glede na priporočila NIJZ in aktualno epidemiološko sliko v okolju. S smernicami smo pisno 

seznanjali zaposlene in starše. 

 

3.2.1 Izvedba obogatitvenih dejavnosti 

 
Obogatitvene dejavnosti, s katerimi vsebinsko popestrimo  izvedbeni kurikul in smo jih načrtovali za šolsko 

leto 2019/2020, niso bile izvedene v celoti. V prvi polovici šolskega leta je izvedba dejavnosti potekala v 

skladu z načrtom po LDN, realizirane pa niso bile nekatere dejavnosti, ki so bile načrtovane v drugi polovici 

šolskega leta.  

Izvedli smo naslednje dejavnosti: 

 

Preglednica številka 5: Izvedene obogatitvene dejavnosti 
 

Oblika obogatitvene 
dejavnosti 

Izvajalec Vključeni otroci 

Interna lutkovna predstava 
vzgojiteljic iz enote Center: 
»Tiho, tukaj beremo« 

Strokovne delavke vrtca Otroci od 2. leta dalje na vseh 
enotah vrtca (9 izvedb) 

Interna lutkovna predstava 
vzgojiteljic iz enote Hudinja: 
»Kdo je za večerjo« 

Strokovne delavke vrtca Otroci od 2. leta dalje na vseh 
enotah vrtca (9 izvedb) 

Eksterna igrana predstava: 
»Oče in sin Mozart« 

Zunanji izvajalec: »Hiša kulture Celje« Vsi otroci od 2. leta dalje 
(8 izvedb) 

Obisk Osrednje knjižnice 
Celje, oddelek za otroke 

Strokovne delavke vrtca z Osrednjo 
knjižnico Celje, otroški oddelek 

Oddelki 2. st. obdobja, vključeni v 
projekt »Bralček« 

Obisk gledališča Strokovne delavke v sodelovanju s SLG 
Celje 

Oddelki 2. st. obdobja 

Individualno darilo za otroka 
ob božično-novoletnem času 

Vrtec - nakup pri ponudniku Vsi otroci 

Nogometni vrtec Vrtec v sodelovanju z Nogometnim 
klubom Celje 

Oddelki 2. st. obdobja iz enote 
Hudinja 

Skupna fotografija in mapa s 
fotografijami otroka pri 
dejavnostih 

Strokovne delavke vrtca Vsi otroci 

Plavalni tečaj, ki ga je delno 
sofinancirala MOC 

Športna zveza Celje v sodelovanju z 
vrtcem 

Otroci, ki so v vrtcu zadnje leto 
pred vstopom v šolo 

 

 

Preglednica št. 6: Izvedeni krožki in delavnice 

 

Naslov krožka oz. delavnice Strokovna delavka, ki je izvajala 
projekt 

Število izvedb Št. 
vključenih 

otrok 

Enota Aljažev hrib 

Delavnica za malčke Tatjana Tomažič 4 21 

Ciciban pohodnik Tatjana Tomažič 4 10 

Lahkih nog naokrog Kristina Kolšek 4 10 
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Raziskovalne delavnice Kristina Kolšek 4 10 

Enota Center 

Ciciban pohodnik Marina Kačič 4 13 

Ciciban pohodnik Lidija Makuc 4 26 

Gibalni krožek za malčke Sabina Žavski 4 5 

Pevski zbor Andreja Lipičnik Od septembra 2019 
do marca 2020 

32 

Delavnice za otroke 1. 
starostnega obdobja 
 

Majda Pestivšek  
Sabina Žavski 

4 
4 

7 
7 

Enota Ljubečna 

Pohodnik Mateja Hajd in Urška Debelak 4 14 

Glasbena delavnica Marjana Marinšek 4 11 

Naravoslovne delavnice Bojana Ivenčnik 4 12 

Pevski zbor Mateja Hajd Od septembra 2019 
do marca 2020 

37 

Enota Gaberje 

Ustvarjanje z lesom 
 

Nataša Potočnik  4 
 

26 
 

Ustvarjamo z gibi in plesom 
 

Tina Šuhel  
Danica H. Remus  

8 
 

18 
 

Pevski zbor Nataša Šibanc Od sept. 2019 do 
marca 2020 

40 

Športni krožek 
 

Jožica Mraz 
Polona Povše  
Bernarda Jecl 

 
Ni bil izveden 

42 
 

Sodobna umetnost Tjaša Volavc  2  10 

Raziskovalna delavnica Darja Preložnik  
Metka Jezovšek 

4  20 

Praznična delavnica Fanika Ulaga 4 28 

Jesensko čutno doživljanje Marjana Volasko 
Zvezdana Šljivar 

4  28 

Gibalni poligon Vesna Prinčič 2  19 

Senzorična delavnica Nataša Potočnik 4 28 

Gibanje skozi igro Marta Kopitar 4 28 

 

Zaradi daljšega obdobja zaprtja vrtca in upoštevanja ukrepov za preprečevanja možnosti širitve okužb s 

COVID-19 pa ni bilo mogoče izvesti naslednjih načrtovanih dejavnosti. 

Preglednica številka 7: Obogatitvene dejavnosti, ki niso bile izvedene  

Oblika obogatitvene 
dejavnosti 

Odgovorni za 
organizacijo in izvedbo 

Predviden  rok 
izvedbe 

Vključenost 

 pom. ravnateljice / 
lutkovna skupina 
vzgojiteljic  

 
april 2020 

 
vsi otroci 

Zimski izlet z avtobusom pom. ravnateljice / 
vzgojiteljice 

januar – februar 
2020 

otroci iz oddelkov 2. 
st. obdobja 

Spomladanski izlet z 
avtobusom  

pom. ravnateljice / 
vzgojiteljice 

maj – junij 2020 otroci iz oddelkov 2. 
st. obdobja in 
kombinirani oddelki 
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3.2.2 Izvedba projektov 
 

V šolskem  letu 2019/2020 smo v vrtcu imeli načrtovanih  13 različnih projektov. Vsebine projektov smo 
povezovali z vsebinami, ki so jih strokovne delavke izvajale v okviru vzgojno-izobraževalne teme. 
Dejavnosti smo izvajali samo prvih šest mesecev šolskega leta, zato kar nekaj načrtovanih projektov ni bilo 
izvedenih do konca.  
 
Preglednica številka 8: Izvedeni projekti  

 

Naslov projekta Št. 

odd. 

Organizator projekta 

»Varno s soncem«  
(ni bil izveden v celoti) 

18 NIJZ 

»Varno v  vrtec in šolo« 3 Društvo Sobivanje in AVP-javna agencija RS za prometno 

varnost 

»Turizem v vrtcu« -festival naj bo 2 Turistična zveza Slovenije 

»Trajnostna mobilnost v vrtcu in OŠ« 

(ni bil izveden v celoti) 

6 Ministrstvo za infrastrukturo 

 

»Simbioza giba« 12 Simbioza Genesis 

OBJEM  7 ZRSŠ in MIZŠ 

 »Bralček« 9 Vrtec Tončke Čečeve  

v sodelovanju z Otroško knjižnico Celje 

 »Igrivi gozd« 4 Vrtec Tončke Čečeve  

 »Z gibanjem skrbim za svoje zdravje« 7 Vrtec Tončke Čečeve  

»Znamenitosti našega kraja« 14 Vrtec Tončke Čečeve  

»Igriva arhitektura« 2 Vrtec Tončke Čečeve 

Skrbimo za živali 2 Vrtec Tončke Čečeve 

Angleščina v vrtcu 1 Vrtec Tončke Čečeve 

 

 

Preglednica številka 9: Izvedeni projekti  

 

Naslov projekta Namen projekta 

Varno s soncem 
 

Otroci so se v okviru projekta seznanjali s pomenom pravilne zaščite pred 

škodljivimi delovanjem sončnih žarkov. Strokovne delavke so skozi različne 

dejavnosti, v katere so bili otroci aktivno vključeni, otroke seznanjale, zakaj 

pretirana izpostavljenost sončnim žarkom lahko negativno vpliva na naše 

zdravje in jih učile, kako se lahko pred temi vplivi zaščitimo.  

Na nivoju oddelkov smo spremljali, kako so otroci pridobljeno znanje 

upoštevali pri bivanju na prostem. S pomočjo pisnega gradiva, ki so ga 
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pripravljali otroci, smo s pomenom zaščite pred sončnimi žarki ozaveščali 

tudi starše.  

 

 Varno v vrtec in šolo  
(Varno v prometu) 
 

V sodelovanju z Društvom za trajnostni razvoj in Javno agencijo RS za 

prometno varnost smo seznanjali otroke s pomenom varnega ravnanja v 

prometu. Pridobljene informacije in znanje so otroci beležili na plakate. K 

varnemu ravnanju in obnašanju v prometu smo spodbujali tudi starše. 

Sodelovali smo tudi na  likovnim natečaju na temo prometa.  

Turizem v vrtcu – 
Festival naj bo 

Dejavnosti smo zastavili tako, da so omogočale medgeneracijsko 

sodelovanje. Otroci so skozi medgeneracijsko druženje spoznavali navade, 

običaje in tradicije. Organizator projekta, Turistična zveza Slovenije, je kot 

rdečo nit projekta  določila dogodek Festival naj bo.  

Simbioza giba 2019 Pri izvedbi projekta smo k sodelovanju povabili različne starostne 

generacije. Otroci so z njimi sodelovali pri izvedbi različnih športnih 

aktivnostih na prostem, v telovadnih dvoranah  ali na pohodih. Spodbujali 

smo druženje  naših malčkov z njihovimi starejšimi sorodniki, prijatelji, in 

na ta način otrokom pokazali, kako pomembne so izmenjave izkušenj med 

generacijami. 

Trajnostna mobilnost v 
vrtcu in OŠ« 

Z izvedbo projektnih vsebin smo spodbujali otroke in njihove starše k 

spreminjanju potovalnih navad, da bi s tem prispevali k zmanjšanju 

motornega prometa v okolico  vrtca. Projekt je bil izveden le delno, zato 

bomo z njim nadaljevali v naslednjem šolskem letu.  

 Igrivi gozd Otrokom smo skozi različne aktivnosti približati gozd kot bogato učno 

okolje, v katerem so reševali različne gibalne in miselne izzive. V gozdu so 

si otroci pridobivali gibalne spretnosti ter nova znanja s področja narave in 

družbe.  

 Z gibanjem do  
 zdravja 

Otroke smo spodbujali, da razmišljajo, kaj lahko storijo za dobro počutje in 

zdravje (se gibljejo, zdravo prehranjujejo, pijejo dovolj tekočine, se umijejo 

in preoblečejo, ko so preznojeni…). Seznanjali smo jih z osnovnimi načeli 

osebne higiene in poskrbeli, da so jih dosledno izvajali v vsakodnevnih 

dejavnostih. Gibanje smo otrokom približali kot prijetne in sproščene 

dejavnosti ter vanje  vključevali tudi starše.  

 Bralček Otrokom smo približati knjigo  kot vir ugodja in vir informacij. S pomočjo 

različnih vsebinsko zanimivih dejavnosti smo razvijali zgodnjo bralno 

pismenost. V projekt smo vključili tudi starše, jih povabili k skupnemu 

obisku otroške knjižnice in jih na ta način ozaveščali o pomenu branja in 

razvoja bralne pismenosti pri otrocih. Projekt smo izvajali v sodelovanju z 

Osrednjo knjižnico Celje. 

Igriva arhitektura Spodbujali smo zavedanje otrok o vplivu prostora in arhitekture na naše 

življenje, zdravje, počutje, varnost in zadovoljstvo. Aktivnosti smo 

oblikovali tako, da so se lahko otroci vanje aktivno vključevali in razmišljali 

o osnovnih prostorskih in arhitekturnih zakonitostih.  

Skrbimo za živali Otrokom smo skušali čim bolj približati živalski svet in jim razvijati 

empatičen, spoštljiv ter odgovoren odnos do živali. Spoznali so, da so živali 

lahko del našega vsakdana kot naši hišni ljubljenčki ali kot prostoživeče 
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živali, ki jih lahko opazimo v okolju ter da imajo pomemben vpliv na 

delovanje narave. 

Angleščina v vrtcu Otroci so  se preko igre, pesmic in slikanic  srečali s tujim jezikom. V 

angleškem jeziku so spoznavali prve besede povezane z njihovim 

vsakdanom in vsebinami, ki so potekale v vzgojno-izobraževalni temi. 

OBJEM V sodelovanju z  ZRS za šolstvo smo kot implementacijski vrtec pri otrocih 

spodbujali razvoj bralne pismenosti z implementacijo različnih didaktičnih 

pristopov in nalog, ki so nam jih posredovali razvojni vrtci.  

 

3.3 Dodatne dejavnosti 
 

Od dodatnih dejavnosti smo staršem ponudili učenje tujega jezika na vseh enotah vrtca in gibalno 

dejavnost »Žogarija«, ki je potekala na enotah Hudinja in Center. Izvajali smo jih po 15. uri, ko se je v 

večjem delu zaključil izvedbeni kurikul enote.  

 

 

4. DELOVANJE ORGANOV VRTCA 
 

4.1 Svet vrtca 
 

V šolskem letu 2019/2020 so od 1. 9. 2019 do aprila 2020 svet vrtca sestavljali naslednji člani: 

- trije predstavniki ustanovitelja: Sandi Krivec, Ksenija Podpečan, Katja Ožek, 

- trije predstavniki staršev: Rok Batinica, Lea Okorn in Jurček Tomažič, 

- pet predstavnikov zaposlenih: Zvezdana Šljivar, Marina Kačič, Urška Dežan, Lilijana Zalokar in 

  Simona Kuder. 
 

V letu 2020 je potekel mandat predstavnikom ustanovitelja in zaposlenih v svetu vrtca. Svet vrtca 

Tončke Čečeve se je na novo konstituiral na 1. korespondenčni seji, ki je bila 3. aprila 2020. V organ so 

bili na novo izvoljeni oz. imenovani naslednji člani: 

 

- predstavniki zaposlenih: Nataša Šibanc, Zvezdana Šljivar, Sabina Žavski, Urška Dežan in Bernarda Rajniš, 

- predstavniki ustanovitelja: Ksenija Podpečan, Martina Strniša in Matjaž Železnik. 

 

Predstavniki staršev v svetu vrtca pa so ostali tisti starši, ki so bili izvoljeni na 1. seji sveta staršev za 

šolsko leto 2019/2020.  

Za predsednico sveta vrtca je bila izbrana Zvezdana Šljivar. 

 

Svet vrtca Tončke Čečeve se je v šolskem letu 2019/2020 sestal na dveh rednih in treh dopisnih sejah. 

 

4.2 Strokovni organi vrtca 
 

Na srečanjih strokovnih organov smo poleg aktualnih vsebin obravnavali tudi izobraževalne teme. Člani 

smo razpravljali o opažanjih, do katerih smo prihajali pri vzgojno-izobraževalnem delu. V strokovnih 

razpravah smo iskali možnosti za izboljšave in dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v povezavi s 

prednostno zastavljenimi cilji. Strokovne organe vrtca je sklicevala in vodila ravnateljica.  
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O delovanju strokovnih organov in izvedbi začrtanih vsebin so se vodili zapisniki. Udeležbo strokovnih 

delavcev na strokovnih srečanjih smo beležili z listo prisotnosti. Neopravičenih izostankov ni bilo. 

Izvedene so bile vse načrtovana oblike strokovnih srečanj vzgojiteljskega zbora. Strokovni aktivi vrtca se v 

šolskem letu 2019/2020 niso srečali, ker ni bilo dovoljeno združevanje večjega števila ljudi iz preventivnih 

ukrepov.  Izvedeno je pa bilo nekaj srečanj kurikularne skupine in strokovnih timov, ki so delovali v okviru 

strokovnih aktivov.  

 

Preglednica številka 10: Izvedeni vzgojiteljski zbori 
 

Datum 
izvedbe 

Izvedene vsebine 

29. avgusta 

2019 

1. Evalvacija LDN za preteklo šolsko leto in zadovoljstvo staršev z vrtcem.  

2. Želje, pričakovanja in odgovornosti na delovnem mestu. 

3. Delo v delavnicah. 

    Vsebine je izvedla: ravnateljica Irena Hren. 

16. oktobra 
2019 

1. Obravnava predloga LDN za šolsko leto 2019/2020. 
2. Aktualnosti. 
   Vsebine je izvedla: ravnateljica Irena Hren. 

22. in 24. 
junija 2020 

1. Okvirno poročilo o realizaciji nalog po LDN za šolsko leto 2019/20. 
2. Protokol ravnanj za preprečitev možnosti širitve okužb s COVID-19. 
3. Poletna organizacija dela. 
4. Glasovanje o mnenjih za napredovanje v naziv za 3 strokovne delavke. 
5. Aktualne vsebine: varstvo osebnih podatkov (GDPR), načrt integritete, 
informacija o delovanju sklada vrtca, informacija o vpisu otrok za šolsko leto 
2019/2020. 
Vsebine je izvedla: ravnateljica Irena Hren.  

 
 

Kurikularna skupina, ki so jo sestavljale vodje strokovnih timov in vodstveni delavci, se je sestala osemkrat 

(8) v obdobju od septembra 2019 do marca 2020. Na srečanjih so bile obravnavane različne strokovne 

teme, evalvirane izvedene vzgojno-izobraževalne teme in okvirno načrtovane vzgojno-izobraževalne teme 

za prihodnje načrtovalno obdobje.  

 

Preglednica številka 11: Izvedena srečanja strokovnih organov v okviru aktiva vrtca 
 

Datum izvedbe Vsebina Oblika srečanja 

Skozi celotno 
šolsko leto:  
8 srečanj 

1. Obravnavana strokovnih tem, povezanih s  
prednostnimi cilji in izvedbenim kurikulom vrtca: 
- Pedagoške usmeritve za izvajanje dejavnosti  
  v uvajalnem obdobju. 
- Otrokove pravice in dolžnosti. 
- Spremljanje strokovnega dela vzgojitelja. 
- Formativno spremljanje - povratna informacija. 
- Simbolna igra in spodbujanje porajajoče se 
  pismenosti. 
- Spodbujanje ustvarjalnosti otrok. 
- Vključevanje vsebin s področja družbe v izvedbeni 
   kurikul. 
2. Evalvacije izvedenih vzgojno-izob. tem. 
3. Načrtovanje okvirnih vzgojno-izob. tem za 
    naslednje obdobje na nivoju vrtca. 

Kurikularna skupina: 
vodje timov, ravnateljica, 
pomočnici ravnateljice, 
vodja enote. 
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Skozi celotno 
šolsko leto: 
8 srečanj 

1. Obravnava strokovne teme, ki je bila  
    predstavljena na kurikularni skupini in  
    njena izvedba v praksi. 
2. Evalvacija vzgojno-izob. teme oddelkov. 
3. Načrtovanje okvirne vzgojno-izob. teme za  
    prihajajoče obdobje na nivoju oddelkov. 

 
10. strokovnih timov: 
vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic. 

 

Oblikovanih je bilo 8 načrtovalnih strokovnih timov, ki so delovali na vseh enotah vrtca. Njihovo delovanje 

so v šolskem letu 2019/2020 koordinirale vzgojiteljice: Nataša Romih, Zvezdana Šljivar, Andreja Medved, 

Jolanda Zavšek, Marjana Marinšek, Tatjana Tomažič, Irena Rožanc in Simona Leskovar. 
 

Vodje timov so obravnavane strokovne teme na kurikularni skupini prenesle v svoje načrtovalne time. V 

strokovnih razpravah so ocenjevale, kako se odražajo v njihovi lastni praksi. Na podlagi ugotovitev so 

načrtovale nadaljnje korake za dvig kakovostne ravni lastne prakse. Strokovne ugotovitve, do katerih so 

prišle z evalvacijo lastne prakse, so prenesle na srečanje kurikularne skupine, kjer smo oblikovali okvirne 

strokovne naloge na nivoju vrtca za prihodnje načrtovalno obdobje. 
 

 

5. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 
 

Strokovni delavci vrtca so svoje strokovno znanje nadgrajevali z udeležbo na internih in eksternih 

izobraževanjih. Interna izobraževanja so potekala v okviru vzgojiteljskega zbora in strokovnih aktivov. 

Eksterna izobraževanja je organiziral vrtec v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki. Strokovna 

izobraževanja smo izbirali na podlagi predlogov strokovnih delavcev in v skladu s prednostnimi cilji vrtca. 

Na srečanjih strokovnih organov smo se osredotočali na strokovne teme, s pomočjo katerih smo 

izboljševali lastno prakso in dvigovali kakovost izvedbenega kurikula. Strokovne delavke smo spodbujali, 

da so se aktivno vključevale v strokovne razprave, s pomočjo katerih smo izmenjavali strokovna mnenja 

ter reševali dileme, s katerimi smo se srečevali pri strokovnem delu in v sodelovanju s starši. 

 

Preglednica številka 12: Izvedena strokovna izpopolnjevanja za zaposlene 

 

Datum 
izvedbe 

Izvajalec Št. ur 
izvedbe 

Vsebina Kraj 
izvedbe 

Št. 
udeležencev 

29. 8. 2019 Jaka Strajnar 2 Glasbeno ustvarjanje Celje  

19. 10. 
2019 

Pedagoško društvo 
Vzgojiteljica 

8 Strokovni posvet: Izzivi 
in pasti vzgojiteljskega 
poklica 

Žalec 26 

14. in 15. 
10. 2019 

Šola za ravnatelje 16 Vzgoja in izobraževanje 
v RS danes – Kako pa 
jutri? 

Portorož 1 

 
28. januar 
2020 

 
Supra d.o.o. 

8 Strokovni posvet dobrih 
praks na temo: VRTEC - 
družbeno okolje enakih 
možnosti 

Ljubljana  
5 

8. oktober 
2019 

OZHR vrtcev celjske 
regije 

2 Strokovno 
izobraževanje za 
kuhinjsko osebje vrtca 

Celje          10 

Oktober – 
november 
2019 

GCC v okviru 
izobraževanja ESS 
projekta MUNER 3 

50 Angleščina za otroke v 
vrtcu 

Celje 2 
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17. oktober 
2019 

GCC v okviru 
izobraževanja ESS 
projekta MUNER 3 

2 Predšolski otrok – izziv 
vzgojitelju 

Celje 11 

9. 1. 2020 Zveza računovodij 
finančnikov in 
revizorjev Slovenije 

8 Letno poročanje za 
določene in druge 
uporabnike EKN 

Maribor 1 

2. 10. 2019 Doroteja Lešnik 
Mugnaioni 

8 Obravnava nasilnih 
dejanj v vrtcu 

Ljubljana 1 

7. 11. 2019 SB Celje 1 Injiciranje pripravka Celje 6 

14. 11. 
2019 

RKS – območno 
združenje Celje 

4 Obnova znanja z osnov 
prve pomoči  

Celje 34 

28. 11. 
2019 

Zgodovinski arhiv 
Celje 

4 Dopolnilno strokovno 
usposabljanje za delo z 
dokumentiranim 
gradivom 

 
Celje 

 
1 

12. 12. 
2019 

ZGN Ljubljana 8 Umirjanje vedenja po 
metodi Team Tech 

Ljubljana 1 

29. 1. 2020 Zavod 7 d.o.o. 2 Izzivalec ulice Celje 35 

31. 1. in 1. 
2. 2020 

Center Motus d.o.o. 16 Delo s predšolskimi 
otroci z avtizmom 

Ljubljana 1 

17. in 18. 2. 
2020 

RKS – Območna enota 
Celje 

8 Usposabljanje za 
nudenje prve pomoči 
na delovnem mestu 

Celje  
22 

4. in 5. 3. 
2020 

ZGN Ljubljana 8 Strukturirano učenje 
kot uspešna metoda pri 
poučevanju otrok z 
avtističnimi motnjami 

 
Ljubljana 

 
1 

4. in 5. 3. 
2020 

Ministrstvo za 
infrastrukturo 

8 Trajnostna mobilnost v 
vrtcih in šolah 

Ljubljana 1 

 

Izbor vsebin, ki smo jih načrtovali v okviru strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih je bil širši, kot smo jih dejansko 

realizirali v šolskem letu 2019/2020. Tudi na tem področju je bila za to vzrok razglašena epidemija in ukrepi za 

preprečevanja širjenja le-te, zato izvedbe v drugi polovici šolskega leta niso bile mogoče. 

 

 

Preglednica številka 13: Seznam načrtovanih izobraževanj, ki jih v šolskem letu 2019/2020 nismo realizirali: 

Naslov seminarja Izvajalec/organiza
tor 

Vključenost Čas 
trajanja 

Strokovno srečanje za pomočnice 
vzgojiteljice 

 
Supra d.o.o.:  

 
Vzg. - pomočnice vzg.  

 
8 ur 

Glasba v vrtcu mag. Bernarda Rakar Vzgojiteljice in vzg. - 
pomočnice vzgojiteljic 

8 ur 

Izobraževanja v okviru projekta 
OBJEM 

ZRSŠ Vodja in člani 
implementacijske skupine 
vrtca 

 
/ 

Medsebojni odnosi MiB Strokovni delavci 8 ur 

 
 

V času zaprtja vrtca so strokovni delavci izkoristili možnost sodelovanja v izobraževanjih, ki so potekala na 

daljavo in jih je izvajal Zavoda RS za šolstvo. 
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Preglednica številka 14: Seznam izobraževanj, ki so se jih udeležili strokovni delavci na daljavo 

Naslov seminarja Izvajalec/organiza
tor 

Vključenost Čas 
trajanja 

Komunikacija vzgojiteljice pri otroški 
igri in sodelovanju s starši 

ZRSŠ 10 8 

Pomen vrtca za družino ZRSŠ 6 8 

Otrok je, kakršen je, jaz pa mislim, da 
je … 

ZRSŠ 5 8 

Ustvarjalni pristopi zgodnjega učenja: 
pogovor, igra in raziskovanje v naravi 

ZRSŠ 2 8 

Svetovalni delavci vrtcev za otroke 
ranljivih skupin 

ZRSŠ 1 8 

 

 

6. MENTORSTVO 
 

Strokovne delavke vrtca so opravljale vlogo mentorja dijakom, študentom in odraslim, ki so v vrtcu 

opravljali praktično usposabljanje z delom.  

 

 

Preglednica št. 15: Praktično usposabljanje v vrtcu 

 

Izobraževalna 
ustanova 

Število 
dijakov/študentov 

Rok trajanja Mentorji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GCC – dijaki  

 
 
 
1. letnik: 10 dijakov 

 
 
 
od 10. do 14. feb. 2020 

Mateja Hajd, Majda Pestivšek, 
Metka Jezovšek, Marta 
Kopitar, Sabina Žavski, Kristina 
Kolšek, Urška Dežan, Irena 
Rožanc, Metka Vodeb, Tjaša 
Volavc, Marjana Marinšek 

 
2. letnik: 5 dijakov 

 
od 17. do 21. feb. 2019 
 

Simona Stanič, Zvezdana 
Šljivar, Irena Novak, Marjana 
Volasko, Tatjana Tomažič 

 
3. letnik: 2 dijaka 

od 6. dec. 2019 do 24. 

aprila 2020 ter strnjeno 

od 10. do 14. feb. 2020 

 
Jožica Železnik,  
Simona Leskovar 

4. letnik: 4 dijaki od 7. okt. 2019 do 23. 

marca 2020 

Jolanda Zavšek, Marina Kačič, 
Andreja Lipičnik Budal, Jožica 
Mraz 

Študentje 
predšolske vzgoje 
na pedagoški 
fakulteti Maribor 

7 
Od okt. do dec. 2019 v 

obsegu 20 ur 

Darja Preložnik, Nataša Šibanc, 
Nataša Romih, Blanka Ribič, 
Tanja Ravnjak, Nataša Kalšek, 
Metka Vodeb,  

Udeleženec 
programa na LU 
Celje, smer 
Predšolska vzgoja 

1 
Od 27. januarja do 28. 

feb. 2020 

 
Anica Trauner, 

Udeleženec 
praktičnega 
usposabljanja SŠ za 
gostinstvo in 
turizem 

 
1 Od 1. dec. 2019 do 29. 

feb. 2020 

 
Simona Kuder 
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V vrtcu smo omogočili pripravo na strokovni izpit eni (1) kandidatki. Mentorstvo je opravljala vzgojiteljica 

Kristina Kolšek. Za nadzor nad izvajanjem programa priprave na strokovni izpit je bila zadolžena 

pomočnica ravnateljice Darinka Belak. Program priprave na strokovni izpit se je izvajal v skladu s 

Pravilnikom o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (ur. L. RS, št. 

23/2016 in spremembe). 

 
 

7. SODELOVANJE S STARŠI 
 

Razglasitev epidemije, zaprtje vrtca in ukrepi za preprečevanje možnosti širitve okužb s COVID-19 so 

preprečili izvedbo številnih načrtovanih oblik sodelovanja s starši. Nekatere formalne in neformalne oblike 

sodelovanja so bile izvedene  le v obdobju od septembra 2019 do marca 2020. V drugi polovici šolskega 

leta pa smo izvedli le še nekatere formalne oblike sodelovanja, saj sodelovanja s starši pri izvedbi 

dejavnosti ni bilo več mogoče zaradi uvedenih ukrepov za preprečevanja možnosti širitve okužb.  

 

 

Preglednica številka 16: Izvedene formalne in neformalne oblike srečanj s starši 

 

Oblika srečanja Izvedba/Izvajalec Vsebina srečanja 
Roditeljski sestanki po 
enotah vrtca, ki so bili 
namenjeni staršem otrok 
novincev 

 
Avgust 2019/pomočnici 
ravnateljice in vodja 
enote 

Na srečanju so se starši seznanili z organizacijo dela v 
vrtcu, z dokumentacijo, ki jo morajo urediti pri prvem 
vstopu otroka v vrtec, in dobili konkretne napotke za 
obdobje uvajanja otroka v vrtec. 

 
Prvi oddelčni roditeljski 
sestanki za starše 

 
Oktober 2019/strokovne 
delavke vrtca 

Starši so se seznanili z LDN oddelka, prednostnimi cilji, 
ki so jih načrtovale vzgojiteljice, z možnostmi in 
oblikami sodelovanja z vrtcem, s skupnimi druženji in 
prireditvami vrtca, z obogatitvenimi dejavnostmi in 
projekti, dogovorili so se za mesečni termin, ko bodo 
potekale pogovorne ure, ter izvolili predstavnika 
oddelka, ki je starše zastopal v svetu staršev. 

»Jesenski dan s starši« oktober 2019 Starši in otroci so v delavnicah izvajali različne 
aktivnosti, ki so povezane z jesenskimi običaji. 

 
Pogovorne ure s starši 

1 x mesečno od 
septembra 2019 do 
marca 2020/ vzgojiteljice 

Starši so bili seznanjeni z otrokovim počutjem in 
razvojnim napredkom s pomočjo dokumentiranega 
gradiva (izdelki otrok, fotografije otroka pri 
dejavnosti, itd.). 
 

 

29. januarja 2020 je bilo izvedeno predavanje za starše na temo »Izzivalec ulice za odrasle«, ki ga je izvedlo 

podjetje Zavod 7, oblikovanje in izvajanje družbeno odgovornih programov. Predavanja, ki je potekalo na 

enoti Hudinja, so se udeležili starši iz vseh enot vrtca in nekaj strokovnih delavk vrtca.  
 

Srečanja otrok in staršev, katerih namen je staršem prikazati izvedbeni kurikul in način spodbujanja 

razvoja otrok, smo izvedli le v mesecu oktobru 2019. Srečanja, ki so bila načrtovana v mesecu marcu in 

juniju 2020, pa niso bila realizirana. 
 

Največje število staršev se je vključevalo v zbiranje različnega nestrukturiranega materiala in starega 

papirja. V manjšem številu so se vključevali v dejavnosti, ki so bile organizirane v dopoldanskem času, na 

katere smo povabili tudi starše, in sicer: tradicionalni slovenski zajtrk, jesensko praznovanje, božično-

novoletne delavnice, božično-novoletna čajanka z obdaritvijo otrok,  itd. 
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Preglednica številka 17: Načrtovani dogodki za starše in otroke, ki niso bili realizirani 
 

Rok Vsebina Vsebina srečanja 

 
marec 2020 

 
»Marčevski dan za starše« 

Kratek nastop otrok za starše oz. skupna igra pod vodstvom 
vzgojiteljice (rajalne igre, ples, dramatizacija, petje …). 

 
od aprila do 
maja 2020 

Razstava in prireditve ob 
zaključku projektov in delavnic 

Predstavitev poteka projektov in interesnih dejavnosti z 
izdelki otrok. 

maj/junij 2020 Javna prireditev vrtca :  
»Mozaik petja in plesa« 

Nastop glasbenih, pevskih in plesnih skupin otrok iz vseh enot 
vrtca v Narodnem domu Celje 

 
junij 2020 

Skupno popoldne otrok in 
staršev  

Vsi oddelki na vseh enotah vrtca predstavijo dejavnosti, ki so 
potekale v izvedbenem kurikulu, na temo porajajoče se 
pismenosti v povezavi z gibanjem. 

 

Dogodki povezani z razglasitvijo epidemije in dolgo obdobje zaprtja vrtca so bili tudi vzrok, da se ob koncu 

šolskega leta nismo odločili za izvedbo ankete med starši. 

 

Preglednica številka 18: Sodelovanje staršev v izvedbenem kurikulu oddelkov 
 

Vsebina delavnic, ki so jo izvedli oz. organizirali starši 
 

Enota Center 

Obisk glasbenika z izvedbo koncerta za otroke in predstavitvijo instrumenta 

Enota Aljažev hrib 

Obisk dedka in predstavitev čebelarskega dela 

Obisk babice in delavnica na temo dobrot iz jesenskih pridelkov 

Enota Ljubečna 

Predstavitev kitajskih običajev 

Predstavitev poklica mizar z delavnico za otroke 

Predstavitev izdelave voščilnic in delavnica za otroke 

Obisk kmetije in ogled živali ter orodja 

Enota Hudinja 

Sodelovanje starih staršev pri izvedbi športnega dopoldneva 

Sodelovanje staršev pri izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka 

Enota Gaberje 

Igrana igra za otroke, ki so jo pripravili starši 

Obisk veterinarja s predstavitvijo poklica  

Obisk atletičarke z izvedbo gibalnega poligona za otroke 

 
Zaradi izvajanje preventivnih ukrepov smo bili v vrtcu primorani spremeniti način za komunikacijo s starši 

in njihovo obveščanje. V prvi polovici šolskega leta je bil večji poudarek na osebni ravni, ob vsakodnevnih 

prihodih staršev v vrtec. V drugi polovici šolskega leta pa se je komunikacija odvijale predvsem preko 

telefona oziroma spletne strani in oglasnih desk v vrtcu.   

 

 

7.1 Svet staršev 
 

Svet staršev je sestavljalo 34 oz. 36 (po odprtju dveh dodatnih oddelkov) predstavnikov staršev. Za 

predsednika sveta staršev je bil na prvi seji izvoljen Rok Batinica. Svet staršev se je v šolskem letu sestal 2-

krat. Poleg dveh sklicev v živo, je sodelovanje potekalo po elektronski pošti. S pomočjo elektronske pošte 

smo predstavnike staršev v svetu staršev obveščali predvsem o vseh aktivnostih vrtca, ki so bile povezane 
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z zapiranjem in ponovnim odpiranjem vrtca v času razglašene epidemije. V času ponovnega odprtja vrtca 

pa so bile teme povezane z ukrepi in aktivnostmi, ki smo jih izvajali v vrtcu za preprečevanje možnosti 

širitve okužb s COVID 19 in so jih morali spoštovati tudi starši. 

 

Preglednica številka 19: Izvedene seje sveta staršev 
 

Izvedba seje sveta staršev Obravnavane vsebine Prisotnost v % 
1. seja sveta staršev, ki je bila 
izvedena 10. 10. 2019 

Konstituiranje sveta staršev 2019/2020, naloge sveta 
staršev po zakonu, volitve predsednika sveta staršev in 
predstavnikov v svet vrtca, predstavitev rezultatov ankete, 
izvedene med starši ob koncu šol. leta 2018/2019, 
predstavitev predloga LDN vrtca za 2019/2020, izvolitev 
predstavnikov v UO sklada vrtca 

 
 
82 % 

2. seja sveta staršev, ki je bila 
izvedena 16. 6. 2020 

Pregled zapisnika 1. seje sveta staršev, okvirno poročilo o 
uresničevanju LDN za 2019/2020, poletna organizacija 
dela, sanacija zemljine na otroškem igrišču, delovanje 
sklada vrtca, rezultati vpisa otrok za šolsko leto 2020/2021, 
protokol ravnanj za preprečevanje širitve okužb s COVID-
19 

 
56 % 

 

Predstavniki staršev iz posameznih oddelkov so na srečanju sveta staršev sodelovali konstruktivno, s 

številnimi predlogi in pobudami ter kritično vrednotili izvedbeni kurikul vrtca.  
 

 

 

8. SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 

V Izvedbeni kurikul vrtca smo vključevali sodelovanje z različnimi institucijami v neposredni bližini enot 

vrtca. Tudi na tem področju je prišlo v šolskem letu 2019/2020 do izvedbe precej manjšega števila 

sodelovanj, kot so jih strokovni delavci načrtovali v okviru letnih delovnih načrtov oddelka. 

 

Preglednica številka 20: Izvedene oblike sodelovanja z okoljem 

Institucija Oblika sodelovanja Vključeni 
 
 
 
 
 
 
Sodelovanje z      
MOC  

V okviru Odbora za povezovanje javnih 
vrtcev v MOC  

Ravnateljica 

Dokumentacija (poslovna poročila, LDN, 
soglasja itd.) 

Ravnateljica, računovodkinja, poslovna 
sekretarka 

Usklajevanje in načrtovanje vzdrževalnih 
del, izvedbe JN v dogovoru z Oddelkom za 
družbene dejavnosti,  

Ravnateljica, poslovna sekretarka, 
računovodkinja 

Sodelovanje na seji Odbora za družbene 
dejavnosti in Mestnega sveta 

Ravnateljica 

Sodelovanje pri organizaciji izvedbe 
zamenjave zemljine na otroških igriščih 

Ravnateljica 

Sodelovanje z režijsko službo MOC pri 
vzdrževalnih delih na igriščih vrtca in 
urejanju okolice 

Hišnika, ravnateljica 

V projektih MOC: poslikava plakatov in 
lampijonov 

Otroci 2. st. obd. iz vseh enot vrtca z 
vzgojiteljicami 

Sodelovanje pri izvedbi akcije čiščenja 
okolja 

Otroci 2. st. obd. iz vseh enot vrtca z 
vzgojiteljicami 

Predstavitev javnih služb Otroci iz enot Center in Aljažev hrib 

 
Sodelovanje z 
javnimi vrtci  

Srečanje aktiva ravnateljev javnih vrtcev 
celjske regije 

Ravnateljica 

Sodelovanje z javnimi vrtci v MOC in 
predstavniki MOC na odboru 

Ravnateljica 
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Sodelovanje z Vrtcem Anice Černejeve v 
okviru projekta OBJEM 

Strokovne delavke vključene v projekt 
OBJEM 

 
 
 
Gimnazija Celje -
Center 

Izvedba praktičnega usposabljanja dijakov v 
vrtcu 

Nekaj oddelkov na vseh enotah vrtca 

Udeležba dijakov na hospitacijah v vrtcu Strokovne delavke iz enot vrtca 

Izvedba predstave za otroke  Oddelki 2. st. obdobja iz enote Center 

Izvedba gibalnih delavnic za otroke Oddelki 2. st. obdobja iz enote Center 

Zavod RS za šolstvo  Strokovno srečanje za ravnatelje Ravnateljica 

Sodelovanje z 
Ministrstvom za 
izobraževanje, 
znanost in šport 

Strokovna pojasnila po potrebi Poslovna sekretarka, ravnateljica 

1x mesečno izpolnjevanje aplikacij  Pomočnica ravnateljice 

Okrožnice ministrstva Ravnateljica, zaposleni 

 
 
 
 
Sodelovanje z 
zdravstvenimi 
zavodi 

Zobna ambulanta: zobna preventiva Oddelki 2. st. obdobja 

Otroški dispanzer: nasveti glede diet, 
otroških obolenj, itd. 

Organizatorka prehrane in organizatorka 
ZHR 

Dispanzer za psihohigieno otrok: svetovanje 
glede otrok s težavami v razvoju  

Ravnateljica, strokovne delavke, 
svetovalna delavka 

Zdravstveni dom Celje: posvetovanje z 
osebnimi zdravniki zaposlenih, obiski otrok 
v zdravstvenem domu 

Poslovna sekretarka, ravnateljica, 
zaposleni, otroci iz oddelkov 2. st. 
obdobja 

Center za krepitev zdravja: izvedba 
delavnice za varovanje zdravja za zaposlene 
vrtca in otroke 

Zaposleni v vrtcu in otroci 2. st. obdobja 

 
Sodelovanje s CSD 

Izdaja odločb za uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev 

Svetovalna delavka, poslovna sekretarka 

Reševanje problematike glede otrok iz 
socialno ogroženih družin 

Svetovalna delavka 

Preverjanje podatkov za potrebe vpisa 
otrok novincev v vrtec 

Pomočnica ravnateljice 

Otroška knjižnica 
Celje 

Otroška knjižnica Celje: izvedba projekta 
»Bralček«, spoznavanje vloge knjižnice v 
okviru razvijanja bralne pismenosti, obisk 
knjižnega sejma 

Oddelki 2. st. obd.  iz vseh enot vrtca  

Muzej novejše 
zgodovine Celje 

Krasitev smrečic v božično-novoletnem času Oddelki 2 st. obd. iz enot  Center in 
Aljažev hrib 

Sodelovanje z dijaki GCC pri izvedbi delavnic 
za otroke 

Oddelki 2 st. obd. iz enot  Center in 
Aljažev hrib 

Medijske hiše Radio Slovenija: sodelovanje otrok pri 
snemanju radijske oddaje 

Enota Aljažev hrib 

Sodelovanje s 
policijsko postajo 

Reševanje problematike glede otrok (nasilje 
v družini) 

Ravnateljica, svetovalna delavka 

Predstavitev poklica policista za otroke Oddelki iz vseh enot vrtca 

Sodelovanje s 
prostovoljnima 
gasilskima 
društvoma Škofja 
vas in Gaberje 

Predstavitev gasilskega poklica za otroke Oddelki iz vseh enot vrtca 

Sodelovanje z 
Nacionalnim 
laboratorijem za 

Preverjanje higienske ustreznosti v 
kuhinjah, deratizacija, izvedba testov vode 
na prisotnost legionele, dezinfekcija 
prostorov 

 
Vse enote vrtca 
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zdravje, okolje in 
hrano 

Športna zveza Celje Izvedba plavalnega tečaja Otroci (zadnje leto pred vstopom v šolo) 
iz vseh enot vrtca 

Nogometni kljub 
Celje 

Izvajanje nogometnega vrtca Otroci 2. starostnega obdobja iz enote 
Hudinja 

Sodelovanje z VDC 
Sonček 

Skupna delavnica z varovanci VDC in otroci 
iz vrtca 

Otroci 2. starostnega obdobja iz enote 
Ljubečna 

SOCIO Sodelovanju z odraslimi v različnih 
delavnicah od jeseni do poletja  
(medgeneracijsko sodelovanje) 

Otroci 2. starostnega obdobja iz enote 
Center 

 
KS Aljažev hrib 

Uporaba dvorane za ogled prestave Otroci iz enot Aljažev hrib in Center 

Namestitev defibrilatorja na stavbi vrtca Ravnateljica 

Društvo za pomoč 
osebam z motnjami 
v razvoju »VESELE 
NOGICE« 

 
Sodelovanje pri zbiranju plastičnih 
zamaškov 

 
Celoten vrtec 

METRO SR, Zavod 
za prostor Savinjske 
regije 

Sodelovanje v projektu »Majhni arhitekti v 
velikem mestu« 

Oddelek otrok 2. st. obdobja iz enote 
Center 
 

 
Ljudska univerza 
Celje 

Sodelovanje na prireditvi »Parada učenja« Oddelek otrok 2. st. obdobja iz enote 
Center 

Izvedba PUD –a za udeležence programa na 
LUC 

Strokovne delavke vrtca 

Nastop otrok na dogodku Teden 
vseživljenjskega učenja 

Oddelek otrok 2. st. obdobja iz enot 
Center in Aljažev hrib 

JZ Regijsko 
študijsko središče 

Sodelovanje na prireditvi »Dan 
raziskovalcev 2019« 

Oddelek 2. starostnega obdobja iz enot 
Center in Aljažev hrib 

Center za krepitev 
zdravja 

Izvedba delavnice za otroke »Umivanje rok« 
in »Prva pomoč in klic na 112« 

Oddelek 2. starostnega obdobja iz vseh 
enot vrtca 

Humanitarno 
društvo »Enostavno 
pomagam« 

 
Sodelovanje v projektu »Božičkova tovarna 
daril«  

 
Strokovne delavke 

Atletska zveza 
Slovenije in Zavod 
za šport RS Planica 

 
Izvedba teka na 100 in 200 metrov 

Oddelek 2. starostnega obdobja in 
kombinirani odd. iz vseh enot vrtca 

Pošta Slovenije Sodelovanje pri projektu Božičkova pošta Otroci 2. st. obdobja iz enote Gaberje 

 

 

9. 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 smo izvajali tudi preventivne 

zdravstvene preglede zaposlenih. 
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Za zaposlene, ki niso imeli potrdila o opravljenem preizkusu iz varstva pri delu in požarne varnosti oziroma 

jim je veljavnost potekla, je bilo izvedeno po zakonu obvezno izobraževanje s področja varstva pri delu in 

požarne varnosti v mesecu novembru 2019. 
 

Za vse strokovne delavce in ostale zaposlene je vrtec v sodelovanju z Rdečim križem organiziral 

obnovitveni tečaj za nudenje prve pomoči na delovnem mestu. 
 

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 šolskem letu 2019/2020 nismo izvedli evakuacijskih vaj. Okrnjeno pa je bil izveden tudi načrtovani 

program v okviru promocije zdravja na delovnem mestu. Veliko pozornosti pa smo posvečali skrbi za varno 

okolje in lastno zdravje ter preprečevanje možnosti širitve okužb s COVID-19 z izvajanjem vseh 

preventivnih ukrepov po priporočilih NIJZ za zajezitev širitve okužb. 
 

 

 

10. 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. 

 

Vrtec si je za obdelovanje osebnih podatkov otrok, staršev in zaposlenih, katere ni obdeloval na podlagi 

predpisov, pridobil dodatna soglasja staršev in zaposlenih.  

 

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.  

 

 

11. MATERIALNI IN DRUGI POGOJI ZA URESNIČITEV LDN  
 

Vrtec je posloval s cenami programa, ki so v veljavi od 1. 5. 2019 dalje, in sicer: 

 prvo starostno obdobje: 479,85 EUR,  

 drugo starostno obdobje: 346,39 EUR,  

 kombinirani oddelki in oddelki od 3. do 4. leta: 379,63 EUR. 
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V šolskem letu 2019/2020 je vrtec kupil material za vzgojno-izobraževalno delo, ki ga potrebujejo 

strokovne delavke za nemoteno izvajanje dejavnosti in otroške slikanice za dopolnitev knjižnih kotičkov, 

slinčke, krpice in drug material za nego otrok, zastave ter delovna oblačila in obutev za zaposlene. 
 

Poleg potrošnega materiala je bila kupljena načrtovana oprema: 2 mehčalca vode (za enoti Aljažev hrib in 

Gaberje), motorna kosilnica, tiskalniki (za enote Center, Hudinja in Gaberje – rumena hiša), motorni 

pihalnik listja, ročni nadrezkar, motorna kosa, 2 LCD projektorja (za enoti Center in Ljubečna), robotska 

kosilnica za enoto Aljažev hrib, prenosni računalnik, 3 sesalci za mokro in suho sesanje (za enote Hudinja, 

Center in Aljažev hrib), zamenjava dotrajanih termo kovčkov za prenos hrane ter električni kotel in 

štedilnik za enoto Gaberje- CK.  

 

Pri načrtovanju in izvedbi vzdrževalnih del smo se redno povezovali z MOC, z Oddelkom za družbene 

dejavnosti in usklajevali dela z njihovimi sanacijskimi načrti.  

 

Izvedena so bila naslednja vzdrževalna dela:  

 letno vzdrževanje igral in igrišč ob enotah Ljubečna, Gaberje in Hudinja, 

 letno vzdrževanje zelenice na enotah Hudinja, Ljubečna in Aljažev hrib, 

 odprava zamakanja na strehi enote Center, 

 redni letni servis gorilnikov po enotah vrtca, 

 zamenjava varovalne podlage (sekanci) pod igrali na enoti Gaberje, 

 montažo senzorjev za javljanje požara na enoti Gaberje – CK, 

 dodatna namestitev javljalnikov požara na enoti Hudinja, 

 beljenje na enotah Gaberje (fasada in igralnice – rumena hiša) in Center (igralnica),  

 zamenjava dotrajanih mešalnih ventilov za vodo na enotah Gaberje, Aljažev hrib in Center, 

 zamenjava dotrajanega grelnika vode v sanitarijah za otroke na enoti Gaberje – vila,  

 zamenjava dotrajanega grelca vode na enoti Hudinja, 

 ureditev zunanje razsvetljave na enoti Aljažev hrib, 

 zamenjava dotrajanih luči na enoti Gaberje – rumena hiša, 

 demontaža dotrajanih jaškov in namestitev novih na enoti Center, 

 zamenjava dotrajane konstrukcije nadstreška pri enoti Gaberje – rumena hiša, 

 zamenjava dotrajanih talnih oblog v skupnem prostoru na enoti Center in igralnici na enoti 

Gaberje – rumena hiša, 

 nastavitev WI-FI točk po enotah vrtca, 

 periodični pregledi tovornega in osebnega dvigala, 

 zamenjava dotrajanih stenskih oblog in namestitev vogalnih letvic na enoti Gaberje – rumena 

hiša, 

 naročilo storitve projektiranja in nadzora pri sanaciji centralne kuhinje vrtca, 

 nadgradnja krmilne kupole na enoti Hudinja, 

 čiščenje grelnih teles po kotlovnicah enot vrtca, 

 letni servis klim in aklimatov, 

 zamenjava dotrajanih gugalnih elementov na enotah Gaberje in Aljažev hrib, 

 čiščenje in črpanje maščob iz maščobolovilcev na enoti Gaberje. 
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Prav tako je bilo izvedenih več nenačrtovanih vzdrževalnih del, ki smo jih morali opraviti zaradi okvar na 

aparatih v centralni in razdeljevalnih kuhinjah, na službenem vozilu in drugih nepredvidenih dogodkov. 

 

11.1 Delovanje sklada vrtca 

 

Člani UO sklada vrtca  so na 1. redni seji, ki je bila 12. 11. 2019 na enoti Gaberje, oblikovali in pripravili 

program aktivnosti za pridobivanje sredstev v sklad vrtca za šolsko leto 2019/2020. 

 

Sprejet je bil naslednji program dela sklada vrtca za šolsko leto 2019/2020: 

 zbiranje starega papirja po vseh enotah našega vrtca; 

 zbiranje sredstev s prostovoljnim prispevkom na posebni položnici; 

 povabilo poslovnih partnerjev k doniranju finančnih ali materialnih sredstev; 

 ponudba raznovrstnih novoletnih izdelkov vzgojiteljic in staršev za prostovoljni prispevek; 

 povabilo staršem in drugim obiskovalcem vrtca k donaciji dela dohodnine; 

 ponudba prigrizkov in napitka na skupnih srečanjih otrok in staršev v mesecu oktobru in juniju v 

zameno za prostovoljne prispevke; 

 izvedba lutkovne predstave za otroke v popoldanskem času, namesto vstopnine prostovoljni 

prispevek v sklad vrtca. 

 

Zaradi okrnjene izvedbe obogatitvenih dejavnosti, smo v manjši meri izvedli tudi dejavnosti, ki so bile 

načrtovane za pridobivanje sredstev v sklad vrtca.  

 

Zbrana sredstva v sklad vrtca smo namenili plačilu stroškov: 

-  za individualna božično-novoletna darila, katera so otroci odnesli domov, 

-  plačilu predstave za otroke, ki jo je izvedel zunanji izvajalec ter  

-  kritju stroškov materiala, ki smo ga potrebovali za izdelavo božično-novoletnih darilc.   

 

12. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
 

V šolskem letu 2019/2020 je v vrtcu vršil nadzor Inšpektorat RS za zdravje, ki je z rednimi obiski enot  

preverjal spoštovanja področne zakonodaje. Pregled je bil izveden v mesecu novembru 2019 na enotah 

Aljažev hrib in Center, v mesecu februarju 2020 pa še na enoti Gaberje. V postopkih inšpekcijskega 

nadzora je bilo ugotovljeno, da vrtec ni storil kršitve zakona, zato se je postopek ustavil. 

 

Redni inšpekcijski pregled je v mesecu februarju 2020 opravil tudi Inšpektorat za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin v centralni kuhinji vrtca. V postopku pregleda je bilo ugotovljeno, da je 

centralna kuhinja dotrajana, zato je inšpektorat izdal ukrep, da se morajo pomanjkljivosti odpraviti do 

konca meseca avgusta 2020. Sanacija centralne kuhinje se je začela opravljati v mesecu juliju 2020.  
 

Vrtec je v  okviru zagotavljanja varnega okolja naročal preventivno kontrolo higienskega režima v kuhinjah 

in preglede pitne vode na prisotnost legionele, ki jih opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 

hrano. Pri vseh odvzetih brisih na snažnost in vzorcih živil za mikrobiološko preiskavo so rezultati pokazali, 

da se v centralni in razdelilnih kuhinjah vrtca vzdržuje ustrezen higienski režim.  
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13. ZAKLJUČEK 
 

Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta vrtca je nastalo na podlagi: 

-  letnih poročil vzgojiteljic o izvedbenem kurikulu oddelka,  

-  poročil vodij enot o realizaciji letnega delovnega načrta enot,  

-  poročil svetovalne delavke, organizatorke prehrane in organizatorke zdravstveno-higienskega 

   režima o izvedbi nalog na posameznih področjih dela, za katerega so zadolžene v okviru opisa del in 

   nalog, 

-  opažanj ravnateljice pri formalnih in neformalnih obiskih na enotah in v oddelkih pri spremljanju  

   izvajanja delovnih nalog zaposlenih. 

 

Uresničevanje LDN je bilo predstavljeno strokovnim delavcem, 22. in 24. junija 2020, na zadnjem srečanju  

vzgojiteljskega zbora in svetu staršev, 16. junija 2020.  

 

Poročilo bo članom sveta vrtca posredovano v potrditev na 2. korespondenčni seji, ki bo potekala 3. 

decembra 2020. 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                           

                                                                                                                 Ravnateljica: Irena Hren 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- Priloga 1: Poročilo o izvedenih nalogah svetovalne delavke v šolskem letu 2019/2020. 

- Priloga 2: Poročilo o izvedenih nalogah OP v šolskem letu 2019/2020. 

- Priloga 3: Poročilo o izvedenih nalogah OZHR v šolskem letu 2019/2020. 
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Priloga 1 

 

EVALVACIJSKO POROČILO DELA SVETOVALNE DELAVKE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
Realizacija prednostnih nalog: 
 

1. Delo z otroki ( za otroke ) s posebnimi potrebami: 
 

Ob začetku šolskega leta 2019/20 (september) je imelo odločbo o usmeritvi  ali zapisnik tima za zgodnjo 

obravnavo osemnajst otrok, za enega se je pomoč izvajala v skladu s 16. členom ZOPOPP (Ur. RS, št. 

41/2017).  

Dodatno strokovno pomoč so izvajale 4 izvajalke: specialna pedagoginja, za katero se je v našem vrtcu na 

novo sistematiziralo delovno mesto, ter 3 zunanje izvajalke (CSG Maribor, Vrtec Anice Černejeve oz. ZGN 

Ljubljana in Vrtec Zarja Celje). En otrok je imel dodeljenega spremljevalca za nudenje fizične pomoči. Z 

vsemi izvajalkami sem opravila individualne uvodne pogovore (predstavitev otrokovih potreb, spoznavno 

srečanje z otrokom in strokovnima delavkama v oddelku, zagotavljanje prostorskih in materialnih 

pogojev).  

V septembru sem izvedla delovni sestanek z vzgojiteljicami, ki so imele v oddelku vključenega otroka s 

posebnimi potrebami (14 vzgojiteljic). Na sestanku so vzgojiteljice prejele osnovne informacije za delo z 

otrokom, o vodenju dokumentacije, o pripravi individualiziranega načrta in o sodelovanju v strokovni 

skupini. Navodila in obrazce sem jim posredovala tudi v elektronski obliki po e-pošti.   

V prvi polovici šolskega leta je izvajanje nalog potekalo po zastavljenem načrtu: izvedla sem 17 sestankov 

strokovnih skupin za pripravo IP-jev. Za enega otroka se strokovna skupina zaradi daljše odsotnosti 

izvajalke DSP ni sestala. V danem primeru je vzgojiteljica pri delu z otrokom upoštevala priporočila 

psihologinje iz zdravstvenega doma. Ob polletju sem izvedla sestanke strokovnih skupin za otroke rojene 

2013 in 2014 (10 otrok). Za otroke rojene 2013 sem pripravila poročila za nov postopek usmerjanja. Za 

otroke rojene 2014 je bil podan predlog, da se zanje šolanje odloži za eno leto. Od sredine marca do konca 

maja se zaradi epidemije COVID-19 dodatna strokovna pomoč ni izvajala. Izjemoma sta logopedinji v 

prilagojeni obliki izvajali pomoč na daljavo. 

Zaradi izvajanja ukrepov za zmanjševanje širjenja okužb s korona virusom so bili sestanki strokovnih skupin 

za izvedbo zaključnih evalvacij sklicani le za 3 otroke. Za ostale otroke je bila evalvacija opravljena na 

podlagi pisnih poročil vzgojiteljic in izvajalk DSP. Staršem teh otrok  sem bistvene informacije sporočila po 

telefonu. 

Tekom šolskega leta so zapisnik o izvajanju dodatne strokovne pomoči na novo pridobili 4 otroci. Zanje se 

bo pomoč v vrtcu začela izvajati z novim šolskim letom.  

 

2. Spremljanje otrokovega razvoja: 
 
Delo z otroki s posebnostmi v razvoju je zajemalo poglobljeno spremljanje za 51 otrok. V vseh primerih 

sem sodelovala z vzgojiteljicami teh otrok, v večini primerov so bili v proces vključeni tudi starši in zunanje 
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strokovne institucije (Dispanzer za mentalno zdravje, Razvojna ambulanta ZD Celje, CSD, policija, ZRSŠ, 

osnovne šole, nevladne organizacije). Največ otrok sem spremljala zaradi opaženih razvojnih 

primanjkljajev in posebnosti (govor, upočasnjen razvoj, vedenjske težave, reakcijske težave). V 

zdravstvenem domu (Razvojna ambulanta, Center za duševno zdravje otrok in mladine) sem se udeležila 

14 sestankov, 1 sestanek smo izvedli preko videokonference.  

Zaradi neugodnih socialnih razmer in reševanja družinske problematike je bilo spremljanih  12 otrok. Za 2 

otroka je bil izveden ukrep odvzema otroka. 

V okviru sodelovanja z zunanjimi strokovnimi institucijami je bilo le-tem posredovanih 42 poročil: CSD – 

11 poročil, policija – 2 poročili, zdravstvene institucije – 29 poročil. 

Tudi v tem šolskem letu je število otrok, ki bodo imeli odloženo šolanje, v porastu. Za naslednje šolsko leto 

je bila odložitev šolanja predlagana za 32 otrok. Za 21 otrok sem v sodelovanju z vzgojiteljico pripravila 

mnenje o odložitvi šolanja. Zaradi izvajanja ukrepov za zmanjševanje širjenja okužb s korona virusom 

sestankov komisij za šolske novince ni bilo, s šolskimi svetovalnimi službami sem sodelovala preko pisnih 

poročil in telefonskih pogovorov. Kot razlog odložitve še vedno prevladujejo razvojne posebnosti, starost 

otroka in neznanje slovenskega jezika.  

 

3. Realizacija nalog s področja socialno materialnih zadev: 
 

Za 2 otroka sem pripravila predlog za pridobitev pomoči v projektu Botrstvo (ZPMS Ljubljana).  

V sodelovanju s humanitarnim društvom Enostavno pomagam je bilo v projekt »Božičkova tovarna daril 

2019" za božično obdaritev otrok iz socialno šibkejših družin vključenih 16 otrok iz našega vrtca. 

 
4. Realizacija drugih del in nalog: 
- Sodelovala sem pri vpisu otrok novincev za šolsko leto 2020/2021 (sprejem vlog v času rednega 

vpisa, pregled točkovnikov). Komisija za sprejem otrok novincev vrtec se je sestala dvakrat: 
sprejem otrok novincev ob odprtju novega oddelka in sprejem otrok novincev za novo šolsko leto.   

- Priprava potrdil o obiskovanju vrtca, vključno s podatki o otrokovi mesečni prisotnosti: na zahtevo 
staršev sem pripravila 50 potrdil. 
 

5. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje: 
- Zagovorništvo otrok (Urad varuha človekovih pravic); Celje, 21. 11. 2019 (2 uri). 
- Izzivalec ulice (neodvisen.si – Bojan Kodelja); Vrtec Tončke Čečeve, 29. 1. 2020 (2 uri). 
- Izmenjava strokovne prakse za področje svetovalnega dela v okviru regijskega aktiva (2 srečanji). 
- Udeležba na vzgojiteljskih zborih in strokovnih aktivih.  
- Samoizobraževanje: prebiranje strokovne literature, ogledi videoposnetkov, spremljanje novosti 

s področja šolske zakonodaje. 
 

Kratka samoevalvacija: Prevladovale so naloge s področja pomoči. Bistveno se je povečal  obseg nalog, ki 

zajemajo sodelovanje z zdravstvenimi institucijami. Še vedno, v zvezi z Zakonom o celostni zgodnji 

obravnavi, manjkajo podzakonski akti, kar povzroča nejasnosti pri izvajanju postopkov pomoči za otroke 

s posebnimi potrebami.  

Zaradi pojava epidemije s koronavirusom  so bile možnosti za strokovno izobraževanje in 

izpopolnjevanje z neposredno udeležbo na seminarjih in strokovnih srečanjih manjše, zato sem več časa  

namenila prebiranju strokovnih prispevkov na spletu in branju strokovne literature.  
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Alenka Štadler, univ. dipl. soc. del. 

 

Datum: 25. 9. 2020 

Priloga 2 

 

POROČILO O DELU ORGANIZATORKE PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

Preteklo leto je bilo zahtevno s strani organizatorke prehrane in tudi dela v vrtcu na sploh. Predvsem sta 

ga zaznamovala dva » velika« dogodka: obnova centralne kuhinje Gaberje in pojav novega Corona 

virusa. 

Poleg rednega dela - priprave jedilnikov za obe starostni skupini in jedilnika za 4 vrste najpogostejših diet 

ter spremljanja njihovih izvedb, izvajanja internega nadzora nad delovnim procesom, izvajanjem dobre 

higienske prakse in zahtevami HACCP sistema, vodenjem  evidenc in merjenj zahtevanih v HACCP sistemu, 

sem kronološko, v posameznem mesecu preteklega šolskega leta, opravila še spodaj opisana dela. 

 

SEPTEMBER 2019: 

- Razgovori s starši otrok novincev, ki so potrebovali dietno prehrano iz zdravstvenih razlogov. 

- Pojav tujka v masi za jogurtovo pecivo in v že pečenem pecivu. Analiziranje tehnoloških postopkov 

v skladu s HACCP sistemom. Tujek je bil najden preden je šlo pecivo iz kuhinje, zato ni bilo 

nevarnosti za otroke in ostale konzumente. Celotno peko in še ne pečeno maso smo zavrgli in 

spekli nadomestno pecivo iz drugih temeljito pregledanih sestavin pred uporabo. Laboratorij NIJZ 

je izdal mnenje, da so tujki zlepljena moka z modro barvo, neškodljivo za uživanje. O dogodku in 

postopkih sem naredila HACCP zapisnik. 

- Opravila HACCP  verifikacijo v centralni kuhinji in naredila zapisnik. 

- Pregledala deklaracije vseh živil, ki se uporabljajo za pripravo diet, in dala navodila dietni kuharici.  

- Nudila sem strokovno pomoč in nasvete  kolegici začetnici iz Polzele Tanji Sever Sanit. ing.  

- Urejala sem reklamacijo za še  eno oporečno živilo dostavljeno v vrtec- testenine z živimi žužki 

proizvajalca in dobavitelja Mlinotest. Tokrat smo hitro ukrepali in bili uspešni pri reklamaciji 

izdelka. S takojšnjo odstranitvijo celotne dobavljene količine testenin iz skladišča in čiščenja 

skladišča smo uspeli zavarovati ostala živila pred okužbo. Oporečnost testenin smo ugotovili v 

kuhinji na začetku tehnološkega postopka , zato oporečno živilo ni prišlo v hrano otrok in ostalih 

konzumentov. O dogodku sem naredila HACCP zapisnik in dopolnila verifikacijski zapisnik z opisom 

načina predpriprave – temeljit pregled pakiranih živil, preden gredo v termično obdelavo. 

Predstavila se nam je mlekarna Flis – lokalna pridelava. 

- Pripravila sem opis dela in nalog za kuharico - vodjo centralne kuhinje ter opis del in nalog za 

dietno kuharico. Pripravljeni temi sta bili vsebini sestanka za kuhinjske delavce, ki je bil 30. 9. 

2019, in sta ga izvedli ravnateljica in organizatorka prehrane. 

OKTOBER 2019: 

- Zapisala sem zapisnik sestanka za kuhinjske delavce. 

- Pripravila sem seznam živil in količin za izvedbo postopka javnega naročila. 

- Pripravila in izvedla sem predavanje na skupnem izobraževanju za kuhinjske delavce vseh treh 

celjskih vrtcev, ki je bil 8. 10. 2019. Tema: Umik, odpoklic in reklamacije živil po načelih HACCP 

sistema. 

- Ravnateljici sem oddala poročilo o delu v preteklem šolskem letu in predlagala poglavitne naloge 

na področju prehrane za prihodnje šolsko leto. 
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- Bodoče dobavitelje živil sem pozvala k pripravi obvezne izjave glede vsebnosti akrilamidov in 

trans maščob. 

- V sodelovanju z ravnateljico sem izvedla organizacijske priprave za enotedensko kuhanje za 

Vrtec Anice Černejeve v naši centralni kuhinji, skupaj z njihovimi kuhinjskimi delavci, ker je bila 

njihova kuhinja zaprta zaradi poteka vzdrževalnih del na enoti. 

NOVEMBER 2019: 

- Opravila sem reklamacijo koruznega kruha zaradi neskladne sestave - v kruhu so bili deli črnega 

testa oz. kruha. Reklamacija je bila hitra in uspešna. 

- Odgovarjala sem na vprašanja ponudnikov, ki so se želeli prijaviti na JN vrtca.  

- V sodelovanju z ravnateljico sem pripravila predloge za projektanta, ki je pripravljal projekt 

prenove centralne kuhinje vrtca.  

- Izvedla sem naročila živil za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka (15.11. 2019). 

DECEMBER 2019: 

- V delo sem uvedla kandidatko, ki je opravljala praktično usposabljanje na delovnem mestu 

kuharske pomočnice. Njeno delo sem spremljala, ji svetovala in pisala poročila o izvedbi 

mentorstva. 

- Z vodjo nadzora nad pitno vodo v lokalnem vodovodu pri Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Celje, 

sem se dogovorila za odvzemna mesta in čas odvzema vzorcev pitne vode v kuhinjah na enotah 

Gaberje, Center in Aljažev hrib. 

- 17. 12. 2020 sem sodelovala pri pripravi jedilnika za upokojene delavce, ki so bili povabljeni v 

vrtec na prednovoletno srečanje.  

JANUAR 2020: 

- Sodelovala sem v inventurni komisiji za popis osnovnih sredstev. 

- Imenovana sem bila v volilno komisijo za izvolitev članov sveta zavoda in se udeleževala 

sestankov komisije za pripravo volitev. 

- Urejala sem Haccp dokumentacijo in dopolnjevala navodila za enote glede akrilamidov in 

transmaščob. 

- Zbirala sem ponudbe lokalnih dobaviteljev živil. 

- Opravila sem reklamacijo, ker smo v kruhu opazili črn oljni madež. Reklamacija je bila izvedena 

hitro in je bila uspešna. Oporečnost kruha je opazila vzgojiteljica in kruha ni ponudila otrokom. 

- Izvedla sem reklamacijo pri dobavitelju mesa in mesnih izdelkov zaradi dostavljenih posivelih 

narezanih salam. Reklamacija je bila izvedena hitro in uspešno. Neustreznost živila je bila 

opažena v kuhinji pred razdeljevanjem v skupine. O dogodku sem naredila zapisnik.   

FEBRUAR 2020: 

- Dogovarjala sem se z  novimi dobavitelji živil. Z njihovimi potniki sem se dogovorila za čimprejšnjo 

dostavo deklaracij s seznami alergenov za živila navedena v razpisu. Alergene moram označevati 

na jedilnikih ob živilih kot informacijo potrošnikom. 

- Z vodjo kuhinje sva pozorno spremljali cene živil novih dobaviteljev. Ugotovile smo kar nekaj cen 

živil, ki niso bile skladne s cenami v razpisni dokumentaciji dobavitelja.  

- 10. 2. 2020 sem prisostvovala Inšpekcijskem pregledu za varno hrano v centralni kuhinji Gaberje. 

Ugotovljenih je bilo kar nekaj tehničnih pomanjkljivosti, ki se bodo odpravile z obnovo kuhinje. 

- 28. 2. 2020 sem sodelovala kot član volilne komisije pri izvedbi glasovanja za imenovanje 

predstavnikov zaposlenih v svet vrtca. 

MAREC 2020: 
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- V kuhinji vrtca je bilo potrebno pripraviti in uskladiti pogoje dela v skladu s priporočili NIJZ zaradi 

pojava novega koronavirusa.  

 

 

APRIL 2020: 

- Vrtec zaprt zaradi karantene. Z delom od doma sem s pomočjo računalnika, interneta in telefona 

sodelovala z ravnateljico in vodjo kuhinje pri pripravah predlogov za pripravo gradbene dokumentacije 

za obnovo centralne kuhinje. 

MAJ  2020: 

Z delom sem ponovno pričela 11.5. Pričeli sem z navodili delavcem za usposabljanje kuhinje za ponovno 

odprtje oz. poslovanje. Potrebno je bilo temeljito čiščenje vseh prostorov kuhinje ter površin in opreme 

v kuhinji. Delavcem sem dala natančna navodil za delo z upoštevanjem preventivnih ukrepov. Pripravila 

sem protokol ravnanj  v skladu z navodili za preprečevanje širjenja novega Corona virusa in ga razložila 

zaposlenim v kuhinjah ter spremljala upoštevanje le-tega.  

Pregledala sem vsa živila in naredila izbor še uporabnih oz. potrebnih za uničenje zaradi pretečenega 

roka trajanja. 

Pripravila jedilnike za prvi teden po korona zaprtju vrtca, obvestila dobavitelje o ponovnem odprtju 

vrtca. 

Ponovno odprtje vrtca in s tem tudi centralne kuhinje je bilo 16. 5.2020. 

Pripravila navodila za izdajo kosil zunanjim odjemalcem z upoštevanjem preventivnih ukrepov ob 

širjenju corona virusa (spremenjen kraj in način izdaje).  

 

JUNIJ 2020 

Opravila sem reklamacijo za maslo pri dobavitelju Mlekarna Arja Vas. Pretečen je bil rok trajanja in 

spremenjen videz na površini. Reklamacijo sem izvedla hitro in uspešno. Otrokom ni bilo ponujeno 

oporečno živilo. O tem sem naredila zapis.  

Zaradi daljše bolezenske odsotnosti delavke smo za določen čas zaposlili novo delavko, ki sem ji podala 

osnovna navodila za delo, predstavila HACCP sistem in razložila, kaj pričakujemo od nje na delovnem 

mestu  kuharske pomočnice. 

 

JULIJ 2020: 

Z vodjo prehrane I. OŠ Celje sem se dogovorila za izvedbeni načrt  za kuhanje na I. OŠ Celje za potrebe 

našega vrtca za čas obnove naše centralne kuhinje. Dogovarjale smo se o kadrovski, časovni in 

materialni izvedbi sodelovanja. Pripravile sem usklajene jedilnike na obeh ustanovah in dale navodila za 

načine obdelave hrane in  velikost porcij za predšolske otroke. 

S kuhanjem na I. OŠ smo pričeli 6. 7. 2020. Na OŠ sta bili razporejeni 2 naši delavki, kasneje se je izkazalo, 

da je 1 dovolj.  Razvoz po naših enotah je potekal z našo transportno posodo v našem avtomobilu, naš 

šofer. Ob sprotnem usklajevanju in dogovarjanju z operativnim osebjem je delo dobro potekalo. Oskrba 

naših otrok in delavcev s hrano na vseh enotah vrtca je potekala zadovoljivo na nekoliko spremenjen 

način.  
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Prisostvovala sem kontroli higienskega stanja in kvalitete obrokov s strani NIJZ na enoti Hudinja. Izvid je 

pokazal, da je higiena na enoti zelo dobra in odvzeti vzorec hrane ustrezen. 

Obnovitvena dela v kuhinji so se pričela 15. 7. 2020. 

 

AVGUST 2020: 

V centralni kuhinji so potekala finalna dela, ob tem sem bila motena pri delu, ker je občasno zmanjkalo 

elektrike ali nisem imela povezave z internetom, v pisarni so nekaj dni potekala tudi inštalacijska dela za 

telefonsko in internetno povezavo. 

 

Ocena izvedbe prednostnih nalog in pogled v prihodnje šolsko leto 2020-21 

Lani zastavljena naloga izboljšati medsebojne odnose in komunikacijo se je izboljšala, saj so nas mnogi 

dogodki preteklega leta opomnili, da smo kolektiv, ki mora biti dobro komunikativen, če hočemo biti 

uspešni.  

Vsa ta navodila za ravnanje in izvajanje poostrenega higienskega režima, zaradi preprečevanje širjenja 

novega Corona virusa, smo v pripravi varne zdrave hrane že poznali, zdaj smo uvideli, da so za 

preprečevanje širjenja bolezni pomembna, zato smo na vsakem koraku misliti na to, kako zavarovati sebe 

in druge z odgovornim ravnanjem. 

Lansko nalogo povečanja deleža lokalno pridelanih živil pa prenašam na prihodnje leto.  

 

V Celju, 19.10.2020 

Organizatorka prehrane: Silva Berk Bevc 
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Priloga 3 

 

EVALVACIJA  IZVEDBE NALOG  DELA  OZHR  za  šolsko leto 2019-2020 

 

NAČRTOVANI 
PREDNOSTNI CILJI IN NALOGE 

NAČRTOVANE 
AKTIVNOSTI IN PREVERJANJE 

REALIZACIJA 

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. 

Do same realizacije organizirane vadbe ali 
pohodov ni prišlo, saj ni bilo interesa pri 
zaposlenih. 
S Centrom za krepitev zdravja smo imeli 
namen sodelovati v pomladnem času, vendar 
nam je bilo zaradi epidemije COVID to 
onemogočeno. 

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 izlete neposredno 
v naravo-gozd z 
raziskovalnimi in 
gibalnimi nalogami. 

Skrbeli smo za urejeno in varno okolje na 
igriščih vrtca, kolikor so jih otroci lahko 
uporabljali. Niso pa po priporočilih NIJZ bili v 
uporabi  peskovniki in gugalnice. 
Strokovne delavke so tudi v veliki meri 
izkoristile možnost krajših izletov v bližnjo 
okolico. 

Zmanjšanje uporabe plastenk in 
druge plastične embalaže pri 
vsakodnevnih aktivnostih. 

Racionalna uporaba plastičnih 
lončkov za enkratno uporabo 
in tudi vrečk za smeti in perilo 
ter lateks rokavic. 

PVC lončkov za enkratno uporabo praktično 
nismo uporabljali, Ni nam pa uspelo zmanjšati 
uporabo vrečk in lateks rokavic, saj nas je 
nevarnost okužb s koronavirusom prisilila 
praktično še k večji porabi teh sredstev. 

REDNE NALOGE  IZVEDBA  

DOPOLNJEVANJE SHEM 
prostorov z označbo 
vodovodnih pip in grelnih teles 

 Po posegih v vodovodno 
omrežje. 

Ni bilo potrebno. 

POSODABLJANJE NAČRTA  ZA 
PREPREČEVANJE  
LEGIONELE v HVO (hišno 
vodovodno omrežje). 

 Po potrebi. Ni bilo potrebno 

PRIPRAVA NAČRTA ZA 
ODPRAVLJANJE PRISOTNOSTI 
LEGIONELE  v HVO 

 V primeru prisotnosti 
legionele v HVO. 

Redno spremljanje stanja in  vodenje evidenc 
ter postopkov  za odpravo ob pojavu legionele 
v enoti Center. Z zamenjavo bojlerja smo 
težavo rešili in v  vzorcu vode z dne, 20.12. 
2020, legionela ni bila več prisotna. 
V drugih enotah ob rednem jemanju vzorcev 
vode na prisotnost legionele le-ta ni bila 
prisotna. 
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VODENJE EVIDENC ZA 
PREPREČEVANJE LEGIONELE V 
HVO: 

 merjenje temperature na 
označenih pipah HVO 

 izvedba toplotnega šoka, 

 vodenje evidenc posegov 
na HVO. 

 

 Mesečno na vsaki enoti 
ali po potrebi. 

 2x letno oziroma po 
potrebi. 

 Po potrebi. 

Redno 1x mesečno sem merila temperaturo 
mrzle in tople vode na označenih pipah HVO. Z 
gospodom hišnikom sva vsake tri mesece 
izvedla toplotni šok po vseh enotah. Po potrebi 
pa tudi pogosteje. 
V evidenci so vpisani vsi posegi v HVO in sicer 
2-krat v enoti Center in po 1-krat v enotah 
Hudinja ter Gaberje. 

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. 

 
Dnevno sem imela kontakt s hišniki  in 
spremljala njihovo delo ter jih v dogovoru z 
ravnateljico in pom. ravn. Darinko Belak tudi 
po potrebi usmerjala, predvsem pri urejanju 
igrišč in drugih vzdrževalnih delih, ki so 
pomembna za varnost in zdravje otrok in 
zaposlenih. 

SPREMLAJNJE DELA PERICE : 

 vzdrževanje strojev in 
pripomočkov za delo, 

 poraba pralnih sredstev, 

 pretočnost perila, 

 urejenost delovnega okolja  
in 

 preverjanje vodenja 
potrebnih evidenc. 

 
 

 Preverjanje skozi celo 
leto. 

Za samo redno delo perice  je imela še vedno 
večji nadzor vodja enote gospa Jožica Železnik, 
ki je bila na enoti vsakodnevno prisotna. 
S perico sem imela le priložnostni individualni 
razgovor o urejenosti delovnega prostora. 

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. 

Dnevno sem imela kontakt s čistilkami iz svojih 
enot  in sem spremljala njihovo delo ter jih  po 
potrebi usmerjala.  Čistilke iz drugih enot sem 
kontaktirala občasno, redno pa  posredno 
preko pom. ravn. Darinke Belak.  
Večjih problemov ni bilo. Kljub pomanjkanju 
kadra  so redno vodile evidenco čiščenja in 
skrbele za higieno prostorov kot tudi delovnih 
pripomočkov. 
Ker se je nekaj kadra do novega leta zamenjalo 
(upokojitve), smo imeli namen v pomladnem 
času izvesti delovni sestanek, ki pa nam je 
zaradi epidemije izpadel. 

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 skozi celo 
leto. 

 
Ob vsakodnevnih obhodih po vrtcu sem 
preverjala stanje v igralnicah, svetovala in 
iskala rešitve za doseganje čim višje stopnje 
higiene  in kljub temu čim bolj racionalne 
porabe čistilnih sredstev  in sredstev za nego. 
 
Moram reči, da so strokovne delavke zelo 
ozaveščene in tudi v času korona krize 
maksimalno skrbijo za higieno v oddelkih ter 
vodijo ustrezno higieno. 
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 preverjanje vodenja  
dnevne evidence o 
izvajanju čistoče v oddelku. 

SPREMLJANJE PREZRAČEVANJA: 

 preverjanje rednega 
naravnega  prezračevanja, 

 pravilne uporabe klime, 

 spremljanje rednega 
servisiranje klimatskih 
naprav. 

 

 Preverjanje skozi celo 
leto, 

 od spomladi do jeseni, 

 1x letno. 

 
Še vedno je bilo potrebno občasno opozarjanje 
strokovnih delavk na pravilno naravno 
zračenje in  tudi na pravilno uporabo klime – 
ko v prostoru ni otrok in ne prevelika 
temperaturna razlika. 
Klime so bile redno servisirane in servisi 
vpisani v evidence servisiranja. 
Uredili smo tudi težave s prezračevalnim 
sistemom na Hudinji (premočno hladno 
pihanje v pritličju). 

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. 

Zobozdravstveno preventivo smo izvajali v 
oddelkih  otrok starih  4-5 let. Ti otroci so si 
tudi umivali zobe do epidemije COVID, torej do 
sredine marca. 
Izvedli smo tudi en obisk medicinskih sester, 
drugi obisk pa je zaradi omenjene epidemije 
odpadel. 
Z letakom in na prvem roditeljskem sestanku 
smo o izvajanju zobne preventive v vrtcu 
obvestili tudi starše. 

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. 

Z gospodom hišnikom sva vsake tri mesece 
izvajala redne funkcionalne  preglede igrišč in 
sproti odpravljala manjše pomanjkljivosti ter 
vodila o tem evidenco.  
Spremljala sem tudi   izvajanje vsakodnevnih 
pregledov igrišč s strani strokovnih delavk ter 
beleženje v evidence. 
V mesecu maju je bil Izveden  tudi letni pregled 
igrišč in narejen zapisnik. Večina 
pomanjkljivosti je bilo tudi odpravljenih, razen 
tistih, ki so vezane na sanacijo igrišč, ki je 
predvidena s strani MOC v zvezi s sanacijo 
zemljin.  

PRIPRAVA in AŽURIRANJE 
GRADIVA  o nalezljivih boleznih 
in ušivosti za zaposlene in 
starše. 

 Po potrebi in ob novostih. Strokovne delavke imajo mapo z vsemi 
obvestili  o že znanih nalezljivih boleznih ter 
ušivosti in z navodili o ravnanju. Po potrebi 
sem jim poslala še dodatna navodila.  
Posebnost v tem letu je bil pojav koronavirusa. 
(več o tem v dopisu spodaj). 

IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA ZA 
TEHNIČNE DELAVCE v 
sodelovanju z ravnateljico. 

 1x letno. Posebnega skupnega izobraževanja nismo 
izvedli. Imeli smo načrtovanega za spomladni 
čas, pa nam je zaradi znanih razlogov odpadlo. 
Sem pa čistilkam pripravila program čiščenja.  
V okviru Načrta za kontinuirano delovanje v 
času pojava koronavirusa so dobile tudi  
dodatna navodila za vzdrževanje higiene. Sem 
pa večkrat tekom leta  z vsako posebej  stopila 
v kontakt in jih obiskala na delovnem mestu. 

PREVERJANJE OPREMLJENOSTI 
OMARIC RK in sprotno 
dopolnjevanje. 

 1x mesečno in po potrebi. Opravila sem popis omaric RK,  jih opremila  s 
potrebnimi podatki in dopolnila z 
manjkajočimi sredstvi. Na vsaki enoti pa je ena 
zadolžena, da javlja potrebe ga. Darinki Belak, 
ki nabavlja material. 
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PREVERJANJE z zakonom 
določenih  MERJENJ in 
PREGLEDOV ter naročanje le-
teh v dogovoru z ravnateljico. 

 1x letno. Z ravnateljico sva pripravili seznam potrebnih 
meritev za vse enote. 

OZNAČEVANJE notranjih in 
zunanjih  prostorov s  SIMBOLI za 
prepoved kajenja in uživanja 
alkohola. 

 Priložnostno, po potrebi. Povsod so nameščene ustrezne oznake. 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI 
STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI:  
Zavod za zdravstveno varstvo, 
Otroški dispanzer, Referat za 
zdravstveno vzgojo pri ZC Celje, 
NIJZ. 

 

 Po potrebi. 

Sodelovali smo  z  Zdravstvenim domom z 
zobno preventivo ter NIJZ v primeru pojava 
okužbe s koronavirusom. 

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE in 
PRISOTNOST PRI 
INŠPEKCIJSKEM  NADZORU nad 
izvajanjem zdravstveno 
higienskega režima v vrtcu. 

 

 1x letno na vseh enotah 
vrtca. 

Obiskala nas je ga. Turnšek na rednem 
inšpekcijskem pregledu v enotah Center, 
Aljažev hrib ter na obeh enotah v Gaberju. 
Posredovala sem ji vso potrebno 
dokumentacijo. Zapisali sva zapisnik, ki je 
arhiviran pri ravnateljici in v moji mapi. Ni bilo 
nobenih večjih pomanjkljivosti. 

PRIPRAVA PROGRAMA IN 
EVALVACIJA ob koncu šolskega 
leta. 

- 1x letno. Uredila sem vso potrebno dokumentacijo. 

OPOMBA: 
Poleg načrtovanih dejavnosti smo v šolskem letu 2019/2020 veliko časa namenili izvajanju ukrepov v povezavi s 
pojavom koronavirusa. 
Marca je bila razglašena epidemija COVID-19 in z gospo ravnateljico sva pripravili vso potrebno dokumentacijo. Bili 
sva v rednem stiku z MZŠŠ ter NIJZ, MOC in ravnateljicama ostalih dveh javnih vrtcev v Celju. Vzpostavila sem 
posebno mapo z dokumentacijo: obvestili, navodili, načrti, evidencami postopkov… v zvezi s kronavirusom tako za 
zaposlene kot za starše. Dokumente sva sproti dopolnjevali in z njimi obveščali starše in zaposlene tako v pisni obliki 
kot tudi preko elektronske pošte. 
V enoti Center smo imeli v mesecu juliju tudi dva primera okužbe s koronavirusom pri strokovnih delavkah. Ravnali 
smo v skladu z navodili NIJZ – ge. Alenke Skaza ter tudi s pomočjo MOC zadevo uredili in zajezili nadaljnje širjenje. 
Zapisala in arhivirala sem tudi kronologijo dogajanja. 
 
Zaposleni imajo vedno na razpolago naš Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v  Vrtcu Tončke Čečeve ter aktualna 
Higienska priporočila NIJZ za delo v vrtcu, katera tudi skušamo maksimalno upoštevati. Največ težav imamo  z  
navodilom, naj se otroci različnih skupin med seboj ne mešajo. Tekom dneva to lahko izpolnjujemo, problem pa je  
pri zbiranju in odhajanju otrok domov. V tem času, ko ne gre drugače, da se otroci ne združujejo, pa skrbno vodimo 
evidenco otrok in strokovnih delavk. Velik poudarek dajemo tudi zdravstvenemu stanju otrok in zaposlenih ter v 
primeru bolezenskih znakov ravnamo v skladu z aktualnimi navodili NIJZ. 

 

Pripravila, Marina Železnik, pom. ravn., OZHR 

 

 


