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1. UVOD 

 
Izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti in organizacija dela sta bili tudi v šolskem letu 2021/2022 

zaznamovani S proti-koronskimi ukrepi, ki so vplivali na dogajanje v vrtcu. Še posebej se je to odražalo v 

prvi polovici šolskega leta. Vzgojno-izobraževalno delo je potekalo v tako imenovanih » mehurčkih«. 

Okrnjeno je bilo sodelovanje s starši.  

 
Oteženo je bilo tudi zagotavljanje ustrezne organizacije dela, saj je bilo med zaposlenimi veliko bolniških 

odsotnosti, zaradi obolelosti s korona virusom. Vodje enot so zato vsakodnevno prilagajale kadrovsko 

organizacijo dela glede na prisotnost zaposlenih in številu prisotnih otrok v vrtcu. Posebnost tega šolskega 

leta je bilo tudi samotestiranje zaposlenih na prisotnost korona virusa, uporaba mask pri delu ter številni 

obiski različnih inšpekcijskih služb, ki so kontrolirale izvajanje ukrepov za preprečevanje in obvladovanje 

okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.  

 
Vrtec je v tem šolskem letu posloval vse delovne dni. Spreminjala se je le organizacija oddelkov, kadar se 

je število prisotnih otrok toliko znižalo, da so se oddelkih lahko združevali. Po statističnih podatkih, je bila 

prisotnost otrok v vrtcu najbolj okrnjena v zimskih mesecih.  

 
V vrtcu smo pri delu upoštevati vse predpisane zdravstveno-higienske ukrepe NIJZ za preprečevanje 

možnosti širitve okužb s COVID-19.  Načrtovani LDN vrtca za šolsko leto 2021/2022 smo skoraj v celoti 

realizirali. Izvedene niso bile samo določene obogatitvene dejavnosti, oblike sodelovanje s starši  in 

okoljem, ki so bile za izvedbo načrtovane v prvi polovici šolskega leta 2021/2022. Dejavnosti, ki so bile 

načrtovane za drugo polovico šolskega leta pa smo v celoti izvedli. 

 
 

2. POSLOVANJE VRTCA IN ORGANIZACIJA DELA 

 
Skozi celotno šolsko leto so enote vrtca poslovale po poslovnem času, ki smo ga načrtovali ob začetku 

šolske leta. Poslovanje enot vrtca se je občasno spremenilo samo v dnevih okoli praznikov, saj smo, zaradi 

racionalnega poslovanja, organizacijo dela prilagajali številu prisotnih otrok v vrtcu. V času poletnih 

mesecev pa sta bili zapri enota Aljažev hrib in Ljubečna. 

 

Preglednica številka 1: Program in poslovni čas enot vrtca 
 

Enota vrtca Čas trajanja programa Poslovni čas enote 

 

GABERJE 

Dnevni dopoldanski program 5:30 – 16:30 

Dnevni izmenični program 5:30 – 16:30  dop. 

11:30 – 20:30 pop. 

HUDINJA Dnevni dopoldanski program 5:30 – 16:30 

CENTER Dnevni dopoldanski program 6:00 – 16:30 

       ALJAŽEV  HRIB Dnevni dopoldanski program        6:15 – 16:15 

       LJUBEČNA Dnevni dopoldanski program        6:00 – 16:00 

 

Izvajali smo naslednje programe: 

- dnevni 6 - 9 urni dopoldanski program, 

- dnevni 6 - 9 urni izmenični (dopoldansko-popoldanski) program. 
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Znotraj 6 - 9 urnega programa je potekal tudi program za vključene predšolske otroke s posebnimi 

potrebami s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Dnevni 6 - 9 urni dopoldanski 

program je potekal na vseh enotah vrtca, dnevni 6 - 9 urni izmenični program pa v dveh oddelkih enote 

Gaberje »rumena hiša«.  

 
Poslovni čas posameznih oddelkov smo prilagodili številu prisotnih otrok v določenem času dneva. Glede 

na prihode in odhode otrok v/iz vrtca, so se otroci združevali od 5:30 do 6:30 ure v jutranjem času in od 

15. ure do 16:30 v popoldanskem času. Ostali čas so bili v matičnem oddelku. Združevanje in razdruževanje 

oddelkov smo prilagajali tudi priporočilom NIJZ za preprečevanje možnosti širitve okužb s COVID-19.  

 

 

2.1 Organizacija oddelkov  

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

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

2021 izpolnjevali pogoje za vstop v vrtec v skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005 in 

spremembe), oblikoval oddelke za šolsko leto 2021/2022. Sprejeti otroci so bili razporejeni v 33 oddelkov.  

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

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

73/00 in spremembe). 

 
V večino oddelkov je bilo vključeno število otrok po fleksibilnem normativu (državni normativ, plus dva 

otroka po sklepu MOC). V dveh oddelkih smo pri  številu vključenih otrok upoštevali le državni normativ. 

V enem oddelku smo upoštevali znižan normativ števila otrok, ker je bil v oddelek vključen otrok s PP, 

katerega zapisnik o usmerjanju in odločitev strokovne skupine za pripravo individualnega načrta 

predvideva znižanje normativa. 

 
V mesecu septembru 2021 smo lahko sprejeli v vrtec vse otroke, katere so starši vpisali v času javnega 

vpisa in so izpolnjevali z zakonom določene pogoje za vključitev. Na prosta mesta, ki smo jih imeli  v 

posameznih oddelkih in na novo nastala prosta mesta, smo sproti vključevali otroke iz čakalnega seznama 

ter otroke, ki so jih starši vpisali v vrtec med letom.  

 
Med šolskim letom, ko so se zapomnila vsa prosta mesta v oddelkih 1. starostnega obdobja, smo v soglasju 

z ustanoviteljem odprli nove oddelke malčkov. V mesecu marcu smo odprli dva nova oddelka v enoti 

Center. V mesecu maju pa še en oddelek v enoti Gaberje. Šolsko leto smo tako zaključili s 36 oddelki. 

V novo oblikovane oddelke prvega starostnega obdobja so bili vključeni otroci iz vseh treh celjskih javnih 

vrtec, ki so bili uvrščeni na centralni čakalni seznam, ki smo ga celjski javni vrtci oblikovali na poziv Mestne 

občine Celje s 1. decembrom 2021. 

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

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

 
Ob začetku šolskega leta 2021/2022 je bilo v vrtec vključenih triindvajset (23) otrok s posebnimi 

potrebami, ki so že  pridobili zapisnik in dvanajst (12) otrok, za katere je bilo pridobivanja zapisnika še v 

postopku. Zanje smo zagotavljali naslednje število ur pomoči na teden: 

- 4 ure logopeda, 
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- 50 ur specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, 

- 35 ur svetovalnih storitev, 

Enemu otroku je bil dodeljen  začasni spremljevalec v obsegu 7 ur na dan, dvema otrokoma pa 

spremljevalec za polni delovni čas. 

 
Specialno pedagoško pomoč za otroke s posebnimi potrebam sta izvajali specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja Laura Bogdan in socialna pedagoginja Karmen Rebernik, obe zaposleni v Vrtcu Tončke 

Čečeve. Štiri ure logopedske pomoči je izvajala logopedinja zaposlena na Centru za sluh in govor Maribor. 

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 bila svetovalna delavka Alenka 

Štadler. Strokovna skupina v vrtcu je pripravila individualiziran program pomoči za vsakega otroka posebej 

v skladu s priporočili in mnenjem multidisciplinarnega tima, ki ga je evalvirala ob koncu šolskega leta.   

 
 

2.2 Kadrovska zasedenost in opravljene naloge 

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  ter 

odsotnosti zaradi koriščenja porodniškega dopusta in upokojitev, spreminjala kadrovska struktura.  

 
Nekatere posebnosti na kadrovskem področju so prinesle tudi zakonodajne spremembe. Zakonu o 

dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-

19 (ZDUPŠOP), ki je začel veljati 30. 12. 2021, je prinesel nov ukrep, ki je zaposlenim omogočal pravico do 

kratkotrajne odsotnosti z dela, zaradi bolezni. To so lahko zaposleni izkoristili, brez potrdila zdravnika o 

upravičeni zadržanosti od dela, v trajanju do tri zaporedne delovne dni. Prvotno je ukrep veljal do konca 

februarja 2022, nato pa je bil podaljšanj do 31. maja 2022.   

 
V skladu z Zakonom o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C) (Uradni list RS, št. 15/2022) ter 

Zakonom o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R) (Uradni list 

RS, št. 15/2022) se je skrajšalo obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca s 30 na 20 

delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, zato smo lahko zaposlene nadomeščali že po 20 dneh 

bolniške odsotnosti z zaposlitvami delavcev za določen čas.  

 

Preglednica številka 2: Razporeditev zaposlenih na sistemizirana delovna mesta po enotah vrtca  

Del. mesto 

Enote Vrtca Tončke Čečeve 

Center 
Aljažev 

hrib 
Ljubečna Hudinja 

Gaberje: 
vila in RH 

Skupaj št. oseb 
po zasedenosti 

delovnih mest in št. 
ur dela 

Ravnatelj 0 0 0 0 1 1 

Pom. rav. 0 0 0 0 1 1 

Vzgojitelj in vodja 
enote 

1 0 1 1 0  
33 oz. 36  

od 1. maja 
2022 dalje  

Vzgojitelji 
4 oz. 6 od 1. 
marca 2022 

dalje 
3 3 8  

12 oz. 13. 
od 1. maja 
2022 dalje 

Vzg. - pom. vzg. 
6 oz. 8 od 1. 
marca 2022 

dalje  
3 4 9 

14 oz. 15 
od 1. maja 
2022 dalje 

36 oz. 39 od 1. maja 
2022 dalje 
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Spremljevalec otroku 
s PP 

0 0 0 
2 (od tega 1 
za 7 ur dela 

na dan) 

1 za 7 ur 
dela na 

dan 

1 za polni delovni 
čas ter 2 za sedem 
ur dela na dan 

OZHR 0 0 0 1* 0 
1*(zaposlen za 

polovični delovni čas) 

OP 0 0 0 0 1* 
1*(zaposlen za 

polovični delovni čas) 

Svetovalna del. 0 0 0 0 1 1 

Vzgojitelj za dodatno 
strokovno pomoč 

1 0 0 1 0 
2 (zadolžena za 
izvajanje DSP na 
vseh enotah vrtca) 

Računovodja 0 0 0 0 1 1 

Poslovni sekretar 0 0 0 0 1 1 

Knjigovodja 0 0 0 0 1 1 

Čistilci 1 + 1* 1* 1* 2 3 6 + 3* 

Kuharji 0 0 0 0 3 3 

Dietni kuhar 0 0 0 0 1 1 

Kuharski  pomoč. 1 1* 0 1 5 7 + 1* 

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

Hišnika 0 0 0 0 2 2 

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

 

Na začetku šolskega leta je bilo vseh zaposlenih 111. Za nedoločen čas je bilo zaposlenih 94 delavcev (od 

tega je 1 delavec zaposlen za krajši delovni čas, 2 opravljata delo s krajšim delovnim časom na podlagi IK 

odločbe, 2 delavca opravljata delo na dveh delovnih mestih). 17 delavcev je imelo zaposlitev za določen 

čas. Število zaposlenih se je spreminjalo skozi celo šolsko leto. Ob koncu šolskega leta je bilo zaposlenih 

112 delavcev, od tega 88 za nedoločen in 24 za določen čas. Med šolskim letom smo s spremenjeno 

organizacijo dela in zaposlovanjem novih delavcev na delovnem mestu vzg. – pomočnika vzgojitelja 

nadomeščali daljše bolniške odsotnosti. Večje kadrovske spremembe so se zgodile še v mesecu marcu in 

maju, ko smo v vrtcu odprli nove oddelke. 

 
V začetku šolskega leta sta se upokojili dve strokovni delavki, med šolskim letom pa še 2 strokovni 

delavki in 2 delavki na delovnem mestu čistilke. 

V šolskem letu 2021/2022 smo v sodelovanju z Zavodom za poslovanje izvajali usposabljanje na delovnem 

mestu, ki je trajalo tri mesece, za 8 oseb na delovnem mestu vzgojiteljic – pomočnic vzgojiteljice in  za 1 

osebo na delovnem mestu administratorja. 

 

Po enotah vrtca so v oddelkih opravljali delo naslednji strokovni delavci: 

 

a) Na Enoti Gaberje je v prvi polovici šolskega leta delovalo 12 oddelkov, od 1. maja dalje pa 13 in sicer: 

- 5. oz. 6 (od 1. maja 2022 dalje) oddelkov prvega starostnega obdobja, 

- 7 oddelkov drugega starostnega obdobja (od tega en oddelek 3 do 4). 
 

Oddelke so vodile vzgojiteljice: Lidija Druškovič, Simona Stanič, Mojca Ogrizek, Urška Dežan, Nina 

Kresnik, Metka Jezovšek, Andreja Medved, Darja Preložnik, Tjaša Volavc, Nataša Romih, Marjana 

Volasko in Nataša Šibanc. Delo vzgojiteljice so med šolskim letom opravljale tudi Bernarda Jecl in Anica 

Pečnik, ki sta nadomeščale daljše bolniške odsotnosti ter Klementina Ribič, ki je prevzela vodenje 

oddelka v mesecu maju, ko je z delovanjem začel nov oddelek.  

Na delovnem mestu vzg. – pomočnice vzgojiteljice so delo opravljale: Lilijana Zalokar, Vesna Prinčič, 
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Danica Hostnik Remus, Fanika Ulaga, Mirjana Nunčič, Apolonija Povše, Aleksandre Gomboc (do 26. 9. 

2021), Ingrid Esih, Mihaela Brečko, Urška Pekošak, Jerneja Prislan in Irena Cesar. Odsotne delavke so 

nadomeščale Nina Fijavž, Hana Rezec, Anamarija Peček in Monika Slanc. Z odprtjem novega oddelka v 

mesecu maju pa še Ines Debeljak. Na delovnem mestu spremljevalca otroku s PP je bila zaposlena Nina 

Mlinar. 

 

b) Na Enoti Hudinja je delovalo 9 oddelkov in sicer: 

- 2 oddelka prvega starostnega obdobja, 

- 3 kombinirani oddelki, 

- 4 oddelki drugega starostnega obdobja. 
 

Oddelek so vodile vzgojiteljice: Anica Trauner, Milena Princes, Bernarda Mužič, Blanka Ribič, Irena Rožanc, 

Irena Novak, Sabina Žavski, Simona Leskovar in Tanja Ravnjak. Naloge vzgojiteljice so v oddelku opravljale 

še Bernarda Jecl in Suzana Pajk, ki so nadomeščale bolniško odsotne delavke.  

 
Na delovnem mestu vzg. – pomočnice vzgojiteljice so delo opravljale: Alja Tajnikar, Barbara Polauder, 

Barbara Romih, Darinka Topličanec, Suzana Podgoršek, Urška Debelak, Pesko Anja, Anica Pečnik, Zala 

Slatinek Naglič, Natalija Jevšenak in Suzana Pajk. Med šolskim letom je prišlo do številnih sprememb zaradi 

daljših bolniških odsotnosti, upokojitev in odpiranja novih oddelkov, ki so vplivale na kadrovsko 

organizacijo, zato so delo na delovnem mestu vzgojitelja – pomočnika vzgojitelja opravljali še Dejan Pintar 

(predhodno zaposlen na delovnem mestu spremljevalcu otroka s PP), Valerija Korošec, Brecl Samantha in 

Hana Rezec ter na delovnem mestu spremljevalca otroku s PP Danijela Lapornik. 
 

 
c) Na enoti Center je delovalo 5 oziroma 7 (od 1. marca dalje) in sicer: 

- 2 oz. 4 oddelki (od 1. marca dalje) prvega starostnega obdobja, 

- 3 oddelki drugega starostnega obdobja (od tega en oddelek 3-4) 
 

Oddelke so vodile vzgojiteljice: Aleksandra Gomboc, Zvezdana Šljivar, Marina Kačič, Andreja Lipičnik Budal 

in Jolanda Zavšek. V mesecu marcu sta vodenje novih oddelkov prevzeli še Zala Slatinek Naglič in Nataša 

Potočnik. Delo vzgojiteljice je del šolskega leta opravljala tudi Tjaša Bračun, ki je nadomeščala odsotno 

vzgojiteljico.  

 
Na delovnem mestu vzg. – pomočnice vzgojiteljice so delo opravljale: Tjaša Bračun, Barbara Kelner, 

Romana Dobrina, Andreja Golavšek in Lidija Makuc. Organizacijske spremembe, ki so se zgodile zaradi 

opiranja novih oddelkov, daljših bolniških odsotnosti ter upokojitev, so privedle do zaposlitev novih 

delavcev na delovnem mestu vzgojitelja – pomočnika vzgojitelja. Zaposlile so se Veronika Križanec, Anja 

Arlič, Maja Krošelj in Suzana Ratajc. 

 

č) Na enoti Aljažev hrib so delovali 3 oddelki in sicer: 

- 1 oddelek prvega starostnega obdobja, 

- 1 kombinirani oddelek, 

- 1 oddelek drugega starostnega obdobja. 
 

Oddelke so vodile vzgojiteljice: Tatjana Tomažič, Kristina Kolšek in Jožica Mraz. 

Na delovnem mestu vzg. – pomočnice vzgojiteljice so delo opravljale: Petra Novak, Nataša Potočnik in 

Cvetka Amon. Zaradi odpiranja novega oddelka se je ena delavka razporedila na delovno mesto 

vzgojiteljice, zato jo je med šolskim letom nadomeščala nova delavka Milena Kovačevič. 
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d) Na enoti Ljubečna so delovali 4 oddelki in sicer: 

- 2 kombinirana oddelka, 

- 2 oddelka drugega starostnega obdobja. 
 

Oddelka sta vodili vzgojiteljici: Marjana Marinšek, Metka Vodeb, Mateja Hajd in Nataša Kalšek. 

Na delovnem mestu vzg. – pomočnice vzgojiteljice so delo opravljale: Helena Župnek, Klementina Ribič, 

Barbara Grm in Maruša Vrhovšek, ki je nadomeščala Tino Šuhel. Zaradi daljše bolniške odsotnosti in 

prerazporeditve delavke na delovno mesto vzgojiteljice, so se med šolskim letom zaposlile še Tjaša 

Ramšak in Patricija Pesjak. 
 

 
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.  
  

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 bilo v šolskem letu 

2021/2022 do znižanega števila ur dela z otroki (2 uri tedensko) upravičeno 22 strokovnih delavcev, kar 

znaša 44 ur na teden. 

 
Poslovno, pedagoško in organizacijsko vodenje vrtca je opravljala ravnateljica Irena Hren.  
 

Ravnateljica je opravljala naslednje naloge: 

- pripravila je LDN za šolsko leto 2021/2022 in poslovni načrt za leto 2022 ter spremljala njuno 

izvedbo, 

- pripravila je poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/2021 in samoevalvacijsko poročilo, 

- v sodelovanju z računovodkinjo je pripravila poslovno poročilo za leto 2021 in finančno- kadrovski 

načrt za leto 2022, 

- spremljala je zakonodajne spremembe in o aktualnih dogodkih obveščala zaposlene, 

- vodila je dva vzgojiteljska zbora,  

- vodila je 2 strokovna aktiva ter 10 srečanj kurikularne skupine, 

- sklicevala je seje vodstvenega tima, 

- spodbujala je strokovno izobraževanje zaposlenih s ponudbo spletnih oblik izobraževanja ter 

organizirala izvedbo eksternih izobraževanj v vrtcu, 

- spremljala je delo svetovalne službe in izvajalke DSP, 

- sodelovala je z OP pri organizaciji dela v centralni kuhinji, 

- sodelovala je z OZHR pri pripravi navodil za izvajanje splošnih zdravstveno-higienskih ukrepov ter 

ukrepov za preprečevanje in omilitev posledic okužb s COVID-19, 

- organizirala in nadzorovala je izvajanje samotestiranja zaposlenih ter pripravljala navodila za 

izvedbo le teh, 

- pripravila je gradiva za podporo vzgojiteljicam pri izvedbi roditeljskih sestankov za starše,  

- izvajala je različne oblike sodelovanja s starši (pisma za starše, e –pošta, svet staršev, itd.), 

- sodelovala je na sejah sveta staršev in sveta zavoda, 
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- obveščala je starše o delu vrtca z okrožnicami in objavami na spletni strani vrtca ter po eAssitentu, 

- seznanjala je zaposlene z aktualnimi informacijami o delovanju vrtca v času posebnih razmer, 

- sodelovala je z NIJZ in MIZŠ v povezavi z aktualnimi vsebinami, ki so se nanašale na epidemijo, 

- sporočale je podatke na NIJZ in MIZŠ o okužbah v vrtcu in o številu prisotnih otrok v vrtcu,  

- pripravljala je različne interne obrazce za delovanje vrtca, 

- opravila je letno oceno delovne uspešnosti za vse zaposlene delavce, 

- odločala je o napredovanju delavcev v plačilne razrede, 

- pripravila je gradivo in predlagala napredovanje v nazive,  

- sodelovala je pri inšpekcijskih nadzorih,  

- sodelovala je v aktivnostih, ki so potekala v okviru projekta OBJEM, 

- opravljala je razgovore s kandidati, ki so se prijavljali na razpisana prosta delovna mesta, 

- sodelovala je s sindikalno zaupnico, 

- izvajala je interna strokovna izobraževanja za zaposlene, 

- skrbela je za nove nabave osnovnih sredstev, didaktičnega materiala in naročala potrebna 

vzdrževalna dela po enotah vrtca, 

- sodelovala je z zunanjim izvajalcem za varstvo pri delu ter pooblaščenim zdravnikom za izvajanje 

zdravniških pregledov zaposlenih, 

- sodelovala je z MOC pri pripravi različnih gradiv in uskladitev, 

- sodelovala je odboru za povezovanje javnih vrtcev MOC in v aktivu ravnateljev celjske regije, 

- izvajala je evidenčne postopke za nakupe in vzdrževalna dela ter izdajala naročilnice oziroma 

sklepala pogodbe z izvajalci oziroma ponudniki storitev, 

- v delo je uvedla novi delavki, ki sta se zaposlili na delovnem mestu računovodkinje in OZHR, 

- sodelovala je s svetovalno delavko pri razreševanju različnih težav, ki so se pojavljale pri 

sodelovanju s starši, 

- sodelovala je z MOC in Ministrstvom RS za okolje in prostor pri sanaciji igrišča na enoti Center, 

- opravljala je druge naloge v skladu z opisi del in nalog ravnatelja. 
 

Ravnateljica je bila pri spremljanju pedagoškega dela osredotočena na opazovanje izvajanja zdravstveno-

higienskih ukrepov, uresničevanja prednostno zastavljenih cilje in načel kurikula pri pedagoškem delu, 

organizacijo prostora in drugih spodbudnih okolij za spodbujanje razvojnega napredka otrok ter 

komunikacijske procese. 
 

S strokovnimi delavci je izmenjavala strokovne izkušnje in jim dajala strokovne napotke na področjih, kjer 

je opažala odstopanja od zastavljenih standardov kakovosti dela. V sodelovanju s pomočnico ravnateljice 

je v delo uvajala novo zaposlene delavce ter jim s strokovnimi nasveti nudila pomoč pri delu. 

 

Naloge pomočnice ravnateljice je opravljala Darinka Belak. 

Pomočnica ravnateljice Darinka Belak je poleg rednega dela opravljali naslednje zadolžitve: 

- vodila je organizacijo dela za 12 oz. 13 oddelkov na enoti Gaberje ter 3 oddelke na enoti Aljažev 

hrib, 

- vodila je predpisane evidence na portalu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 

- hospitirala je pri izvedbi nastopov strokovnih delavk, ki so se pripravljale na strokovni izpit, 

- izvajala je organizacijo dela ter hospitirala pri izvedbi nastopov dijakov in odraslih, ki so v vrtcu 

opravljali poklicno maturo, 

- vodila je postopke vpisa novincev za šolsko leto 2022/2023, 
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- vodila je projektni tim strokovnih delavk, ki sodelujejo v državnem projektu »OBJEM«, v katerega 

je vključen vrtec, kot implementacijski vrtec, 

- opravljala je druge naloge po naročilu ravnateljice. 
 

 

Organizacijsko vodenje enote vrtca so poleg pomočnice ravnateljice opravljale še: 

- Sabina Žavski, ki je bila vodja enote Hudinja z 9 oddelki, 

- Nataša Kalšek, ki je bila vodja enote Ljubečna s 4 oddelki, 

- Zvezdana Šljivar, ki je bila vodja enote Center s 5 oz. 7 oddelki. 
 

Vodstveni tim, katerega so sestavljale ravnateljica, pomočnici ravnateljice in vodje enot, je sklicevala 

ravnateljica. Obravnaval je aktualne teme, kadrovsko problematiko ter pomagal ravnateljici pri vodenju 

in organizaciji z mnenji, idejami in predlogi. O vsebinah, obravnavanih na vodstvenih timih, so se pisali 

zapisniki, ki so bili objavljeni na oglasnih deskah za zaposlene po enotah vrtca. 

 
Za pripravo treh obrokov hrane na dan za otroke in malice za zaposlene je skrbelo 12 kuhinjskih delavcev. 

Organizacijo dela v centralni kuhinji je opravljala kuharica Simona Kuder, ki je po pooblastilu ravnateljice 

skrbela tudi za nabavo živil v skladu s predpisi, ki jih zahteva javno naročanje. V kuhinji so poleg rednih 

obrokov pripravljali tudi dietne obroke za okoli 30 otrok, ki so imeli z zdravniškim potrdilom predpisano 

dietno prehrano. Skrbeli so še za pripravo malice za zaposlene in pripravo hrane za zunanje odjemalce. 

Skrb nad izvajanjem HACCP sistema v kuhinjah vrtca je opravljala organizatorka prehrane Silva B. Bevc, ki 

je v vrtcu zaposlena za polovični delovni čas. Zaradi njene daljše bolniške odsotnosti v šolskem letu 

2021/2022 jo je v času njene odsotnosti nadomeščala OZHR Polona Paulič.  

Delo v kuhinji je bilo še posebej zahtevno, saj so morali kuhinjski delavci večji del šolskega leta pri delu 

uporabljati zaščitno masko ter skrbeti za poostrene higienske standarde za preprečevanje možnosti širitve 

okužbe s COVID -19. Med šolskim letom se je pri pripravi obrokov pokazal kakovostni napredek pri sestavi 

jedilnikov, saj so jih kuhinjski delavci v sodelovanju z OZHR in OP obogatili z novimi jedmi ter jih pripravljali 

na kakovostnejši način kot v preteklosti. 

 

Administrativno finančno delo so v vrtcu opravljale računovodkinja Aleksandra Lešek, poslovna 

sekretarka Blanka Andrejaš Godnik in knjigovodkinja Simona Cerovšek.  

Poslovna sekretarka je poleg rednega dela vodila postopke javnega naročanja velike vrednosti (živila) in 

del postopkov javnega naročanja male vrednosti, skrbela za komunikacijo s starši ter sodelovala z 

ravnateljico pri postopkih napredovanja vseh zaposlenih v plačilni razred in vzgojiteljev v naziv. 
 

V finančno administrativni službi so se v šolskem letu 2021/2022 srečevali z mnogimi dodatnimi nalogami, 

ki so bile povezane z ukrepi, katere je sprejemala  Vlade RS za omilitev posledic epidemije. Iz tega vzroka 

je bilo potrebno pripravljati številne dodatne podatke za občino ustanoviteljico in ministrstvo. Poslovna 

sekretarka je imela povečan obseg dela tudi zaradi številnih upokojitev in daljših bolniških odsotnosti, zato 

je izpeljala številne razpisne postopke za zaposlitev delavcev na nastala prosta mesta ter za izbrane 

kandidate pripravljala pogodbo o zaposlitvi, napotitve na zdravniški pregled ter ostale naloge povezane z 

zaposlovanjem novih delavcev. V vrtcu smo v šolskem letu 2021/2022 začeli z uvozom podatkov za izračun 

plač iz registratorja delovnega časa, zato se je knjigovodkinja pri delu srečevala z uvajanjem novih 

postopkov.  

 

Tehnično vzdrževalno službo v vrtcu sta opravljala 2 hišnika, 2 perici in 8 čistilk. Delavci so bili na delovna 

mesta razporejeni v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 
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predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/2005, 82/2005, 76/2008, 77/2009, 102/2009 in 105/2010). Hišnika sta 

skrbela za manjša popravila in vzdrževalna dela na 8 objektih vrtca, za razvoz hrane ter čistega in 

umazanega perila med enotami vrtca, za vsakodnevno urejanje 5 igrišč in drugih površin okoli enot vrtca.  
 

Zahtevnejše delo so v šolskem letu 2021/2022 opravljale tudi čistilke. Povečala se je njihova odgovornost 

pri vzdrževanju higienskih standardov prostorov in skrb za razkuževanje površin, s katerimi so prihajali v 

stik otroci, zaposleni in obiskovalci vrtca. Zaradi pogostejših bolniških odsotnosti na delovnem mestu 

čistilca, se je pogosto spreminjala tudi njihova organizacija dela. V primeru odsotnosti čistilke na kateri 

izmed enot, smo pokrivali čiščenje s spremenjeno organizacijo dela ostalih prisotnih čistilk.  
 

Delavci so opravljali tudi vodenje vseh potrebnih evidenc, ki se zahtevajo na njihovem delovnem mestu. 

Nadzor nad organizacijo in kakovostjo izvedbe del je opravljala organizatorka zdravstveno higienskega 

režima Polona Paulič.  

 
 

 

3. IZVEDBENI KURIKUL VRTCA 

 

Izvedbeni kurukul smo izvajali v skladu s Kurikulumom za vrtce, Etičnim kodeksom in vsemi zakonodajnimi 

predpisi, ki urejajo delovanje predšolske dejavnosti v javnih vrtcih.  

Izvedbo dejavnosti smo oprli na dolgoročne razvojne cilje vrtca, ki smo jih zapisali v razvojni načrt za 

obdobje 2017-2022 in sicer: 

 

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

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

drugačnimi, 

- spodbujati otrokova močna področja in jih učiti prevzemanja odgovornosti  za lastna dejanja ter skrbi 

za lastno zdravje, 

- pri otrocih in zaposlenih spodbujati ustvarjalnost, 

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

do okolja), 

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

potrebnih za kvalitetno sobivanje v kulturno raznolikem okolju,  

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

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

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

 

Za šolsko leto 2021/2022 smo na nivoju vrtca oblikovali naslednje prednostne cilje:  

a) Učenje otrok za spodbujanje trajnostnega razvoja/ravnanja. 

b) Spodbujanje gibalnih spretnosti in splošne gibalne vzdržljivost. 

c) Spodbujanje porajajoče se pismenosti. 

č) Spodbujanje prijateljskih odnosov in dobrodelnosti. 

 

Na nivo vrtca smo oblikovali tudi okvirne akcijske načrte za uresničevanje prednostnih ciljev v praksi, ki so 

jih vzgojitelji vsebinsko prilagodili vsakemu oddelku posebej. 
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Skozi različne vsebine in dejavnosti smo pri vzgojno-izobraževalnem delu pri otrocih: 

 spodbujali aktiven življenjski slog z naravnimi oblikami gibanja v naravnem okolju, 

 spodbujali razvoj ravnotežnih spretnostih,  

 bogatili besedni zaklad otrok v dejavnostih skupnega branja, 

 spodbujali otroke k pripovedovanju zgodb/opisovanju/ z postavljanjem kakovostnih didaktičnih 

vprašanj, 

 učili in spodbujali otroke k odgovornemu in primernemu ravnanju do soljudi, 

 učili in spodbujali otroke k dobrodelnosti z vključevanjem v različne projekte, 

 učili in spodbujali otroke k varčnemu ravnanju z energijo in vodo v vrtcu ter domačem okolju, 

 učili in spodbujali otroke k odgovornemu ravnanju do naravnega okolja. 

Pri izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela po posameznih oddelkih so vzgojitelji prednostne zastavljene 

cilje implementirali v izvedbeni kurikul posameznega oddelka na način, da so upoštevali razvojne 

značilnosti otrok v svoji skupini, interese otrok glede obravnavanih vsebin ter aktualne dogodke v 

neposrednem okolju. Vzgojno-izobraževalno delo je zajema igro in usmerjene igralne dejavnosti, skozi 

katere so se prepletali elementi dnevne rutine v skladu z načeli kurikula. Dejavnosti so potekale v igralnici 

in v drugih prostorih vrtca (skupni prostori, knjižnica, kabineti, itd.), na igriščih vrtca ter na organiziranih 

sprehodih.  

 

Strokovni delavci so organizirali vsakodnevno gibanje otrok na prostem in v prostorih vrtca.  S pomočjo 

sredstev, postavljenih ovir, poligonov in gibalnih iger so pri otrocih razvijali gibalne spretnosti. Različne 

dejavnosti z žogo so vplivale na njihov razvoj koordinacije, preciznosti, moči ter ravnotežja. Elementarne 

igre so jim omogočale, da so spoznali smisel in pomen upoštevanja pravil pri igri. 

 

Vsakodnevno smo prebirali pravljice in zgodbice ter otroke spodbujali k aktivnemu poslušanju in 

samostojnemu pripovedovanju. Z branjem različnih vsebin smo pri otrocih spodbujali radovednost in širili 

obzorja. Otroci so si bogatili besedni zaklad in izboljševali svoje govorne spretnosti. Strokovni delavci 

ugotavljajo, da se je skozi šolsko leto pri otrocih podaljšal čas pozornega poslušanja. Opazno je tudi 

povečanje aktivnega besednega zaklada. Vsakodnevne govorne situacije so jim nudile možnosti 

govornega izražanja in poslušanja. Strokovni delavci so jim pri dejavnostih dajali govorni zgled in tako 

vplivali na razvoj njihovih jezikovnih zmožnosti. Otroci so imeli možnost, da so se skozi šolsko leto naučili 

veliko novih pesmi in deklamacij. Strokovne delavke opažajo, da ima še vedno veliko otrok težave z 

razločno artikulacijo glasov ter pozornostjo, zato bomo z dejavnostmi za spodbujanje le te nadaljevali 

intenzivno tudi v prihodnje. 

 

Pri otrocih je opazen tudi napredek na kognitivnem področju, saj so bile dejavnosti za otroke načrtovane 

na način, da so od otrok zahtevale reševanje različnih miselnih izzivov. Ob tem je bila pomembna vloga 

vzgojitelja, ki je otrokom nudil strokovno podporo s postavljanjem didaktičnih vprašanj, ki so otroka vodila 

in spodbujala k razmišljanju. Otroci so pokazali veliko zanimanje pri dejavnostih s področja narave in 

matematike. Zelo jih je pritegnilo raziskovanje in opazovanje sprememb v naravi. Uživali so v spoznavanju 

različnih snovi in materialov. Začeli so bolj natančno opazovati svoje okolje in si razvijali odnos do žive in 

nežive narave ter se učili ravnanj za varovanje okolja. Poglobili so svoje znanje o skrbi za lastno zdravje in 

varnost. Učili smo jih tudi upoštevanja pravil varnega obnašanja (na soncu, na igrišču, itd.). Otroke smo 

seznanjali s postopkom reciklaže in izdelave papirja ter drugimi trajnostnimi postopki. Vključevali smo jih 

v dejavnosti pri ureditvi okolja, igrišča ter jih seznanili s pomenom urejenega in čistega okolja.  
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Pri dnevni rutini smo spodbujali otroke k odgovornemu ravnanju do narave (varčna uporaba vode, brisačk 

in drugega materiala). Veliko pozornosti in spodbud je bilo namenjeno učenju samostojnosti pri obuvanju, 

sezuvanju, oblačenju, skrbi zase in za svoje stvari, spodbujanju kulturnega prehranjevanja in navajanju na 

samopostrežni način prehranjevanja. Otroke smo dosledno navajali na higieno rok in kašlja. 

 

Skozi šolsko leto smo načrtno pripravljali dejavnosti za spodbujanje razvoja otrok ter prosto igro z 

omogočanjem pestrih in bogatih doživetij, iz katerih so lahko otroci črpali ideje za svojo nadaljnjo igro in 

ustvarjanje. Dejavnosti so bile organizirane na način, da so lahko otroci vstopali v različne interakcijske 

odnose (z vrstniki, z odraslo osebo, itd.) ter si na ta način pridobivali socialno-čustvene izkušnje. 

 

Iz letnih poročil vzgojiteljev je razvidno, da je bilo v oddelkih izvedenih od 10 do 11 strokovnih tem.  

Prostor je bil organiziran tako, da so imeli otroci možnost prehajanja med kotički. Skozi šolsko leto se je 

vsebina kotičkov spreminjale glede na trenutno vzgojno-izobraževalno temo, ki je potekala v oddelku. 

Takšna organizacija prostora je vzgojiteljem omogočala izvedbo usmerjenih dejavnosti v manjših 

skupinah, hkrati pa je bil zagotovljen prostor tudi za prosto igro otrok. Nekaj kotičkov je bilo stalnih 

(knjižni, konstrukcijski, didaktični, jedilni, likovni ) in priložnostnih ( za simbolno igro, kotiček narave, 

gibalni, raziskovalni, glasbeni, plesni, lutkovni oz. kotiček za dramsko igro, računalniški,…) kotički. Kotički 

so se nahajali v igralnicah ter v skupnih prostorih vrtca, ki so jih strokovni delavci uporabljali za izvajanje 

dejavnosti. Opremljeni so bili z didaktičnimi sredstvi za igro, ki so se vsebinsko navezovala na aktualno 

temo. Otrokom pa je bil za igro ponujen tudi različen nestrukturiran material, ki so ga strokovni delavci 

zbirali s pomočjo staršev.  

V izvedbenem kurikulu so strokovne delavke iskale učinkovito ujemanje med razvojnimi potrebami otrok 

in cilji s posameznih področij dejavnosti (jezik, gibanje, matematika, narava, družba in umetnost). Učenje 

otrok je temeljilo na neposredni aktivnosti s predmeti, notranji motivaciji in pridobivanju socialnih 

izkušenj v območju otrokovega bližnjega razvoja.  

Pri uresničevanju prednostno zastavljenih ciljev smo realizirali vse načrtovane dejavnosti za doseganje le-

teh. Strokovni delavci so si prizadevali, da so za otroke organizirali vsebinsko bogate dejavnosti, s pomočjo 

katerih so pri otrocih spodbujali razvoj, aktivno vključevanje ter interakcije med vrstniki v oddelku. Pri 

načrtovanju in izvajanju dejavnosti so dajali poudarek prednostno zastavljenim ciljem za spodbujanje 

otrokovega govora in gibalnih spretnosti. Velik del vzgojno-izobraževalnega dela se je izvajalo na prostem, 

če so le to dopuščale vremenske razmere.  

 

Strokovne delavke so v okviru svojih delovnih obveznosti za potrebe vzgojno-izobraževalnega dela 

načrtovale in vodile tudi strokovno dokumentacijo in sicer:  letni delovni načrt oddelka, vzgojno-

izobraževalne teme, dnevne skice, analize vzgojno-izobraževalnih tem, liste za beleženje otrokovega 

razvojnega napredka ter dnevnik z imenikom v elektronski obliki.  
 

Načrtovanje in evalviranje vzgojno-izobraževalnega dela je potekalo na srečanjih kurikularne skupine, v 

okviru načrtovalnih timov in v tandemu vzgojiteljice s vzg. – pomočnico vzgojiteljice. Znotraj tandema v 

oddelku je skozi šolsko leto uspešno potekalo veliko medsebojnih usklajevanj in izmenjavanje izkušenj ter 

idej. Sodelovanje v tandemu in timu je bilo opazno tudi  pri načrtovanju, pripravi prostora in ob morebitni 

odsotnosti ene od strokovnih delavk ter pri izvajanju vsebin, kjer je vsaka strokovna delavka prispevala 

svoj delež.  
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3.1 Izvedba obogatitvenih dejavnosti 
 

Načrtovane obogatitvene dejavnosti smo izvedli v celoti. Oblike izvedbe smo v prvi polovici šolskega leta 

prilagajali epidemiološki sliki, v drugi polovici pa so potekale v skladu z načrtom. 

Izvedli smo naslednje dejavnosti: 

 

Preglednica številka 3: Izvedene obogatitvene dejavnosti 
 

Oblika obogatitvene 
dejavnosti 

Izvajalec Vključeni otroci 

Interna lutkovna predstava 
vzgojiteljic po enotah vrtca 

Strokovne delavke vrtca Otroci od 2. leta dalje na vseh 
enotah vrtca  

Izvedene so bile naslednje priredbe lutkovnih predstav: 
- Interna lutkovna predstava v izvedbi strokovnih delavk iz enote Gaberje – priredba »Najprisrčnejši velikan«, 
- Interna lutkovna predstava v izvedbi strokovnih delavk iz enote Center- priredba »Razbita buča«, 
- Interna lutkovna predstava v izvedbi strokovnih delavk iz enote Hudinja – priredba »Mojca Pokrajculja« 
- Interne lutkovne predstave v izvedbi strokovnih delavk iz enote Ljubečna – priredbe: »Zrcalce«(november 
  2021), »Zlati kamenčki« (december 2021), »Mojca Pokrajculja« (februar 2022), »O miški, ki je iskala sir« (april 
  2022), 
- Interna lutkovna predstava v izvedbi strokovnih delavk iz enote Aljažev hrib »Piščanček Pik« (november 2021). 

Delavnice za otroke po 
oddelkih 

Strokovne delavke vrtca  Otroci od 2. leta dalje na vseh 
enotah vrtca  

Obisk kulturne inštitucije – 
ogled razstave »Hermanov 
bonton«, marec 2022 

Strokovne delavke v sodelovanju z MNZ 
Celje 

Otroci vključeni v oddelke 2. 
starostnega obdobja 

Individualno darilo za otroka 
ob božično-novoletnem 
času, december 2021 

Vrtec - nakup pri ponudniku Vsi otroci 

Skupna fotografija in mapa s 
fotografijami otroka pri 
dejavnostih (foto album), 
junij 2022 

Strokovne delavke vrtca Vsi otroci 

Spomladanski izlet z 
avtobusom v Vrbje  
 junij 2022 

pom. ravnateljice / vzgojiteljice Mlajši otroci iz oddelkov 2. 
starostnega obdobja 

Spomladanski izlet z 
avtobusom na Svetino 
 junij 2022 

pom. ravnateljice / vzgojiteljice Starejši otroci iz oddelkov 2. 
starostnega obdobja 

 

 

 
 

3.2 Izvedba projektov 
 

Izvajali smo eksterne projekte, ki so jih razpisovale zunanje inštitucije ter interne projekte, ki smo jih 

vsebinsko načrtovali v vrtcu, v sodelovanju z okoliškimi inštitucijami. Strokovne delavke so vsebine 

projektov vključevale v izvedbeni kurikul posameznega oddelka ter jih povezovale v smiselno celoto z 

drugimi vzgojno-izobraževalnimi vsebinami. Časovno so bili razporejeni skozi celotno šolsko leto. Določeni 

projekti so potekali krajši čas, v starejših oddelkih pa je izvajanje projektov potekalo daljše časovno 

obdobje. 

 

Preglednica številka 4: Izvedeni projekti  
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Naslov projekta Št. odd. Organizator projekta 

Projekt »Igrivi gozd« 3 Interni projekt Vrtca Tončke Čečeve  

Projekt »Varno s soncem« 24 NIJZ 

Projekt »Varno v prometu« 7 Interni projekt Vrtca Tončke Čečeve 

Projekt »Bralček« 5 Vrtec Tončke Čečeve v sodelovanju z Otroško 

knjižnico Celje 

Projekt »Z gibanjem do zdravja« 7 Interni projekt Vrtca Tončke Čečeve  

Projekt »Igriva arhitektura« 1 Interni projekt Vrtca Tončke Čečeve  

Projekt »Turizem in vrtec: Voda in 

zdravilni turizem« 

2 Turistična zveza Slovenije 

OBJEM  7 Državni projekt v sodelovanju z ZRSŠ in MIZŠ 

Projekt »Medgeneracijsko sodelovanje« 2 Simbioza giba 

 

 

3.3 Dodatne dejavnosti 
 

Od dodatnih dejavnosti je v vrtcu potekala gibalna dejavnost »ŽogaRija«, ki se je izvajala  na enotah 

Hudinja in Center. Dejavnosti so bile izvedene po 15. uri, ko se je v večjem delu oddelkov zaključil izvedbeni 

kurikul. Na enoti Hudinja se je dejavnost izvajala v štirih in na enoti Center v dveh skupinah.  

 

 

4. DELOVANJE ORGANOV VRTCA 
 

 

4.1 Svet vrtca 
 

V šolskem letu 2021/2022 so svet vrtca sestavljali naslednji člani: 

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

- trije predstavniki staršev: Rok Batinica, Jurček Tomažič in Ana Šumak 

- pet predstavnikov zaposlenih: Nataša Šibanc, Zvezdana Šljivar, Sabina Žavski, Urška Dežan in 

Bernarda Rajniš. 
 

Predsednica sveta vrtca je Zvezdana Šljivar. 

Svet vrtca Tončke Čečeve se je v šolskem letu 2021/2022 sestal na štirih rednih in treh dopisnih sejah. 

 

Preglednica številka 5: Izvedene seje sveta vrtca 
 

Datum izvedbe Izvedene pomembnejše vsebine 

5. korespondenčna seja, 
18. 11. 2021 

 Potrditev mandatov predstavnikom sveta staršev. 

 Obravnava in sprejem poročila o izpolnjevanju LDN za 2020/2021. 

 Obravnava in potrditev LDN za šolsko leto 2021/2022. 

 II. rebalans Finančnega načrta Vrtca Tončke Čečeve za leto 2021. 

 Informacija o izvedbi notranjega revidiranja poslovanja vrtca za leto 2020. 

6. korespondenčna seja, 
od 10. 2. do 13. 2. 2022 

 Potrditev odpisov drobnega inventarja za leto 2021. 

 Obravnava in potrditev Finančnega načrta in programa dela s kadrovskim 
načrtom za poslovno leto 2022. 

 Obravnava in potrditev soglasje za oblikovanje dveh novih oddelkov otrok za 
prvo starostno obdobje v enoti Center za čas od 1. 3. do 31. 8. 2022. 
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 Informacija o izdanem Poročilu o opravljenem nadzoru poslovanja javnih 
zavodov v lasti MO Celje za leto 2020. 

 Informacija o vpisu otrok v celjske javne vrtce. 

7. korespondenčna seja, 
od 1. do 2. 8. 2022 

 Predlog o uvrstitvi ravnateljice v plačni razred. 

 
 

3. redna seja, 
15. 3. 2022 

 Pregled sklepov predhodnih rednih in korespondenčnih sej. 

 Obravnava in potrditev Letnega poročila o poslovanju vrtca za leto 2021. 

 Izvedba postopka ocenjevanja delovne uspešnosti ravnatelja. 

 Razpis prostega delovnega mesta ravnatelja Vrtca Tončke Čečeve.  

 Določitev predstavnika ustanovitelja in predstavnika staršev v Komisijo za 
sprejem otrok novincev. 

 Poročilo o poslovanju sklada vrtca. 

 Informacija o vpisu otrok za 2022/23. 

4. redna seja, 
7. 4. 2022 

 Pregled sklepov predhodne redne seje. 

 Pregled prispelih kandidatur na razpis prostega delovnega mesta ravnatelja 

Vrtca Tončke Čečeve. 

 Obravnava in potrditev soglasja za oblikovanje novega oddelka otrok 1. 

starostnega obdobja na enoti Gaberje od 3. 5. do 31. 8. 2022. 

5. redna seja, 
5. 5. 2022 

 Pregled sklepov predhodne redne seje. 

 Predstavitev kandidatov za razpisano delovno mesto ravnatelja Vrtca Tončke 

Čečeve za naslednji 5 letni mandat. 

 Postopek izbire kandidata z odločitvijo o načinu glasovanja. 

6. redna seja, 
31. 5. 2022 

 Pregled sklepov predhodne redne seje. 

 Seznanitev s pozitivnim mnenjem pristojne ministrice k predlogu za 

imenovanje Irene Hren za ravnateljico Vrtca Tončke Čečeve  ter odločitev 

sveta vrtca o imenovanju ravnateljice z glasovanjem. 

 Potrditev cene obroka za zaposlene med delom in obroka kosil za zunanje 

odjemalce. 

 

V prvi polovici šolskega leta je svet vrtca obravnaval vsebine le na korespondenčnih sejah, saj je bilo, 

zaradi slabe epidemiološke slike in ukrepov za preprečevanje možnosti širitve okužb s COVID-19, 

združevanje ljudi odsvetovano. 

 

 

 

4.2 Strokovni organi vrtca 
 

Na srečanjih vzgojiteljskega zbora in strokovnega aktiva, ki jih je v večini vodila ravnateljica, so člani 

obravnavali vsebine povezane z zakonodajnimi spremembami, obravnavali so mnenja ravnateljice o 

napredovanju strokovnih delavcev v naziv ter razpravljali o strokovnih temah, ki so jih želeli strokovno 

poglobiti. Srečanja vzgojiteljskega zbora so se izvajala v večjih skupinah, srečanja strokovnega aktiva pa so 

potekala v manjših skupinah, kjer so članice pri delu v delavnicah izmenjavale primere dobre prakse ter 

evalvirale postopke pedagoškega dela. Obliko izvedbe smo prilagajali epidemiološki sliki, zato so bila 

nekatera srečanja izvedena v več skupinah, nekatera pa tudi na daljavo. 
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Preglednica številka 6: Izvedeni vzgojiteljski zbori 
 

Datum 
izvedbe 

Izvedene vsebine 

30. in 31. 8. 

2021 

1. Vsebinska izhodišča za izvajanje vzg. – izob. dela v šolskem letu 2021/2022. 
2. Aktualnosti. 
Vsebine je izvedla: ravnateljica Irena Hren. 

  

4. 11. 2021 1. Obravnava predloga LDN za šolsko leto 2021/2022 
2. Strokovna tema: Kakovost pedagoškega dela. 
3. Obravnava mnenja za napredovanje v naziv. 
4. Aktualnosti: 
 
Vsebine je izvedla: ravnateljica Irena Hren.  
Srečanje je potekalo na daljavo. 

19. 4. 2022 1. Obravnava mnenja o napredovanju v naziv. 
2. Predstavitev kandidatke za ravnateljico vrtca za naslednji pet letni mandat. 
3. Oblikovanje mnenja o kandidatki za ravnateljico. 
4. Glasovanje vzgojiteljskega zbora o mnenju. 
5. Aktualnosti. 
Vzgojiteljski zbor je vodila pomočnica ravnateljice Darinka Belak. 

22. 6. 2022 1. Evalvacija vzgojno- izobraževalnega dela v šolskem letu 2021/2022. 
2. Organizacija pedagoškega dela v poletnih mesecih. 
3. Aktualne informacije. 
 
Vsebine je izvedla: ravnateljica Irena Hren.  
Srečanje je potekalo v živo. 

 
 

Strokovni aktivi so delovali v treh skupinah. Tako imamo: 

- aktive vzgojiteljev prvega starostnega obdobja, 

- aktive vzgojiteljev kombiniranih oddelkov, 

- aktive vzgojiteljev drugega starostnega obdobja. 

 

Preglednica številka 7:  Sestava strokovnih timov 

 

Enota/ strokovni tim Koordinator 
načrt. tima 

Članice načrtovalnih timov 

Gaberje-vila  
2. starostno obdobje 

Nataša Romih 

Darja Preložnik, Anamarija Peček, Tjaša Volavc, 
Mihaela Brečko, Urška Pekošak 

Gaberje – 1. starostno obdobje Mojca Ogrizek 

Andreja Medved, Monika Slanc (Ingrid Esih), Bernarda 
Jecl (Lidija Druškovič), Lilijana Zalokar, Simona Stanič, 
Vesna Prinčič, Danica Hostnik Remus, Marjana 
Volasko, Jerneja Prislan, Ribič Klementina, Ines 
Debelak 

Gaberje - rumena hiša  
Kombinirani odd. 

Metka Jezovšek 
Nataša Šibanc, Nina Fijavž (Irena Cesar), Anica Pečnik 
(Nina Kresnik), Mirjana Nunčič, Urška Dežan, Fanika 
Ulaga, Apolonija Povše 

Center 
 

Andreja Lipičnik 
Budal 
 
 

Prvi del strokovnega tima se izvede skupaj, 
načrtovanje vzg. – izob. dela pa  ločeno.  
 
Pritličje: Jolanda Zavšek, Lidija Makuc, Andreja 
Golavšek, Romana Dobrina,  
 
1. nadstropje: Marina Kačič, Barbara Kelner, 
Aleksandra Gomboc, Zvezdana Šljivar, Tjaša Bračun, 
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Anja Arlič, Zala Slatinek Naglič, Nataša Potočnik, Maja 
Krošelj, Suzana Ratajc, Veronika Križanec (v 1. 
nadstropju koordinira načrtovanje Marina Kačič) 

Ljubečna Metka Vodeb 
Nataša Kalšek, Pesjak Patricija (Barbara Grm), Marjana 
Marinšek, Helena Župnek, Maruša Vrhovšek, Tjaša 
Ramšak (Klementina Ribič), Mateja Hajd 

Aljažev hrib Tatjana Tomažič 
Kristina Kolšek, Milena Kovačevič (Nataša Potočnik), 
Terezija Amon, Jožica Mraz, Petra Novak, Bojana 
Ivenčnik 

Hudinja – pritličje: 1. st. obdobje in 
komb. odd. 

Bernarda Mužič 

Milena Princes, Barbara Romih, Blanka Ribič, Suzana 
Pajk (Valerija Korošec), Sabina Žavski, Samantha Brecl 
(Zala Slatinek Naglič), Pesko Anja (Anica Pečnik), 
Natalija Jevšenak 

Hudinja - 1. nadstropje: 
2 st. obdobje 

Irena Rožanc 

Bernarda Jecl, (Anica Trauner), Suzana Podgoršek, 
Tanja Ravnjak, Dejan Pintar (Barbara Polavder), Irena 
Novak, Alja Tajnikar, Simona Leskovar, Urška Debelak 
in Darinka Topličanec 

 

Oblikovanih je bilo 8 načrtovalnih strokovnih timov. Za koordiniranje načrtovalni timov so bile imenovane 

vzgojiteljice: Nataša Romih, Mojca Ogrizek, Metka Jezovšek, Andreja Lipičnik Budal, Metka Vodeb 

Tatjana Tomažič, Bernarda Mužič in Irena Rožanc. 

 

Sklic kurikularne skupine, ki ga je opravljala ravnateljica in načrtovalnih timov, ki so ga opravljale 

koordinatorke, je bil v šolskem letu 2021/2022 izveden osemkrat. V prvi polovici šolskega leta so srečanja 

strokovnih organov potekala na daljavo. Na srečanjih kurikularne skupine so se izvajala interna strokovna 

izobraževanja s poudarkom na izmenjavi primerov dobre prakse. V strokovnih razpravah, ki so sledile po 

obravnavi strokovnih tem so strokovni delavci iskali možnosti za izboljšavo lastne prakse na različnih 

področjih pedagoškega dela.  

  

Srečanja strokovnih timov so koordinirale vzgojiteljice, ki jih je za vodje imenovala ravnateljica. Na 

srečanjih načrtovalnih timov  so strokovne delavke obravnavale strokovne teme, ki so bile predhodno 

predstavljene na srečanjih kurikularne skupine. 
 

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 in srečanja strokovnega 

aktiva na nivoju vrtca.  

 

Preglednica številka 8: Izvedena srečanja strokovnih organov v okviru aktiva vrtca 
 

Datum izvedbe Obravnavane teme Opombe 

16. marec 2022 - Strokovna tema: »Spremljanje otrokovega govornega 
razvoja« (izvedla ravnateljica Irena Hren). 

- Predstavitev primera dobre prakse iz oddelka 1. 
starostnega obdobja (izvedla vzgojiteljica Zvezdana 
Šljivar) 

 

 

17. marec 2022 - Strokovna tema: »Spremljanje otrokovega govornega 
razvoja« (izvedla ravnateljica Irena Hren). 

- Predstavitev primera dobre prakse iz kombiniranega 
oddelka (izvedla vzgojiteljica Metka Jezovšek) 

 

21. marec 2022 - Strokovna tema: »Spremljanje otrokovega govornega 
razvoja« (izvedla ravnateljica Irena Hren). 
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- Predstavitev primera dobre prakse iz oddelka 2. 
starostnega obdobja (izvedla vzgojiteljica Irena 
Novak) 

Srečanja kurikularne skupine in načrtovalnih timov v okviri aktivov vrtca 

5. 10. 2021 - Uresničevanje prednostnih ciljev v kurikulu oddelka. 

- Evalvacija preteklega načrtovalnega obdobja. 

- Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela za 
prihodnje načrtovalno obdobje. 

Srečanje izvedla ravnateljica Irena Hren. 

Srečanje je potekalo na 
daljavo. 

30. 11. 2021 - Akcijski načrti in njihova izvedba v praksi. 

- Evalvacija preteklega načrtovalnega obdobja. 

- Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela za 
prihodnje načrtovalno obdobje. 

Srečanje izvedla ravnateljica Irena Hren. 

Srečanje je potekalo na 
daljavo 

6. 1. 2022 - Ustrezno učno okolje – strokovna odgovornost 
vzgojitelja (izvedla pom. rav. Darinka Belak). 

- Uresničevanje akcijskih načrtov v preteklem 
načrtovalnem obdobju. 

- Evalvacija pretekle VI teme in načrtovanje vzgojno-
izobraževalnega dela za prihodnje načrtovalno 
obdobje. 

Srečanje izvedla ravnateljica Irena Hren. 

Srečanje je potekalo na 
daljavo 

3. 2. 2022 - Področje umetnosti v vrtcu (izvedla pom. rav. Darinka 
Belak). 

- Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela za 

prihodnje načrtovalno obdobje. 

Srečanje je potekalo na 
daljavo 

28. 2. 2022 - Učinkovita komunikacija s starši za dobrobit otrok. 

- Evalvacija pretekle VI teme in načrtovanje vzgojno-
izobraževalnega dela za prihodnje načrtovalno 
obdobje. 

Srečanje izvedla ravnateljica Irena Hren. 

Srečanje je potekalo na 
daljavo 

29. 3. 2022 - Strokovna avtonomija vzgojitelja v odnosu do otrok in 
staršev. 

- Evalvacija pretekle VI teme in načrtovanje vzgojno-
izobraževalnega dela za prihodnje načrtovalno 
obdobje. 

Srečanje je izvedla ravnateljica Irena Hren 

 

10. 5. 2022 - Kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. 

- Evalvacija pretekle VI teme in načrtovanje vzgojno-
izobraževalnega dela za prihodnje načrtovalno 
obdobje. 

Srečanje je izvedla ravnateljica Irena Hren 

 

1. 6. 2022 - Naloge po LDN za obdobje junij – avgust 2022. 

- Izvedba vzgojno-izobraževalnega dela v poletnih 
mesecih. 

- Evalvacija pretekle VI teme in načrtovanje vzgojno-
izobraževalnega dela za prihodnje načrtovalno  
obdobje. 

Srečanje je izvedla ravnateljica Irena Hren  

 

 

 

5. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 
 

Strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, ki smo jih načrtovali so bila skoraj v celoti izvedena. Do izvedbe 

treh srečanj ni prišlo, ker so se med šolskim letom ponudila druga, za strokovne delavke zanimivejša 
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izobraževanja, zato smo jih vključili v načrt med šolskim letom. Strokovni delavci so se udeleževali tudi 

drugih kakovostnih spletnih izobraževanj, katerih predloge jim je posredovala ravnateljica in so bili 

brezplačni.   Strokovni delavci so se udeležili tudi nekaj izobraževanj, ki sta jih na daljavo organizirala 

Gimnazija Celje Center in Zavod RS za šolstvo. 
 

Strokovni delavci so imeli za dodatno izpopolnjevanje strokovnega znanja na razpolago strokovno revijo 

Vzgojiteljica in aktualne strokovne knjige v vrtčevski študijski knjižnici.  

 

 

Preglednica številka 9: Izvedena strokovna izpopolnjevanja za zaposlene 

Datum 
izvedbe 

Izvajalec Št. ur 
izvedbe 

Vsebina Kraj 
izvedbe 

Št. 
udeležencev 

25. avgust 
2021 

ZRSŠ, MIZŠ 8 ur 
7. konferenca 
ravnateljev VIZ 

Brdo pri 
Kranju 

1 

30. avgust 
2021 

MOC 3 ure 
Izboljšanje kakovosti 
življenja v MOC 

Celje 12 

8. in 9. 
oktober 2021 

Alen Kofol, prof. def. In 
Veronika Gosak Krebs 
univ. prof. def. 

 
8 ur 

Izobraževanje za 
spremljevalce otrok s PP 

Na daljavo  
2 

11. in 12. 
oktober 
2021 

 
ZRSŠ 

 
16 ur 

Strokovno srečanje 
ravnateljev vrtca 

 
Portorož 

 
1 

14. oktober 
2021 

Inštitut VIR, Ministrstvo 
za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 

 
6 ur 

Starševska skrb ob 
razhodu partnerjev – 
soustvarjanje ustreznih 
oblik podpore 

Na daljavo  
1 

10., 11., 12., 
15. in 16. 
november 
2021 

Interno izobraževanje v 
izvedbi OZHR 

1 ura 
Izobraževanje o 
anafilaksiji 

Po enotah 
vrtca 

62 

17. november 
2021 

NIJZ 4 ure Mladostniki in motnje 
hranjenja 

Na daljavo 2 

21. in 22. 
oktober 2021 

Lunina vila, inštitut za 
zaščito otrok 

16 ur Kako kot vzgojitelj 
krepiti čustveno in 
socialno inteligenco 
otrok 

Ljubljana 1 

22. februar 
2022 

Most do znanja d.o.o. 4 ure Organizacija prehrane Na daljavo 1 

3. november 
2021 

MIZŠ 2 uri Izvajanje COVID ukrepov Na daljavo 1 

29. november 
2021 

SVS 6 ur Svetovalno delo v podporo 
delovanja vrtca 

Na daljavo 1 

17. in 18. 
december 
2021 

Filozofska fakulteta  
16 ur 

Razvijanje socialnih veščin 
skozi glasbeno-didaktične 
igre povezane z glasbo in 
plesom 

 
Na daljavo 

 
8 

3., 4. in 11. 
december 
2021 

Filozofska fakulteta 24 ur Spodbujanje radosti in 
razvijanje socialnih veščin 
skozi glasbo, gib in body 
percussion 

 
Na daljavo 

 
1 

December  
2021 

Šolski center Šentjur 50 ur Munera 3 – Moderne 
sladice 

Šentjur 2 
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20. januar 
2022 

Zveza računovodij 
finančnikov in 
revizorjev Slovenije 

5 ur 

Letno poročanje za 
določene in druge 
uporabnike EKN 

 
 Na 

daljavo 

 
1 

13. januar 
2022 

EDUCA izobraževanje 4 ure 

Priprava računovodskih 
poročil in davčni 
zaključek za leto 2021 v 
vzgoji in izobraževanju 

 
 

Na daljavo 

 
 

1 

11. januar 
2022 

Dr. ljubica Marjanovič 
Umek 

4 ure 
Kako spodbujati razvoj 
zgodnje pismenosti 
predšolskih otrok 

Na daljavo 
 

3 

15. oz. 16. 
februar 2022 

Mag. Jani Prgič 2 uri 
Zdravi možgani, zdravi 
otroci 

Na daljavo 
 

60 

31. maj 2022 Supra d.o.o. 8 ur 
Narava v izvedbenem 
kurikulu vrtca 

Ljubljana 
 

5 

Med 30. 
marcem in 
17. majem 

GCC 50 ur 
Munera 3 – Izkustveno 
učenje naravoslovja v 
predšolskem obdobju 

Celje 
 

3 

23. in 30. 
marec 2022 

Helena Korošec 8 ur 
Čuječnost skozi zgodbo in 
terapevtski zvok 

Celje 
 

15 

16. marec 
2022 

NIJZ 2 uri 
Kako se izogniti okužbi in 
nalezljivi bolezni v vrtcih? 

Na daljavo 
 

1 

6. april 2022 
Dr. Milan Hosta, športni 
pedagog 

4 ure Playnes pedagogika V vrtcu 
31 

20. april 2022 ZRSŠ 8 ur 
Bralna pismenost kot 
prihodnji izziv in razvojna 
priložnost 

Na daljavo 
 

10 

16. maj 2022 Supra d.o.o. 8 ur Igra v vrtcu Ljubljana 3 

11. februar 
2022 

Motus, zavod za 
pomoč otrokom, 
mladostnikom in 
odraslim z učnimi in 
razvojnimi težavami, 
Ljubljana, 

8 ur 

Igra kot orodje za delo s 
predšolskimi otroki z 
avtizmom 

Ljubljana 

 
 

1 

 

Načrtovana strokovna izobraževanja, ki niso bila realizirana so bila naslednja: 

- »Računalniško opismenjevanje« v interni izvedbi vrtca, 

- »Poklicna odgovornost« v izvedbi dr. Nine Ane Jäger, 

- »Medsebojni odnosi« v izvedbi MiB d.o.o. 

 

 

6. MENTORSTVO 

 
 

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

opravljali praktično usposabljanje z delom ter kandidatkam, ki so se pripravljale na strokovni izpit. 
 

Praktično usposabljanje z delom (v nadaljevanju PUD), ki je del obveznega izobraževalnega programa, 

katerega obiskujejo dijaki in študenti, se izvaja v vrtčevskem okolju. Dijaki in študentje izvajajo PUD v 

obsegu in obliki, ki je s strani šole določen, kot program za posameznik letnik izobraževanja. PUD je 

sestavljen iz praktičnega izobraževanja dijaka oz. študenta pod nadzorom vzgojitelja, ki je s strani vrtca 

določen kot njegov mentor. Dijaki 4. letnika predšolske vzgoje so v vrtcu opravili še praktični del priprave 

na zaključni izpit, ki je zajemal tri praktične nastope dijakov.  
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Preglednica št. 10: Praktično usposabljanje v vrtcu 
 

Izobraževalna 
ustanova 

Število 
dijakov/študentov 

Rok trajanja Mentorji 

 
 

 
 

Dijaki  
Gimnazije Celje 

Center  

1. letnik: 4 dijaki od 31. januarja do 4. 
februarja 2022 

Marjana Marinšek, Mateja 
Hajd, Metka Jezovšek in Urška 
Dežan 

2. letnik: 2 dijaka od 8. do 19. novembra 
2021 

Simona Leskovar in Mojca 
Ogrizek 

 
3. letnik: 1 dijaki 

od 7. marca 
do 1. aprila 2022 

Bernarda Mužič, Mateja Hajd, 
Marjana Marinšek, Jožica 
Mraz, Simona Stanič, Irena 
Rožanc, Simona Leskovar, 
Nataša Romih, Bernarda Jecl, 
Jolanda Zavšek, Marina Kačič 
in Mojca Ogrizek 

4. letnik: 6 dijakov 
od 27. septembra  
do 22. oktobra 2022 

Metka Jezovšek, Jožica Mraz, 
Tanja Ravnjak, Tjaša Volavc, 
Nataša Romih in Bernarda Jecl 

Študentje 
predšolske vzgoje 
na pedagoški 
fakulteti Maribor 

 
2 Od okt. 2021  

do avgusta 2022  

Metka Vodeb in Anica Trauner  

Študentje 
pedagoške fakultete 
Univerze na 
Primorskem 

 
1 maja 2022 

 
Andreja Lipičnik Budal 

Udeleženec 
programa na LU 
Celje, smer 
Predšolska vzgoja 

 
4 marec – april 2022 

Metka Jezovšek, Tjaša Volavc, 
Jožica Mraz in Andreja 
Medved 

 

 

Poleg praktičnega usposabljanja smo v vrtcu omogočili tudi pripravo na strokovni izpit devetim (9) 

kandidatom. Vsakemu kandidatu, ki se je v vrtcu pripravljal na strokovni izpit kot drugi strokovni delavec 

v skladu s Pravilnikom o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. 

RS, št. 23/2006 in spremembe), je ravnateljica določila mentorico za obdobje dveh mesecev. 

Vsak kandidat je moral v vrtcu opraviti pet vzornih nastopov pred mentorico in pomočnico ravnateljice, 

Darinko Belak, ki jo je ravnateljica pooblastila za opravljanje nadzora pri izvedbi nastopov.  

 
Preglednica številka 11: Kandidatke za pripravo na strokovni izpit in njihove mentorice 

Zap. št. Drugi strokovni delavec Mentorica Enota vrtca 

1. Karmen Rebernik Alenka Štadler Gaberje 

2. Maja Krošelj Zvezdana Šljivar Center 

3. Monika Slanc Darja Preložnik Gaberje 

4. Patricija Pesjak Nataša Kalšek Ljubečna 

5. Tjaša Ramšak Mateja Hajd Ljubečna 

6. Dejan Pintar Irena Novak Hudinja 

7. Ines Debelak Andreja Medved Gaberje 

8. Suzana Ratajc Marina Kačič Center 

9. Tadeja Škorja Nataša Šibanc Gaberje 
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7. SODELOVANJE S STARŠI 

 

Izvedena so bila vse formalne in neformalne oblike srečanj, ki smo jih načrtovali v okviru LDN vrtca. Po 

posameznih oddelkih so se izvedla še druge oblike neformalnih srečanj, s katerimi so strokovne delavke 

bogatile vsebine izvedbenega kurikula kot so: srečanje z babicami in dedki, starši so po oddelkih 

predstavljali različne poklice, za otroke pripravljali glasbene koncerte in izvedli lutkovne predstave, 

sodelovali pri izvedbi projekta »Bralček«, skupaj z vzgojiteljicami in otroki so sodelovali na prireditvi 

Cicibanjada v izvedbi Športnega društva Gaberje in podobno. 

 

Preglednica številka 12: Izvedene formalne in neformalne oblike srečanj s starši 
 

Oblika srečanja Izvedba/Izvajalec Vsebina srečanja 

Uvodni roditeljski 
sestanek za starše otrok 
novincev 

Avgust 2021/pomočnica 
ravnateljice  

Starši so bili seznanjeni, kako poteka organizacija dela 

v vrtcu, katero dokumentacijo si  morajo urediti pred 

prvim vstopom otroka v vrtec in dobili konkretne 

napotke za obdobje uvajanja otroka v vrtec. 

 
Prvi oddelčni roditeljski 
sestanek za starše 

 
Oktober 2021/strokovne 
delavke vrtca po oddelkih 

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. 

Strokovno predavanje 
za starše 

15. oz. 16. februar 2022 

Strokovna tema: »Zdravi možgani – zdravi 
otroci«. Seminar, ki ga je izvedel mag. Jani Prgić 
je potekal na daljavo. 
 

Jesensko srečanje otrok 
in staršev 

Oktober 2021/ po enotah 
vrtca  

Na jesenskih srečanjih so otroci s starši sodelovali v 

različnih delavnicah, ki so jih organizirale vzgojiteljice 

na igrišču vrtca. Delavnic so bile povezane z jesenskih  

vsebinami in so posegale na kurikularna področja 

družbe, narave in jezika. 

 
Skupno popoldne otrok in 
staršev 

 
         Junij 2022 

Predstavitev dejavnosti, ki so potekale v izvedbenem 

kurikulu na temo porajajoče se pismenosti v povezavi 

z gibanjem, v katere so se aktivno vključevali starši in 

otroci. 

 
Pogovorne ure s starši 

1 x mesečno v obdobju 
od septembra do 
oktobra 2021 in od 
februarja do junija 2022/ 
vzgojiteljice 

Starši so bili seznanjeni z otrokovim počutjem in 

razvojnim napredkom s pomočjo dokumentiranega 

gradiva (izdelki otrok, fotografije otroka pri 

dejavnosti, itd.). V prvi polovici šolskega leta so 

pogovorne ure potekale po telefonu, ker 

epidemiološka slika ni dopuščala srečanj v živo. 

 

 
 

 

Sodelovanje s starši je potekalo na ravni oddelka s strokovnima delavkama ter na ravni vrtca z ravnateljico, 

svetovalno delavko in finančno-administrativno službo.  
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Staršem smo nudili naslednje oblike sodelovanja: 

- omogočeno jim je bilo postopno uvajanje otrok novincev v vrtec, 

- imeli so možnost sprotne vsakodnevne izmenjave informacij o otroku ter poglobljenega   

razgovora o otroku  z vzgojiteljico na pogovornih urah, ki so se izvajale enkrat mesečno za vsak 

oddelek, 

- seznanjali smo jih z izvedbenim kurikulom oddelka s pomočjo zapisov in fotografij iz dejavnosti 

otrok, ki so bile objavljene na oglasnih deskah, na spletni strani vrtca in v vsakodnevni medosebni 

komunikaciji, 

- seznanjali smo jih z vsemi informacijami, ki so se nanašale na aktualne dogodke z objavo le teh na 

spletni strani vrtca in oglasnih deskah v vrtcu, 

- starši so bili sprotno informirani z aktualnimi temami povezanimi z delovanjem vrtca ter s svojimi 

pravicami in obveznostmi do vrtca, 

- ravnateljica je starše seznanjala z aktualnimi temami z objavljanjem aktualnih informacij na spletni 

strani vrtca ter preko eAsistenta, 

- staršem so bile za osebni pogovor in svetovanje vsakodnevno in v času uradni ur dostopne 

ravnateljica,  pomočnici ravnateljice, vodji enot, svetovalna delavka  in  delavke v finančno-

administrativni službi vrtca. 

 

Pogosto sodelovanje s starši je bilo potrebno tudi na nivoju finančno-administrativne službe. Staršem smo 

bili vedno na razpolago tudi po telefonu ali elektronski pošti, kjer smo jim odgovarjali na vprašanja, ki so 

jih zanimala. Največ vprašanje se je navezovalo na postopno uvajanje otrok v vrtec, kako bodo potekali 

vpisi otrok za novo šolsko leto ter, ali imamo v vrtcu še prosta mesta za sprejem otrok med šolskim letom.  
 

Komunikacijo s starši smo vzpostavljali tudi v situacijah, ko so bili otroci v vrtcu v visoko rizičnem kontakti 

z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s COVID-19. Sproti smo jih obveščali tudi o pojavih različnih 

obolenj, ki so se pojavljala med otroki v vrtcu. 

 

 

7.1 Svet staršev 
 

Svet staršev je sestavljalo 33 oz. 36 (po odprtju 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.  

 

 

 

Preglednica številka 13: Izvedene seje sveta staršev 
 

Izvedba seje sveta staršev Obravnavane vsebine 

1. seja sveta staršev, ki je bila 

izvedena 21. 10. 2021  

Konstituiranje sveta staršev 2021/2022, naloge sveta staršev po zakonu, volitve 

predsednika sveta staršev in predstavnikov v svet vrtca, predstavitev predloga 

LDN vrtca za 2021/2022,  

 

2. seja sveta staršev, ki je bila 

izvedena 14. 4. 2022 

Pregled zapisnika 1. seje sveta staršev, predstavitev kandidatke za ravnateljico 

vrtca za naslednji pet letni mandat, oblikovanje mnenja sveta staršev o 

ustreznosti kandidatke za ravnateljico, aktualne vsebine: menjava zemljine na 

igrišču enote Center, odpiranje novega oddelka 1. st. obdobja, prehrana otrok v 

vrtcu. 
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Predstavniki staršev iz posameznih oddelkov so na srečanju sveta staršev sodelovali s številnimi predlogi 

in pobudami ter kritično vrednotili izvedbeni kurikul vrtca. Največ vprašanj in pripomb je bilo namenjenih 

zamenjavi zemljine na enoti Center ter izvedbi zaključnih srečanj s starši.  
 

 

 

8. SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 

 

V sodelovanje z okoljem smo vstopali z namenom, da bi uresničili svojo vizijo, poslanstvo in cilje vrtca, ki 

smo si jih zadali v LDN. V procesih sodelovanja z bližnjim in širšim okoljem vidimo v vrtcu velik doprinos 

tako za otroke, zaposlene kot tudi okolje. S vključevanjem otok v dejavnosti, ki so povezane s 

sodelovanjem z inštitucijami v okolju, vplivamo na njihov odnos do družbenega okolja, spodbujamo 

soustvarjanje kulture okolja, učimo jih odnosa do kulturne dediščine ter spodbujamo pripadnost lokalni 

skupnosti. 

 

Sodelovanje je bilo v šolskem letu 2021/2022 še vedno nekoliko omejeno zaradi epidemioloških razmer, 

kljub temu pa smo v vrtcu iskali možnosti sodelovanja na področjih in z inštitucijami, kjer je bilo to 

izvedljivo. 

 

Preglednica številka 14: 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 evidenčnih JN v dogovoru z Oddelkom 
za družbene dejavnosti 

Ravnateljica, poslovna 
sekretarka, računovodkinja 

Sodelovanje na seji Odbora za družbene 
dejavnosti in Mestnega sveta 

Ravnateljica 

V projektih MOC: poslikava plakatov in 
lampijonov – december 2021 

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

V projektih MOC: poslikava plakatov  Otroci 2. st. obd. iz vseh enot 
vrtca z vzgojiteljicami 

Sodelovanje otrok na parkirnem dnevu v okviru 
Evropskega tedna mobilnosti –september 2021 

Otroci 2. st. obd. iz enote  
Center vrtca z vzgojiteljicami 

Sodelovanje v projektu MOC z naslovom 

»Trajnostno strategija za kakovostno sobivanje 

in sodelovanje vseh generacij« 

Otroci 2. st. obd. iz vseh enot 
vrtca ter zaposleni   

 
 
Sodelovanje z javnimi vrtci  

Srečanje aktiva ravnateljev javnih vrtcev celjske 
regije 

Ravnateljica 

Sodelovanje z javnimi vrtci v MOC in 
predstavniki MOC na odboru 

Ravnateljica 

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 

Sodelovanje otrok na gibalnih uricah, ki so jih 
pripravili dijaki  - marec in april 2022 

Oddelki 2. starostnega 
obdobja z enote Gaberje in 
Center z vzgojiteljicami 

Sodelovanje otrok na glasbenih uricah 
»Muzikalček«, 3. februar 2022 

Oddelek 2. starostnega 
obdobja z enote Aljažev hrib 
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 Udeležba na izobraževanjih na GCC v okviru 
programa MUNERA3  

Strokovni delavci vrtca 

Zavod RS za šolstvo  Strokovno srečanje za ravnatelje Ravnateljica 

Organizacija strokovnih izobraževanj Strokovni delavci vrtca 

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 

Postopki napredovanja v naziv Ravnateljica, poslovna 
sekretarka, vzgojitelji 

Sodelovanje z 
Ministrstvom za okolje in 
prostor 

Sodelovanje pri organizaciji izvedbe zamenjave 
zemljine na otroškem igrišču pri enoti Center
  

Ravnateljica 

 
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 

 
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 

Sodelovanje z Nacionalnim 
laboratorijem za zdravje, 
okolje in hrano 

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

 
Vse enote vrtca 

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

 
Sodelovanje pri zbiranju plastičnih zamaškov 

 
Celoten vrtec 

Ljudska univerza Celje Izvedba PUD –a za udeležence programa na 
LUC 

Strokovne delavke vrtca 

Sodelovanje na predavanju za albanske ženske 
o vlogi vrtca 

Ravnateljica 

Kuhanje kosil za udeležence v programu LUC – 
počitniške aktivnosti za otroke 

Centralna kuhinja vrtca, 
ravnateljica, hišnik 
 

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 – 23. 
september 2021 

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 

Nacionalni inštitut za 
javno zdravje 

Sodelovanje pri pripravi covid ukrepov in 
napotitev v karanteno 

Ravnateljica, OZHR 

Javna agencija RS za 
varnost v prometu 

Izvedba vsebin projekta na temo » Varno v 
vrtec in šolo« z otroki v vrtcu 

Oddelki 2. starostnega 
obdobja z enote Hudinja in 
Center  
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MNZ Celje 

Udeležba otrok na naravoslovni in likovno-
športnih delavnicah v MNZ Celje:  
18. november 2021 in 3. februar 2022 

Otroci iz odd. 2. starostnega 
obdobja z enote Center z 
vzgojiteljicami 

Udeležba otrok na lutkovnih predstavah: 
2.december 2021, 13. januarja 2022 in 14. 
aprila 2022 

Otroci iz odd. 2. starostnega 
obdobja z enote Center in 
Gaberje z vzgojiteljicami 

Sodelovanje v projektu »Krasitev smrečic« z 
izdelavo okraskov za smrečico 

Otroci 2. starostnega obdobja 
z enote Center 

 

 

 

9. PROGRAM VARSTVA PRI DELU IN POŽARNA VARNOST  

 

Varstvo pri delu in požarno varnost ima vrtec organizirano v skladu z oceno tveganja. Za izvajanje varstva 

pri delu in požarne varnosti v našem vrtcu je zadolžen zunanji izvajalec, Dušan Rožencvet.  V skladu z 

zakonskimi določili smo izvajali tudi preventivne zdravstvene preglede zaposlenih, ki jih za naš vrtec 

opravlja dr. Nina Nikolić Lebič.  
 

Veliko pozornosti smo posvečali skrbi za varno okolje in lastno zdravje ter preprečevanje možnosti širitve 

okužb s COVID-19. Izvajali smo vse preventivne ukrepe po priporočilih NIJZ za zajezitev širitve okužb ter 

zaposlene spodbujali k uporabi zaščitnih sredstev (obrazne maske, razkužila, zaščitne rokavice, itd.).  
 

Zaposleni smo skrbeli, da smo v okviru svojih del in nalog uporabljali delovne pripomočke v skladu z 

navodili ter skrbeli za njihovo urejenost. 

 

V vrtcu so se izvajali tudi vse zakonsko predpisane meritve ter pregledi delovnega okolja in opreme. V letu 

2021/22 so bili v skladu z zakonskimi zahtevami opravljeni servisni pregledi in meritve dvigal, javljalnikov 

požara, zasilne razsvetljave, hidrantov, gasilnih aparatov, prezračevalnih naprav, sistem za kontrolo 

eksplozivnih plinov in meritve dimnih emisij. 
 

V šolskem letu 2021/2022 smo izvedli tudi skupne evakuacijske vaje po enotah vrtca.  

 
 

10. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
 

 

V skladu z zakonodajo imamo za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovanega 

Primoža Obrehta, univ. dipl. prav., zaposlenega na delovnem mestu pravnik v podjetju Center za pravno 

pomoč d.o.o.  

 

Vrtec Tončke Čečeve obdeluje osebne podatke otrok, staršev, zaposlenih, članov organov vrtca in 

morebitnih ostalih oseb, kadar je to potrebno, oziroma kadar ima vrtec za to pridobljeno ustrezno 

soglasje. Osebne podatke otrok in njihovih staršev obdelujemo z namenom izvajanja vzgojno-

izobraževalne dejavnosti in z namenom spremljanja razvoja otrok, ki predstavlja podlago za ustrezno 

postopanje zaposlenih v zavodu, ter za svetovanje in obveščanje staršev otrok. Osebne podatke 

zaposlenih obdelujemo za namene izvajanja postopkov zaposlovanja, ter za zagotavljanje nemotenega 

poteka dela in s tem povezanih postopkov. Osebne podatke članov organov vrtca (svet staršev, svet 

zavoda) obdelujemo z namenom zagotavljanja administrativne podpore organom zavoda. Osebne 

podatke pridobivamo in obdelujemo bodisi na podlagi predpisov, v nasprotnem primeru pa po predhodno 
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izraženi volji (soglasju) staršev, zaposlenih ali članov organov vrtca. V določenih primerih osebne podatke 

obdelujemo tudi z namenom izpolnjevanja specifičnih pogodbenih obveznosti vrtca, z namenom izvajanja 

vzgojno-izobraževalne dejavnosti. 

 

V začetku šolskega leta smo v vrtcu pridobili soglasja staršev za obdelavo osebnih podatkov otrok, ki smo 

jih potrebovali pri izvajanju pedagoškega dela, soglasja predstavnikov sveta staršev ter novo zaposlenih 

delavcev. V šolskem letu 2021/2022 ni bilo nobenih posebnosti ali pritožb v zvezi z varovanjem osebnih 

podatkov. 
 

 

 

 

 

11. MATERIALNI IN DRUGI POGOJI ZA URESNIČITEV LDN  
 

 

 

Vrtec je od 1. 9. 2021 do 31. maja 2022 posloval s cenami programa, ki so v veljavi od 1. 6. 2021 dalje, in 

sicer: 

 prvo starostno obdobje: 495,86 EUR,  

 drugo starostno obdobje: 361,46 EUR,  

 kombinirani oddelki in oddelki od 3. do 4. leta: 396,63 EUR. 

 

Cene programa so se povišale s 1. junijem 2022 in sicer: 

 prvo starostno obdobje: 539,81 EUR,  

 drugo starostno obdobje: 393,21 EUR,  

 kombinirani oddelki in oddelki od 3. do 4. leta: 425,72 EUR. 

 

V šolskem letu 2021/2022 je vrtec kupil material za vzgojno-izobraževalno delo, ki ga potrebujejo 

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

in drobni inventar za kuhinjo ter pedagoško delo. 
 

Poleg potrošnega materiala je bila kupljena načrtovana oprema:  

 

Preglednica številka 15: Opravljeni večji nakupi osnovnih sredstev 
 

Vrsta opreme Količina Enota 

Otroške mize in stole za zunanjo uporabo 14 kompl.  Gaberje, Ljubečna, Center, Hudinja, Aljažev hrib 

Tiskalniki 2 kom. Center in Aljažev hrib 

Čistilni voziček 3 kom. Aljažev hrib, Center, Hudinja 

Merilniki kakovosti zraka 35 kom. Vse enote vrtca 

Zunanji koši za odpadke 6 kom. Vse enote vrtca 

Pisarniški stoli 6 kom. Uprava vrtca 

Omare za didaktiko 6 kom. Hudinja 

Knjižni regali za otroško knjižnico 1 kpl. Ljubečna 

Pohištvo za opremo pisarne OZHR 1 kpl. Gaberje 

Potopni mikser 1 kom. Centrala kuhinja 

Blender za pripravo kašic 1 kos Hudinja 

Komplet otroških igral  1 kpl. Center 
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Pri načrtovanju in izvedbi vzdrževalnih del smo se redno povezovali z MOC, z Oddelkom za družbene 

dejavnosti. V dogovoru z njimi so bila izvedena naslednja večja vzdrževalna dela:  

 sanacija dotrajanih žlebov v enoti Gaberje, 

 pregled sistema varnostne razsvetljave in sistema javljanja požara po enotah vrtca ter 

zamenjavo dotrajanih zasilnih svetil, 

 regulacijo hladilnega agregata z zamenjavo filtrov na klimatu v centralni kuhinji vrtca 

 črpanje maščob in čiščenje maščobolovilcev po enotah vrtca, 

 redni letni servis in čiščenje klim po enotah vrtca, 

 periodične  preglede dvigal po enotah vrtca, 

 redna vzdrževalna dela na računalniški opremi, strojih v kuhinjah in pralnici ter službenih vozilih, 

 vzdrževalna dela na igralih na enoti Hudinja, 

 sanacijo jaška ter  pohodnih površin pred enoto Gaberje, 

 tlačni preizkus plinske instalacije po enotah vrtca, 

 redni letni servis požarne kupole na enoti Hudinja, 

 izdelavo načrta za opustitev greznice na enoti Center, 

 zamenjava dotrajanega kanalizacijskega omrežja na enoti Center, 

 izdelavo presoje požarne varnosti za enoto Center in Aljažev hrib, 

 redni letni servis aklimata na enoti Ljubečna in Hudinja, 

 dobava sekancev za varnostno podlago pod igrali na enoti Ljubečna, 

 sanacija balkona na enoti Gaberje, 

 popravilo pokvarjenih rolet na enoti Hudinja, 

 brušenje in lakiranje dotrajanih parketov na enoti Gaberje. 
 

Prav tako je bilo izvedenih več nenačrtovanih vzdrževalnih del, ki smo jih morali opraviti zaradi okvar na 

aparatih v razdeljevalnih kuhinjah in v pralnici ter drugih nepredvidenih dogodkov.  

 

 

11.1 Delovanje sklada vrtca 

UO sklada vrtca so sestavljali 4 predstavniki zaposlenih in 3 predstavniki staršev in sicer: Tjaša Volavc, 

Nataša Kalšek, Tatjana Tomažič in Simona Leskovar ter Miša Biro, Maja Trnovšek in Vesna Kuzmanovič. Za 

predsednico UO sklada vrtca je bila imenovana vzgojiteljica Tjaša Volavc. 

Člani UO sklada vrtca  so se sestali na  1. redni seji, ki je bila 25. 11. 2021 in je potekala na daljavo ter 1. 

korespondenčni seji, ki je potekala od ponedeljka, 27. 12. 2021 do četrtka, 30. 12. 2021.  

Na prvi redni seji so oblikovali in pripravili program aktivnosti za pridobivanje sredstev v sklad vrtca za 

šolsko leto 2021/2022. 

Sprejet je bil naslednji program dela sklada vrtca za šolsko leto 2021/2022: 

 zbiranjem starega papirja po vseh enotah našega vrtca, 

 zbiranjem sredstev s prostovoljnim prispevkom na posebni položnici (6,00 EUR za otroke 1. 

starostnega obdobja in 12, 00 EUR za oddelke drugega starostnega obdobja). 

 povabilom  poslovnih partnerjev k doniranju finančnih ali materialnih sredstev, 

 ponudbo raznovrstnih  izdelkov zaposlenih in staršev v zameno za prostovoljni prispevek, 

 povabilom staršem in drugim obiskovalcem vrtca k donaciji dela dohodnine, 
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 ponudbo prigrizkov in napitka na skupnih srečanjih otrok in staršev v mesecu oktobru in juniju v 

zameno za prostovoljne prispevke. 

Na korespondenčni seji so člani UO odbora obravnavali in soglasno sprejeli posodobljena Pravila o 

delovanju sklada vrtca. 

Zbrana sredstva v sklad vrtca, so bila namenjena plačilu stroškov za individualna darila, katere otroci 

odnesejo domov in kritju stroškov, ki so nastali v okviru izvedbe ostalih obogatitvenih dejavnosti vrtca 

(plačilo avtobusnih prevozov za izvedbo spomladanskega izleta, razvijanje fotografij za potrebe otrokove 

osebne mape, ki jo odnese domov, itd.). 

 

12. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 

 

V šolskem letu 2021/2022 je v vrtcu vršil nadzor: 

 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je opravil redni inšpekcijski 

nadzor. Namen nadzora je bil pregled stanja na področju varstva pred požarom. Ob pregledu je 

bilo ugotovljeno, da vrtec ni kršil predpisov, zato se je inšpekcijski postopek ustavil. 

 Inšpektorat za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v razdelilni kuhinji vrtca na enoti 

Ljubečna in Center. Na enoti Center je bil vzet tudi vzorec živila brezglutenskega obroka (dieta). 

Nadzor je pokazal, da vzorčeno živilo glede na nabor preiskovanih parametrov skladno s predpisi 

in varno. 

 Zdravstveni inšpektor, ki je opravil inšpekcijski nadzor na enoti Ljubečna in Hudinja, z namenom 

preverjanja spoštovanja predpisov, ki urejajo področje nalezljivih bolezni in sicer preverjanje 

izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti in testiranja (PCT).  

 Zdravstveni inšpektor, ki je opravil inšpekcijski nadzor na enoti Aljažev hrib, Center, Gaberje in 

Hudinja z namenom preverjanja minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev v vrtcu. Nepravilnosti 

ni bilo ugotovljenih, zato se je postopek ustavil. 
 

V vrtcu smo v  okviru zagotavljanja varnega okolja naročali preventivno kontrolo higienskega režima v 

kuhinjah, deratizacijo 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.  

 

 

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, organizatorke zdravstveno-higienskega 

režima in vzgojiteljice za DSP o izvedbi nalog na posameznih področjih dela, za katerega so 

zadolžene v okviru opisa del in nalog, 

- opažanj ravnateljice in pomočnic ravnateljice pri formalnih in neformalnih obiskih na enotah in  

spremljanju izvajanja delovnih nalog zaposlenih. 

 

Ocenjujemo, da smo izvedli dejavnost vzgoje-izobraževanja v šolskem letu 2021/2022 kakovostno na 

procesni, strukturni in posredni ravni, kljub oteženim pogojem delovanja zaradi ukrepov za preprečevanje 
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in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Izpostaviti je potrebno tudi prizadevanja vseh 

zaposlenih za kakovostno delo ter fleksibilnost pri delu, da smo lahko nemoteno zagotavljali poslovanje 

vrtca skozi celotno šolsko leto. 

 

Uresničevanje LDN je bilo predstavljeno strokovnim delavcem, 29. avgusta 2022 na srečanju  

vzgojiteljskega zbora in svetu staršev, 13. oktobra 2022.  

 

Poročilo bo članom sveta vrtca predstavljeno na redni seji, ki bo 10. novembra 2022.              

                                                                                                                                           

                                                                                                             

 

                                                                                                                                    

                                        Ravnateljica: Irena Hren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- Priloga 1: Poročilo o izvedenih nalogah svetovalne delavke.  

- Priloga 2: Poročilo o izvedenih nalogah OZHR.  

- Priloga 3: Poročilo o izvedenih nalogah vzgojiteljice za DSP. 
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Priloga 1 

 

EVALVACIJSKO POROČILO DELA SVETOVALNE DELAVKE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

Realizacija prednostnih nalog: 

 

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

V šolskem letu 2021/22 je imelo dodatno strokovno pomoč v vrtcu triintrideset otrok. Ob začetku 

šolskega leta ( september ) je imelo odločbo o usmeritvi  ali zapisnik tima za zgodnjo obravnavo 

dvaindvajset otrok, za sedem otrok smo zapisnik prejeli tekom šolskega leta ( od oktobra do aprila ). Za 

štiri otroke se je pomoč izvajala v skladu s 16. čl. (2) ZOPPOP.  

Dodatno strokovno pomoč so izvajale 4 izvajalke: specialna pedagoginja in pedagoginja, obe zaposleni v 

Vrtcu Tončke Čečeve in dve zunanji izvajalki (CSG Maribori in ZGNLj). Trije otroci so imeli dodeljenega 

začasnega ali stalnega spremljevalca za nudenje fizične pomoči. Z izvajalkami sem opravila individualne 

uvodne pogovore za otroke, za katere se je pomoč začela izvajati prvič (predstavitev otrokovih potreb, 

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

materialnih pogojev). Sodelovanje s pedagoginjo je potekalo poglobljeno, saj je naloge izvajalke dodatne 

strokovne pomoči v vrtcu opravljala prvič. Zanjo sem v spomladanskem času izvedla tudi mentorstvo za 

pripravo na strokovni izpit. 

Sodelovanje v okviru strokovnih skupin je potekalo v obliki skupnih sestankov ali individualnih pogovorov 

s strokovnimi delavkami vrtca in starši.  

Za enajst ( 11 ) otrok, ki se bodo jeseni všolali, sem pripravila poročila za nov postopek usmerjanja. Za štiri 

( 4 )  otroke, rojene 2016, je strokovna skupina podala mnenje, da niso pripravljeni za šolo in oblikovala 

mnenje o odložitvi šolanja.  

 

2. Spremljanje otrokovega razvoja: 

Delo z otroki s posebnostmi v razvoju je zajemalo poglobljeno spremljanje za 67 otrok. V vseh primerih 

sem sodelovala z vzgojiteljicami teh otrok, glede na posamezen primer pa tudi z ostalimi udeleženimi 

(starši, izvajalke DSP v vrtcu, strokovni delavci zunanjih strokovnih institucij). Največ otrok sem spremljala 

zaradi opaženih razvojnih primanjkljajev in posebnosti (govor, upočasnjen razvoj, vedenjske težave, 

reakcijske težave, prilagoditvene težave ). Sodelovanje z zdravstvenimi institucijami (Razvojna ambulanta, 

Center za duševno zdravje otrok in mladine, Ambulanta za avtizem) je potekalo preko izmenjave pisnih 

poročil o otroku (26 poročil), videokonferenc (timski sestanki) in telefonskih pogovorov.  

Zaradi neugodnih socialnih razmer in reševanja družinske problematike je bilo spremljanih   11 otrok. Za 

3 otroke je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja. V zvezi z zaščito otrok je bilo posredovanih 15 poročil 

(CSD - 13 poročil, policija – 2 poročili). Za tri otroke smo Centru za socialno delo podali prijavo o sumu 

nasilja. En otrok je bil zaradi namestitve v rejniško družino izpisan iz vrtca.  

V zvezi s postopkom odložitve šolanja za šoloobvezne otroke sem v sodelovanju z vzgojiteljicami pripravila 

mnenja o otrokovi pripravljenosti na šolo za 17 otrok.  S šolskimi svetovalnimi službami sem sodelovala 

preko pisnih poročil in telefonskih pogovorov. Kot razlog za odložitve šolanja še vedno prevladujejo 

razvojne posebnosti, starost otroka in neznanje slovenskega jezika.  
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3. Realizacija nalog s področja socialno materialnih zadev: 

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

2021" za božično obdaritev otrok iz socialno šibkejših družin vključenih 16 otrok iz našega vrtca.  

 

4. Realizacija drugih del in nalog: 

- Komisija za sprejem otrok novincev vrtec:  Komisija za sprejem otrok novincev vrtec se je sestala 

dvakrat: sprejem otrok novincev ob odprtju novih oddelkov (januar 2022) in sprejem otrok 

novincev za novo šolsko leto (april 2022).  Sodelovala sem pri naslednjih nalogah: pomoč pri 

vpisnem postopku, pregled vlog in točkovnikov, oblikovanje zapisnika, pomoč pri pripravi obvesti 

za starše). 

- Priprava potrdil o obiskovanju vrtca, vključno s podatki o otrokovi mesečni prisotnosti: na zahtevo 

staršev sem pripravila 45 potrdil. 

- Priprava vprašalnika o motečem vedenju otrok v vrtcih, obdelava in analiza (za MO Celje). 

- Sodelovanje v programskem odboru pri organizaciji strokovnega posveta Skupnosti vrtcev 

Slovenije »Svetovalno delo v podporo delovanja vrtca« (29. 11. 2021). 

- Predstavitev prispevka »Pomoč otroku z motečim vedenjem – vidik svetovalnega dela« (strokovni 

posvet Skupnosti vrtcev Slovenije »Svetovalno delo v podporo delovanja vrtca« (29. 11. 2021). 

 

5. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 

- Izobraževanje za stalne in začasne spremljevalce otrok s posebnimi potrebami v vrtcih (ISC Šolska 

svetovalnica, 8. in 9. 10. 2021). 

- Strokovni posvet » Starševska skrb ob razhodu partnerjev – soustvarjanje ustreznih oblik podpore 

(Inštitut VIR, 14. 10. 2021). 

- Strokovni posvet »Svetovalno delo v podporo delovanja vrtca« (SVS, 29. 11. 2021). 

- Spletno predavanje: Zdravi možgani, zdravi otroci (mag. Jani Prgič, 15. 2. 2022). 

- Izmenjava strokovne prakse za področje svetovalnega dela v okviru regijskega aktiva.  

- Udeležba na vzgojiteljskih zborih in strokovnih aktivih (Vrtec Tončke Čečeve). 

- Varstvo pri delu in požarna varnost (Vrtec Tončke Čečeve, 3. 5. 2022). 

- Strokovno srečanje za pedagoške delavce celjskih vrtcev, OŠ in SŠ: (Trajnostne strategije za 

kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v MOC, 30. 8. 2022). 

 

  

Alenka Štadler, univ. dipl. soc. del. 
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Priloga 2 
 
 
LETNO POROČILO ORGANIZATORKE ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA ZA ŠOLSKO LETO 
2021/2022 
 
 

 
PREDNOSTNI CILJI IN NALOGE 

 

 
REALIZACIJA 

Skrb za strokovno izobraževanje zaposlenih in 
ukrepanj v primeru pojava nenadnih stanj 
(bolezni/poškodbe): 

 priprava navodil in načrtov v primeru 
pojava določenih bolezenskih stanj, 

 izvedba izobraževanja o ukrepanju v 
primeru pojava anafilaktične reakcije, 
vročinskega krča, ter poškodb.  

 spodbujanje zaposlenih k varnemu 
ravnanju in pomenu dosledne uporabe 
zaščitnih sredstev za preprečevanje 
prenosa nalezljivih bolezni, 

 seznanjanje zaposlenih o problematiki 
korona virusa. 

 V šolskem letu 2021/2022 sem  pripravila 
nova obvestila za starše in zaposlene za 
najpogostejše nalezljivih bolezni, s katerimi 
smo starše preko oglasnih desk seznanjali s 
pojavom določene bolezni v skupini ter 
kratkimi navodili ravnanja v primeru pojava 
bolezni.  

 V mesecu novembru 2021 je bilo izvedeno 
interno izobraževanje vseh zaposlenih 
strokovnih delavk v primeru pojava 
anafilaktične reakcije pri otrocih ter 
ravnanje v primeru pojava vročinskega krča 
pri otrocih.   

 Za zaposlene se redno pripravljala obvestila 
o aktualnih razmerah in ukrepih v VIZ, v 
skladu z navodili NIJZ-a. 

Zagotavljanje varnega in zdravega okolja za 
otroke in zaposlene, higiene prostorov, higiene 
igrač ter drugega materiala za delo: 

 omogočiti otrokom redno gibanje na 
prostem, 

 zagotoviti varne in urejene igrane 
površine na prostem, 

 omogočiti sprehode neposredno v 
naravo-gozd, z gibalnimi nalogami, 

 vzdrževanje higiene v sanitarijah in na 
vseh površinah, kjer se izvaja vzgojno 
izobraževalno delo, 

 preverjanje izvajanje predpisanih 
postopkov čiščenja igrač in površin v 
igralnicah, 

 preverjanje vodenja dnevne evidence o 
izvajanju čistoče v oddelku. 

 Z dnevnimi in obdobnimi pregledi igrišč ter 
potrebnimi vzdrževalnimi deli, zagotavljamo 
varnost otroških igrišč. Izvedena je bila 
sanacija igrišča na Hudinji (nasutje zemljine 
na mestih, kjer se je zemljina posedla) ter 
barvanje vseh lesenih delov igral. Tudi v 
enoti Center je bila izvedena menjava 
zemljine, vendar igrišče trenutno še ni v 
uporabi. 

 Strokovne delavke so v veliki meri izkoristile 
možnost krajših izletov/pohodov v bližnjo 
okolico. Izvedeni so bili tudi zaključni izleti s 
pohodom na Svetino oz.  sprehod ob jezeru 
Vrbje. 

 Pripravila sem pisna navodila čiščenja igrač 
in površin v igralnicah  z upoštevanjem 
priporočil za preprečevanja širjenja 
koronavirusa.  

 Preverjala sem evidence  o izvajanju 
čiščenja v oddelku ter preverjala čistočo.  

 

Spodbujanje zaposlenih o skrbi za lastno 
zdravje:  

 iskanje izvedljivih možnosti, ki bi 
spodbujale zaposlene k aktivnosti 
(delno financiranje določenih aktivnosti 
s strani VIZ-a, strokovnimi članki,…). 

 V okviru promocije zdravja na delovnem 
mestu smo izvedli anketo  med zaposlenimi 
o interesih in potrebah na področju 
ohranjanja in krepitve zdravja na trenutnem 
delovnem mestu. Pridobljeni podatki vseh 
sodelujočih bodo obravnavani združeno in 
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bodo v pomoč pri načrtovanju ukrepov za 
ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih v 
zavodu v šolskem letu 2022/23.  

 V oktobru 2022  planiramo izvedba 
dogodka za vse zaposlene na temo 
promocije zdravja na delovnem mestu 
(gibalne igre, igre orientacije, pohod,…). 

Usmerjanje k »zelenim« naročilom in ravnanju  

 ekološka čistila, ekološki papir, 
ekološko milo, ekološke plenice, kjer se 
poleg najnižjih cen in kvalitete 
upošteva tudi okoljske dejavnike, 

 ekološko osveščanje pri odlaganju in 
razvrščanju odpadkov,  

 ozaveščanje o zmanjševanju uporabe 
plastičnih produktov in izdelkov. 

 V vrtcu uporabljamo ekološka in okolju 
prijazna čistila, kot smo jih že v preteklem 
letu, saj nismo v fazi javnega razpisa.  

 Uporaba plastičnih produktov v tem letu ni 
bila zmanjšana, saj smo zaradi ukrepov 
zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, 
še vedno porabljali več rokavic, vrečk in tudi 
ostalih izdelkov za enkratno uporabo 
(brisačke za brisanje, maske). 

Vzpostavitev evidenc spremljanja odsotnosti 
otrok  ter zaposlenih zaradi bolezni in poškodb. 

 V januarju 2022 smo vzpostavili evidenco 
pojavljanja covida med zaposlenimi in 
otroki, od 1.1. do 31.8.2022 smo zabeležili 
57 primerov med zaposlenimi, ki so bili v 
času kužnosti na delovnem mestu, ter 26 
primerov okužb med otroki, ki so bili v času 
kužnosti v vrtcu.  

 V letu 2022 smo pričeli beležiti primere 
ostalih nalezljivih bolezni v primeru, da 
starši sporočijo razlog otrokove odsotnosti 
in nato strokovna delavka sporoči 
informacijo OZHR. V letu smo zabeležili več 
primerov naslednjih nalezljivih bolezni:  
- Vodene koze 
- Vnetje očesne veznice 
- Škrlatinka 
- Streptokokna angina 
- Gripa 
- Covid -19 
- Veliko črevesnih nalezljivih bolezni 
- Bolezen rok, nog in ust 
- Različna vročinska stanja s prehladnii 

znaki.  
 
V primeru pojava redke nalezljive bolezni ali 
drugega stanja, strokovne delavke obvestijo OZHR, 
ki pripravi ustrezno obvestilo za starše.  

 Izvedla sem analizo poškodb v vrtcu od leta 
2016 do 2021.  Analizo in ugotovitve sem 
posredovala ravnateljici. 

 

Priprava predlogov izboljšav na področju 
zdravstveno higienskega režima v enotah vrtca.  

 Nakupili smo merilce kakovosti zraka, ki ga 
ima vsaka igralnica, s tem spremljamo 
kakovost zraka v igralnici. Merilci zvočno 
opozarjajo v primeru, da se raven določenih 
parametrov, ki jih merijo, dvignejo nad 
opozorilno raven.  
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 Uvedli smo beleženje pojava nalezljivih 
bolezni pri otrocih, na ta način hitro 
obveščamo starše o pojavu določenega 
stanja in s tem starše nagovarjamo k večji 
pozornosti na pojav simptomov pri otroku. 
Na ta način skušamo zmanjšati prenos 
bolezni znotraj skupin.  

 

Pripravljanje vsebin iz področja dela OZHR  za 
spletno stran vrtca pod rubriko Skrb za zdravje 
otrok v vrtcu.  

 Pripravila sem vsebine za spletno stran, kjer 
smo jih objavili; zaščita pred klopi, gliste, 
vključitev otroka v vrtec po preboleli 
nalezljivi bolezni in nujna stanja.  

 
OSNOVNE NALOGE 

 

 

Vodenje evidenc ter izvajanje ukrepov za 
preprečevanje razmnoževanja legionele v HVO: 

 kontrola temperature na označenih 
pipah v HVO, 

 4x letno izvedba toplotnega šoka na 
vseh enotah, 

 kontrola izvedba ostalih aktivnosti, 
določenih v načrtu za preprečevanje 
razmnoževanja legionele (tedensko 
spiranje pip, redna menjava mrežic,…). 

 Redno 1x mesečno sem merila 
temperaturo mrzle in tople vode na 
označenih pipah HVO. Vsake tri mesece 
izvajamo toplotni šok po vseh enotah.  

 Na enoti Ljubečna smo imeli pri vzorčenju 
pitne vode prisotne legionele. Izvedli smo 
ukrepe, ki jih imamo določene v Načrtu za 
preprečevanje razmnoževanja legionel.  

 
 

Skrb za preprečevanje in obvladovanje 
nastanka otroških nalezljivih bolezni: 

 priprava potrebnih obvestil za starše in 
zaposlene, 

 skrb za strokovno izobraževanje 
zaposlenih, 

 v primeru izbruha določene nalezljive 
bolezni, sodelovanje z zunanjimi 
pristojnimi institucijami (NIJZ, NLZOH, 
…), 

 kontrola nad izvajanjem zahtevanih 
preventivnih ukrepov, 

 preverjanje in zagotavljanje 
zadostnega ter ustreznega zaščitnega 
materiala. 

 Izvajanji so bili vsi planirani ukrepi in ukrepi 
po priporočilih zdravstvenih institucij za 
zmanjšanje prenašanja vseh nalezljivih 
bolezni med otroki in zaposlenimi.  

 Zaposleni imajo ves čas na voljo vsa 
zaščitna sredstva (maske in razkužila).  

 Starše redno obveščamo preko oglasne 
deske o pojavu nalezljivih bolezni v 
skupinah.  

Spremljanje dela hišnika:  

 vzdrževanje strojev in pripomočkov za 
delo, 

 skrb za urejenost igrišč (košnja trave, 
obrezovanje žive meje, popravila igral v 
okviru zmožnosti, nameščanje ponjav 
za zaščito zemljine, prekopavanje 
mivke,…), 

 nadzor nad izvedbo predanih 
zadolžitev.  

 Dnevno sem imela kontakt s hišnikoma, po 
dogovoru z gospo ravnateljico sem jima 
predajala potrebna navodila za delo, 
preverjala izvrševanje predanih nalog. 

 Februarja 2022 smo izvedli delovni sestanek 
s hišnikoma, kjer smo sprejeli določene 
sklepe glede opravljanja del po enotah.  

Spremljanje dela perice:  

 vzdrževanje strojev in pripomočkov 

 poraba pralnih sredstev, 

 Dnevni nadzor in organizacijo dela perice 
vrši vodja enote. Sama sem ob obisku enote 
obiskala tudi perico. Redno beleži potrebno 
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 pretočnost perila,  

 urejenost delovnega okolja, 

 preverjanje vodenja potrebnih evidenc.  

dnevno evidenco o prejetem in oddanem 
perilu. Naročila in izvedli smo servis 
pralnega stoja. Težave s pretočnostjo perila 
smo sprotno in hitro reševali.    

Spremljanje dela čistilk:  

 vzdrževanje strojev in pripomočkov, 

 poraba čistilnih sredstev, 

 čistoča prostorov, 

 preverjanje vodenja potrebnih evidenc.  

 Organizacijo dela in vsakodnevni nadzor 
nad čisto izvajajo vodje enot. Sama sem 2-
3x mesečno obiskala vse enote ter  preverila 
stanje čistoče. O ugotovitvah sem se 
pogovorila s čistilkami in vodji enot. Po 
potrebi smo reševali ugotovljene 
nepravilnosti pri delu. V šolskem letu 
2021/22 je bila zaradi bolniških odsotnosti 
veliko kadrovske stiske med čistilkami, delo 
je bilo kljub temu redno opravljeno.  

 Delovni sestanek s čistilkami smo izvedli 
marca 2022.  

Zračenje in ogrevanje prostorov:  

 preverjanje rednega naravnega 
prezračevanja, 

 nadzor nad upoštevanjem navodil za 
zračenje prostorov v različnih letnih 
časih, 

 spremljanje rednega servisiranja 
klimatskih naprav. 

 Pripravila sem navodila za pravilno zračenje 
prostorov v zimskem in letnem času ter 
preverjala izvrševanje navodil.  

 Opravili smo redni servis klimatskih naprav 
ter klimatov na enoti Hudinja ter Ljubečna. 
Ne enoti Hudinja je prišlo do večje okvare 
na klimatu, odprava okvare je še v teku.  

Pregled urejenosti igrišč in vodenje 
dokumentacije: 

 redni pregledi igrišč in skrb za odpravo 
zaznanih nepravilnosti, 

 priprava dokumentacije za redni letni 
pregled igrišč, 

 pregled evidenc o dnevnih pregledih 
igrišč in arhiviranje.  

 Preverjala sem izpolnjevanje potrebnih 
evidenc za dnevni pregled igrišč pri 
zadolženih strokovnih delavkah. 

 Vsake 3 mesece sem opravila periodične 
preglede igrišč, o vseh ugotovitvah sem 
vodila predpisane evidence.  

 Pripravila sem vse zapisnike pregledov 
(periodični in letni pregled igrišča).  

 Skrbela sem za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti na igriščih, ki jih je bilo 
mogoče odpraviti. Izjema je igrišče v enoti 
Gaberje pri vili, kjer so vsa igrala 
poškodovana in nekatera tudi neprimerna 
za uporabo, deli poškodovanih igral so 
zaščiteni na način, ki onemogoča uporabo 
otrokom. Zaradi planirane zamenjave 
zemljine na enoti, se večja vzdrževalna dela 
na igralih niso opravila.  

Zobozdravstvena preventiva:  

 v primeru izvedbe, pomoč pri 
organizaciji izvedbe in sodelovanje s 
koordinatorko zobne preventive iz ZD 
Celje.  

 Zobozdravstveno preventivo smo izvedli z 
obiskom medicinskih sester v oddelkih  
otrok starih  4-6 let. Otroci si zaradi ukrepov 
preprečevanja širjenja koronavirusa, zob v 
vrtcu niso umivali.   

 

Preverjanje opremljenosti omaric za prvo 
pomoč in sprotno dopolnjevanje. 

 Opravila sem pregled vseh omaric s prvo 
pomočjo,  jih opremila  s potrebnimi podatki 
in dopolnila z manjkajočimi sredstvi. Na 
vsaki enoti je ena zadolžena, da javlja 
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potrebe ga. Darinki Belak, ki nabavlja 
material. 

Priprava dokumentacije in prisotnost pri 
inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem področja 
dela OZHR. 

 V šolskem letu 2021/22 so nas 3 x obiskali 
inšpektorji, ki so preverjali upoštevanje 
covid ukrepov. Ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti.  

 Obiskala nas je zdravstvena inšpekcijskem 
in pregledala vsa igrišča po enotah.  Ni bilo 
nobenih večjih pomanjkljivosti. 

 Obiskal nas je tudi požarni inšpektor, 
pregledal je dokumentacijo in prostore na 
vseh enotah. Pri pregledu ni bilo 
ugotovljeno nobenih pomanjkljivosti.  

Označevanje notranjih in zunanjih prostorov v 
skladu s predpisi.  

 Prostori so ustrezno označeni. Tekom leta se 
je dodatno označevanje in obveščanje 
obiskovalcev ter zaposlenih nanašalo 
predvsem na zahteve iz ukrepov za 
preprečevanja širjenja koronavirusa. 
Dodatno smo namestili še manjkajoče 
oznake na evakuacijskih poteh.  

Spremljanje in naročanje z zakonom 
predpisanih periodičnih pregledov  po dogovoru 
z ravnateljico.  

 Pripravila sem evidenco in plan potrebnih 
servisov/pregledov/meritev. Izvedli smo  vse 
potrebne preglede in servise, glede na 
veljavnost in navodila.  

Skrb za uresničevanje plana, izdelava končnega 
letnega poročila o realizaciji načrta za tekoče 
šolsko leto. 

 Izvedeno. 

Upoštevanje veljavnih zakonskih predpisov, 
navodil in priporočil strokovnih institucij ter 
priprava internih navodil in načrtov, dogovorov 
ter sklepov. 

 Tekom leta sem ob vsakih spremembah 
navodil in priporočil predvsem iz področja 
preprečevanje širjenja koronavirusa, 
pripravljala in posodabljana interni načrt in 
protokol testiranja, ter pisno o spremembah 
obveščala zaposlene.  Pripravljala sem tudi 
obvestila za starše.  

 V času od oktobra 2021 do 19.1. 2022 sem 
pripravljala tudi vsa potrebna obvestila in 
evidence v primeru pojava bolezni Covid-19, 
obveščala starše  in zaposlene o karanteni 
vseh, ki so bili v stiku z okuženo osebo. Od 
19.1.2022 pisno obveščamo starše in 
zaposlene o pojavu okužbe v skupini.  

Spremljanje in nadzor nad izpolnjevanjem 
zdravstveno – higienskih zahtev in navodil v 
vrtcu. 

 Sodelovala sem s strokovnimi delavci in 
nudila vso strokovno pomoč na področju 
zdravstveno higienskega režima.  

 Skrbela sem za vso potrebno 
dokumentacijo, ki jo imamo na področju 
ZHR. Pripravljala in pridobivala sem 
ponudbe za nakup sredstev in opreme iz 
področja dela.  

Drugo: 
Od 14.2. do 1.7.2022 sem zaradi daljše bolniške odsotnosti organizatorke prehrane, prevzela tudi 
področje prehrane. V tem času sem posodobila osnovni HACCP načrt za centralno kuhinjo ter vse 
razdelilne kuhinje. Pripravila sem nove evidence in vzpostavila novo beleženje na vseh enotah. V 
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prehrano otrok smo vključili nekaj novih jedi, omejila sem porabo moke predvsem pri pripravi juh in 
prednost dajala uporabi sveže zelenjave. V jedilnik sem vključila tudi več sadja in zelenjave, ki je 
lokalno oz. ekološko pridelana, pridobila sem nekaj novih ponudnikov, s katerimi smo sklenili okvirne 
sporazume. Sodelovala sem s starši otrok, ki imajo medicinsko indicirano dieto in sprejemala vse 
predloge in želje za izboljšave. Pri otrocih sem spremljala odzivanje na novo ponujene jedi in 
spodbujala zaposlene, da otrokom na prav način ponudijo jedi, ki jih ne marajo. Za kuhinjo smo to 
šolsko leto kupili dodatni delovni stroj – ŽIRAFO in drobni inventar.  Opravljala sem vsa ostala dela iz 
opisa del in nalog za organizatorja prehrane.  
 
V šolskem letu 2021/22 sem posodobila in oblikovala vse evidence in obrazce, ki jih je potrebno 
izpolnjevati na področju zdravstveno higienskega režima ter HACCP načrta.  
 

 
 
Pripravila: Polona Paulič, OZHR 
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Priloga 3 
 

POROČILO O REALIZACIJI INDIVIDUALNEGA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 
SPECIALNE PEDAGOGINJE 

 

V šolskem letu 2021/2022 sem pri delu sledila ciljem in smernicam, ki sem si jih zastavila v letnem 

delovnem načrtu septembra 2021. Prav tako kot prejšnje, so tudi na letošnje šolsko leto v veliki meri 

vplivali ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19. 

 

ŠTEVILO OBRAVNAVANIH OTROK IN REALIZACIJA IZVEDENIH UR DSP V ŠOL. LETU 2021/22 

Tekom šolskega leta 2021/2022 sem dodatno pomoč izvajala za 19 otrok. Delo sem opravljala na treh 

lokacijah: enota Hudinja, enota Gaberje in enota Ljubečna. 
 

Enota Število otrok Ure DSP 

Enota Hudinja 12 17 

Enota Gaberje 2 2 

Enota Ljubečna 5 6 

SKUPNO 19 25 

 

Realizacija obravnav DSP izražena v odstotkih: 

 v skladu s pričakovanji (90-100%):  7 otrok; 

 nad pričakovanji (realiziranih več ur, kot predvideno): 8 otrok; 

 nižja realizacija ur DSP od pričakovane (80% - 90%): 2 otroka  

 zelo nizka realizacija (50% in 65%): 2 otroka*. 

*Daljša odsotnost otrok zaradi bolnišničnega zdravljenja. 

 

Poleg individualnih obravnav sem letos izvajala tudi skupinske obravnave. Izvedla sem hospitacije v 

oddelku in ob potrebi nudila pomoč v skupini. Tekom leta se je izvajala svetovalna storitev, ki je zajemala 

sodelovanje s svetovalno delavko vrtca, sodelovanje z drugo izvajalsko dodatne strokovne pomoči, delo s 

starši, sodelovanje s strokovnimi delavci v vrtcu, delo z vrstniki otroka ter delo z zunanjimi institucijami. 

Pri delu sem se povezovala tudi z aktivom vzgojiteljic za dodatno strokovno pomoč.  

 

REALIZACIJA TEMELJNIH CILJEV LDN 

 

IZVAJANJE UR DODATNE STROKOVNE POMOČI 
 

Temelj dela dodatne strokovne pomoči je bilo uresničevanje zastavljenih ciljev individualiziranega 

programa za vsakega otroka posebej. Namen dela je bil, da se z dodatnimi dejavnostmi spodbudi otrokov 

razvoj ter uri pridobljena znanja, da se v čim večji meri prepreči trenutne in morebitne kasnejše 

primanjkljaje. Na individualnih urah je bila poglavitna metoda igra in učenje preko igre. Otroci so k uram 

dodatne strokovne pomoči radi prihajali.  
 

PRIPRAVA, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV 

Za otroke sem na začetku šolskega leta oblikovala IP. Srečanja strokovnih skupin so bila sklicana za 

nekatere otroke, pri drugih so možnost tovrstnih srečanj onemogočali ukrepi za zajezitev COVID-19. V 

februarju in marcu sem za otroke, ki so šoloobvezni pripravila poročilo z evalvacijo napredka. Evalvacija 

dela je potekala tudi sprotno na podlagi redne izmenjave opažanj z vzgojiteljicami, svetovalno službo in 
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starši. Ob koncu šolskega leta (meseca julija) sem za vse otroke pripravila končno evalvacijo dodatne 

strokovne pomoči ter zapisala realizirano število ur. 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

Sodelovanje s starši je bilo, kot tudi v preteklih letih, zelo raznoliko. Nekateri starši so izražali večjo željo 

do sodelovanja, iskali so dodatne ideje, predloge in nasvete za delo z otrokom in tudi doma otroka bolj 

spodbujali k ponovitvi predlaganih dejavnosti, vaj in nalog. Spet drugi so manj izražali željo po tovrstnem 

sodelovanju. Sodelovanje je s starši potekalo ob sestankih strokovne skupine, po telefonu in elektronski 

pošti. V letošnjem šolskem letu sem za nekatere starše organizirala tudi individualne govorilne ure. 

 

SODELOVANJE S SVETOVALNO SLUŽBO IN ZUNANJIMI IZVAJALCI DSP 

Tako s svetovalno službo, kot tudi z drugimi zunanjimi izvajalci je potekalo redno sodelovanje. Delo je 

zajemalo izmenjavo in dopolnjevanje znanja o izobraževanju in vzgoji otrok s posebnimi potrebami, 

obveščanju o zakonodaji, raznih spremembah pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami itd.   

 

V letošnjem šolskem letu so bila izpeljana tri srečanja aktiva izvajalk dodatne strokovne pomoči v iz vrtcev 

MOC ter en delovni sestanek na katerem smo izvajalke DSP oblikovale zloženko o pomenu, nalogah in 

oblikah dodatne pomoči v vrtcu.  

 

IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 

Dodatno strokovno znanje sem izpopolnjevala preko branja in študija literature. Udeležila sem se 

naslednjih izobraževanj, predavanj, delavnic na daljavo:   

 Krepitev čustvene in socialne inteligence otrok in mladostnikov (21. in 22. 10. 2021). 

 predavanje Zdravi možgani, zdravi otroci (15.2.2022). 

 delavnica: Čuječnost skozi zvok in zgodbo (23.3 in 30.3. 2022). 

 predavanje Tjaše I. Lešnik: Pregled veščin pri malčku, ki so pomembne za njegov nadaljnji razvoj 

(zoom), dne 5. 4. 2022 od 18. do 20. ure. 

 predavanje ZVEZE DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE z naslovom Polžek med nami (delo 

z otroki s polževim vsadkom), dne 11.5.2022 v trajanju 1,5 ure. 

 izobraževanje: Kako napisati članek? dne 21. 5. 2022. 

 posvet izvajalcev dodatne strokovne pomoči dne 17. 5. 2022 od 17. do 19. ure. 

 

SMERNICE ZA PRIHODNJE DELO V ŠOLSKEM LETU 2022/23:  

o Posodobitev nekaterih sprotnih potrošnih sredstev za DSP.  

o Priprava predloga za zagotovitev določenih didaktičnih materialov in sredstev, ki so pri 

individualnem delu zelo dobrodošla.  

o Kontinuirano sodelovanje, izmenjava mnenj in izkušenj v aktivu izvajalk DSP MOC.  

o Oblikovanje gradiv za spletno stran vrtca (ozaveščanje o zgodnji obravnavi in posebnih potrebah, 

ideje in napotki za delo).  

o Sodelovanje s starši: predstavitev načina dela, priprava zloženke, priročnika, idej za delo z 

otrokom. 

o Načrtovanje podpore za strokovne delavce vrtca (prikaz materiala za delo – v obliki zbirke in v 

fizični obliki, prikaz vsebin iz izobraževanj za praktično uporabo pri delu).   

o Udeležba na izobraževanjih in izpopolnjevanjih. 

 

          Pripravila: 

            Laura Bogdan, mag. prof. spec. in reh. ped. 


