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POSLANSTVO VRTCA 

Z ustvarjanjem spodbudnega okolja  

za zagotavljanje otrokovega psihofizičnega razvoja v njegovem lastnem ritmu, 

s posluhom za zadovoljevanje otrokovih potreb, 

z usklajevanjem z življenjskimi stili staršev 

ter s strokovnim ravnanjem vseh zaposlenih, 

v Vrtcu Nova Gorica z organizacijo življenja in ponudbo programov  

ustvarjamo zadovoljne uporabnike in izvajalce naših storitev. 

 

 

 

 

VIZIJA ZAPOSLENIH  

v pomoč bomo staršem pri skrbi za varstvo in vzgojo otrok 

delali bomo v dobro otrok 

pri svojem delu bomo  čim bolj uspešni 

otrokom bomo omogočali maksimalen razvoj na telesnem, čustvenem, 

socialnem in intelektualnem področju 

skupaj bomo iskali kulturen dialog pri razreševanju težav in nesoglasij 

se bomo poskušali čim bolj približati željam in potrebam staršev in otrok 

 

 

 

 

 

Vsak vključen otrok in vsak odrasel je delček živega mozaika našega vrtca! 
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1. OPREDELITEV POMENA IN NAMENA DOKUMENTA 

1.1  Splošni del 

Letni delovni načrt (v nadaljevanju: LDN) je osrednji dokument, s katerim javni zavod 

Vrtec Nova Gorica zagotavlja načrtno, organizirano in sistematično uresničevanje temeljnih 

ciljev predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v koncepciji javnih vrtcev v Sloveniji. 

Z LDN se za tekoče šolsko leto določi organizacija in poslovni čas vrtca, programe vrtca, 

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

sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami, mentorstvo 

pripravnikom, aktivnosti za vključevanje vrtca v okolje, sodelovanje s šolami, ki izobražujejo 

delavce za potrebe vzgoje predšolskih otrok, program strokovnega izpopolnjevanja delavcev 

vrtca, program dela strokovnih organov vrtca ter kadrovske, materialne in druge pogoje, 

potrebne za uresničitev vzgojnega procesa. 

Predlog letnega delovnega načrta vrtca mora biti pred sprejetjem v vseh delih, ki imajo 

finančne učinke na proračun Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: ustanovitelj), 

predvsem pa glede vrste in števila oddelkov, števila otrok v oddelku, števila strokovnih 

delavcev ter poslovnega časa, usklajen s pristojno službo občine ustanoviteljice. 

LDN obravnavajo in podajo mnenje strokovne delavke na vzgojiteljskem zboru, člani 

Sveta staršev na svoji seji, obravnavajo in sprejmejo ga člani Sveta zavoda Vrtec Nova 

Gorica.  

Spremljanje in realizacija LDN 

Realizacijo LDN spremljajo nosilci zadolžitev sprotno oz. v vnaprej določenih časovnih 

terminih.  

Za spremljanje in uresničevanje LDN je odgovorna ravnateljica. O izvajanju LDN poroča 

na sejah Sveta zavoda, sejah Sveta staršev, sejah kolegija, vzgojiteljskih zborih, strokovnih 

aktivih in ustanovitelju. 

1.2  Temeljna izhodišča 

Izhodišča za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela so naslednja:  

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZoFVI) 

Zakon o vrtcih in ostali normativni akti s področja predšolske vzgoje 

Zakon o vrtcih 

Kurikulum za vrtce 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica 

Potrebe in programi družbenega okolja  

LDN strokovnih delavcev  

Materialni in kadrovski pogoji in možnosti 

Evalvacija LDN preteklega leta 

 

2. CILJI IN NALOGE VRTCA 

Poleg ciljev in nalog, ki jih določajo Zakon o vrtcih, Kurikulum za vrtce in drugi 

dokumenti, se bomo v letošnjem letu osredotočili na: 

 Povezovanju področja gibanja s kurikularnimi področji: jezik, matematika, družba, 

narava, umetnost. 

 Nadaljevanju vzpostavljanja sodelovalnih odnosov na vseh nivojih vrtca, zavedanju 

strokovnih kompetenc in profesionalizaciji poklica. 

 Ohranjanju vrednot v povezavi z medosebnimi odnosi. 
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 Ohranjali bomo ustvarjeno »učečo se organizacijo« in nadaljevali z izdelavo 

Razvojnega načrta Vrtca. 

 Z ustvarjalnostjo, inovativnostjo in odgovornim ravnanjem posameznika zagotavljati 

kvaliteto vzgojno-izobraževalnega dela. 

 Ohranjanju zadovoljnih uporabnikov in izvajalcev naših storitev. 

2.1  Izvajanje Kurikula za vrtce
1
 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, namenjen vzgojiteljem, pomočnikom 

vzgojiteljev, ravnatelju in pomočniku ravnatelja, svetovalnim delavcem in ostalim strokovnim 

delavcem vrtca. 

Vsem otrokom je potrebno zagotoviti možnosti za optimalni razvoj ob upoštevanju 

značilnosti starostnega obdobja, individualnih razlik, ki so povezane z različno hitrostjo 

razvoja in značilnostmi otrokovega družinskega okolja. 

Kurikulum v vrtcu vključuje vse dejavnosti, interakcije in izkušnje, iz katerih se otrok 

uči. Zajema celoto nege, vzgoje in dejavnikov okolja. 

2.1.1. Cilji kurikula za vrtce 

Bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke, pestrejša 

in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, 

uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne 

onemogoča poglobljenosti na določenih področjih, večje omogočanje individualnosti, 

drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino, oblikovanje pogojev za večje izražanje in 

ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 

svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo), upoštevanje in 

spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok, dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki 

ter med otroki in odraslimi v vrtcu, rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu, 

rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu, večja avtonomnost in 

strokovna odgovornost vrtca in njihovih strokovnih delavcev, povečanje vloge evalvacije 

(kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, sodelovanje s starši, s 

poudarkom  na skritem kurikulu. 

2.1.2. Naloge 

Za izvajanje Kurikula so v vrtcu zadolženi strokovni aktivi (vzgojitelj in pomočnik 

vzgojitelja), vodje aktivov, pomočnici ravnateljice in ravnateljica ter svetovalna služba. 

Njihove naloge zajemajo vključevanje strokovnih in drugih delavcev v vsa področja 

dejavnosti ter posredovanje informacij o vsebini dela timov na vzgojiteljskih zborih. 

2.2. Vrtec Nova Gorica kot »učeča se organizacija« 

Učeča se organizacija
2
 je organizacija, v kateri poteka proces nenehnega učenja, ki 

zajema vse dele organizacije, pri čemer jo odlikujejo naslednje značilnosti: sistemsko učenje, 

osebno mojstrstvo posameznika, ki se odraža v nenehnem pridobivanju novih znanj, 

sposobnost spreminjanja mentalnih modelov posameznikov, sposobnost ustvariti skupno 

vizijo in sposobnost učenja v timu. 

Spoznavanje zaposlenih, njihovega pogleda na lasten poklicni razvoj ter zadovoljstvo 

zaposlenih, ravnateljica izvaja s priložnostnimi pogovori, z razgovori po hospitacijah, z 

letnimi pogovori, z namenom slediti željam in potrebam zaposlenih in usmerjanju njihovega 

profesionalnega razvoja. 

                                                 
1
 Bahovec, Eva D. in drugi. 1999. Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

2
 Tavčar, Mitja I. Na poti k učeči se organizaciji: študijsko gradivo. Koper: Fakulteta za management 

Koper. 
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Ravnateljica zagovarja načelo odprte komunikacije med sodelavci, izmenjavi informacij 

in dejstev ''iz prve roke'', brez dodanih šumov v komunikaciji, hitri povratni informaciji, 

pravočasnemu odzivanju in obvladovanje nesporazumov, pozornost sindromu izgorevanja, 

ponujanju izzivov in priložnosti sodelavcem, da se izkažejo oz. realizirajo svoja pričakovanja, 

močna področja ipd. 

Priložnostne hospitacije v oddelkih bodo namenjene vpogledu v neposredno VI delo in 

senzibilizaciji strokovnih delavk pri organizaciji prostora in časa različnih rutinskih 

dejavnosti. 

Ciljne, napovedane hospitacije pa bodo namenjene spremljanju integracije gibanja z 

ostalimi dejavnosti v vrtcu. 

Izobraževanje kolektiva bo potekalo po priloženem načrtu.  

Nadaljevali bomo s poročanjem strokovnih delavcev na timih oz. vzgojiteljskih zborih po 

udeležbi na individualnih seminarjih.  

2.3. Povezovanje vrtca z ožjim in širšim okoljem 

Povezovanje s PeF v Ljubljani, MSS ter ZRSS za šolstvo pri izvajanju projektov. 

Sodelovanje na lokalni ravni. 

Projektno sodelovanje z vrtci. 

2.4. Vzgoja za zdravje in varnost 

Naša temeljna naloga oziroma cilj vzgoje je zagotoviti razmere za varno in zdravo 

otroštvo in za skladen razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.  

2.4.1. Prehrana 

Pravilna prehrana je sestavni del zdravega načina življenja, ki je pogoj za ohranjanje in 

krepitev  zdravja. Naloga vsakodnevne prehrane je, da nudi telesu vse snovi, ki jih potrebuje 

za svoje nemoteno delovanje, za nadomeščanje izgubljene energije ter za vzdrževanje dobre 

odpornosti. To pa lahko dosežemo le z raznoliko, pestro, premišljeno izbrano, primerno 

pripravljeno, svežo, čim manj predelano hrano – polnovredno hrano. Prehrana, ki je glede 

snovi, ki jih vsebuje, kot glede količine uravnotežena s potrebami predšolskega otroka, 

pozitivno vpliva na njegov celostni razvoj in mu omogoča dobro počutje, vitalnost, razvoj 

fizičnih in psihičnih sposobnosti. 

Če je otrok v prvem letu starosti prešel na mešano prehrano in sprejel v svoj jedilnik vse 

osnovne vrste živil: žitarice, sadje in zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, meso, mesne izdelke 

in ribe, potem v drugem in tretjem letu poteka predvsem privajanje vse bolj raznolikemu 

jedilniku, ki postopoma, tja do tretjega leta starosti, postaja vedno bolj podoben običajnemu 

družinskemu.  

Jedilnik sestavljata organizatorka prehrane in vodja kuhinje za obdobje štirinajstih dni. 

Pri tem upoštevata smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki 

jih je leta 2005 izdalo Ministrstvo za zdravje. Jedilnike načrtujemo s pomočjo računalniškega 

programa. Le-ta nam omogoča natančen vpogled v energijsko in hranilno sestavo 

posameznega recepta, obroka in celodnevnega jedilnika ter primerjavo med njimi.  

Pripravljamo tri dnevne obroke: zajtrk, kosilo, popoldansko malico ter v popoldanskem 

oddelku večerje. V jasličnih oddelkih ponujamo še dopoldansko sadno malico.  

Za otroke s prehransko preobčutljivostjo ali drugimi presnovnimi boleznimi 

pripravljamo dietno hrano na podlagi zdravniškega potrdila.  

V dnevne obroke vnašamo eko živila. 

V tem šolskem letu bo z vodjo prehrane in vodjo kuhinje delovala tudi skupina za 

prehrano, ki se bo mesečno sestajala.  

2.4.2. Telesna aktivnost 

S telesno aktivnostjo si otroci pridobivajo zaupanje v lastno telo in gibalne sposobnosti. 
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Otroci spoznavajo vlogo narave in čistega, naravnega okolja v povezavi z gibanjem v 

naravi. 

Otroci naj preživijo čim več časa na prostem v vseh letnih časih. Predvsem je zelo 

pomembno osveščanje staršev glede načrtovanih gibalnih aktivnosti na prostem v različnih 

vremenskih razmerah, ki prispevajo k utrjevanju zdravja otrok. 

2.4.3. Skrb za zdrave zobe 

V okviru Zdravstvenega doma Nova Gorica sodelujemo s službo za  preventivo zob. 

Ščetkanje in čiščenje zob bo vsakodnevno potekalo v starejših skupinah. 

2.4.4. Skrb za varnost otrok 

Da bi v našem zavodu zagotovili čim višjo stopnjo varnosti pri vseh vzgojno 

izobraževalnih dejavnosti, ki jih vrtec organizira v zgradbi in izven (na igriščih, izletih, 

kulturnih prireditvah, delovnih akcijah, praznovanjih, delavnicah…) smo dolžni spoštovati in 

ukrepati v skladu s: 

Pravilnikom o varnosti v Vrtcu Nova Gorica, 

Pravilnikom o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu, 

Načrtom vrtca za zagotavljanje uresničevanja določil Pravilnika o organizaciji, materialu 

in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu, 

Načrtom za zagotavljanje kontinuiranega poteka dela v vrtcu v času pandemije, 

Delovna navodila: 

Ravnanje z odvrženimi injekcijskimi iglami, 

Prinašanje hrane v vrtec, 

Organizacija piknika v vrtcu. 

Vsi pravilniki in navodila se nahajajo v enotah in na upravi vrtca. 

2.4.5. Počitek otrok 

Počitek je del dnevnega ritma bivanja otrok v vrtcu. 

Otrokova potreba po počitku oz. spanju je biološko pogojena in ga uravnava »notranja 

ura« ali bioritem, ki ga ni mogoče poljubno spreminjati. 

Počitek in spanje v vrtcu nista obvezna. Organizacija počitka je odvisna od individualnih 

potreb otroka. Otroci  potrebujejo počitek po bolj utrudljivih dejavnostih; daljših sprehodih, 

izletih, športnih aktivnostih, obiskih različnih institucij… 

Počitek je usklajen glede s potrebami in željami otrok. Odvisen je od starosti otroka. 

Starejši kot je otrok, manj spanja oz. počitka potrebuje. V starejših in nekaterih starejših 

srednjih skupinah so otroci, ki počitka ne potrebujejo. Tukaj poteka počitek v obliki 

sprostitvenih vaj, igric, umirjene glasbe, poslušanja pravljic, zgodbic… 

Prehod iz dejavnosti od kosila k počitku je postopen. Poteka brez pretirane naglice, 

hitenja s pospravljanjem. Sledi priprava  ležalnikov. 

O organizaciji in poteku počitka in spanja se strokovni delavki oddelka  dogovorita s 

starši na roditeljskem sestanku. 

Nosilci nalog: vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, organizatorka ZHR (priprava 

prostora, ležalniki), ravnateljica (usklajevanje, svetovanje).  

2.4.6. Sodelovanje z ZD NG 

V primeru kroničnih obolenj (epilepsija, astma, sladkorna bolezen, vročinski krči) se 

skupaj s starši in pediatrom oblikuje tim in pripravi pisna navodila za ravnanje v primeru 

nujnih stanj ter  pisna navodila in privolitev staršev za dajane zdravil v vrtcu. 

Svetovanje v primeru otroških črevesnih, kapljičnih nalezljivih bolezni. 
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3. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

3.1. Predstavitev vrtca 

Vrtec Nova Gorica je bil ustanovljen kot javni zavod z odlokom Mestnega sveta Mestne 

občine Nova Gorica, dne 26.11.1996. 

Konstituiranje Zavoda, kot ga določa ZoFVI od 46. do 53. člena, je bilo opravljeno dne 

27.2.1997. Sočasno je potekalo tudi konstituiranje strokovnih organov: vzgojiteljskega zbora, 

strokovnih aktivov in sveta staršev (60. In 66. člen ZoFVI). 

V skladu s kadrovskimi in prostorskimi normativi ter verifikacijo posebne komisije 

Ministrstva za šolstvo in šport, ki je dne 15.5.1998 opravila pregled v Zavodu, je Vrtec Nova 

Gorica z odločbo Ministrstva za šolstvo in šport, št. 601-287/98 z dne 8.9.1998 vpisan v 

razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. 

S to verifikacijo in vpisom Vrtec Nova Gorica izpolnjuje vse pogoje za opravljanje 

dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok kot javni zavod. 
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3.2.  Organizacija enot in oddelkov 

V šolskem letu 2011/12 (stanje na dan 14.9.2011): 

 7 enot vrtca + 2 dislocirana oddelka  

 38 + 2 x 0,5 oddelkov 

 702 otrok 

   prostih mest: 23 

 predviden vpis v septembru: 5 

 predviden vpis v oktobru:     8 

 

I. starostno obdobje od 1 do  3 let: 13 + 2 x 0,5 oddelkov 

II. starostno obdobje od 3 do 6 let: 22 oddelkov: (3-4 let):   5 oddelkov 

        (3-6 let): 17 oddelkov, od tega 1 celodnevni-popoldanski oddelek 

Kombinirani (I + II. starostno obdobje): 3 oddelki  

 

VRTEC 1-3 LET 3-4 LET 3-6 LET KOMBINIRANI S K U P A J 

 ŠTEVILO 

oddelkov 

ŠTEVILO 

OTROK 

ŠTEVILO 

oddelkov 

ŠTEVILO 

OTROK 

ŠTEVILO 

oddelkov 

 ŠTEVILO 

oddelkov 

ŠTEVILO 

OTROK 

ŠTEVILO 

oddelkov 

ŠTEVILO 

OTROK 

Centralni 1+0,5 13+6 2 17+18 3 20H+24+24  - - 6,5 122 

Mojca 4 14+14+14+12 - - - - - - 4 54 

Najdihojca 1 13 1 19 2 24+24 - - 4 80 

DO Tumova 0,5 5 - - 1 21H - - 1,5 26 

Kurirček 2 14+14 1 19 3 21H+21H+24 - - 6 113 

Kekec 2 14+13 - - 3 21HP+24+22pp 1 19 6 113 

JPS 2 13+12 - - 2 21H+21H 1 16 5 83 

Čriček 1 14 1 17 3 21H+21H+24 1 14 6 111 

S K U P A J 13+2x0,5 185 5 90 17 378 3 49 38+2X0,5 702 
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3.3. Pedagoško–strokovni sektor 

3.3.1. Centralni vrtec 

Trubarjeva 5, tel. 30 21 465 

Vodja enote: Marija Pavlin 

Namestnica vodje enote: Stojana Bajc 

Poslovni čas enote: 6.30 - 16.30 

Urnik zaklepanja vhodov: 9.00 do 12.15 in 13.00 do 14.00 

Zadolžitev za zaklepanje vhodov: Stojana Bajc, Hermina Konič in Neli Koncut 

 

oddelek VZGOJITELJICA 
POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

VRSTA 

PROGRAMA 

Starost 

otrok 

Polži  Maja Curk Neli Koncut 0,5 Dnevni 1-2 

Metulji  Stojana Bajc Hermina Konič Dnevni 2-3 

Sončki  Sonja Velikonja 
Martina Bon  

(Kristina Breščak) 
Dnevni 3-4 

Pikapolonice  

Blaža Vegelj 0,5 

Ana Marušič 0,5 

(Sonja Štrancar) 

Ana Marušič 0,5 Dnevni 3-4 

Mavrica  Nastja Furlan Karmen Štakul Dnevni 3-6 

Čebele  Marija Pavlin Sonja Pavšič Dnevni 4-5 

Mravlje  Helena Fornazarič Jana Povšič Dnevni 5-6 

pokrivanje 

sočasnoti 
 

Nataša Šuligoj 66,7% 

Neli Koncut 0,5 
  

 

3.3.2. Mojca 

Trubarjeva 5/a, tel. 30 26 919 

Vodja enote: Polonca Cijan 

Namestnica vodje enote: Marija Murovec 

Poslovni čas enote: 6.30 - 16.30  

Urnik zaklepanja vhodov: 9.30-12.00 in 13.00-14.00 

Zadolžitev za zaklepanje vhodov: 1.vhod - Danijela Bitežnik, 2.vhod - Barbara Mavri 

 

oddelek VZGOJITELJICA 
POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

VRSTA 

PROGRAMA 

Starost 

otrok 

Polži           Marta Skubin Danijela Bitežnik Dnevni 1-2 

Račke     Marija Murovec Sarah Pregelj Dnevni 1-2 

Muce           Polonca Cijan Barbara Mavri Dnevni 2-3 

Medvedi   Silvana Dakskobler Anja Kompara Dnevni 2-3 

pokrivanje 

sočasnosti  
 Marinka Lozar   

Dislocirani oddelek na OŠ Kozara 

Kidričeva ulica 35, tel. 040 718 263 

Poslovni čas enote: 6.30 – 16.00 

oddelek VZGOJITELJICA 
POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

VRSTA 

PROGRAMA 

Starost 

otrok 

Oddelek bomo odprli, čim bo kandidatov za 1 skupino. 1-2 
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3.3.3. Najdihojca 

 Gregorčičeva 17, tel. 30 28 138 

Vodja enote: Darja Furlani 

Namestnica vodje enote: Orjana Čebron 

Poslovni čas enote: 6.30 – 16.30 

Urnik zaklepanja vhodov: : 9.00-11.30, 12.30-13.00 

Zadolžitev za zaklepanje vhodov: Metka Perkman, Klavdija Kričej 

 

oddelek VZGOJITELJICA 
POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

VRSTA 

PROGRAMA 

Starost 

otrok 

Muce  Orjana Čebron Lara Živec Dnevni 2-3 

Zajčki  Branka Lapajne 
Suzana Čermelj 

(Tamara Praček) 
Dnevni 3-4 

Ježki  Metka Perkman Klavdija Kričej Dnevni 4-5 

Sončki  Darja Furlani Ester Pirc Dnevni 5-6 

pokrivanje 

sočasnosti 
 Nataša Šuligoj 33,3%   

Dislocirani oddelek na Tumovi 

Tumova 5, tel. 051 606 495 

Poslovni čas enote: 6.30 – 16.00 

Urnik zaklepanja vhodov: 9.00-12.30 in 13.00-14.30 

Zadolžitev za zaklepanje: Sanja Lenarčič 

oddelek VZGOJITELJICA 
POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

VRSTA 

PROGRAMA 

Starost 

otrok 

Pikapolonice Martina Bucik Nena kerševan 0,5  1-2 

Škratki Martina Madon Sanja Lenarčič  3-6 

Pokrivanje 

sočasnosti 
 Nena Kerševan 0,5   

 

3.3.4. Kurirček  
Cankarjeva 32, tel. 30 23 103 

Vodja enote:  Nevenka Boškin 

Namestnica vodje enote:  Branka Konavec 

Poslovni čas enote:  6.30 – 16.30 

Urnik zaklepanja vhodov:     Dopoldne ob 9.00 

    Popoldne ob 15.30 - prvi vhod  

Zadolžitev za zaklepanje vhodov:  Jan MATTIAZZI – prvi vhod 

    Mateja GORJAN – drugi vhod 

oddelek VZGOJITELJICA 
POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 
SPREMLJEVALEC 

VRSTA 

PROGRAMA 

Starost 

otrok 

kostanji 
Loredana 

MUROVEC 
Sonja LOZAR Jan Mattiazzi Dnevni 5-6 

želodi 
Neva 

POZDEROVIČ 

Mirjam ŠPACAPAN 0,5 

Vida ZOBEC 0,75 
 Dnevni 3-6 

jagode 
Branka 

KONAVEC 
Nada ZORN  Dnevni 3-6 

gobice Silvana LEBAN Sara GRBEC  Dnevni 3-4 

sončki Ida RUSJAN Lea FERFOLJA  Dnevni 2-3 

smreke Nevenka BOŠKIN Mateja GORJAN  Dnevni 1-2 
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3.3.5. Kekec 

 Cankarjeva 66, tel. 30 25 050 

Vodja enote Darja Namar 

Namestnica vodje enote: Renata Peršolja 

Poslovni čas enote: 6.30-16.30-20.00 

Urnik zaklepanja vhodov: 9.30-11.30; 13.30-14.30; 16.30-17.30. 

Zadolžitev za zaklepanje vhodov: Vončina Tatjana, Naja Oblak 

 

oddelek VZGOJITELJICA 
POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

SPREMLJEVALEC VRSTA 

PROGRAMA 

Starost 

otrok 

Metulji   Peršolja Renata Grapulin Dolores  Dnevni 5 - 6  

Ribice    Namar Darja Valič Katarina  Dnevni 4 - 5  

Čebele   Polanc Karmen Markovič Tatjana  Dnevni komb. 

Sončki    Vončina Tatjana 

Galić Elizaveta 

Oblak Naja 

Kompara Katja 

 

Stêpán Böhm Celodnevni 3-6 

Račke   
Laznik Irena  

Merljak Miranda 
Lazar Tjaša 

 
Dnevni 2-3 

Pikapolo

nice  
Mozetič Ida Marinič Erika 

 
Dnevni 1-2 

 

3.3.6. Julka Pavletič Solkan 
Slokarjeva ul. 8, tel. 30 05 523 

Vodja enote: Cvetka Bratina 

Namestnica vodje enote: Milena Turk 

Poslovni čas enote:  6.30 – 16.30 

Urnik zaklepanja vhodov: 9.00 -11.30 in 13.00- 14.30 

Zadolžitev za zaklepanje vhodov: Tjaša Marušič, Sandra Vuković 

  

oddelek VZGOJITELJICA 
POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

VRSTA 

PROGRAMA 

Starost 

otrok 

Muce  Tjaša Marušič Sandra Vuković Dnevni 1-2 

Race  Alenka Paglovec Neža Grajžl Dnevni 2-3 

Zajci  Marina Bončina Tamara Faganelj Dnevni kombiniran 

Ptiči  Milena Turk Andrejka Berce Dnevni 3-6 

Kužki  Cvetka Bratina 
Jana Markočič Obidič 

(Petra Režonja) 
Dnevni 3-6 

pokrivanje 

sočasnosti  
 

Matejka Samec do 19.9.11 

Vera Hudobivnik od 12.10.11 
  

 

3.3.7. Čriček 

Vinka Vodopivca 23, tel. 30 28 140 

Vodja enote: Pavlič Tatjana 

Namestnica vodje enote: Ines Cigoj 

Poslovni čas enote: 6.30 do 16.30 

Urnik zaklepanja vhodov: 9.00-12.30; 13.00-14.30 

Zadolžitev za zaklepanje vhodov: Irena Zelinšček, Martina Lozej 
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oddelek VZGOJITELJICA 
POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

VRSTA 

PROGRAMA 

Starost 

otrok 

Srne  Ines Cigoj Tina Vidmar Dnevni 5-6 

Jeleni  Tatjana Pavlič Irena Zelinšček Dnevni 3-6 

Zajci  Vanda Okretič Bojana Fiorelli Dnevni 3-6 

Medvedi  Tatjana Birsa Jana Bavcon Dnevni 3-4 

Ježi  Jolanda Belingar Manuela Ratej Dnevni 2-3 

Lisice  Martina Lozej Urška Krašna Dnevni komb. 

  

Nadomeščanja odsotnosti se uredijo najkasneje v roku enega tedna. Dokler ne pridobimo 

ustreznega kadra za nadomeščanje, se skupina združuje z ostalimi skupinami v enoti ob 

upoštevanju normativov za oblikovanje skupin. 

 V primeru izrednih razmer je lahko vsak strokovni in svetovalni delavec, ki izpolnjuje 

izobrazbene in zdravstvene pogoje za delo v oddelku, razporejen za nadomeščanje odsotnosti, 

dokler se ne uredi nadomestnega delavca. 

3.4.  Kadrovska organiziranost  

3.4.1. Vzdrževalna služba 

  Delovni čas vzdrževalci: 6.00 – 14.00;  6.30 – 14.30; 6.45 – 14.45. 

  Delovni čas čistilke: 12.00 – 20.00 

  Delovni čas pralnica: 8.00 – 16.00; 9.00 – 17.00. 

  Delovni čas šivilja: 7.00 – 15.00 

 

IME in PRIIMEK DELOVNO MESTO 

Roman Matežič vzdrževalec, 6.00 – 14.00 

Zoran Milatovič vzdrževalec, 6.30 – 14.30 

Desa Miljić čistilka, enota CV 

Olga Gselman čistilka, uprava, enota Mojca 

Joka Simić čistilka, enota Čriček 

Sonja Valenčič čistilka, enota Kekec, 12.30-20.30 

Vidoslava Radulović čistilka, enota Kurirček 

Klavdija Jericijo čistilka, enota Najdihojca 

Slavica Lazar čistilka, enota JPS 

Jožica Reljič perica 

Nataša Pavšič 0,5 šivilja  

Nataša Mavri šivilja 

Nisveta Krivec 0,9 čistilka, Mojca, DO Tumova 

 

3.4.2. Kuhinja 

Centralna kuhinja, Trubarjeva 5, tel 30 22 034 

Kuhinja v enoti Mojca, Trubarjeva 5a, tel. 33 34 349 

Razdelilne kuhinje v enotah 

 Delovni čas:  

Centralna kuhinja: kuharice: 6.00 – 14.00; kuharske pom.: 6.30 – 14.30 

Kuharske pomočnice v enoti: 7.30 – 15.30,  
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IME in PRIIMEK DELOVNO MESTO 

Jožica Koren vodja kuhinje, CK 

Martina Bavdaž kuharica, CK 

Zvonko Susič kuhar, CK 

Robert Markič kuhar, prevoz hrane 6.45-14.45 

Tereza Stevanovič kuharica, Mojca 

Urška Ličen kuharica, CK 

Alma Markočič kuharska pomočnica, CV 

Danica Humar kuharska pomočnica, CK 

Rahmane Duraković kuharska pomočnica, CK 

Meta Špacapan 
0,5 kuhar, CK 

0,5 kuharska pomočnica CK 

Petra Pelengić kuharska pomočnica, Čriček 

Vesna Golob kuharska pomočnica, JPS 

Irma Bubnič kuharska pomočnica, Kekec 

Jovana Trivunović kuharska pomočnica, CK 

Nataša Pavšič 0,5 kuharska pomočnica, Najdihojca 

Dubravka Repezza  kuharska pomočnica, Najdihojca 

Martina Komac kuharska pomočnica, Kurirček 

 

3.4.3. Uprava 

 Kidričeva 34/c, tel. 33 58 900 

 Delovni čas: 7.00 – 15.00 

 Uradne ure: Ponedeljek: 9.00 – 12.00 

   Sreda:   9.00 – 12.00 in 14.00 – 15.00 

   Petek:   9.00 – 12.00 

 

IME in PRIIMEK DELOVNO MESTO 

Ksenija Dujec ravnateljica 

Aleksandra Klančič 

Marjetka Božeglav 
pomočnica ravnateljice 

Boža Blažič poslovna sekretarka 

Lidija Kranjc računovodkinja 

Slavica Stuhne knjigovodkinja 

Sonja Čuk  administratorka  

3.4.4. Strokovno-svetovalni sektor 

   Kidričeva 34/c, tel.  335 89 04  

  Delovni čas: 7.00 – 15.00 

  Uradne ure: Pon: 9.00-12.00 

Sreda: 9.00-12.00 in14.00 – 15.00 

Pet: 9.00-12.00 
 

IME in PRIIMEK DELOVNO MESTO 

Tanja Podgornik 0,5 svetovalna delavka, 8.00-12.00 

Teja Pelicon Weber  svetovalna delavka, 9.30-13.30  

Martina Kumar 0,5 Organizatorka zdravstveno-higienskega režima  

Martina Kumar 0,5 Organizatorka prehrane  
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3.5. Poslovni čas / Obratovalni čas 

Poslovni čas vrtca traja od 6.30 do 16.30 v vseh enotah in do 20.00 ure v celodnevnem 

oddelku v enoti Kekec. Dislocirana oddelka obratujeta od 6.30 do 16.00 ure. 

Obratovalni čas posamezne enote je prilagojen potrebam staršev in se z ozirom na     

spremembe delovnega časa staršev med letom lahko spremeni s soglasjem ustanovitelja. 

Vrtec obratuje vse dni v letu od ponedeljka do petka, razen ob državnih praznikih. 

3.5.1. Združevanje otrok 

Zaradi gospodarnega poslovanja in ob upoštevanju Zakona o delovnih razmerjih si Vrtec 

pridržuje pravico, da ob zmanjševanju števila otrok ali izvajanju vzdrževalnih del, otroke iz 

različnih oddelkov združuje znotraj enote ali med enotami, ob upoštevanju normativov za 

oblikovanje oddelkov. 

Do takih sprememb bo prihajalo ob praznikih ter med šolskimi počitnicami in to predvidoma:  

jesenske šolske počitnice  

novoletni prazniki 

zimske šolske počitnice 

prvomajski prazniki 

poletne šolske počitnice (julij- avgust) 

3.6. Dnevni red vrtca 

zbiranje otrok (združevanje oddelkov ob upoštevanju normativa do 7.30 ure) 

priprava na zajtrk 

zajtrk 

vzgojno-izobraževalno delo v igralnici in na prostem 

priprava na kosilo 

kosilo 

priprava na počitek 

počitek oz. umirjene dejavnosti za otroke, ki ne počivajo 

popoldanska malica 

igra in bivanje na prostem do odhoda otrok domov (združevanje oddelkov ob upoštevanju 

normativa od 15.30 ure naprej) 

3.7. Organizacija prehrane  

3.7.1. Priprava in transport hrane 

Priprava zajtrkov in malic poteka v kuhinjah posameznih enot vrtca, kuhanje kosil pa v 

centralni kuhinji. Enota Mojca – jasli  ima lastno kuhinjo. Transport hrane izvajajo kuhar oz. 

vzdrževalca z namenskim transportnim vozilom. 

3.7.2. Higiena dela v kuhinji 

Usmeritev pri zagotavljanju higiensko neoporečnega živila oz. celotnega sistema 

prehranjevanja v vrtcu je lasten sistem notranjega nadzora na osnovah HACCP načel ter  

spremljajočih higienskih programov (osebna higiena, zdravje zaposlenih, izobraževanje, 

ravnanje z odpadki, načrt umika živil, DDDD, program vzdrževanja opreme in naprav, izredni 

dogodki, mikrobiološka preskušanja živil).         

3.7.3. Kultura prehranjevanja otrok 

Hranjenje ima poleg fiziološke tudi psihološke in socialne naloge. Ob skupnem kosilu se 

utrjujejo družinske in prijateljske vezi, otroci pridobijo kulturo hranjenja in zdrave 

prehranjevalne navade. Slina v ustih, prebavni sokovi v prebavilih se morajo ustrezno izločiti, 

da se hrana bolje prepoji in prebavi. Strokovni delavki oddelka poskrbita za potrebno 

pripravo: umirjenost, urejeno okolje, lepo pogrnjena miza, priprava pogrinjka...  
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3.8. Telovadnica  

3.8.1. Ponudba krajanom  

Trenutno ima Vrtec sklenjene najemne pogodbe za uporabo telovadnice z zunanjimi 

uporabniki v povprečnem obsegu 9,5 ur tedensko. 

3.9. Spletna stran vrtca http://www.vrtecng.si   

Spletno stran urejamo sami. S podjetjem B4 Contact imamo sklenjeno pogodbo o 

gostovanju spletnega mesta na platformi Windows SharePoint Services. ARNES je registrator  

domene vrtecng.si. 

Urejanje spletne strani enote so prevzele: 

 CV: Maja Curk, Hermina Konič 

 Mojca: Sarah Pregelj 

 Najdihojca: Suzana Čermelj 

 Kurirček: Neva Pozderovič 

 Kekec: Katarina Valič, Elizaveta Galić 

 JPS: Tjaša marušič, Neža Grajžl 

 Čriček: Ines Cgoj 

 Do Tumova: Nena Kerševan 

Spletna urednica je ravnateljica. Vrtec je vključila v skupino za e-šolstvo. 

Vzgojno-izobraževalni zavod z vključitvijo v projekt e-podpora je dobil svetovalca 

(Janez Kobe, TŠC), ki nam pomaga z rešitvami. Najprej smo pripravili posnetek stanja na 

področju uporabe IKT, ki je osnova za pripravo operativnega načrta za izvajanje svetovanja 

vodstvu vrtca, didaktično podporo vzgojiteljem ter tehnično pomoč.  

Obe področji – izobraževanje (projekt e-kompetentni učitelj) in svetovanje (projekt e-

podpora) potekata v okviru E-središča na vzgojno-izobraževalnih zavodih vzporedno in 

povezano pod skupnim imenom projekta E-šolstvo, katerega nosilec je ZRSS. 

 

4. PROGRAMI in PROJEKTI 

4.1. Programi glede na starostna obdobja 

Vrtec izvaja dnevne programe, ki so namenjeni predšolskim otrokom od prvega leta 

starosti do vstopa v osnovno šolo. 

Program za otroke prvega starostnega obdobja: od prvega do tretjega leta starosti 

otroka. 

Program za otroke drugega starostnega obdobja: od tretjega leta starosti do vstopa 

otroka v osnovno šolo. 

3 – 4 leta , 4 – 6 let, 3 – 6 let. 

Vzgojno delo poteka v oddelkih.  

Otroci prvega starostnega obdobja so razporejeni v oddelke prvega starostnega obdobja, 

otroci drugega starostnega obdobja so razporejeni v oddelke drugega starostnega obdobja.   

V kombinirani oddelek so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja. 

Število otrok v posameznih oddelkih je usklajeno s predpisanimi normativi za število 

otrok v posameznem oddelku glede na starost otroka, prostorske in kadrovske  pogoje. 

4.2. Program glede na trajanje 

Dnevni programi (D): Trajajo od 6 do 9 ur. Namenjeni so otrokom prvega in drugega  

starostnega obdobja. Obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok (trije obroki: zajtrk, kosilo, 

malica) in ga izvajamo v: 

http://www.vrtecng.si/
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v dopoldanskem času: v vseh enotah vrtca  

v popoldanskem času: v enoti Kekec / skupina Sončki 

Poldnevni programi (P): Trajajo od 4 do 6 ur. Namenjeni so  otrokom od prvega leta 

starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok (zajtrk in kosilo). 

Dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. 

4.3. Vsebinska predstavitev programov 

4.3.1. Strokovna izhodišča programov 

Kot strokovno podlago za zagotavljanje kakovosti predšolske vzgoje in načrtovanje 

izpeljav dnevnih in poldnevnih programov uporabljamo nacionalni dokument Kurikulum za 

vrtce, ki je bil sprejet marca 1999 in pomeni strokovo podlago za delo javnih vrtcev. 

Temelji na analizah, predlogih in rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske 

vzgoje v vrtcih
3
, kot tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema

4 

vzgoje in izobraževanja. Je dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na 

drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi 

drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. 

4.3.2. Osnovni program Kurikulum za vrtce 

V Kurikulu za vrtce so prepoznavna tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot 

tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni 

povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in 

odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost. 

Praktična izpeljava zapisanih ciljev kurikula (izvedbeni kurikulum) lahko s svojo 

življenjskostjo, vpetostjo v socialni kontekst, z aktualnostjo, izbiro različnih metod in načinov 

dela, ki se naslanjajo na temeljna vedenja o otrokovem razvoju in poznavanje načel 

uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce, pomembno prispeva k širšemu razumevanju 

predšolske vzgoje v vrtcu, njeni povezavi z družino, ostalimi ravnmi vzgoje in izobraževanja, 

drugimi strokovnimi institucijami ter lokalno skupnostjo.  

Ob rabi strokovne literature in priročnikov za vzgojitelje Kurikulum omogoča strokovno 

načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikula 

razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo 

življenja v vrtcu, vpetost vrtca v širše okolje … 

Korak za korakom je vzgojno-izobraževalni program po metodologiji “na otroka 

osredotočene vzgoje in izobraževanja”, ki je s strani Ministrstva za šolstvo in šport potrjena 

kot ena od možnosti izvedbenega kurikula in ga usposobljene strokovne delavke tima KK 

izvajajo v svojih oddelkih. 

4.3.3. Program namenjen otrokom s posebnimi potrebami 

Uresničevanje načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki se uresničuje 

preko zagotavljanja enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka in ob 

upoštevanju individualnih razlik v razvoju in učenju, kar pomeni širše in fleksibilno, vendar 

strokovno zagotavljanje pogojev za stalno in občasno vključevanje predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami v oddelke vrtca. 

Otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa predšolske 

vzgoje in dodatno strokovno pomoč, so razvrščeni v redne oddelke vrtca (z odločbo Zavoda 

za šolstvo se normativ  zniža za dva otroka v oddelku). 

                                                 
3
 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995.  

   Zakon o vrtcih, Šolska zakonodaja I, 1996. 
4
 Izhodišča kurikularne prenove, Nacionalni kurikularni svet, 1996. 
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Prilagojeno izvajanje predšolske vzgoje obsega: 

Individualno vzgojno-izobraževalno in korektivno delo, ki ga izvaja vzgojiteljica v 

sodelovanju s specialnim pedagogom oz. surdopedagogom; 

Prilagojen program izdelajo vzgojiteljica, psihologinja in specialna pedagoginja na 

podlagi ugotovitev zunanjih strokovnjakov (odločba Komisije za usmerjanje) in lastnega 

opazovanja otroka; 

Individualna dodatna strokovna pomoč specialnega pedagoga in surdopedagoga z OŠ 

Kozara v ustreznem deležu po odločbi ZRSS. V septembru 2010 imamo v oddelke vključenih 

šest otrok s posebnimi potrebami ter dva s spremljevalko.  

4.3.4. Program uvajanja otrok v vrtec 

Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec.  Otrok ima pravico in 

potrebo po postopnem uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo z nasveti. 

Staršem priporočamo: 

Za uvajanje naj si vzamejo čas; tako bodo bolj mirni in se bodo otroku lažje posvetili. 

Uvajanje naj bi trajalo en teden. 

Staršem svetujemo naj otroka pripravijo, da mu bo v vrtcu lepo. 

Otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več pozornosti, potrpežljivosti in 

nežnosti vzgojiteljice.  

Otrokom svetujemo naj s seboj prinesejo v vrtec ljubkovalno igračo ali predmet, s 

katerim se bo po potrebi tolažil. 

Spodbujajmo ga, da govori o vrtcu ali izrazi morebitne stiske tudi s pomočjo igre in risbe. 

Staršem svetujemo stalen ritem prihodov (priporočamo najkasneje do 9.00 ure) in 

odhodov, saj to daje otroku občutek varnosti in zaupanja. 

Priporočamo, da vse druge spremembe, ki bi lahko otroka dodatno obremenile, 

načrtujemo za kasneje, ko se bo že privadil na vrtec. 

Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjajo z vzgojiteljico in s 

pomočnico vzgojiteljice. S tem mu pomagamo, da se bo bolje počutil. 

4.3.5. Obogatitvene dejavnosti 

So dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja 

občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želja 

staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne 

obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za 

vrtce.  

Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v 

vrtcu v obliki delavnic, v prostorih vrtca oz. drugje. Niso dodatno plačljive za starše.  

ENOTA DEJAVNOST KDAJ  Izvajalka-e 

Centralni 

vrtec 
Glasbene urice 

Vsak prvi petek v mesecu ob 

9.30 
Helena Fornazarič 

 Likovna delavnica 

26.9.12 ob 9.30 

5.12.12. ob 9.30 

19.3.12 ob 9.30 

4.6. 12  ob 9.30 

Neli Koncut 

Mojca 
»Ustvarjalnice na igrišču« 

(vse skupine) 

sept., okt., nov., dec., …  

od 10 do 11 ure 
Vse strokovne delavke 

Najdihojca Likovne delavnice 1x mesečno po dogovoru 
izmenjujejo se vse 

strokovne delavke 

 Ciciban planinec  Klavdija kričej 
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DO Tumova plesne urice  ob petkih dopoldne vse strokovne delavke  

Kurirček Pevski zbor enote 
-vsak prvi petek v mesecu, 

- po potrebi 
Neva Pozderovič 

 Ciciban planinec  Mateja Gorjan 

Kekec Gibanje-vse skupine 

vsak 2.petek v   mesecu  

9.30-10.30 

14.10.,11.11.,13.01., 

10.02.,09.03.,13.04.,11.05., 

vse strokovne delavke 

 Gibanje z elementi baleta 

Vsak 4. petek- med 9.30  in 

10.30-2. starostna stopnja 

28.10.,25.11.,16.12.,27.01., 

17.02.,23.03.,20.04.,25.05., 

Elizaveta Galić 

 Ciciban planinec  

Tatjana Markovič 

 

 

JPS 
Gibalne aktivnosti v 

telovadnici vrtca 
1x mesečno, po dogovoru 

Cvetka Bratina,  

Milena Turk 

 
Gibalne aktivnosti na 

vadbenem igrišču v Solkanu 
1x mesečno 

Cvetka Bratina,  

Milena Turk 

 Ciciban planinec naknadno 

Cvetka Bratina,  

Milena Turk 

Andreja Berce 

 Cici vesela šola naknadno 
Cvetka Bratina,  

Milena Turk 

 Twirlling  Neža Grajžl 

Čriček Glasbene urice Vsak drugi petek v mesecu Irena Zelinšček 

 

 Obogatitvena dejavnost na nivoju vrtca je OTROŠKI PEVSKI ZBOR VELIKANI, ki 

ga vodita Helena Fornazarič in Irena Zelinšček, ob sodelovanju Tine Vidmar. Vaje bodo 

potekale ob torkih od 16.00 do 16.30 ure, od 4.oktobra do 22.maja, v Centralnem vrtcu, 

igralnica mravlje. 

Koncerti, nastopi, revije: 

o Dan UNICEF-a: november 2011 

o Revija Pomlad Pesmi: marec 2012 

o Letni koncert Velikanov: 19. april 2012 

o Kjer so pesmice doma: maj 2012, Branik 

o Šport špas: 12.5.2012 

Cilj: Posneti CD pesmic iz pesmarice Mavrice pojejo (2011). 

 Sanja Lenarčič, Jan Mattiazzi in Nena Kerševan bodo izvajali GIBALNE URICE v  

telovadnici Centralnega vrtca od 4.oktobra do 24.maja. 

o ob torkih, 17.15-18.00: 1 skupina. 

o ob četrtkih, 16.30-18.30 ure: 2 skupini. 

 Športni program ZLATI SONČEK je zasnovani kot strokovno načrtovana športna 

ponudba od petega leta naprej. Otrokom ponuja možnost za učenje novih spretnosti, osebno 

ustvarjanje, način uresničevanja svojih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti, 

ohranjanje zdravja. 

Namen programa je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih 

vzpodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. 
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Cilj programa Zlati sonček je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v 

vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje medalje, ampak 

dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program 

zasnovana tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. 

Celoletni športno vzgojni program je del nacionalnega športno – vzgojnega programa, 

namenjen otrokom pred vstopom v šolo. V program projekta so vključeni izleti, plavanje, 

kolesarjenje ali kotalkanje in spretnosti z žogo v skladu s priporočili Zavoda za šport 

Republike Slovenije. 

Program Prilagajanja na vodo bo izvajal Mika šport in rekreacija, s katerim bo Vrtec sklenil 

Pogodbo o izvajanju. Strokovne delavke oddelka bodo otrokom spremljevalke, v pomoč pri 

preoblačenju in sušenju las. Obvezna je prisotnost vsaj ene strokovne delavke ob bazenu. 

Starši podpišejo soglasje za udeležbo svojega otroka na programu prilagajanja na vodo. 

Otroke iz enote Čriček in JPS bo na bazen prevažal avtoprevoznik Zoran Peršič. V 

deževnem vremenu pa tudi ostale skupine. 

 Koordinatorka programa je Tina Vidmar. 

4.3.6. Dodatne dejavnosti 

Niso del izvedbenega kurikula vrtca. Navedene dejavnosti se v vrtcu organizira na željo 

staršev v popoldanskem času, da jim po končani službi ni potrebno voziti otrok v različne 

ustanove, ki ponujajo te ali podobne dejavnosti in jim tako ostaja več časa za druženje z 

otrokom. 

Dodatna dejavnost časovno ne sme posegati v program vrtca in se lahko izvaja šele 

takrat, ko se spraznijo posamezni prostori vrtca. Starši v skladu z okrožnico MŠŠ
5
 podpišejo 

izjavo, da po zaključku dodatnega programa pridejo po otroka, ki se ne vrača več v oddelek. 

Otroci, za katere so se starši odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost, se ne smejo 

vračati v oddelek, ampak jih starši pridejo iskati po končani dodatni dejavnosti.  Če gre otrok 

določen dan na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu z oddelka ne prevzema več 

odgovornosti zanj. Odgovornost prevzamejo starši, za čas, ko se izvaja dodatna dejavnost, pa 

njeni izvajalci. O tem, da se otrok pred njihovim prihodom iz službe vključi v dodatno 

dejavnost, dajo starši izjavo vzgojiteljici oddelka, v katerega je otrok vključen. Le-ta oziroma 

pomočnica vzgojiteljice pa poskrbi, da se otrok udeleži dodatne dejavnosti. 

Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti krijejo starši sami. 

Vrtec z zunanjimi izvajalci, ki so nosilci in izvajalci teh dejavnosti ter morajo svojo 

strokovno usposobljenost za izvajanje dejavnosti dokazati z ustrezno listino, sklene pogodbo.  

Izvajalci zaračunavajo stroške direktno staršem.  

 V kolikor se bo med šolskim letom pojavil ponudnik dodatne dejavnosti, bomo v skladu 

z interesi staršev omogočili izvajanje le-teh. 

 

IZVAJALEC DEJAVNOST 

Jezikovna šola Mavrica 

 

- ponedeljki ob 16.30 uri v enoti 

Najdihojca (angleščina) 

- četrtki ob 16.00 uri v enoti centralni 

vrtec (angleščina) 

Jezikovna šola Papagaj -ponedeljek v Centralnem vrtcu ob 16.15 

                                                 
5
 Okrožnica št. 602-5/2007 z dne  29. 6. 2007     

http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/predsolska_vzgoja/ 
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 (angleščina) 

-četrtek v KURIRČKU ob 16.15 

(italijanščina) 

-petek v KEKCU ob 16.15 (angleščina)  

 

4.3.7. Program za otroke, ki ne obiskujejo vrtca  

V tednu uradnega vpisa otrok v vrtec, katerega termin določi Ustanovitelj,  en dopoldan 

namenimo vsem staršem otrok, ki še niso vključeni v vrtec, da si del našega vsakdana pobliže 

ogledajo. 

Od oktobra do maja izvajamo CICIBANOVE URICE za tiste otroke, ki še niso 

vključeni v redne programe vrtca. To so igralne urice, ki otrokom omogočajo srečevanje z 

vrstniki in prilagajanje na življenje v vrtcu. 

Za otroke iz Mestne občine Nova Gorica, ki niso vključeni v vrtec, krije stroške programa 

MO NG. Za otroke iz drugih občin starši prispevajo 3 € na uro po sklepu MS MO NG z dne 

3.5.2011. 

Vsebino in potek Cicibanovih uric določijo izvajalke, ki so zaposlene v Vrtcu Nova 

Gorica. 

 Pri Cicibanovih uricah poteka otroška igra kot glavna aktivnost. Iz nje nato izhajajo 

razne druge vzgojne dejavnosti. V teh dejavnostih se otrok govorno razvija, likovno sprošča, 

pridobiva različne izkušnje in spretnosti. 

Otroci: 

si pridobijo nove prijatelje, 

seznanijo se z novimi dejavnostmi, 

spoznajo vrtec in vzgojiteljice, 

kasneje se lažje ločijo od staršev ob prihodu v vrtec. 

Vključevanje v Cicibanove urice je pozitivno tudi z vidika staršev. Ko starši opazijo, da 

se njihov otrok osamosvaja ter pridobiva na samostojnosti in zaupanju, ga kasneje lažje 

prepustijo vzgoji in varstvu vrtca. 

Potekajo v eni izmed enot Vrtca Nova Gorica enkrat tedensko  v popoldanskem času. 

Strokovna delavka 
TRAJANJE 

urnik 
ENOTA 

Št. vključenih 

otrok 

Tina Vidmar 

Urška Krašna 

1uro 

1x tedensko 
Čriček 

 

1 skupina po  

12-14 otrok 

 

Ana Marušič 

Anja Kompara 

1uro 

1x tedensko 
Centralni vrtec 

Lara Živec 

Sandra Vukovič 

1uro 

1x tedensko 
enota vrtca 

 

4.4. PROJEKTI, PRAZNOVANJA 

4.4.1.  Unicef in Mladinski center NG: NG otrokom prijazno mesto 

Unicefova varna točka: enota Centralni vrtec  

Svetovni dan Unicef-a, 20.11: prireditev 

Dan prostovoljstva: april 

  Predstavnica v Odboru UNICEF – Nova Gorica otrokom prijazno mesto, je  Marjetka 

Božeglav, pooblaščenka za Varno  točko je Marija Pavlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.4.2.  Tradicionalni slovenski zajtrk: petek, 18.november 2011 
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 zdrava prehrana, pridelava in predelava prehrane 

 MŠŠ + Ministrstvo za kmetijstvo + Čebelarska zveza Slovenije => kruh, maslo, 

med, mleko, jabolko 

 

 

4.4.3. Dnevi Evropske Kulturne Dediščine 

28.9.20101 – Grad Kromberk: Razstava izdelkov otrok in pedagoških delavk Vrtca ter 

predavanje na temo Labirint, v sodelovanju z akademsko slikarko Karin Lavin. 

4.4.4.  Oktober - MESEC POŽARNE VARNOSTI  

  Požarna vaja v KURIRČKU: torek, 25.10. Vodja vaje je Sonja Lozar v sodelovanju z 

Gasilsko enoto NG, Andraž Pavlin. 

4.4.5.  Skrb za zdravje otrok 

V okviru projekta se povezuje vrtec z družino v iskanju poti do zdravja. Poudarek bo na 

naslednjih področjih: 

prehrana, telesna dejavnost, gibanje 

razvijanje zdravju koristnih navad 

lastna odgovornost za zdravje 

pozitivni medsebojni odnosi 

varnost otrok 

zobozdravstvena preventiva. 

V okviru teh dejavnosti bomo izvajali projekta Varno s soncem (maj-september), Zdrav vrtec 

(celoletni) in Očistimo svet (petek, 23.marec 2012). 

Koordinatorka je vpzhr Martina Kumar. 

4.4.6.  Projekt FIT Slovenija
tm

:  

 16.september: SVETOVNI DAN STRPNOSTI: Razvoj medsebojnih odnosov, 

pripadnosti, tutoringa…v okviru fit projekta Učimo za življenje©. 

 22.september 2011: Evropski dan brez avtomobila: HOJA ZA ZDRAVJE©v okviru FIT 

projekta Učimo za življenje©. Promocija hoje, kot aktivnega življenjskega sloga; 

Strokovne delavce, otroke in njihove starše spodbudimo k uporabi nemotorizirane oblike 

transporta. 

 24.september 2011: DAN SRCA: ZDRAVO SRCE v okviru FIT projekta Učimo za 

življenje©. Povezava MPFS z rednim VI procesom  (medpodročno povezovanje), projekt  

Zdrav vrtec. 

 15.oktober: SVETOVNI DAN HOJE: Spreminjanje življenjskega sloga iz neaktivnega v 

aktivni. Prihod na in iz delovnega mesta oziroma v in iz šole z uporabo ne‐ motorizirane 

oblike transporta. Akcija se nanaša tako na strokovne delavce, kot tudi na učence in 

njihove starše. 

 20.januar 2012: DAN BREZ MULTIMEDIJE: Motivirajmo za zdrav življenjski slog v 

okviru FIT projekta Učimo za življenje©. 

 7.april 2012: SVETOVNI DAN ZDRAVJA:  FIT HOJA ZA ZDRAVJE©v okviru FIT 

projekta Učimo za življenje©. Spreminjanje življenjskega sloga iz neaktivnega v aktivni. 

Prihod na in iz delovnega mesta oziroma v in iz šole z uporabo nemotorizirane oblike 

transporta. Akcija se nanaša tako na strokovne delavce, kot tudi na učence in njihove 

starše. 
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 15.maj 2012: SVETOVNI DAN DRUŽINE: Projekt Učimo za življenje©. Promocija 

aktivnega življenjskega sloga v okviru družine. Povezava javnega zavoda z lokalno 

skupnostjo. 

 31.maj 2012: SVETOVNI DAN ŠPORTA: Projekt Učimo za življenje©. Spoznajmo 

športne aktivnosti v svoji okolici in jih približajmo otrokom. 

4.4.7. Program NTC-učenja za vrtce:  

Avtor programa je dr. Ranko Rajović. S pristopom, ki ga je znanstveno utemeljil, 

dodatno spodbujamo razvoj učnih sposobnosti otrok in zgodnje odkrivanje 

nadarjenosti. 

Iz programa so se izobrazile na PeF v Ljubljani vzgojiteljice Marija Pavlin (CV), Neva 

Pozderovič (Kurirček), Ida Mozetič (Kekec), Tatjana Birsa (Čriček). Elemente vaj 

vnašajo v dnevne dejavnosti. 

4.4.8.  Comenius večstrani projekt:  

Koordinatorica bo pričela aktivnosti za pridobitev partnerjev ter prijavila projekt na 

razpis CMEPIUS-a. 

Comenius tim: Martina Madon (koordinator), Martina Lozej, Neli Koncut, Sarah Pregelj, 

Helena Fornazarič, Cvetka Bratina, Marina Bončina.  

Izvedba projekta bo vezana na SPORAZUM O DOTACIJI za Comenius partnerstvo po programu 

Vseživljenjsko učenje
6
 .  

4.4.9.  Šport-špas, dan druženja in gibanja vseh generacij 

Sobota, 12.maj bo dan dogodka, ki ga bomo organizirali skupaj z OŠ in društvi v občini. 

V ta namen deluje Organizacijski odbor, ki ga koordinira ravnateljica. 

Člani OO VNG: CV - Marija Pavlin, Mojca – Silvana Dakskobler, Najdihojca – Orjana 

Čebron, Kurirček – Silvana Leban, Ida Rusjan, Kekec – Katarina Valič, JPS – Tjaša Marušič, 

Čriček- Maerina Lozej. 

Sobota, 12.maj 2011 je za vse pedagoške delavce vrtca delovna sobota. 

4.4.10. Praznovanje pomembnih dni v vrtcu 

 Prvi vrtčev dan, Jesenovanje,  

 EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI: 16.-22.9; 

o Dan brez avtomobila: 22. september (Bevkov trg, Kidričeva ulica): Bičikleta; 

 Teden otroka (3-9.oktober 2011): »POJDIVA S KNJIGO V SVET« 

o Zeliščni center HERBÍTIUM, Grgarske Ravne: zaključek travniških delavnic, 

sobota, 8.10. od 10.00 do 13.00 ure. 

 Veseli december, Dan kulture, Pustovanje, Prihod pomladi, Mesec družine, 

Svetovni dan zdravja (7/4), Svetovni dan Zemlje (22/4),   

 Prihod poletja, praznovanje rojstnih dni otrok 

4.4.11. Plesna prireditev «Pesmi in FIT plesi ljudstev sveta«:  

torek, 12.junij 2012, športna dvorana OŠ MŠ, 17.00-18.30 ure 

 zaključek šolskega leta vseh oddelkov, z obeležitvijo pomembnih obletnic enot: 

o Mojca,1983: 29 let 

o CV, jesen 1962: 50 let 

o Najdihojca, maj 1970: 42 let 

o Kurirček, 25.4.1977: 35 let 

                                                 
6
  Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15.11.2006 o uvedbi akcijskega programa na 

področju vseživljenjskega učenja, objavljen v Uradnem listu EU št. L327/45 dne 24.11.2006. 
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o Kekec, jesen 1980: 32 let 

o JPS, 1900, obnovljen 1980: 112 let / 32 let 

o Čriček, sept. 1974: 38 let 

o Uprava: 1952, 1965: 2 oddelka: 60 let  

 

4.4.12. Evropski leti 2011 in 2012: 

• 2011: Evropsko leto prostovoljstva (Svet Evropske Unije) 

 Prostovoljne dejavnosti za spodbujanje aktivnega državljanstva. 

• 2012: Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 

 Povečati ozaveščenost o soočanju z izzivi, ki jih prinaša staranje. 

 

5. PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA 

IZPOPOLNJEVANJA ZAPOSLENIH 

 Strokovni delavci v vrtcih se strokovno izobražujejo in usposabljajo (ZOFVI). Delavci 

se imajo pravico strokovno izpopolnjevati v zvezi z delom, ki ga opravljajo, najmanj 5 dni na 

leto oziroma 15 dni na vsaka tri leta (KP za dejavnost VI). 

Vrtec ima sklenjene pogodbe o izobraževanju v interesu delavca s tremi strokovnimi 

delavkami, ki so zaposlene za nedoločen čas, ker je njihovo samoizobraževanje v interesu 

Vrtca. 

5.1 Stalno strokovno spopolnjevanje 
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Datum Vsebina Kraj Vzg. Pom.vzg. Spremlj. Ostali 

23.8.11 

1,5 ure 

Pomen redne gibalne aktivnosti za razvoj otroka  (FIT 

Slovenija) 
Nova Gorica x x x 

Ravnatelj 
 

5.9.11 

4 ure 
FIT timsko načrtovanje 1. stopnja Nova Gorica x x x 

Ravnatelj 
 

6.9.11 

4 ure 
Krepimo družine Nova Gorica x x  Pom.rav. 

20.9.11 

8 ur 
Posvet – Bela knjiga Brdo pri Kranju    

Ravnatelj 

Pom.rav. 

20.9.11 

 

FIT LETNI UVODNI POSVET ZA VODSTVO IN FIT 

KOORDINATORJE 
Ljubljana    

Koordinatorji 

Ravnatelj 

22.9. 

8 ur 
Aktiv računovodij vrtcev Slovenije Ljubljana    računovodja 

28.9. 

8 ur 
E IZVRŠBA – nove možnosti zavarovanja Ljubljana    administrator 

29.9. E – seminar, nov način plačevanja davkov Nova Gorica    knjigovodja 

 

16 ur 
Načrtovanje, evalvacija, opazovanje (Pedagoški inštitut) Nova Gorica x x x Pom. rav. 

12.10. 

1,5 ure 
Preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica x x x  

18.10.11 

4 ure 
Pesmi in FIT plesi ljudstev sveta  1. stopnja Nova Gorica x x x  

22.10.11 

8 ur 

Permanentno izobraževanje za  FIT koordinatorje, 

praktični seminar 
Ljubljana    koordinatorji 

8.11.11 

4 ure 
Pesmi in FIT plesi ljudstev sveta  2. stopnja Nova Gorica x x x  

November 

3 ure 

Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetih 

požarov in evakuacijo 
Nova Gorica    zadolženi 

17.1.12 

4 ure 
Pesmi in FIT plesi ljudstev sveta  3 .stopnja Nova Gorica x x x  

17.1.12 

8 ur 

Permanentno izobraževanje za  FIT koordinatorje, 

teoretični seminar 
Ljubljana    koordinatorji 

6. dec 

7. dec 

8 .dec 

9. dec 

13. dec 

FIT didaktične delavnice s posameznim oddelkom  

v dopoldanskem času 
Nova Gorica 

 
x x x  
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14. dec 

15 .dec 

16. dec 

Januar 

8 ur 
Kuharska delavnica Nova Gorica    Kuharsko osebje 

15.5 12 

16.5 12 

dopoldne 

Generalka Plesne prireditve 9.00-13.15 ure Nova Gorica x x x  

11.6. 12 

dopoldne 
Glavna generalka 9.00-12.00 ure Nova Gorica x x x  

 

3 ure 
Študijska skupina 1. izvedba Nova Gorica     

 

3 ure 
Študijska skupina 2. izvedba Nova Gorica     

18.10. 

4 ure 
Krepimo družine Nova Gorica     

22.11. 

4 ure  
Krepimo družine Nova Gorica     

17.1. 

4 ure 
Krepimo družine Nova Gorica     

14.2. 

4 ure 
Krepimo družine Nova Gorica     

4 ure e-šolstvo, spletne učilnice Nova Gorica x x x kolegij 

 HACCP izobraževanje Nova Gorica    Kuharsko osebje 

10.-11-10. 

16 ur 
Posvet ravnateljev vrtcev Portorož    Ravnateljica 

15.10. 

8 ur 
Strokovna ekskurzija v Vrtec Ljutomer Ljutomer    Po želji 

3-5.4.2012 

24 ur 
Strokovni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju Portorož    Ravnatelj 

5-7.3.2012 

24 ur 
Posvet pomočnikov ravnatelja Portorož    Pom.rav. 

 

16 ur 
Posvet ZHR      vpzhr 

jan-maj 2012 

21 ur 
Senzibilizacija Nova Gorica x x   

Okt-jun Študijska skupina za ravnatelje - ZRSS Nova Gorica     
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8 ur 

2012 

40 ur 

Strokovna ekskurzija Skupnosti vrtcev Slovenije - 

samoplačniška 
tujina     

 

Program stalnega strokovnega izpopolnjevanja se bo predvidoma  dopolnjeval med šolskim letom na podlagi prispelih ponudb. 

Prav tako bomo število udeležencev prilagajali glede na aktualno situacijo v Vrtcu ter glede na finančna sredstva.
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5.1.1 Vrtec Nova Gorica – Študijski center v okviru Zavoda RS za šolstvo  

V okviru mreže vrtcev je Vrtec Nova Gorica študijski center, kjer se izvajajo študijska 

srečanja za strokovne delavke vrtca. Predvideni sta 2 srečanji. Izvajalki sta Nevenka Boškin in 

Tatjana Pavlič, pod mentorstvom Marije Sivec iz ZRSS. Na študijskih srečanjih se bo 

nadaljevala tematika ključne kompetence za vseživljenjsko učenje in trajnostni razvoj, s 

poudarkom na učenju učenja in medosebnih kompetenc. 

Ravnateljica je članica mreže vodstva vrtcev pri ZRSS - OE NG. 

5.2 Mentorstvo, pripravništvo  

V vrtcu smo usposobljeni in pripravljeni za mentorstvo študentom Pedagoške fakultete, 

smer Predšolska vzgoja. 

Šolski center iz Ajdovščine: nudimo mentorstvo in delovno prakso dijakinjam, ki se 

usposabljajo za poklic pomočnice vzgojiteljice, 

Pedagoška fakulteto v Ljubljani  in Kopru: za izvedbo mentorstva študentom na 

pedagoški praksi. 

MSS: opravljanje pripravništva za vzgojitelja oz. pomočnika vzgojitelja. 

 

6. ORGANI  ZAVODA 

Vrtec  upravljamo skladno z veljavno zakonodajo
7
. 

6.1 Svet zavoda 

Svet javnega vrtca sestavljajo:  

• trije predstavniki ustanovitelja: Jolanda Slokar, Mirjana Jerončič, Primož Vegelj. 

• pet predstavnikov delavcev: Polonca Cijan, Lidija Kranjc, Mateja Gorjan, Nevenka 

Boškin, Tatjana Birsa. 

• trije predstavniki staršev: Miha Mačus, Adamič Eva, Lucija Prinčič Terpin. 

Naloge Sveta zavoda: 

imenuje in razrešuje ravnatelja,  

sprejema program razvoja zavoda, 

sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, 

odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,  

obravnava poročila o vzgojni problematiki, 

odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka, 

odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz 

delovnega razmerja, 

obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni 

sindikat zaposlenih ali svet staršev, 

sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt 

zavoda, 

določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune, 

predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, 

daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, 

razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, 

sprejema program razreševanja presežnih delavcev, 

                                                 
7
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB5) 

Ur.l št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/2009, 65/2009, 20-821/2011    

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica. Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29.02.2008. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica z dne 

1.3.2010 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=78530&part=&highlight=ZoFVI
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200821
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imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah, 

odloča, v soglasju z ustanoviteljem, o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje 

skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del, 

daje soglasje k aktu o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest, 

opravlja druge naloge, določene z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda.  

Svet zavoda lahko kot pomoč za opravljanje svojega dela imenuje tudi strokovna 

posvetovalna telesa. 

6.2 Ravnatelj  

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Organizira in vodi delo in 

poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 

Naloge ravnatelja: 

organizira, načrtuje in vodi delo vrtca, 

pripravlja program razvoja vrtca, 

pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo, 

je odgovoren za uresničevanje pravic otrok, 

vodi delo vzgojiteljskega zbora, 

oblikuje predlog nadstandardnih programov, 

spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, 

organizira mentorstvo za pripravnike, 

prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim 

svetuje, 

predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive, 

odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede, 

spremlja delo svetovalne službe, 

skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike 

sodelovanja), 

obvešča starše o delu vrtca in o spremembah, 

zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, 

zastopa in predstavlja vrtec in je odgovoren za zakonitost dela, 

določa sistemizacijo delovnih mest, 

odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, 

je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo 

letnega poročila o samo-evalvaciji vrtca, 

skrbi za sodelovanje vrtca z zdravstveno službo in 

opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 

6.2.1   Pomočnik ravnatelja 

Vrtec ima skladno s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 

dejavnosti predšolska vzgoja (4.člen) 2 pomočnici ravnatelja: Aleksandra Klančič in Marjetka 

Božeglav, ki sodelujeta z ravnateljico pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. 

Naloge pomočnika ravnatelja   

- pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog,  

- opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj,  

- nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti. 

6.3   Strokovni organi 

Strokovna organa v javnem vrtcu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev. 

6.3.1  Vzgojiteljski zbor 
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 Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci javnega vrtca (pomočnik ravnatelja, 

svetovalni delavci, organizator prehrane, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev). 

Naloge vzgojiteljskega zbora: 

obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim 

delom, 

daje mnenje o letnem delovnem načrtu, 

predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, 

odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s 

predpisi, 

daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, 

daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, 

in opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

6.3.2  Strokovni aktivi vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Vodi in 

sklicuje jih vodja aktiva.  

V vrtcu je delujejo naslednji aktivi: 

Aktivi enot: 

• CV: Maja Curk 

• Mojca: Marija Murovec, Sarah Pregelj 

• Najdihojca: Metka Perkman 

• Kurirček: Neva Pozderovič 

• Kekec: Tatjana Vončina 

• JPS: Tjaša Marušič 

• Čriček: Tatjana Birsa 

Aktiv I. starostne stopnje: Nevenka Boškin / namestnik Mateja Gorjan. 

Aktiv II. starostne stopnje: Martina Lozej / namestnik Martina Madon 

Aktiv kombiniranih oddelkov: deloval bo v sestavi aktiva II. starostne stopnje 

Aktiv KK: Martina Lozej  

Aktiv pomočnic vzgojiteljic: Tatjana Markovič 

Naloge strokovnih aktivov: 

obravnavajo vzgojno delo,  

dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela,  

obravnavajo pripombe staršev, 

opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu. 

Glede na obravnavano tematiko se v delo aktivov vključujejo tudi svetovalni delavki, 

pomočnica ravnateljice in ravnateljica. 

Skupina za spremljanje kakovosti in pripravo Razvojnega načrta vrtca, katere člani 

so: 

• Vodje aktivov: enot, I., II., pomočnic vzgojiteljic, KK 

• Tehnični kader: Martina Bavdaž, Nataša Mavri  

• Marjetka Božeglav 

• ravnateljica 

6.4 Kolegij 

Za koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenja in poslovanja se oblikuje kolegij, 

katerega delovna srečanja potekajo ob torkih ob 9.00 uri in ob petkih ob 11.00 uri. Kolegij 

sklicuje in vodi ravnateljica. 

Člani kolegija so:ravnateljica, pomočnici ravnateljice, svetovalni delavki, vpzhr. 

 



 

29 

 

Oblikuje se tudi kolegij v širši sestavi, katerega člani so: kolegij, vodje enot.  

Po potrebi in glede na tematiko, ki jo bomo obravnavali, se bodo vključevali zaposleni v 

upravno-gospodarskem sektorju. 

6.5   Svet staršev  

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje Svet staršev zavoda, 

ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo 

na roditeljskem sestanku oddelka.  

Naloge Sveta staršev zavoda: 

predlaga nadstandardne programe, 

daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu, 

razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni problematiki, 

obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom, 

voli predstavnike staršev v svet zavoda in daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo 

pogoje za ravnatelja, 

opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

Predsednik sveta staršev je g. Janez Pregrad (enota Čriček), namestnica predsednika pa ga. 

Ika Milkovič Leban (enota Mojca). 

 

CENTRALNI VRTEC 

Mravlje Mojca Furlan 

Čebele Helena Dolinar Kante 

Metulji Monika Boltar 

Pikapolonice Maša Božič 

Sončki Miha Mačus 

Mavrica Suzana Perko 

Polži Martina Golob 

MOJCA 

Medvedi Ika Milkovič Leban 

Muce Janja Kozorog 

Račke Tine Stanič 

Polžki Omerčević Tina    

NAJDIHOJCA 

Zajčki o Andreja Malus 

Sončki o Barbara Simčič Veličkov 

Ježki o Belingar Darja 

Muce o Dunja Širca 

DOT, škratki Matejka Martelanc 

DOT, pikapolonice o Danijela Mihelj 

KURIRČEK 

Kostanji o Eva Adamič 

Želodi o Tjaša Metelko 

Jagode Katja Stanek 
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Gobe o Petra Bajec 

Smreke o Tina Drusany 

Sončki o Mojca Detiček  

KEKEC 

Metulji o Štefan Šantak 

Ribice o Drnovšček  Tjaša 

Čebelice o Ožbej Černe 

Sončki o Aleš Ipavec 

Račke o Andreja Martinc  

Pikapolonice o Simčiči Petra 

JPS 

Muce  Marjana Gigović 

Kužki  Nataša Matelič 

Račke  Anita Poberaj 

Ptiči  Trček Bojan 

Zajčki  Lucija Terpin Prinčič 

ČRIČEK 

Lisičke Dominika Prijatelj 

Ježki Marko Vidrih 

Medvedki Janez Pregrad 

Zajčki Metka Podgornik 

Jeleni Mateja Talić 

Srne Matej Pinosa 

 

7. SODELOVANJE S STARŠI 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj 

prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne 

vzgoje.  

Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih 

pristojnosti. Institucija staršem nudi storitve in ne pa posega v njihovo sfero zasebnosti. Tako 

vrtec spoštuje kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in 

običaje otrokovih staršev, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo 

posegati v strokovnost institucije. 

Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter 

po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju 

strokovne avtonomnosti vrtca in strokovnih delavcev. Tako se lahko ob prihodu v vrtec ali v 

dopoldanskem oz. popoldanskem času krajši ali daljši čas zadržijo v igralnici in se vključijo v 

različne dejavnosti v predhodnem dogovoru z vzgojiteljico. 

Starši pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec in možnost dogovora o najbolj 

sprejemljivem načinu vključevanja svojega otroka v vrtec. 

Staršem mora biti vedno na voljo publikacija o vrtcu, ki vključuje vse informacije v 

skladu z zakonom in ustreznimi pravilniki. Oglasne deske pred igralnico in kotički za starše 
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pa so namenjeni stalnemu obveščanju staršev o tem, katere dejavnosti potekajo, kako poteka 

življenje v oddelku ipd. 

Formalne oblike sodelovanja: roditeljski sestanki, Svet staršev, Svet zavoda, individualni 

pogovori o otroku, tematska predavanja za starše s področja preventive. 

Neformalne oblike sodelovanja:  dnevni kontakti; predstavitve dela v obliki projektnih 

map; zgibank, informiranje preko kotičkov za starše; oglasnih desk; interneta in publikacije 

vrtca; različna druženja otrok, staršev in delavcev;  

Skupni pohodi/izleti/strokovne ekskurzije po programu enot, 

Pohodi, 

Izleti, 

Zaključek šolskega leta, 

Medgeneracijsko sodelovanje (babice, dedki,. . .), 

Vključevanje staršev v dejavnosti oddelka: razstave  in delavnice. 

 

PREDAVANJA ZA STARŠE: 

1. 23.8.:  Pomen gibanja za otrokov razvoj, Zavod FIT Slovenija; 1,5 ura 

2. 19.10. ob 16.30:  Razmerje otrok – starši, razvojni mejniki tega obdobja, Zdenka 

Zalokar Divjak, 1,5 ure 

 

Dan v mesecu, ki je rezerviran za srečanja s starši, strokovne delavke načrtujejo v svojem 

LDN oddelka in bo objavljen na spletni strani vrtca. 

 

enota / oddelek termin 

CV  

metulji 1 torek v mesecu od 16.00 do 17.30 

pikapolonice 1. torek v mesecu od 16:00 do 17:30 

mravlje 2. torek v mesecu od 16.30 do 18.00 

čebele 1. torek v mesecu od 16.00 do 17.30 

mavrica 1. torek v mesecu od 15.30 do 17.00 

sončki 1. ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.30 

polžki 4. torek v mesecu od 16.00 do 17.30 

Mojca  

polži 2. torek v mesecu od 16. 00 do 17. 30 

račke 1. četrtek v mesecu od 15.30 do 17. 00 

muce 1. torek v mesecu od 15. 30 do 17. 00 

medvedi 2. torek v mesecu od 15. 30 do 17. 00 

Najdihojca  

sončki 1. torek v mesecu od 16.30 do 18.00 

ježki 2. torek v mesecu od 16.30 do 18.00 

muce 1. četrtek v mesecu od 15.30 do 17.00 

zajčki 2. ponedeljek v mesecu od 16.30 do 18.00 

Kurirček  

kostanji 2. torek v mesecu od 15.30 do 16.30 

želodi 2. torek v mesecu od 15.30 do 16.30 

jagode 1. torek v mesecu od 15.30 do 16.30 

gobice 2. torek v mesecu od 15.30 do 16.30 

sončki 2. torek v mesecu 15.30 do 16.30  

smreke 3. torek v mesecu od 15.30 do 16.30 
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Kekec  

metulji 1. torek v mesecu od 15.30-16.30 

ribice 1. torek v mesecu od 15.30 do 16.30 

čebele 2. ponedeljek v mesecu ob  uri 

sončki 1. ponedeljek v mesecu od15. 30 do 16. 30 

račke 1. ponedeljek v mesecu ob  uri 

pikapolonice 2. torek v mesecu od 15.30-16.30 

JPS  

ptički 2. torek v mesecu od 15.30 do 16.30 

kužki 2. torek v mesecu ob  uri 

zajčki 1. torek v mesecu od 15.00 do 16.00 

race 1. torek v mesecu ob  uri 

muce 2. torek v mesecu od 15.00 do 16.00 

Čriček  

zajčki 1. torek v mesecu od 16.30 do 17.30 

ježki 1. torek v mesecu od 16.30 do 17.30 

lisičke 1. torek v mesecu od 16.30 do 17.30 

srne 1. ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.00 

medvedki 1. četrtek v mesecu od 16. ure do 17. ure 

jeleni 1. sreda v mesecu ob 16.30 

DO Tumova  

Škratki 1. torek v mesecu od 16.00-17.00  

Pikapolonice 1. sreda v mesecu od 16.00-17.00 

 

8. PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM 

Sodelovanje s podjetji 
Povezovanje s podjetji v svojem okolju, 

Zbiranje različnega odpadnega materiala, 

Otroci si ogledajo delovne procese, 

Nosilci nalog: vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, vodje enot. 

Sodelovanje z zdravstvenimi institucijami 
Obisk pri zdravniku, zobozdravniku 

Preventiva v zobozdravstvu 

Sodelovanje z reševalci – ogled reševlnega vozila 

Zdravstveno higienski nadzor v vrtcu 

Redni zdravniški pregledi zaposlenih  

Vključevanje vzgojiteljic, otrok in staršev v različne akcije in zdravstvene 

preventive 

Strokovna predavanja (pediater) 

Nosilci nalog: ravnateljica, pomočnica ravnateljice, vodja ZHR, vzgojiteljice, 

pomočnice vzgojiteljic. 

Sodelovanje z  institucijami, društvi, ustanovami 

Organizacijo ogleda predstav in prireditev usklajujeta pomočnici ravnatelja. 

Turistično društvo NG: enota Najdihojca, koordinatorka Orjana Čebron, 

Mestna občina Nova Gorica, 

Mladinski center NG, 

Zavod za šolstvo RS, OE Nova Gorica, 
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Zavodom za šolstvo Republike Slovenije, 

Ministrstvom za šolstvo in šport RS, 

Skupnost vrtcev Slovenije, 

Pedagoški inštitut, 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani in Kopru,  

Srednja šola Veno Pilon  v Ajdovščini, 

drugi vrtci v Sloveniji in tujini, 

Osnove šole, 

Glasbena šola, 

Krajevno skupnostjo, 

Center za socialno delo, 

Inštitutom za varovanje zdravja Republike Slovenije, 

Zavod za zdravstveno varstvo, 

Zdravstvenim domom, 

zobozdravstveno službo, 

Zvezo kulturnih organizacij Nova Gorica, 

Zvezo prijateljev mladine Nova Gorica, 

Odborom UNICEF – a Slovenije, Nova Gorica, 

Športno društvo Juhuhu, 

Športni zavod Nova Gorica, 

Planinskim društvom Nova Gorica, 

Krajevno organizacijo Rdečega križa, 

Domom upokojencev, 

Knjižnico Franceta Bevka v Novi Gorici, 

Slovenskim narodnim gledališčem in Kulturnim domom v Novi Gorici, 

Goriški muzej, 

Varstveno delovni center Solkan, 

Turistično društvo Solkan, 

Krajevna skupnost Kromberk, 

ŠENT, 

Policijska postaja NG, kontakt je policist Robert Horvat (varnost v prometu, poklic 

policist), 

Javni zavod za gasilsko in reševalno  dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica 

Komunala, 

Društvo za varstvo in vzgojo ptic NG, 

in drugimi. 

Nosilci nalog: vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, ravnateljica, vodje enot. 

 

9. PROGRAM VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI 

Dokument vrtca Izjava o varnosti z oceno tveganja predstavlja politiko varnosti in 

zdravja pri delu ter določa ukrepe za njeno uspešno izvajanje. Izjava temelji na oceni tveganja 

v vrtcu, na podlagi katere so podani varnostni ukrepi. 

Glavni namen izjave o varnosti je zmanjševanje tveganj za poškodbe in zdravstvene 

okvare, hkrati pa je to tudi predlog za izvajanje aktivnosti v smislu preventive in v skladu z 

določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS št. 56/99). 
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Odgovorni za gašenje začetnih   

 požarov in evakuacijo:     Odgovorne osebe  za nudenje PP 

Centralni vrtec 

Konič Hermina      Bajc Stojana 

Klisarič Helena      Furlan Nastja 

Centralna kuhinja 

Danica Humar       Bavdaž Martina 

Jovana Trivunovič      Zvonko Susič 

Mojca 

Silvana Dakskobler      Barbara Mauri  

Sarah Pregelj       Marija Murovec 

Nataša Mauri 

Najdihojca 

Darja Furlani       Lara Živec 

Ester Pirc  

DO Tumova 

Martina Bucik       Martina Madon 

Kurirček 

Sonja Lozar       Nada Zorn 

Mateja Gorjan 

Kekec 

Dolores Grapulin      Darja Namar,  

Irena Laznik       Karmen Polanc,   

Naja Oblak      Katarina Valič, Ida Mozetič 

        Tatjana Markovič 

Julka Pavletič Solkan 

Slavica Lazar      Milena Turk     

Marušič Tjaša      Cvetka Bratina 

 

Čriček 

Okretič Vanda      Tatjana Pavlič 

Manuela Ratej      Bojana Fiorelli 

Uprava 

Martina Kumar      

 

10. MATERIALNI POGOJI POSLOVANJA 

Materialne pogoje dela nam predstavljajo naslednja sredstva:  

-sredstva ustanovitelja, 

-prispevki staršev za oskrbo na osnovi razvrstitve v plačilne razrede, 

-doplačilo oskrbnine za otroke, ki prihajajo iz drugih občin, 

-donatorska sredstva, 

-spremljanje razpisov za investicije na nivoju republike in občine, 

-oddaja večnamenskega prostora v uporabo, 

-MSS sredstva za drugega otroka. 

Investicijsko in tekoče vzdrževanje 

Bo izvedeno glede na pogodbena sredstva, ki jih bomo prejeli od ustanovitelja in bodo 

razvidna v Poslovnem poročilu vrtca. Naše potrebe in želje žal niso usklajene z 

odobrenimi sredstvi. Ustanovitelju smo poslali naslednje predloge investicij za obdobje 

2012-13: 
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Predlog INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2012 VREDNOST V € 

Pomivalni stroj Mojca 5.000 

Sanacija strehe – Kekec 150.000 

Nadstrešek - Kurirček 15.000 

Ureditev kabineta za čistila - Kurirček 7.500 

Kuhinjske omare inox Najdihojca 8.000 

SKUPAJ 185.500 

 

 

Predlog INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2013 VREDNOST V € 

Protihrupna izolacija – Kurirček 25.000 

Pohištvo za igralnice – Najdihojca 55.000 

Lesene hiške za zunanje igrače 4x–Mojca, Čriček, Kurirček, Najd  7.000 

Centralno zaklepanje + domofoni Kekec 4.000 

SKUPAJ 91.000 

 

Popravila, vzdrževanje 

Redna popravila in vzdrževanje naprav, strojev, opreme, stavbnega pohištva, igral in 

okolice vrtca, se bodo izvajala glede na potrebe, prioriteto in v višini razpoložljivih 

sredstev. 

Nabava osnovnih sredstev 

Prednost pri nabavi osnovnih sredstev imajo sredstva, ki zagotavljajo varnost otrok in 

osebja, nemoteno ogrevanje prostorov in priprava hrane. 

Investicijsko-vzdrževalna dela bomo glede na razpoložljiva sredstva izvedli po enotah. 

Drobni inventar in druge materialne potrebe 

Nabava drugega materiala se izvaja v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. 

 

11. PROGRAM VODSTVENIH DELAVCEV 

 Naloge ravnateljice in pomočnice ravnateljice 

Opravljata naloge določene z ZoFVI, Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Nova 

Gorica, Zakonom o vrtcih in drugih zakonih in normativnih aktih. 

Spremljata vzgojno-izobraževalno delo s predšolskimi otroki, uresničevanje prednostnih 

ciljev enot in načrtovanje vizije vrtca ter drugih nalog, kot je opredeljeno v LDN. 

  Organizacija pedagoškega vodenja 

vsakodnevni osebni stiki, pogovori 

sodelovanje pri uvajanju vzgojnih novosti 

vodenjem vzgojiteljskega zbora 

občasna sodelovanja na strokovnih aktivih 

organiziranje izobraževanj v vrtcu 

poročata o vzgojnem delu za določeno obdobje 

sodelujeta na strokovnem kolegiju 

občasno se vključujeta / sodelujeta v organizacijske odbore, projektne time 

sodelujeta pri sklicih študijskih srečanj 

spremljata izvajanje obogatitvenih in dodatnih dejavnosti. 

  Spremljanje in usmerjanje vzgojnega dela 

Priložnostne hospitacije v oddelkih bodo namenjene vpogledu v neposredno VI delo in 

senzibilizaciji strokovnih delavk pri organizaciji prostora in časa različnih rutinskih 

dejavnosti. 



 

36 

 

Ciljne, napovedane hospitacije pa bodo namenjene spremljanju vseh oblik gibalnih 

dejavnosti v vrtcu ter integracijo le-teh v kurikularana področja dejavnosti. 

Spremljanje izvajanja načrtovanih nalog enot. 

Spremljanje vodenja pedagoške dokumentacije oddelka (dnevnik dela, LDN oddelka, 

načrtovanje vzgojnega dela, opazovanje otrok, evalvacija). 

Spremljanje izvajanja projektov. 

 Načini spremljanja 

najavljene hospitacije, 

individualni pogovori z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice po hospitaciji, 

analiza pedagoške dokumentacije, 

krajši, priložnostni obiski oddelkov. 

 

12. PROGRAM DELA SVETOVALNIH DELAVCEV 

Svetovalni delavki: Teja Pelicon Weber 

      Tanja Podgornik 

Letni delovni načrt najinega dela obsega svetovalno delo v naslednjih segmentih: 

- Svetovalno delo z otroki: obiski skupin, izvajanje individualnega dela z otroki  

- Svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev: posvetovalni razgovori, 

tematski roditeljski sestanki (Tanja Podgornik) 

- Svetovalno delo s starši in družinami: po potrebi 

 

SVETOVALNO DELO 

Temeljna naloga svetovalnega delavca je, da se na podlagi svojega posebnega 

strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v 

kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega 

dela v vrtcu s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi tudi z 

ustreznimi zunanjimi ustanovami. 

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne 

službe v vrtcu je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 

veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. 

Svetovalna služba v vrtcu  pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi 

posamezni udeleženci v vrtcu: otroci, vzgojitelji, vodstvo vzgojno-izobraževalne ustanove in 

starši ter vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju 

temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-

izobraževalnih ciljev. 

Svetovalno delo z otroki 

Preko dejavnosti svetovanja, pomoči, posvetovanja ter razvojnih  dejavnosti  se bova 

trudili sodelovati tako z otroki kakor s strokovnimi delavci na naslednjih področjih 

vsakdanjega življenja in dela v vrtcu:  

- upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja otrok v predšolskem obdobju ter 

ugotavljanju in upoštevanju posebnosti telesnega, osebnega (spoznavnega in 

čustvenega) in socialnega razvoja otrok, ki so vključeni v vrtec;  

- ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega 

prihajajo otroci, vključeni v vrtec; 

- upoštevanju splošnih značilnosti vrtca kot ustanove in posebnosti vrtca (velikost, 

programi, kadrovski in materialni pogoji); 

- uvajalnem obdobju ter prehodu otroka iz vrtca v šolo; 
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- ugotavljanju in upoštevanju značilnosti vsakdanjega življenja in dela oddelčne skupine 

(dnevnega režima, interakcij odraslih z otroki, interakcij med otroki in podobnih 

pomembnih vidikov konkretnega uresničevanja ciljev predšolske vzgoje); 

- spremljanje otrok z vidika razvojnih možnosti. 

Izvajali bova opazovanja otrok v skupini ter individualne razgovore s strokovnimi 

delavkami. Teja Pelicon Weber se bom posebej osredotočila na nadarjene otroke in jim 

poskušala nuditi spodbudo za njihov možen razvoj v okviru ponujenih materialnih in 

kadrovskih pogojev. 

Pomembno je dejstvo, da imajo vsi otroci ne glede na individualne ali skupinske razlike 

pravico do enakih možnosti za optimalno napredovanje v vzgoji in izobraževanju. Svetovalna 

služba sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj 

vsakega otroka v vrtcu. 

Zato se nama zdi izjemnega pomena opazovanje otrok v skupini ter sočasno opazovanje 

vloge odraslih. Vzgojiteljica ter pomočnica vzgojiteljice sta vsakodnevno tesno povezani z 

otrokom in njegovo družino. Vpeti sta v vsakodnevni pedagoški proces in izpeljavo 

programov. Nevtralna strokovna oseba lahko pridobi kvaliteten vpogled v strokovno delo v 

skupini, skupinsko dinamiko otrok z nevtralnim opazovanjem otrok v skupini. Še 

pomembnejši je pedagoški razgovor s strokovno delavko.  

Svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

Ker za otroka v vrtcu najpomembnejši kontekst zagotovo predstavlja oddelčna skupina, v 

okviru katere se pod vodstvom vzgojiteljev odvija vsakodnevno vzgojno-izobraževalno delo, 

je za svetovalno službo še posebnega pomena uspešno sodelovanje prav z vzgojitelji in 

njihovimi pomočniki. 

Prvenstven namen pedagoškega razgovora je, da strokovna delavka-ec skozi razgovor 

ubesedi refleksije in analize, ki se ji porajajo tekom vsakodnevnega vzgojno-izobraževalnega 

procesa. Skozi razgovor in analizo si lahko razsvetli širše vidike gledanja na VI proces ter 

odnos do otroka kot subjekta v tem procesu. Prav tako lahko dobi potrditve v zvezi s svojim 

oz. vodenjem VI dela, izrazi dileme in poišče strokovno podporo. 

Sodelovali bova z vzgojiteljicami in pomočniki vzgojiteljic v vseh enotah zavoda. Še 

prav posebej intenzivno se bova povezovali s tistimi vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljic, ki bodo pokazale interes za sodelovanje. Nudili jim bova posvetovalno podporo 

na skupaj izbranih nalogah oziroma segmentih dela. Možnosti sodelovanja bodo na naslednjih 

področjih: 

- pri strokovnih razgovorih s področja vzgoje in izobraževanja 

- pri analizi komunikacije in interakcij med otroki in odraslimi v oddelku; 

- pri analizi vzgojiteljevih pričakovanj in njihovega vpliva na njegov odnos z otroki in 

starši 

- pri analizi zadovoljivega upoštevanja posebnosti in drugačnosti otrok pri vzgojno-

izobraževalnem delu v oddelku; 

- pri spremljanju razvoja posameznega otroka v oddelku 

- posvetovanje o timskem delu med strokovnimi sodelavci 

- pri spremljanju razvoja skupine v oddelku 

- posredovanje informacij iz strokovne literature. 

Pri svojem delu bova  upoštevali specifike zavoda in posameznih enot. 

Svetovalno delo s starši in družinami 

V okviru svetovalnega dela lahko prihaja tudi do  komunikacije med svetovalno službo 

vrtca ter starši. Vsekakor bova pri tem upoštevali načelo prostovoljnosti, saj morajo 

udeleženci v odnos vstopati prostovoljno. Svetovalni odnos je namreč avtonomna odločitev 

vseh udeleženih v njem. Izhajali bova iz vsakokratnih življenjskih potreb udeležencev 
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posameznikov. Vsekakor pa bo na tem področju najbolj izpostavljena posvetovalna vloga 

svetovalne službe in skrb za kvalitetno komunikacijo med udeleženci le-te. 

S starši bova sodelovali pri reševanju težav otrok, jim svetovali v zvezi s socialno 

problematiko, vedenjskimi težavami otrok, pri predlogih za razvrščanje in drugo. Tanja 

Podgornik bom v dogovoru z vzgojiteljicami in njihovimi pomočnicami organizirala tematske 

roditeljske sestanke. 

Sodelovanje z vodstvom vrtca in drugimi strokovnimi delavci vrtca 

Z ravnateljico, pomočnicama ravnateljice ter organizatorko prehrane in zdravstveno-

higienskega režima se bova posvetovali o strokovnih vprašanjih, na katere bova naleteli pri 

svojem delu in opravljali druge naloge po navodilih ravnateljice. 

Med seboj bova sodelovali in se usklajevali glede svetovalnega dela v skupini, z otroki, 

starši in strokovnimi delavci. 

 

Strokovno izpopolnjevanje svetovalne delavke 

Kot svetovalni delavki sva se dolžni  permanentno dodatno strokovno izobraževati in 

izpopolnjevati. Zato se bova v okviru svojih zmožnosti udeleževali izobraževanj ter raznih 

drugih srečanj z aktualno tematiko za svetovalne delavce na občinski in nacionalni ravni ter 

izobraževanj, ki bodo v interesu zavoda. 

Prebirali bova strokovno literaturo, se informirali preko spleta in tako tudi na ta način 

dopolnjevali svoje znanje, ki ga bova lahko uporabili pri svojem delu. 

Sodelovanje z zunanjimi ustanovami 

Sodelovali bova s svetovalnimi službami okoliških vrtcev in šol, predvsem s svetovalno 

službo Osnovne šole Milojka Štrukelj ter Osnovne šole Frana Erjavca. 

Prav tako bova po potrebi sodelovali z vsemi zunanjimi institucijami, ki so povezane z 

našim strokovnim delom  kot npr.: drugi vrtci v ožjem in širšem (nacionalnem in 

mednarodnem) okolju, Zavod RS za šolstvo, Združenje svetovalnih delavcev, Skupnost 

vrtcev, Center za socialno delo, Center za mentalno zdravje, Zdravstveni dom in bolnišnica 

idr. 

Svetovalni delavki: 

        Teja Pelicon Weber, dipl.ped.spec. 

                  Tanja Podgornik, univ.dipl.soc.ped. 

 

13. PROGRAM DELA ORGANIZATORJA PREHRANE IN VODJE ZHR 

PREHRANA 

 Sestavljanje jedilnikov ob upoštevanju smernic zdravega prehranjevanja  ter 

praktikuma jedilnikov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 

 Dnevno vrednotenje jedilnikov s pomočjo računalniškega programa SAOP. 

 Sodelovanje z vodjo kuhinje pri načrtovanju dnevne prehrane otrok. 

 Uvajanje  novih živil in jedi v dnevno prehrano otrok. 

 Vodenje poslovanja v kuhinji: vnos dobavnic, poraba živil, mesečne inventure. 

 Sodelovanje z dobavitelji, reklamacije, kontrola nad cenami dobavljenih živil. 

 Sprotno seznanjenje z zakonodajo  s področja higiene živil (sodelovanje z zdravstveno 

inšpektorico, internet, smernice). 

 Izdelava morebitnih potrebnih dopolnitev HACCP načrtov za vse kuhinje. 

 Organizacija in izvedba HACCP izobraževanja skladno z letnim planom      

izobraževanja. 

 Priprava letnega plana vzdrževanja centralne kuhinje, lastne in razdelilnih kuhinj. 

 Priprava letnega plana vzorčenja živil. 
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 Verifikacija  HACCP načrta v Centralni in lastni kuhinji. 

 Mesečni obiski  kuhinj, kontrola razdeljevanja obrokov in prisotnost pri uživanju 

obrokov. 

 Sodelovanje pri pripravi »Tradicionalnega slovenskega  zajtrka«, ki bo 18.11.2011. 

 Sodelovanje pri različnih praznovanjih vrtca: priprava menijev, pogrinjkov, prostora. 

 Sodelovanje v republiškem aktivu organizatorjev prehrane in  zdravstveno higienskega 

režima (ZHR). 

 Vodenje goriškega aktiva organizatorjev prehrane in ZHR. 

 

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM 

 Spremljanje periodičnih pregledov igrišč in udeležba pri letnem pregledu. 

 Nadzor nad higiensko-tehničnimi pogoji objektov, prostorov, opreme in igrišč. 

 Priprava letnega plana vzdrževanja prostorov, opreme, igrišč. 

 Izvajanje aktivnosti za preprečevanje razmnoževanja legionel v internem vodovodnem 

omrežju. 

 Svetovanje in ukrepanje v primeru nalezljivih bolezni. 

 Izvajanje ukrepov po odločbah sanitarne inšpekcije v zvezi z prehrano in ZHR. 

 Vodenje in spremljanje dela čistilk, peric, šivilje. 

 Sodelovanje z zunanjimi institucijami (Zdravstveni inšpektorat, Otroški dispanzer, 

Zavod za zdravstveno varstvo, Inštitut za varovanje zdravja, Zobozdravstvena služba, 

Sanitarka )  

 Nabava čistil, plenic, sanitetnega materiala. 

 Koordinator projekta »Varno s soncem« in »Zdrav vrtec«. 

 

VARSTVO PRI DELU 

 Organizacija letnih pregledov in vodenje evidenc iz požarne varnosti. 

 Organizacija izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti. 

 Izvajanje ukrepov po odločbah požarne inšpekcije. 

 Sodelovanje z podjetjem Lozej d.o.o. v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu. 

 Organizacija zdravniških pregledov in vodenje evidence. 

 Sodelovanje z pooblaščeno zdravnico medicine dela v zvezi z zdravstveno 

problematiko delavcev. 

 Izpolnjevanje dokumentacije v primeru invalidskih postopkov ter spremljanje 

delavcev na invalidsko komisijo. 

 Izpolnjevanje obrazca v primeru poškodbe pri delu, obveščanje inšpekcijske službe, 

vodenje evidence poškodb. 

 Vodenje evidence o poškodbah otrok v vrtcu. 

 

 

VZDRŽEVANJE 

 Sodelovanje pri pripravi  plana za investicijsko vzdrževanje za leto 2012. 

 Vodenje in spremljanje dela vzdrževalcev. 

 Priprava predloga nabav materiala za vzdrževanje. 

 Priprava podatkov s področja letne porabe električne energije, odpadkov za leto 2011. 

 

JAVNA NAROČILA  
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 Izvedba postopka javnega naročila za živila (priprava okvirnih predračunov z 

okvirnimi količinami,  sodelovanje pri izbiri najugodnejšega ponudnika). 

 Izvajanje naročil malih vrednosti  ter vodenje evidence. 

 Priprava letnega poročila o oddanih javnih naročilih za  leto 2011. 

 

Pripravila: Martina Kumar, l.r.
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14. LETNI DELOVNI NAČRTI ENOT 

 

CENTRALNI VRTEC 

1. Vzgojno izobraževalni cilj enote:   
- Spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje 

medkulturnih in drugih razlik.  

- Omogočanje in spodbujanje gibalnih dejavnosti otrok. 

- Postopno spoznavanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti. 

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.  

 

2. Izbrana prednostna naloga enote:  

- Družba v korelaciji z gibanjem in naravo.  

 

3. Skupni projekti enote:  
- Znane turistične točke v bližnji in daljni okolici Nove Gorice, povezovanje s športnimi 

dejavnostmi.  

- Vrtec v mestu, vrtec na deželi (Trnovo – Nova Gorica). 

 

4. Sodelovanje s starši na nivoju enote:  
- Roditeljski sestanki. 

- Pogovorne ure.  

- Pohod z lučkami na Kostanjevico (December). 

- Turistični izlet z vlakom (marec ali april) 

- Pohod treh generacij 12.5.2012 

- Skupna plesna prireditev 12.6.2012 

 

5. Sodelovanje z okoljem na nivoju enote:   

 

Institucija/organizacija Vsebina Datum 

Športno društvo Juhuhu Športno dopoldne  28.9.2011 

Gasilska enota NG Dan odprtih vrat 11.10.2011 

Športno društvo Juhuhu Športno dopoldne 12.10.2011 

Knjižnica Pravljična soba Preko celega leta 

Zobozdravstvo Zobna preventiva Preko celega leta 

Glasbena šola Predstavitev šole  

Turistično društvo NG Predstavitev turističnih točk Preko celega leta 

Vrtec Trnovo Obisk (starejši otroci) 
V pomladnih 

mesecih 

ZTKO NG Športne igre na stadionu  Jeseni 
Zeliščni center 

HERBÍTIUM,  

Grgarske Ravne 
zaključek travniških delavnic  marec, april 2011 
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6. Projekti: 

 

PROJEKTI NA NIVOJU ENOTE (vsi oddelki) 
18.11. Slovenski čebelarji – Tradicionalni slovenski zajtrk -  vsi oddelki 

Marec – TURISTIČNI IZLET Z VLAKOM – vsi oddelki 

Maj – OBISK VRTCA NA DEŽELI (TRNOVO) – starejši skupini 

 

 

7. Prireditve, praznovanja na nivoju enote: 

 

Prireditev/praznovanje/akcije Datum Sodelujoče ped.delavke 

EVROPSKI DAN BREZ AVTOMOBILA 22.9.  

SPREHOD NA TRG EVROPE 23.9.  
MESEC POŽARNE VARNOSTI (GASILSKA 

ENOTA NG) 
OKTOBER  

 ŠPORTNE IGRE NA STADIONU 17.10  

POHOD S STARŠI NA KOSTANJEVICO DECEMBER  

 KULTURNI PRAZNIK 8.2.  

 PUST  21.2  

SVETOVNI DAN ZDRAVJA 7.4.  

 POHOD TREH GENERACIJ 12.5.  

 PLESNA PRIREDITEV FIT 12.6.  

 

8. Zadolžitve strokovnih delavk (62.člen KP VIZ): 

 

Strokovna delavka Zadolžitev 

Martina Bon, Hermina Konič, Jana Povšič Fotografija 

Stojana Bajc, Hermina Konič, Neli Koncut Zaklepanje vhodov 

Maja Curk, Hermina Konič Spletna stran 

Helena Fornazarič 
Elektronska komunikacija z ravnateljico in 

e- pošta, skupina za prehrano 

Sonja Velikonja, Blaža Vegelj 
Urejanje telovadnih rekvizitov in 

didaktičnih iger. 

Stojana Bajc, Nastja Furlan Oglasna deska za starše. 

Neli Koncut, Ana Marušič Knjižnica 

Neli Koncut Kronika vrtca 

Sonja Pavšič Pregled igrišča 

9. Strokovni aktivi enote:  

8. 9. 2011 

13.10.2011 

17.11.2011 

       15.12.2011 

       12.1. 2012 

       16.2.2012 

       15.3.2012 

       12.4.2012 

       10.5.2012 
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10. Obogatitvene dejavnosti: 

 

Vsebina / skupina-e Datum in ura Izvajalka-e 

Glasbene urice Vsak prvi petek v mesecu Helena Fornazarič 

Likovna delavnica Vsak letni čas  Neli Koncut 

 

11. Poletni načrt enote (julij, avgust): 

 

ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA: 

- Čim več gibanja na prostem 

- Druženje med vrstniki in upoštevanje individualnosti 

- Prijetna doživetja ob različnih dejavnostih 

 

DEJAVNOSTI: 

- VODA: prelivanje, barvanje z naravnimi barvili, ugotavljanje količin 

Eksperimenti: Kako čistimo vodo; Potapljanje ladjic; Segrevanje vode;  

Izdelovanje: Zgibanje barčic; Mlinčki 

Kopanje 

Igre: Rajalne, Gibalne; 

- KAMEN:  

Ugotavljanje 

Preizkušanje: velikost, oblika, teža, hrapavost, barva 

Igre s kamenčki 

Izdelovanje instrumentov 

Petje pesmic: Moj čolniček; Tri ribice, Dekle je po vodo šla 

PESEK ; presipanje, modeliranje, odtisi 

Eksperimenti z vodo 

Presejemo – ugotavljamo: količino, strukturo 

Oblikovanje iz das mase – mešanje materialov 

Pravljice: V hišico je priteklo morje; Gusar Berto; Moj dežnik je lahko balon. 

 

Vodja enote: Marija Pavlin, l.r.
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enota Mojca 

 

1. Vzgojno izobraževalni cilj enote:  
- Omogočanje situacij v katerih bo otrok aktiven, ustvarjalen in zadovoljen 

- Upoštevanje otroka kot posameznika z vsemi njegovimi razvojnimi značilnostmi in 

omogočanje, da v interakciji z otroki in odraslimi razvija lastno družabnost in 

individualnost (pozitivna samopodoba). 

- Ozavestile bomo pomen prikritega kurikula in preko dejavnosti pri dnevni rutini 

vzgojno vplivale na otroka. 

 

2. Izbrana prednostna naloga enote:  

-  Gibanje, igra, učenje in ustvarjanje v naravnem okolju. 

 

3. Skupni projekti enote:  
- FIT Slovenija: - Svetovni dan strpnosti (16. sept.) ,  

                              - Teden mobilnosti – dan brez avtomobila (16. – 22. sept.) 

                              - Hoja za zdravje (22. sept.), 

                              - Svetovni dan hoje (15. okt.), 

                              - Svetovni dan zdravja (7. apr.), 

                              - Svetovni dan družine (15. maj),  

                              - Svetovni dan športa (31. maj), 

  - Varno s soncem, 

  - Vzgoja za zdravje, 

  - Ni copatka, 

  - Zeliščni vrt. 

 

4. Sodelovanje s starši na nivoju enote:  
- Uvajanje otrok v vrtec, 

- roditeljski sestanki,  

- pogovorne ure,  

- delavnica,  

- pomladni pohod,  

- zaključna prireditev ob koncu šolskega leta, 

- predavanja v okviru Vrtca Nova Gorica,  

- pomoč pri zbiranju odpadnega materiala,  

- vključevanje v dejavnosti oddelka,  

- informiranje preko kotičkov za starše, oglasne deske, spletne strani. 

 

5. Sodelovanje z okoljem na nivoju enote:   

 

Institucija/organizacija Vsebina Datum 

Fit Slovenija Različne vsebine Celo leto 

Glasbeni gostje »Poslušamo, pojemo in plešemo skupaj« 
Okt., dec., 

febr. 

ZPM Dedek Mraz 15. 12. 

ZPM Pustovanje, Bevkov trg 28. 2. 

Knjižnica Franceta Bevka Izposoja knjig Okt. – jun. 

Knjigarna Karantanija Razstave Celo leto 
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Druge enote Vrtca NG Sodelovanje in nastopi otrok Celo leto 

6. Projekti: 

 

PROJEKTI NA NIVOJU ENOTE (vsi oddelki) 

oktober - MESEC POŽARNE VARNOSTI (GASILSKA ENOTA NG) 

Teden mobilnosti 

FIT Slovenija: - Svetovni dan strpnosti (16. sept.) ,  

Hoja za zdravje (22. sept.), 

Svetovni dan hoje (15. okt.), 

Svetovni dan zdravja (7. apr.), 

Svetovni dan družine (15. maj),  

- Svetovni dan športa (31. maj). 

Teden otroka 

Zdravje v vrtcu 

Ni copatka 

Zeliščni vrt 

Varno s soncem 

 

 

7. Prireditve, praznovanja na nivoju enote: 

 

Prireditev/praznovanje/akcije Datum Sodelujoče ped.delavke 

Nastopajo nam otroci sosednjih enot-

Centralni, Najdihojca, Tumova 

Oktober, 

december, 

marec 

Vse strokovne delavke 

Teden otroka 3. – 7. okt. Vse strokovne delavke 

Veseli december – obisk Dedka Mraza 15.12. Vse strokovne delavke 

Pustno rajanje 28.2. Vse strokovne delavke 

Praznovanje pomladi marec Vse strokovne delavke 

Pomladni pohod s starši  maj Vse strokovne delavke 

Zaključna prireditev ob koncu šolskega leta junij Vse strokovne delavke 

Zbiranje plastičnih zamaškov Celo leto Vse strokovne delavke 

Udeležba na razpisanih likovnih natečajih Celo leto Vse strokovne delavke 

Skrb za urejenost okolice vrtca in zeliščnega 

vrta 
Celo leto Vse strokovne delavke 

Šport špas 12.5. Vse strokovne delavke 

FIT plesna prireditev 12.6. Vse strokovne delavke 

 

8. Zadolžitve strokovnih delavk : 

 

Strokovna delavka Zadolžitev 

Marija Murovec                                                   oglasna deska* in kotiček za starše*, predstavnik 

sindikata, član komisije za kakovost razvoja, član 

disciplinske komisije, vodja aktiva enote, poverjenik 

MK, dekoracija 

Marta Skubin glasbeno didaktični kotiček, 

kotiček za starše*, papir, dekoracija 

Silva Dakskobler kabinetna zbirka likovnega materiala 
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kronika*, požarna varnost, dekoracija, član OO Šport 

špas 

Polonca Cijan vodja, komuniciranje z upravo, knjižnica, urejanje 

oglasne deske v pisarni, dekoracija 

Barbara Mavri šivanje, prva pomoč, športni rekviziti, dekoracija, 

zaklepanje vrat, koordinator Varno s soncem, skupina za 

prehrano 

Anja Kompara elektronska pošta, arhiviranje in urejanje obvestil, 

dekoracija 

Marinka Lozar športni rekviziti, dekoracija 

Danijela Bitežnik likovni kotiček, inventura, zaklepanje vrat, dekoracija 

Sarah Pregelj vodja aktiva v enoti, inventura, fotoaparat, spletna stran, 

požarna varnost, računalnik, dekoracija 

 

9. Strokovni aktivi enote (datum): dan in ura v mesecu:  

Skupni strokovni aktivi enote 5 krat ob 16 uri: 

30. 8. 2011, 

8. 9. 2011, 

11. 10. 2011, 

17. 11. 2011, 

16. 2. 2012, 

8. 5. 2010. 

      Tim vzgojiteljic po potrebi, vezan na tematske sklope in projekte. 

 

10. Obogatitvene dejavnosti: 

 

Vsebina / skupina-e Datum in ura Izvajalka-e 

»Ustvarjalnice na igrišču« (vse skupine) 

Sept., okt., nov., 

dec., …  

od 10 do 11 ure 

Vse strokovne 

delavke 

 

11. Poletni načrt enote (julij, avgust): 

V poletnih mesecih bomo: 

- omogočile otrokom prosto igro in bivanje na prostem, ker jim bomo ponudile 

najrazličnejše gibalne dejavnosti, skozi katere bodo razgibali svoje telo, razvili 

različne spretnosti ter krepili zdravje.  

- omogočit otrokom doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so možnosti za prijetno 

druženje in vključevanje v različne dejavnosti, 

- spodbujale jezikovni razvoj za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, 

- z igro in eksperimentiranjem na igrišču (pesek, voda, naravni in odpadni material…) 

spodbujale kognitivni, socialni in emocionalni razvoj otroka. 

 

Vzgojnim ciljem bomo sledile preko raznovrstnih dejavnosti, tako v igralnici, na igrišču, 

kot tudi v bližnji okolici vrtca. 

 

 

Vodja enote: Polonca Cijan, l.r.
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Enota Najdihojca 

 

1. Vzgojno izobraževalni cilj enote:  

- Spodbujanje in omogočanje gibalnih aktivnosti otroka 

Vzgoja otroka za varno in zdravo življenje v varnem in zdravem okolju 

Doživljanje, spodbujanje in uživanje v umetnosti 

 

2. Izbrana prednostna naloga enote:  

Otrokom nuditi možnosti za celotni gibalni razvoj, 

Čutno doživljanje narave 

Razvijanje sposobnosti izražanja  različnih umetnostnih zvrsti.  

 

3. Skupni projekti enote:  

Zdravje 

      Teden otroka 

      FIT Gibanje 

      Prihod letnih časov 

      Državljanska vzgoja 

      Mesec kulture 

      Doživljanje in čutenje narave 

      Krepimo družine 

 

4. Sodelovanje s starši na nivoju enote:  

Roditeljski sestanek 

Pogovorne ure 

Predavanja za starše 

Srečanja s starši( zima, pomlad, zaključek leta) 

Pohod na Kostanjevico z lučkami 

Fit prireditev 

Pomoč pri zbiranju materiala 

Humanitarne akcije 

Šport špas    

 

5. Sodelovanje z okoljem na nivoju enote:   

 

Institucija/organizacija Vsebina Datum 

OŠ Fran Erjavec 

Enote vrtca NG 

Turistična zveza 

Slovenije 

Gasilska enota 

Knjižnica Franceta 

Bevka 

Knjigarna Karantanija 

Predstava 

Obiski, druženja 

Ocenjevanje urejenosti vrtca 

 

predstavitev 

izposoja knjig, 

pravljični kotiček 

pravljični kotiček 

15.Sept. 

Okt.-maj 

sept. 

 

okt. 

okt.-maj 

 

okt.-maj 
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Dom upokojencev 

SNG 

Cici vesela šola 

Mika šport 

ZD – zobna preventiva 

Šport špas 

SVŠ-VP – Ajdovščina 

Čebelarska zveza 

Slovenije 

Slovenska vojska – 

godba 

Športno društvo Juhuhu 

Policija 

 

obiski, predstave 

predstave 

 

plavanje 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavitev poklica,spremstvo policista na 

sprehodu, vključevanje v promet 

 

okt.-maj 

okt.-maj 

junij 

jan. 

okt.-maj 

12.maj 

dec. 

18.nov. 

 

april 

 

28.sept. 

 

6. Projekti: 

 

PROJEKTI NA NIVOJU ENOTE (vsi oddelki) 

Dom – družina                      pomlad 

Teden otroka                        oktober 

Praznik Nove Gorice           september 

Prazniki Slovenije 

Narava 

Gibanje 

Prihodi letnih časov 

Zdravje v vrtcu                  oktober-junij 

Mesec kulture                     februar 

Varno s soncem                  junij, julij, avgust 

 

 

7. Prireditve, praznovanja na nivoju enote: 

 

Prireditev/praznovanje/akcije Datum Sodelujoče ped.delavke 

Zbiranje zamaškov 

Humanitarne akcije 

Čistilne akcije (igrišče, okolica vrtca) 

FIT plesna prireditev 

Juhuhu – športne igre 

Zbiranje materiala za obogatitveni 

program 

Praznovanje 1. Dne letnega časa 

Teden otroka                                                         

Praznični december 

Pust 

Sep.-avg. 

 

23.3.2012 

12.6.2012 

Sept. 

 

 

3-9.10. 11 

 

 

 

Vse str.delavke 

 

 

 

Sončki, ježki 

 

Vsi 

Vsi 

Vsi 

Vsi 

Sončki 
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Cici vesela šola 

Šport špas 

Državni, občinski prazniki 

Očistimo svet 

Evropski teden mobilnosti 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

Dan brez avtomobilov 

Dan brez TV in računalnika 

Dan hoje 

12.5.2012 

 

23.3.2012 

16.-22.9.2011 

18.11.2011 

22.9.2011 

20.1.2012 

15.10.2011 

Vsi 

Vsi 

Vsi 

Vsi 

Vsi 

Vsi 

Vsi 

vsi 

Svetovni da hoje 7.4.2012 vsi 

Svetovni dan športa 31.5.2012 vsi 

 

8. Zadolžitve strokovnih delavk (62.člen KP VIZ): 

 

Strokovna delavka Zadolžitev 

vse Obogatitveni program 

vse Skrb za igrišče 

Orjana Čebron  62.člen 
Požarna varnost, namestnik vodje enote, 

sindikat, likovni kabinet 

Darja Furlani   62.člen 
Vodja enote, poverjenik MK, Zlati sonček, 

požarna varnost 

Ester Pirc      62.člen Požarna varnost, pranje, likanje 

Metka Perkman   62. člen 
Vodja strokovnega aktiva, vhod, kotiček za 

starše, kronika 

Branka Lapajne    62.člen 
Knjižnica, glasbeni kotiček 

Skupina za prehrano 

Nataša Šuligoj      62. člen Telovadni rekviziti, urejanje pisarne 

Suzana Čemerlj Spletna stran 

Klavdija Kričej 
Elektronsko kumuniciranje, oglasna deska, 

ciciban planinec, vhod 

Lara Živec Prva pomoč, fotoaparat 

 

9. Strokovni aktivi enote:  

1.9.2011    ob 16.30 uri 

5.10.2011 ob 16.30 uri 

9.11.2011 ob 16.30 uri 

7.12.2011 ob 16.30 uri 

11.1.2012 ob 16.30 uri 

1.2.2012 ob 16.30 uri 

7.3.2012 ob 16.30 uri 

4.4.2012 ob 16.30 uri 

9.5.2012 ob 16.30 uri 
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6.6.2012 ob 16.30 uri 

10. Obogatitvene dejavnosti: 

 

Vsebina / skupina-e Datum in 

ura 

Izvajalka-e 

Likovne delavnice 
1.torek v mesecu 

od 10.00-11.00 

Izmenjujejo se vse 

strokovne delavke 

 

11. Poletni načrt enote (julij, avgust): 

Dejavnosti: 

Igra z naravnimi materiali ( voda, kamen, pesek, les, školjke..) 

Poletne zgodbe 

Poletni plesi in igre 

Rajalne, gibalne igre na prostem 

Likovno ustvarjanje 

Igra na prostem 

 

 

Vodja enote: Darja Furlani, l.r. 
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enota Kurirček 

1.  Vzgojno izobraževalni cilj enote:  
- Skrb za dobro počutje posameznika, skupine, za pozitivne medsebojne odnose – 

nenasilje ter organizacijo takšnega okolja, ki bo otroke spodbujalo in podpiralo pri 

razvoju in učenju. 

- Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do starejših 

(medgeneracijska solidarnost). 

 

2. Izbrana prednostna naloga enote:  

- Skrb za zdravo življenje, gibanje, prehrano, socialne medsebojne odnose, 

higieno,… 

 

3. Skupni projekti enote:  
- Korak za korakom do zdravega načina življenja 

- Varno s soncem 

- Zeleni nahrbtnik 

- Mednarodni projekt Fit Slovenija 

- Med slovenskih čebelarjev za zajtrk 

- Zdravje v vrtcu 

 

4. Sodelovanje s starši na nivoju enote:  
- Pogovorne ure 

- Pohodi s starši (jesenski, spomladanski) 

- Delavnice (spomladanska, novoletna) 

- Šport špas 

- Zaključek šolskega leta:  

    - Plesna prireditev: Pesmi in FIT plesi ljudstev sveta 

-   Celoletno informiranje staršev preko spletne strani, oglasnih desk v enoti, kotička za   

     starše 

 

4.1. Sodelovanje s starimi starši: Celoletno vključevanje starih staršev v različne 

dejavnosti,  ki se bodo odvijale na nivoju enote. 

 

5. Sodelovanje z okoljem na nivoju enote:   

 

Institucija/organizacija Vsebina Datum 

RK Zbiralne akcije oblačil, hrane, igrač 3 – 4 x 

Komunala Zbiralna akcija starega papirja 1x 

Gasilci 
Mesec požarne varnosti 

Dan odprtih vrat 
 

Policija Policija za otroke  

VRTEC BROLO »Prižig lučk« - srečanje na Trgu Evrope 1x 

Glasbena šola Nova 

Gorica 
»Novoletni koncert«  

 Akcija: Zbiranje plastičnih zamaškov celo š.leto 

Planinska zveza  Ciciban planinec celo š.leto 
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6. Projekti: 

 

PROJEKTI NA NIVOJU ENOTE (vsi oddelki) 

oktober - Mesec požarne varnosti(GASILSKA ENOTA NG)   

Zeleni nahrbtnik 

Med slovenskih čebelarjev za zajtrk 

Mednarodni projekt Fit Slovenija 

Varno s soncem 

Korak za korakom do zdravega načina življenja 

 

7. Prireditve, praznovanja na nivoju enote: 

 

Prireditev/praznovanje/akcije Datum Sodelujoče ped.delavke 

Prvi dan jeseni, zime, pomladi 23.9.2011 vse 

Teden otroka oktober vse 

Veseli december December vse 

Mesec kulture – prireditev ob kulturnem 

prazniku 
Februar vse 

Pust Februar vse 

Mesec družine Marec vse 

Zaključek šolskega leta  Junij vse 

Akcija »Zbiranje plastičnih zamaškov« Celo leto vse 

Akcija – RK 3-5 x  vse 

Akcija – zbiranje starega papirja 2x  vse 

Šport Špas 12.5.2011 vse 

 

8. Zadolžitve strokovnih delavk (62.člen KP VIZ): 

 

Strokovna delavka Zadolžitev 

Loredana MUROVEC 

Glasbeni rekviziti, koordinatorka zeleni 

nahrbtnik, sodelovanje z Grafiko Soča - 

papir 

Branka KONAVEC 

Telovadni rekviziti, vodenje kronike enote, 

povezovanje z zunanjimi sodelavci, 

koordinator Varno s soncem, namestnik 

vodje enote, skupina za prehrano 

Neva POZDEROVIČ 

Rekviziti za dramatizacijo, koordinator s 

komunalo, spletna stran enote – posamezni 

oddelki, kotiček za starše – 1 vhod,vodja 

pevskega zbora enote,vodja aktiva enote 

Leban SILVANA Darila za goste, likovni material  

Ida RUSJAN        
Urejanje kotička za starše 2 vhod, vodenje 

kronike enote, koordinator Šport špas 

Nevenka BOŠKIN 

Vodja enote, vodja aktiva I., komuniciranje 

z upravo, ureditev dokumentacije prejšnjih 

let, koordinatorka Zdravje v vrtcu, urejanje 

sprotne dokumentacije, član Sveta zavoda, 

urejanje kotička za starše 2 vhod, spletna 
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stran 

Vida ZOBEC Urejanje pisarne 

Jan MATTIAZZI  
Zaklepanje 1. vhoda, pomoč pri zadolžitvah 

ostalih strokovnih delavk 

Sonja LOZAR  Pošta, knjižnica, igrišče, požarna varnost 

Mirjana ŠPACAPAN  Urejanje pisarne 

Nada ZORN  Zunanje igrišče, garderoba 

Lea FERFOLJA 

urejanje fotografij enote po skupinah, delo 

na računalniku, kotiček za starše 2 vhod, 

urejanje garderobe 2 vhod, fotoaparat, 

spletna stran 

Mateja GORJAN 

Kasete, CD–ji, zaklepanje vhoda 2, 

urejanje garderobe 2 vhod, urejanje 

fotografij, požarna varnost, spletna stran 

Sara GRBEC Lutke, spletna stran 

   

 

9. Strokovni aktivi enote (datum): dan in ura v mesecu:  

-     Enkrat mesečno in glede na aktualnost dogodkov in problematike ob 16.00 

 

10. Obogatitvene dejavnosti: 

 

Vsebina / skupina-e Datum in ura Izvajalka-e 

Pevski zbor enote 
-vsak prvi petek v mesecu, 

- po potrebi 
Neva Pozderovič 

 

11. Poletni načrt enote (julij, avgust): 

S pravljico in pesmijo v poletje (promet, morje, taborjenje, hribi,..) 

 

Vodja enote, Nevenka Boškin, l.r. 
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enota Kekec 

 Vzgojno izobraževalni cilj enote:  

-omogočiti čim bolj harmoničen, skladen in intenziven razvoj  otroka, da se razvije v 

celostno zdravo osebnost,ki bo samostojna, kritična, ustvarjalna, bo imela visoko samopodobo 

in samozavest. 

 

 Izbrana prednostna naloga enote:  

LUTKA-kot sredstvo za zadovoljitev socialnih, čustvenih in intelektualnih potreb. 

 

 Skupni projekti enote:  

- FIT Slovenije 

- Šport Špas—druženje treh generacij 

- vključevanje lutke v vse vzgojne dejavnosti 

- izdelovanje različnih lutk po skupinah in v enoti 

- razstava lutk ob zaključku šolskega leta 

- Očistimo Svet 23.marec 

 

 Sodelovanje s starši na nivoju enote:  

-roditeljski sestanki 

- pogovorne ure  

-predavanja v okviru Vrtca Nova Gorica 

- delavnice za starše 

- jesenski pohod v Panovec 

- pomoč pri zbiranju  naravnega in odpadnega materiala 

- pomoč pri zbiranju lutk 

- druženje treh generacij Šport-Špas 12. Maj  

 

 Sodelovanje z okoljem na nivoju enote:   

Institucija/organizacija Vsebina Datum 

Z ostalimi enotami Vrtca obiski Sep.-Jun. 

MONG Nova Gorica Teden mobilnosti 16.-22.sep. 

Gasilsko društvo N.G. Predstavite opreme in demonstracija gašenja  

Policijska postaja N.G. Sodelovanje z rajonskim policistom Po dogovoru 

Alpina, Manufaktura Razstava likovnih izd. otrok Po dogovoru 

Knjižnica France Bevk Izposoja knjig Sep.-Jun. 

Zobna preventiva Preventiva Okt.-Jun. 

Mladinska knjiga CICI—VESELA ŠOLA April 

OŠ Milojka Štrukelj Obisk Po dogovoru 

Čebelarsko društvo Medeni zajtrk November 

ZZV Celje Varno s soncem Maj-Avgust 

Mladinska knjiga Bralne urice 1X mesečno Po dogovoru 
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 Projekti: 

PROJEKTI NA NIVOJU ENOTE (vsi oddelki) 
oktober - MESEC POŽARNE VARNOSTI (GASILSKA ENOTA NG)   

Teden otroka 

Vsebine povezane z letnimi časi -praznovanja v božično novoletnem času, 

                                                     -mesec kulture v mesecu februarju 

                                                     -pustovanje 

Praznovanja v mesecu marcu 

Praznovanja rojstnih dni 

Prireditev ob zaključku šol. leta-razstava lutk 

Zbiranje plastičnih zamaškov- dobrodelni namen 

ZZV Celje _- Varno s soncem 

 

 Prireditve, praznovanja na nivoju enote: 

Prireditev/praznovanje/akcije Datum Sodelujoče ped. delavke 

Akcija zbiranja zamaškov Sep.- Junij Vse strokovne delavke 

Tetka Jesen Sep.-Junij 
Namar Darja,  

Valič Katarina 

Teden otroka Oktober Vse strokovne delavke 

Veseli december December 
Peršolja Renata, 

Grapulin Dolores 

Kulturni dan Februar 
Polanc Karmen,  

Markovič Tatjana 

Pustovanje Februar 

Laznik Irena, 

 Merljak Miranda,  

Lazar Tjaša 

1.dan pomladi Marec 
Vončina Tatjana,  

Elizaveta Galić 

Pomladno srečanje Marec Vse strokovne delavke 

1.dan poletja Junij 
Mozetič Ida, 

 Marinič Erika 

Zaključek šol.leta: Pesmi in FIT 

plesi ljudstev sveta-tel. OŠ MŠ 
12.Junij Vse strokovne delavke 

Praznovanje rojstnih dni Sep.-Junij Vse strokovne delavke 

 

 Zadolžitve strokovnih delavk (62.člen KP VIZ): 

Strokovna delavka Zadolžitev 

Namar Darja 

 Vodja enote, 

 Kronika vrtca 

Prva pomoč 

Valič Katarina 

Kronika vrtca 

Spletna stran 

Elektronska komunikacija z ravnateljico  

e-mail 

Inventurna komisija 

Prva pomoč 

Peršolja Renata Namestnik vodje enote 
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Urejanje kotička za starše 

Poverjenik CICI—VESELA ŠOLA 

Dramatizacija- urejanje in izdelovanje 

Grapulin Dolores 

Urejanje kotička za starše 

Poverjenik MK 

Dramatizacija-urejanje  in izdelovanje 

Požarna varnost 

Inventurna komisija 

Skupina za prehrano 

Polanc Karmen Likovni kotiček 

Markovič Tatjana 
Likovni kotiček 

Fotoaparat, urejanje fotografij 

Vončina Tatjana 
Vodja strokovnega aktiva enote 

Zaklepanje, odklepanje vhodnih vrat enote 

Galić Elizaveta Spletna stran 

Laznik Irena Požarna varnost 

Merljak Miranda Telovadni kotiček 

Lazar Tjaša Fotoaparat, urejanje fotografij 

Mozetič Ida 
Knjižnica 

Prva pomoč 

Marinič Erika Knjižnica 

Tedensko po razporedu vse skupine Pregled in nadzor zunanjih igrišč 

oddelek Sončki Telefon 

Oblak Naja Zaklepanje, odklepanje vhodnih vrat enote 

 

 Strokovni aktivi enote (datum): dan in ura v mesecu:  

Enkrat mesečno, po končanem delavnem času, ob 16.00. 

Glede na aktualno problematiko in potrebe enote. 

 

 Obogatitvene dejavnosti: 

Vsebina / 

skupina-e 

Datum in ura Izvajalka

-e 

Gibanje-vse skupine 
Vsak 2.petek v   mesecu  9.30-10.30 

14.10.,11.11.,13.01.,10.02.,09.03.,13.04.,11.05. 

Vse strokovne 

delavke 

Gibanje z elementi 

baleta 

Vsak 4. petek- med 9.30  in 10.30-2. starostna 

stopnja. 

28.10.,25.11.,16.12.,27.01.,17.02.,23.03.,20.04.,25.05. 

Elizaveta 

Galić 

 Poletni načrt enote : 
CILJI: 

a) omogočiti otrokom prosto igro in bivanje na prostem 

b) zadostiti otrokovi naravni potrebi po gibanju, omogočiti in spodbujati gibalne 

dejavnosti 

c) otrok ob naravnem gibanju vsestransko razgiba svoje telo, razvija različne spretnosti 

in krepi zdravje 

d) otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo; povzuje estetsko in fizično ugodje ter 

pridobiva pozitiven odnos do literature 
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e) spodbuja ustvarjalnost pri pripravi, organizaciji in uporabi prostora 

f) otrok z lastno aktivnostjo odkriva in spoznava lastnosti: vode, kamna, peska, mivke,… 

in drugih snovi in zmesi ter jih med seboj primerja 

g) otrok spoznava odnos  ned vzrokom in posledico 

h) otrok šteje, zaznava prirejanje, velikostne odnose 

 

JULIJ 

1. teden 

Branje Župančičevih pesmi 

Deklamacija » Daj zmaj« O. Župančič 

Pogovor o počitnicah 

Izdelovanje zmaja 

Risanje s kredami 

Petje pesmi-pokaži kaj znaš 

Gibalne urice 

Vsakodnevno bivanje na prostem 

2. teden 

Pravljica »Mavrična ribica« 

Nova pesmica »Tri ribice« 

      Glasbeno didaktična igra«Kje je ribica?« 

Izdelovanje ribic 

Utrjevanje barv—Ribicam barvamo luske 

Vsakodnevno bivanje na prostem 

3. teden 

Glasbena pravljica« Papirnati čolniček« 

Pesmica Moj čolniček 

      Poslušanje instrumentalne glasbe »Moj čolniček« 

      Glasbeno uprizarjanje 

      Izdelovanje iz odpadnega materiala 

      Poizkusi z vodo 

      Sprehod po bližnji okolici 

      Vsakodnevno bivanje na prostem 

      4. teden 

      Pravljica »Igraj se z mano« 

      Pesmica »Sijaj, sijaj, sončece« z gibalnim uprizarjanjem 

      Slikanje s čopiči 

      Odtisi s školjkami 

      Štetje, zaporedje, velikost-školjke, kamenčki,… 

      Gibalne urice 

 

AVGUST 

 1. teden 

Pravljica »Gusar Berto« 

Izdelovanje barčic 

Poizkusi suho-mokro 

Gibalne urice 

Petje pesmic ob spremljavi na male instrumente 

Vsakodnevno bivanje na prostem 

2. teden 
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Zgodbica » Lesena igračka« 

Poizkusi: kaj plava, kaj se potopi 

Izdelovanje iz odpadnega materiala 

Rajalne igrice 

Vsakodnevno bivanje na prostem 

3. teden 

Pesmica »Veter, vetrič« M. Voglar 

Izdelovanje vetrnic 

Gibalno uprizarjanje 

Pihanje milnih mehurčkov 

Pihanka 

Vsakodnevno bivanje na prostem 

4. teden 

Petje narodnih pesmi 

Rajalne igrice (Marička,..) 

Izdelovanje malih instrumentov in igranje nanje 

Sprehod po bližnji okolici 

Gibalne urice 

Vsakodnevno bivanje na prostem 

 

Vodja enote: Darja Namar, l.r. 
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enota JPS 

 

1. Vzgojno izobraževalni cilj enote:  

- Z gibalnimi dejavnostmi in pozitivnimi vzpodbudami omogočiti doživljanje in 

dojemanje sveta, pridobivati nove izkušnje in se seznanjati z varnim in zdravim 

načinom življenja. 

 

2. Izbrana prednostna naloga enote:  

-  Gibanje v povezavi z družbo 

 

3. Skupni projekti enote:  

- »Gibamo« 

 

4. Sodelovanje s starši na nivoju enote:  

- Gibalne dejavnosti v parku (teden otroka) 

- Dan na snegu  

- Pomladni pohod  

 

5. Sodelovanje z okoljem na nivoju enote:   

 

Institucija/organizacija Vsebina Datum 

Kajakaški center Solkan predstavitev dejavnosti 
po 

dogovoru 

Zdravstveni dom zobozdravstvena preventiva 4-5x letno 

OŠ Solkan obiski in ogled predstav 1-2x letno 

OŠ Frana Erjavca obiski in ogled predstav 1-2x letno 

VDC Solkan obiski 1-2x letno 

Goriška knjižnica Franceta 

Bevka 
predstavitev dejavnosti 

po 

dogovoru 

Glasbena šola predstavitev dejavnosti 
po 

dogovoru 

Gasilska enota Nova Gorica predstavitev dejavnosti oktober 

SNG Nova Gorica ogled predstav 
po 

razporedu 

Kulturni dom   ogled predstav 
po 

razporedu 

Krajevna skupnost Solkan sodelovanje 
po 

dogovoru 

SŠ Veno Pilon mentorstvo dijakom in ogled predstave 
po 

dogovoru 
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6. Projekti: 

PROJEKTI NA NIVOJU ENOTE (vsi oddelki) 

oktober – MESEC POŽARNE VARNOSTI (GASILSKA ENOTA NG) 

celo leto – ZDRAV VRTEC  

december – VESELI DECEMBER 

druga polovica februarja – PUST  

prva polovica februarja – DAN KNJIGE  

celo leto – PESEM IN FIT PLESI LJUDSTEV SVETA 

celo leto – Učimo za življenje 

 

7. Prireditve, praznovanja na nivoju enote: 

Prireditev/praznovanje/akcije Datum Sodelujoče ped.delavke 

Gibalna urica v parku Teden otroka vse 

Obisk dedka Mraza december vse 

Pustovanje februar vse 

Šport Špas 12.maj vse 

Pomladni pohod april vse 

Pesmi in FIT plesi sveta 12.junij vse 

 

8. Zadolžitve strokovnih delavk (62.člen KP VIZ): 

Strokovna delavka Zadolžitev 

Marina Bončina knjižnica, kotiček za starše 

Cvetka Bratina glasbeni kotiček, Prva pomoč 

Alenka Paglovec 
Kronika, kotiček za starše, skupina za 

prehrano 

Tjaša Marušič e-pošta, spletna stran, Požarna varnost 

Milena Turk Tv rekviziti, Mladinska knjiga, Prva pomoč 

Neža Grajžl spletna stran 

Tamara Faganelj TV rekviziti, e-pošta 

Sandra Vuković Fotoaparat, urejanje kabineta 

Jana M. Obidič 
likovni kotiček, urejanje kabineta, 

inventurna komisija 

Andrejka Berce urejanje pisarne, inventurna komisija 

 

Strokovni aktivi enote (datum): dan in ura v mesecu:  

-   prvi torek v mesecu ob 16.30   

 

9. Obogatitvene dejavnosti: 

Vsebina / skupina-e Datum in ura Izvajalka-e 

Gibalne aktivnosti v telovadnici vrtca 1x mesečno, po dogovoru 
Cvetka Bratina, 

Milena Turk 

Gibalne aktivnosti na vadbenem igrišču v 

Solkanu 
1x mesečno 

Cvetka Bratina, 

Milena Turk 

Ciciban planinec naknadno Cvetka Bratina, 
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Milena Turk 

Cici vesela šola naknadno 
Cvetka Bratina,  

Milena Turk 

 

10. Poletni načrt enote (julij, avgust):  

Cilji:  

 otrok razvija sposobnosti in način za vzpostavljnje, vzdrževanje in uživanje v 

prijateljskih odnosih z enim ali več otroki  

 otrok poglablja spoznanje o varnem vedenju in se uči živeti in ravnati varno v 

različnih okoljih  

 otroka spodbujamo k sproščenem izvajanju naravnih oblik gibanja 

 otrok doživlja in spoznava različna literarna dela 

 otroku približati vse zvrsti umetnosti in mu omogočiti, da se v njih izraža in uživa 

 širiti otrokova spoznanja o naravnem okolju in mu omogočiti sproščeno uživanje v 

njem  

Dejavnosti:  

 petje pesmic 

 poslušanje glasbe 

 igranje glasbenih didaktičnih iger 

 elementarne igre 

 naravne oblike gibanja 

 gibalne igre 

 oblikovanje s peskom, das maso, slanim testom 

 igra na igralih 

 igre z žogami 

 vožnja s kolesi 

 deklamacije 

 pripovedovanje vsebin (branje, poslušanje, pripovedovanje) 

 govorne igrice 

 pogovori in pripovedovanje otrokom 

 uganke 

 gledanje slikanic 

 pogovori o knjigah 

 rajalne igre 

 ljudske gibalne igre 

 ustvarjanje ob glasbi 

 umirjanje – sproščanje ob glasbi 

 preizkušanje v naravi 

 igre z vodo 

 igre z barvo 

 igra s svetlobo - senca 

 risanje in slikanje 

 izdelovanje iz odpadnega materiala 

 prostorsko oblikovanje (škatle) 

 praznovanje rojstnih dni 

 

Vodja enote: Cvetka Bratina, l.r. 
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enota Čriček 

1. Vzgojno izobraževalni cilj enote:  

- Omogočiti in spodbujati harmoničen, skladen in intenziven razvoj otroka v celostno 

razvito zdravo osebnost, ki bo samostojna, kritična, ustvarjalna, bo imela visoko 

samopodobo in samozavest, ter bo sposobna konstruktivnih rešitev. 

-  Razvijanje sposobnosti izražanja doživetij različnih umetniških jezikih 

 

2. Izbrana prednostna naloga enote:  

- Gibanje in umetnost  

 

3. Skupni projekti enote:  

- Projekt- Labirint, projekt- Drevo skozi letne čase, projekt-Hoja za zdravje, Jezik in 

kultura okolja, Bralni palček (Srne, Jeleni). 

 

4. Sodelovanje s starši na nivoju enote:  

- Pohodi, 

- likovna delavnica s starši,  

- predavanja (Tina Baša), 

-    dan odprtih vrat,  

- starši predstavljajo poklice,  

- Šport špas,  

-    prireditev ob zakl. šol. leta, 

-    zaključni izleti  

 

5. Sodelovanje z okoljem na nivoju enote:   

Institucija/organizacija Vsebina Datum 

Krajevna skupnost Članki v časopisu Stran 2-krat letno 

Gasilska enota Obisk gasilske enote-postaje Oktober 2011 

Čebelarsko društvo Medeni zajtrk-obisk čebelarja 
Po dogovoru z 

društvom 

Zobozdravstvena služba Preventiva in obisk ambulante 27.10.2011 

MONG Dan mobilnosti 22.09.2011 

Glasbena šola Obisk učencev glasb. šole 
Po dogovoru s 

šolo 

 

6. Projekti: 

PROJEKTI NA NIVOJU ENOTE (vsi oddelki) 
oktober - MESEC POŽARNE VARNOSTI  (GASILSKA ENOTA NG) 

Labirint-vse skupine 

Gibanje 

Drevo skozi letne čase-vse skupine 

Hoja za zdravje- vse skupine 

Zlati sonček 
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7. Prireditve, praznovanja na nivoju enote: 

Prireditev/praznovanje/akcije Datum Sodelujoče ped.delavke 

1.dan jeseni 23.9.2011 Vse str. delavke 

Teden otroka Oktober 2011 Vse str.del. 

Kostanjev dan Oktober2011 Vse str.del. 

Veseli december december Vse str.del. 

1.dan zime 21.12.2011 Vse str.del. 

Kulturni praznik 8.feb. Vse str.del. 

pustovanje Pust 2012 Vse str.del. 

1.dan pomladi 21.3. 2012 Vse str.del. 

Šport špas Maj 2012 Vse str.del. 

Prireditev ob zakl. šol. leta Junij2012 Vse str.del. 

Lik. Delavnica v marcu Marec,april Vse str..del. 

Mesec družine marec Vse str. del. 

 

8. Zadolžitve strokovnih delavk (62.člen KP VIZ): 

Strokovna delavka Zadolžitev 

Tatjana Pavlič Vodja enote 

Ines Cigoj Namestnik vodje 

Martina Lozej, Irena Zelinšček Zakl. vhodov 

Martina Lozej Kronika vrtca 

Tina Vidmar Fot. aparat 

Urška Krašna Urejenost skupnega prostora 

Jana Bovcon Glasb. kabinet 

Bojana Fiorelli Telovadni rekviziti 

Tatjana Birsa Vodja aktiva 

Vse pomočnice Skrb za igrišče 

Irena Zelinšček Obogatitvene dejavnosti 

Tatjana Pavlič knjižnica 

Bojana Fiorelli, Tatjana Pavlič Prva pomoč 

Manuela Ratej, Vanda Okretič Požarna varnost 

Vse pom. vzg.         Skrb za igrišče 

Pom. vzg. In po potrebi vzg. Preoblačenje ležalnikov in pranje igrač 

Jolanda Belingar in Vanda Okretič              urejanje kotička za starše in oglasna deska 

 Tatjana Pavlič               elektronska komunikacija 

Tina Vidmar      Koordinator Zlati sonček 

Jolanda Belingar Likovni kabinet, skupina za prehrano 

Martina Lozej Koordinator Šport Špas v enoti 

 

                       

9. Strokovni aktivi enote (datum): dan in ura v mesecu  

- enkrat mesečno po dogovoru ob 16.30 v pisarni vrtca  
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10. Obogatitvene dejavnosti: 

Vsebina / skupina-e Datum in ura Izvajalka-e 

Glasbene urice 
Vsak drugi petek v mesecu 

ob 9.30 uri 
Irena Zelinšček 

 

11. Poletni načrt enote (julij, avgust): 

Globalni cilji: 

DRUŽBA: 

-Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih med otroki v različnih starostnih skupinah in odraslimi. 

- Otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v različnih 

okoljih. 

- Otrokom spremenimo dnevno rutino glede na čas bivanja na prostem do 10 ure. 

- Otrok ima možnost za učinkovito učenje o škodljivih vplivih sonca, ter varovanja pred 

njim. 

CILJI:  

JEZIK: 

Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z 

otroki in odraslimi. 

Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic, doživetij, razvija zmožnost domišljijske rabe 

jezika. 

MATEMATIKA: 

Otrok se seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju in jo doživlja kot prijetno 

izkušnjo. 

NARAVA: 

Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode, mivke, naravnih materialov in drugih snovi, ter 

jih med seboj primerja. 

Otrok razlikuje pijače in pitno vodo od ostalih tekočin. 

Otrok spoznava kako se varuje pred poškodbami, boleznimi, škodljivimi snovmi. 

Otrok odkriva in spoznava lastnosti sončnih žarkov: svetloba, toplota,zdravju koristne in 

škodljive posledice. 

GIBANJE: 

Otrok spoznava in izvaja različne gibalne in rajalne igre, spoznava pomen sodelovanja v 

igralni skupini, medsebojni pomoči in športnega obnašanja. 

Spoznava osnovne varnostne ukrepe, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih dejavnosti in 

ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih. 

UMETNOST: 

Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

Razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih, plesnem, 

dramskem, likovnem, glasbenem 

 

DEJAVNOSTI: 

-druženje s sovrstniki iz ostalih starostnih skupin, pogovori, pripovedovanja, poslušanje 

pravljic, pripovedovanja vzg., slikanje s čopiči, akvarel, modeliranje, igre z vodo, peskom, 

presipanje snovi, prelivanje tekočin, poslušanje pesmic, petje znanih in usvajanje novih, GDI, 

izdelovanje malih rit. instrumentov, petje ob spremljavi insrtumentov, opazovanje okolice, 

sprehodi v okolico, gibalne minute, rajalne igre, nabiranje in izdelovanje naravnega materiala 

Vodja enote: Tatjana Pavlič, l.r. 
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15. URNIKI ENOT: neposredno pedagoško delo v oddelku 

 

Vzorčni urniki so pripravljeni v skladu s 17., 41. in 53. členom Zakona o vrtcih, upoštevajoč 

sočasno prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, njuno neposredno pedagoško 

obveznost v oddelku ter potrjeno sistemizacijo delovnih mest za tekoče šolsko leto s strani 

ustanovitelja. 

Vodje enot pripravijo urnike z rotacijo kadra: za odpiranje in zapiranje enote. 

CENTRALNI VRTEC 

igralnica starost strokovna delavka 62. čl urniki 

metulji 2-3 2-3 Stojana Bajc da 8.00-14.30 

  I. Hermina Konič   8.00-15.30 

  6 6     

          

Ciciban-polžki  1-2                1-2 Maja Curk DČ   7.30-14.00 

  I. Neli Koncut 0,5    12.00-15.30 

  3 5,5     

          

pikapolonice 3-4 3-4 Ana Marušič DČ vzg 0,5 da 8.30-12.00-16.00 

  II. Blaža Vegelj 0.5   da 6.30-9.45 

    Nataša Šuligoj   10.00-15.00 

  4 5,5     

          

čebele 4-5 4-5 Marija Pavlin da 7.00-13.30 

  II. Sonja Pavšič da 8.00-15.30 

  4 5,5     

          

mravlje 5-6 5-6 Helena Fornazarič DČ 

 

7.30-14.00 

  II. Jana Povšič *(PeF)   9.00-16.30 

  4 4     

          

sončki 3-4 3-4 Sonja Velikonja da 7.30-14.00 

  II. Martina Bon DČ / Kristina Breščak   8.30-16.00 

  4 4     

          

mavrica 3-6 3-6 Nastja Furlan da 7.00-13.30 

  II. Karmen Štakul da 8.45-16.15 

  4 4     

  

      

  

Neli Koncut 0,5   sočasnost   8.00-12.00 
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MOJCA 

igralnica starost strokovna delavka 62. čl urniki 

polžki  1-2 Marta Skubin da 7.00-14.00 

  I. Danijela Bitežnik   8.00-15.30 

  6 6     

          

račke  1-2 Marija Murovec da 8.00-14.30 

  I. Sarah Pregelj KK   8.00-15.30 

  6 6,5     

          

muce 2-3 Polonca Cijan   7.00-13.30 

  I. Barbara Mavri *(FUDŠ)   9.00-16.30 

  6 6     

          

medvedi  2-3 Silvana Dakskobler da 6.30-13.00 

  I. Anja Kompara DČ   8.00-15.30 

  6 6,5     

          

    Marinka Lozar DČ  sočasnost   8.30-16.00 

    študentka - sočasnost   14.00-16.00 

     

 

NAJDIHOJCA 

igralnica starost strokovna delavka 62. čl urniki 

muce 2-3 Orjana Čebron da 8.00-14.30 

I.   Lara Živec DČ   8.00-15.30 

6 6       

          

ježki  4-5 Metka Perkman da 7.00-13.30 

II.   Klavdija Kričej DČ   8.45-16.15 

4 4 

 

    

          

sončki  5-6 Darja Furlani da 6.30-13.00 

II.   Ester Pirc 62.člen od 26/11 da 8.15-15.45 

4 4       

          

zajčki  3-4 Branka Lapajne da 7.30-14.00 

II.   Suzana Čermelj DČ / Tamara Praček   9.00-16.30 

4 4,5 

 

    

          

    Nataša Šuligoj   sočasnost   7.30-10.00 
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DO TUMOVA 

igralnica starost strokovna delavka 62. čl urniki 

škratki  3-6 Martina Madon   6.30- 13.00 

 II. 

 

Sanja Lenarčič DČ   8.00 - 15.30 

  4 5,5     

pikapolonice  1-2 Martina Bucik DČ   7.00 - 13.30 

 I. 

 

Nena Kerševan DČ, 0,5   8.30 - 16.00 

  6 6,5     

  Nena Kerševan 0,5, sočasnost   

     

 

KURIRČEK 

igralnica starost strokovna delavka 62. čl urniki 

sončki 2-3 Ida Rusjan da 7.30-14.00 

  I. Lea Ferfolja *(PeF)   8.00-15.30 

  6 6     

          

gobice 3-4 Silvana Leban da 7.00-13.30 

  II. Sara Grbec    9.00-16.30 

  4 4     

          

jagode  3-6 Branka Konavec da 8.00-14.30 

  II. Nada Zorn da  8.00-15.30 

  4 4     

          

želodi  3-6 Neva Pozderovič  da 8.00-14.30 

  II. Mirjan Špacapan 0,5  da 6.30-10.15 

  4 Vida Zobec 0,6 da 10.00-15.47 

    5     

          

kostanji  5-6 Loredana Murovec da 7.30-14.00 

  II. Sonja Lozar *(FUDŠ)   8.45-16.15 

    Jan Mattiazzi, spremljevalec   8.00-16.00 

  4 6,5     

          

Ciciban smrečice  1-2 Nevenka Boškin   8.00-14.30 

  I. Mateja Gorjan   8.00-15.30 

  6 6     
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KEKEC 

igralnica starost strokovna delavka 62. čl urniki 

URNIK I.         

pikapolonice 1-2 Ida Mozetič da 8.30 -15.00 

  I. Erika Marinič   8.00-15.30 

  6 6     

          

račke 2-3 Miranda Merljak 0,5 da 7.30 - 10.45 

  

 

Irena Laznik 0,5  da 11.15 - 14.30 

  I. Tjaša Lazarš DČ   8.00 - 15.30 

  6 6     

          

čebele komb. Karmen Polanc da 8.00-14.30 

  I. in II. Tatjana Markovič da 8.45-16.15 

  5 5     

          

sončki  3-6 Tatjana Vončina da 7.30-14.00 

celodnevni 4 Elizaveta Galić 0,5   8.00-12.00 

    Štêpán Böhm spremljevalec    7.30-15-30 

  II. Naja Oblak NDČ do 20.00 ure   12.00-20.00 

    Katja Kompara   11.30-19.30 

 

  8,5     

          

metulji  5-6 Renata Peršolja da 6.30-13.00 

  II. Dolores Grapulin 62.člen od 3/9 da 9.00-16.30 

  4 4     

          

ribe  4-5 Darja Namar da 7.00-13.30 

  II. Katarina Valič   8.00-15.30 

  4 5     

          

    študentka 0,5, sočasnost   7.30-12.30 
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JPS 

 

 

igralnica starost strokovna delavka 62. čl urniki 

muce  1-2 Tjaša Marušič DČ   8.00-14.30 

I   Sandra Vuković DČ   8.00-15.30 

6   5,5     

          

račke 2-3 Alenka Paglovec da 8.00-14.30 

I.   Jana Markočič Obidič / Petra Režonja avg. 2012   8.00-15.30 

6   5,5     

          

ptički  3-6 Milena Turk da 7.00-13.30 

II.   Andrejka Berce *(FUDŠ)   9:00-16.30 

4   5,45     

          

kužki  3-6 Cvetka Bratina da 7.30-14.00 

II.   Neža Grajžl DČ   8.30-16.00 

4   5,5     

          

zajčki  komb. Marina Bončina da 7.30-14.00 

I. in II.   Tamara Faganelj NDČ    8.45-16.15 

5   7     

          

    

Matejka Samec DČ / Vera Hudobivnik okt.2011, 

sočasnost   6.30-14.00 
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ČRIČEK 

igralnica starost strokovna delavka 62. čl urniki 

ježki 2-3 Jolanda Belingar da  8.00-14.30 

  I. Manuela Ratej NDČ   8.00-15.30 

  6 5,5     

    pokrivanje sočasnosti     

          

medvedi  3-4 Tatjana Birsa da  7.00-13.30 

  II. ???    8.15-15.45 

  4 4,45     

    pokrivanje sočasnosti     

          

zajčki 3-6 Tatjana Pavlič 62.člen od od 3/9 da  7.30-14.00 

  II. Irena Zelinšček   8.00-15.30 

  4 4,5     

          

jeleni 3-6 Vanda Okretič da  7.30-14.00 

  II. Bojana Fiorelli da  8.45-16.15 

  4 4     

    pokrivanje sočasnosti     

          

srne 5-6 Ines Cigoj da  6.30-13.00 

  II. Tina Vidmar DČ   9.00-16.30 

  4 3,5     

    pokrivanje sočasnosti     

          

Ciciban lisičke  komb. Martina Lozej   8.00-14.30 

  I. in II. Ana Marušič    8.30-16.00 

  5 5,5     

          

    študentka, sočasnost da  7.30-15.00 
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PRILOGA 

PREGLED FUNKCIJ, SODELOVANJA 

 v  šol.l. 2011/12 

 

Enota Vodja enote Namestnik Vodja aktiva enote 

Mojca Polonca Cijan Marija Murovec Marija Murovec 

Sarah Pregelj 

CV Marija Pavlin Stojana Bajc Maja Curk 

Najdihojca Darja Furlani Orjana Čebron Metka Perkman 

Kurirček Nevenka Boškin Branka Konavec Neva Pozderovič 

Kekec Darja Namar Renata Peršolja Tatjana Vončina 

JPS Cvetka Bratina Milena Turk Tjaša Marušič 

Čriček Tatjana Pavlič Ines Cigoj Tatjana Birsa 

 

Aktivi/ Timi Vodja Namestnik 

Aktiv I Nevenka Boškin Mateja Gorjan 

Akriv II Martina Lozej Martina Madon 

Aktiv KK Martina Lozej  

Aktiv pomočnic vzg. Tatjana Markovič  

 

Projekti Vodja 

Zlati sonček Tina Vidmar 

Darja Furlani 

Zeleni nahrbtnik Lori Murovec 

FIT koordinatorji Helena Fornazarič 

Jana Povšič 

Sanja Lenarčič 

KK tim Martina Lozej 

Neli Koncut, Martina Madon, Sarah Pregelj, 

Martina Bucik, Maja Curk, Nevenka Boškin, 

Mateja Gorjan, Ana Marušič,  

Kristina Breščak, Vera Hudobivnik  

Marjetka Božeglav, ravnateljica 

Comenius tim Martina Madon 

Martina Lozej 

Helena Fornazarič 

Neli Koncut 

Cvetka Bratina 

Marina Bončina 

Sarah Pregelj 

ravnateljica 

Razvojni tim Vodje aktivov: enot, I, II, pomočnic 

vzgojiteljic, KK 

Martina Bavdaž, Nataša Mavri 

Marjetka Božeglav, ravnateljica 

Šport Špas CV - Marija Pavlin 

Mojca – Silvana Dakskobler 
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Najdihojca – Orjana Čebron 

Kurirček – Silvana Leban, Ida Rusjan 

Kekec – Katarina Valič 

JPS – Tjaša Marušič 

Čriček -  Martina Lozej 

ravnateljica 

NTC-učenje CV - Marija Pavlin  

Kurirček - Neva Pozderovič  

Kekec - Ida Mozetič  

Čriček  - Tatjana Birsa  

Marjetka Božeglav, ravnateljica 

Velikani Helena Fornazarič 

Irena Zelinšček 

Tina Vidmar 

Varno s soncem Martina Kumar 

Barbara Mavri 

Branka Konavec 

Ciciban planinec Najdihojca: Klavdija Kričej 

Kekec: Tatjana Markovič 

Kurirček: Mateja Gorjan 

JPS: Cvetka Bratina, Milena Turk,  

Andreja Berce 

Gibalne urice Sanja Lenarčič 

Jan Mattiazzi 

Nena Kerševan 

Cicibanove urice Tina Vidmar 

Urška Krašna 

Študijska skupina Tanja Pavlič 

Nevenka Boškin 

LAS Tanja Podgornik 

Unicef NG Marjetka Božeglav 

Aktiv računovodij S primorske regije Lidija Kranjc 

Študijske skupine, ZRSS Tatjana Pavlič 

Nevenka Boškin 

 

Organi zavoda 

Delovna telesa 

 

Svet zavoda Polonca Cijan 

Nevenka Boškin, Mateja Gorjan 

Tatjana Birsa, Lidija Kranjc 

SVIZ Katarina Valič 

Marija Murovec 

Senat Disciplinske komisije CV - Marija Pavlin 

Mojca: Marija Murovec, vzgojiteljica 

Najdihojca: Ester Pirc, pomočnica vzgojiteljice 

Kurirček: Lozar Sonja, pomočnica vzgojiteljice 

                 Nada Zorn, pomočnica vzgojiteljice 

Kekec: Miranda Merljak, vzgojiteljica 

            Erika Marinič, pomočnica vzgojiteljice 
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JPS: Andrejka Berce, pomočnica vzgojiteljice 

Čriček: Ines Cigoj, vzgojiteljica 

Tehnični kader: Meta Špacapan, kuharica 

                           Olga Gselman, čistilka 

Uprava: Slavica Stuhne, knjigovodja 

ravnateljica 

Kolegij Marjetka Božeglav, Aleksandra Klančič 

Tanja Podgornik, Teja Pelicon Weber 

Martina Kumar 

ravnateljica 

Kolegij v širši sestavi Kolegij + vodje enot + ravnateljica 

Skupina za prehrano CV: Helena Fornazarič 

Mojca: Barbara Mavri 

Najdihojca: Branka Lapajne 

DO Tumova: Martina Bucik 

Kurirček: Branka Konavec 

Kekec: Dolores Grapulin 

JPS: Alenka Paglovec 

Čriček:Jolanda Belingar 

Martina Kumar, vpzhr 

Jožica Koren, vodja kuhinje 

ravnateljica 

 


