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ORGANIZACIJA VRTCA 
 

V sestavi zavoda OŠ Alojza Gradnika delujeta enoti vrtca Dobrovo in Kojsko ter dislociran 

oddelek v Biljani. 

 

 

VVE Kojsko deluje s petimi skupinami, z možnostjo vključevanja otrok v prvo starostno 

obdobje (od prvega do tretjega leta) in v drugo starostno obdobje (od tretjega do šestega 

leta). 

 

VVE Dobrovo deluje z sedmimi, z možnostjo vključevanja otrok v prvo starostno 

obdobje (od prvega do tretjega leta), v drugo starostno obdobje (od tretjega do šestega 

leta). 

 

V Biljani sta dva oddelka v katera so vključeni otroci pred vstopom v šolo. 

 

V vrtcih je v štirinajstih skupinah skupaj 225 otrok, 116 otrok v VVE Dobrovo,  

                 42 otrok v Biljani,  

                                                                                   67 otrok v VVE Kojsko. 

 

Vizija vrtca 

 

Prizadevamo si, da se otrok razvije v samostojno, odgovorno in socialno čutečo osebo, ob tem 

spoznava in ohranja lastno identiteto, ter je aktiven posameznik družbe. 

 

Poslanstvo vrtca 

 

Vzgojitelj s strokovnim znanjem in lastnim zgledom, ki temelji na spoštljivem odnosu do 

soljudi uresničuje zastavljeno vizijo vrtca.  

 
Prednostno področje 

 
Spremembe v družbi narekujejo tudi spremembe na področju državljanstva. Vse več pozornosti 

se v celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu namenja izobraževanju za demokratično 

državljanstvo in izobraževanju za zagotavljanje človekovih pravic. Zato bomo v šolskem letu 

2019/2020 nadaljevali s prednostnim področjem domovinsko-državljansko vzgojo.  

Namen prednostnega področja je, da so vsebine kot stalnica oziroma rdeča nit vpletene v 

različne dejavnosti, ki so načrtovane lahko tudi naključne ali aktualne.  

 

  

 

 

 

 

 

 



AKCIJSKI NAČRT PREDNOSTNE NALOGE NA RAVNI VRTCA ZA ŠOLSKO LETO 

2019/20 

Jaslični aktiv 

Cilj  Kako pri najmlajših spodbujati lastno identiteto in pozitivno samopodobo?  

Strategija Z ustvarjanjem spodbudnega učnega okolja in lastnega zgleda, strokovna delavka uresničuje zastavljeni cilj. 

šol. leto 

2019/2020 

DEJAVNOSTI NA RAVNI SKUPINE 

 

Vključeni v dejavnost  MERILA ZA SPREMLJANJE DOSEGANJA 

CILJEV  

-ustvarjati fizično okolje, ki spodbuja 
raziskovanje, posnemanje, preizkušanje 
- v odnosu z odraslim, skozi rutino in 
druge dejavnosti, pri otroku spodbujati 
socialno čustveni razvoj  

- strokovni delavki v 
oddelku 
- pomočnica ravnatelja 
- dr. Marjan Šimenc 

- priprava in evalvacija vzgojiteljice 
- pogovori in načrtovanje v tandemu 
in na ravni aktiva 
- izdelki otrok (risbe, slike) 
- plakati, fotografije 
- portfolio otroka 

 

Sredinske skupine 

Cilj  Kdo sem in kje sem doma? 

Strategija Strokovni delavec omogoča otrokom dejavnosti s katerimi spodbuja razvoj lastne identitete in pozitiven 

odnos do okolja v katerem živi. 

šol. leto 

2019/2020 

DEJAVNOSTI NA RAVNI SKUPINE 

 

Vključeni v dejavnost  MERILA ZA SPREMLJANJE DOSEGANJA 

CILJEV  

-izvajanje dejavnosti za razvoj 
samozavesti in samospoštovanja 
- samokontrole in medsebojnih 
odnosov (interakcije) 
-socialno obnašanje 

- strokovni delavki v 
oddelku 
- pomočnica ravnatelja 
- dr. Marjan Šimenc 

- priprava in evalvacija vzgojiteljice 
- pogovori in načrtovanje v tandemu 
in na ravni aktiva 
- izdelki otrok (risbe, slike) 
- plakati, fotografije 

 

 

 

Starejše skupine 

Cilj  Otrok razvija in ohranja lastno identiteto in s tem krepi samozavest in samospoštovanje. 

Strategija Z vzgojno izobraževalnim procesom želimo vplivati na razvoj otrokove identitete z namenom, razvijati 

otroka v odgovornega državljana (do sebe, drugih, okolja, ranljivih skupin, živali, …) 

šol. leto 

2019/2020 

DEJAVNOSTI NA RAVNI SKUPINE 

 

Vključeni v dejavnost  MERILA ZA SPREMLJANJE DOSEGANJA 

CILJEV  

Akcijski načrt z začetnim sklopom: Jaz, 
družina, vrstniki 

- strokovni delavki v 
skupini 
- pomočnica ravnatelja 
za vrtec 
- dr. Marjan Šimenc 

- priprave, evalvacije, plakati, - -
pogovori v tandemu 
- povratne informacije otrok, 
njihova razmišljanja, zapisi, izdelki 
- videoposnetki 

 



V šolskem letu, 2019/2020 nadaljujemo z aktivnostmi v okviru Razvojne naloge: Uvajanje 

formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme v vrtcu (2018-2020), ki se izvaja na Zavodu 

RS za šolstvo, Oddelek za predšolsko vzgojo.  

Formativno spremljanje se udejanja kot koncept, pri katerem vzgojitelji sistematično podpirajo 

otroke pri učenju. S formativnim spremljanjem strokovni delavci spodbujajo učenje vsakega 

posameznega otroka in ga podpirajo v njegovem aktualnem razvoju. Prenos ugotovitev 

formativnega spremljanja v izvedbeni kurikulum oddelka, z ustreznim strokovnim 

načrtovanjem, zagotavlja podporo v učenju prav vsakega otroka v območju njegovega bližnjega 

razvoja. 

 

Razvojni tim: Lavra Peršolja, Jana Marinič, Tina Kristančič, Katarina Fabricijo, Mariza Koncut 

in multiplikatoka Mateja Čendak. 

 

 

 

 

METODOLOGIJA KORAK ZA KORAKOM 

 

Nacionalni Kurikulum je odprt in fleksibilen za različne pristope. Ena izmed izvedbenih variant 

je tudi metodologija Korak za korakom, ki temelji na uvajanju pristopov, ki so osredotočeni na 

otroka in na dveh osnovnih načelih: 

 otroci oblikujejo svoje znanje na svojih izkušnjah in v interakciji s svetom okrog sebe, 

 vzgojitelji krepijo rast in razvoj otrok, če gradijo na njihovih interesih, potrebah in na 

močnih straneh. 

V letošnjem letu bomo uvajali spremembe, z njimi spreminjali in bogatili prakso, ki zagotavlja 

visoko kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa in ustvarjanju enakih možnosti za 

kakovostno vzgojo in izobraževanje vseh otrok/učencev. Metodologija Korak za korakom, je 

od leta 1998 izvedbena oblika Kurikula za vrtce. Permanentno izobraževanje delavcev, 

spremljavo in evalvacijo programa izvaja Pedagoški inštitut Ljubljana - Razvojno raziskovalni 

center pedagoških iniciativ. Namen Mreže vrtcev je prenos »na otroka osredinjenih pristopov« 

v vzgojno-izobraževalno prakso ob kontinuiranem ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti 

vzgojno-.izobraževalnega procesa na podlagi ISSA pedagoških standardov kakovosti. 

Skrbno načrtovano okolje vzpodbuja otroka da raziskuje, se uči in ustvarja. Tandem določi primerne 

cilje za vsakega otroka in tudi za skupino, da se odziva na interese otrok, upošteva individualne potrebe 

in posebnosti vsakega otroka, da vzpodbuja in ohranja naravno radovednost ter mu pomaga pri 

socializaciji z različnimi oblikami kooperativnega učenja.  

V šolskem letu 2019/2020, bo naše prednostno področje 7 kazalnik kakovosti: 

PROFESIONALNI RAZVOJ. 

 

 

 



KREPIMO DRUŽINE 

 

Program »Krepimo družine« se je začel v iskanju novega pristopa k preventivi nasilja nad 

otroki. Pristop je sistematičen, doseže veliko število otrok in staršev, deluje preden se zgodita 

nasilje in zloraba, promovira optimalen razvoj za vse otroke in se lahko izvaja na nacionalni 

ravni. 

Namenjen je predšolskim otrokom in njihovim staršem. Predšolski otroci so zelo rizična 

skupina za zlorabo in zanemarjanje 

Osredotoča se na pozitivne – zaščitne dejavnike. Cilj programa je prispevati k temu, da je 

vrtec za otroke in starše topel, prijazen, sprejemajoč prostor, kjer lahko najdejo dodatne, nove 

vire svojih moči. 

Izhodišča programa 
Program sledi okviru 5 zaščitnih faktorjev, ki so utemeljeni na podlagi različnih raziskav s 

tega področja in promovirajo optimalen razvoj otrok in močne družine. Zaščitni faktorji so: 

 

 prožnost staršev, 

 socialne mreže, 

 znanje o starševstvu in njihovem razvoju, 

 konkretna podpora v kriznih časih, 

 otrokov socialni in čustveni razvoj. 

 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE IN SODELOVANJE Z LOKALNIM 

OKOLJEM 

 

Človek je del družbenega okolja, v katerem živi, raste in deluje. Demografske spremembe 

zadnjih let so nas prisilile, da smo na različnih ravneh začeli razmišljati o potrebi po solidarnosti 

med generacijami. Medgeneracijsko sodelovanje dobiva vedno večjo pozornost v strokovnih 

razpravah in posledično vedno večje zanimanje s strani države in civilne družbe. 

Medgeneracijsko sodelovanje razumemo kot vzpodbujanje dialoga med generacijami, nudenje 

podpore med posamezniki različnih generacij, soustvarjanje, prenos znanja in izkušenj, ter 

delovanje za večjo solidarnost. Za razvijanje odnosov med generacijami ima pomembno vlogo 

tudi vrtec kot institucija. V letošnjem šolskem letu bomo s predšolskimi skupinam nadaljevali 

s sodelovanjem z briškimi društvi upokojencev. V vrtcu v Kojskem bomo nadaljevali z 

druženjem s prostovoljkami iz DU Kojsko. S starejšo skupino v Enoti Dobrovo pa bomo 

ohranili sodelovanje z Domom upokojencev Podsabotin. Prav tako bodo predšolske skupine 

sodelovale z NK Brda, Lovskima družinama, ter Mladinskim pihalnim orkestrom Brda.  

 

 



VARNA MOBILNOST 

Znanje in veščine za varno mobilnost razvijamo in krepimo, ko prometno vzgojo povežemo in 

obogatimo s področji zdravega načina življenja (hoja, kolesarjenje, vožnja s skiroji, rolanje 

ipd), medsebojnega druženja in komuniciranja, odnosom do okolja. Pri osveščanju otrok in 

izvajanju vsebin varne mobilnosti, bomo sodelovali s policisti, gasilci. 

 

E-ASISTENT VRTEC 

Cilji: 

 Uvedba sodobnih in prijaznih rešitev, ki bodo pomagali pri: administraciji (pomoč pri 

administriranju dela v oddelku) 

 dokumentaciji (zmanjševanje porabe časa in stroškov vodenja ter števila napak zaradi 

uporabe sodobnih načinov dokumentiranja) 

 komunikaciji (vzpostavitev uspešne, učinkovite ter razumljive komunikacije) 

 organizaciji (lažja, boljša in bolj učinkovita organizacija dela) 

 izmenjavi izkušnje dobre prakse z drugimi vrtci 

 

POSLOVALNI ČAS 

 

LETNO POSLOVANJE  

            Dobrovo: od 01. 09. 2019 do 30. 06. 2020  +   poletni mesec  JULIJ  

            Kojsko:    od 01. 09. 2019 do 30. 06. 2020  + poletni mesec AVGUST 

            Biljana:    od 01. 09. 2019 do 30. 06. 2020   

 

TEDENSKO POSLOVANJE 

    Dobrovo:  5 dni (ponedeljek – petek) 

    Kojsko :  5 dni (ponedeljek – petek) 

            Biljana:  5 dni (ponedeljek – petek) 

 

 

DNEVNO POSLOVANJE  

    Dobrovo:    od 6.30 do 16.30  

    Kojsko:     od 6.30 do 16.15  

Biljana:            od 6.30 do 16.30 *možna sprememba poslovanja po izvedbi ankete v                          

oktobru 2019 

 

 

Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja se ob zmanjševanju števila prisotnih otrok ali 

izvajanju vzdrževalnih del otroke iz različnih skupin združuje znotraj enote in tudi med 

enotama. 

Do združevanja lahko prihaja ob praznikih in med šolskimi počitnicami predvidoma: 

¨      jesenske počitnice  

¨      božično novoletni prazniki 

¨      zimske počitnice: februar 

¨      prvomajski prazniki. 



PROGRAMI in DEJAVNOSTI V PROGRAMIH 

 

1. Glede na trajanje vrtec izvaja naslednje programe: 

  

-    dnevni program, od 6.30 do 16.30, za otroke prvega in drugega starostnega obdobja – (otrok 

ne sme biti v vrtcu več kot 9 ur) 

Vsebuje spontane in načrtovane dejavnosti, obogatitvene dejavnosti, bivanje na prostem, tri 

obroke hrane in suho sadje, sveže sezonsko sadje, popoldanski počitek ali spanje.  

-    poldnevni program,  

a) 6 urni - od 7.30–13.30, za otroke prvega in drugega starostnega obdobja, (otrok je 

lahko v vrtcu od 7.30 do 13.30 ure)  

Vsebuje spontane in načrtovane dejavnosti, obogatitvene dejavnosti, bivanje na prostem, dva 

obroka hrane + (suho sadje, sveže sezonsko sadje).   

 

2. Glede na starost otrok: 

 -  prvo starostno obdobje: 1 do 3 let 

 -  drugo starostno obdobje: 3 do 6 let 

  

 

DNEVNI RED 

 

6.30 – 8.00 Združenje otrok ob prihodu v vrtec, druženje ob spontanih 

dejavnostih v igralnici 

6.45 – 7.15 Zajtrk 

8.30 – 9.15 Priprava na malico, malica 

9.15 – 11.30 Načrtovane in spontane dejavnosti v igralnicah, atriju, v naravi, v 

drugem bližnjem okolju vrtca in na igrišču 

11.45 – 13.00 Priprava na kosilo in kosilo 

13.00 – 15.30 Umirjene, spontane dejavnosti v igralnicah in na prostem, 

popoldanski počitek 

14.30– 15.15 Popoldanska malica 

15.30 – 16.30: Dobrovo 

15.30 – 16.15: Kojsko 

Združevanje otrok ob igri in odhajanje otrok domov 

 

 

  

Oddelek 1. starostnega obdobja 

 

6.30 – 8.00 Združenje otrok ob prihodu v vrtec, druženje ob spontanih 

dejavnostih v igralnici 

6.45 – 7.15 Zajtrk 

8.30 – 9.15 Priprava na malico, malica 

9.00 – 11.15 Nega, načrtovane in spontane dejavnosti v igralnicah, atriju, v 

naravi, v drugem bližnjem okolju vrtca in na igrišču 

11.15 – 12.00 Priprava na kosilo in kosilo 

12.00 – 15.00 Priprava na počitek in spanje 

14.30 – 15.15 Popoldanska malica 

15.30 – 16.30: Dobrovo 

15.30 – 16.15: Kojsko 

Združevanje otrok ob igri in odhajanje otrok domov 



 

KADROVSKA ZASEDBA  

 

1. Ravnatelj zavoda:                                 Damijan Marinič, mag. prof. zgodovine in mag. prof.  

sociologije 

2. Pomočnica ravnatelj za vrtec:              Mateja Čendak, dipl. vzgojiteljica pred. otrok 

3. Organizacijski vodja vrtca Kojsko:      Mariza Koncut, dipl. vzgojiteljica pred. otrok 

 

 

VRTEC DOBROVO 

 

Vzgojiteljice: 

1. Jana Fabjančič   

2. Mirjam Marinič   

3. Mojca Medvešček       

4. Lavra Peršolja   

5. Monika Prinčič  (porodniški dopust)  

6. Erika Gruntar Marković   

7. Vesna Bužinel  

8. Tina Kristančič 

 

Vzgojiteljice predšolskih otrok-pomočnice vzgojiteljic: 

1. Katarina Fabricijo     

2. Jana Marinič           

3. Vlasta Cej      

4. Lea Srebernič Jug   

5. Anita Krmelj   

6. Tamara Barbič       .           

7. Monika Marinič 

8. Nuša Munih 

 

 

 VRTEC KOJSKO 

  

Vzgojiteljice: 

1. Nives Cukjati     

2. Mariza Koncut   

3. Tanja Mavrič           

4. Rozi Mervič 

5. Danila Lazar     

 

 

Vzgojiteljice predšolskih otrok-pomočnice vzgojiteljic: 

1. Tanja Bučinel             

2. Simona Mikulin                   

3. Meri Klobučar   

4. Petra Gašperčič    

  

 

 



DISLOCIRANI ODDELEK VRTCA V BILJANI 

  

Vzgojiteljice: 

1. Karmen Krivec     

2. Katja Simčič   

 

 

Vzgojiteljice predšolskih otrok-pomočnice vzgojiteljic: 

1. Maja Filej  

2. Urška Gašperčič             

 

Za pokrivanje sočasnosti sta zaposleni Mojca Kogoj in Suzi Erzetič. 

Individualno pomoč otrokom s posebnimi potrebami bo izvajala defektologinja Lara Miklavc 

in surdopedagoginja Iris Kodrič. 

 

 

V sodelovanju z MIZŠ  operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020, smo sklenili pogodbo v okviru  sofinanciranja izvedbe operacije »Prva 

zaposlitev A-PVZ 2019 – OŠ AG Dobrovo« in zaposlili Roka Makoriča za obdobje 1. 5. 2019 

do 31. 10. 2019. 



RAZPOREDITEV OTROK IN STROKOVNIH DELAVK V ODDELKE 
 

ENOTA VRTCA DOBROVO 

 

Oddelek letnik rojstva 

otrok 

št. otrok 

dne  

1. 9. 

2019 

normativ Opomba vrsta programa vrsta odelka Vzgojiteljica Vzgojiteljica 

predšolskih otrok - 

pomočnica 

vzgojiteljice 

1. STAROSTNO OBDOBJE 

jasli 1 2018/2019 8 9-12 +2 +3 okt. + 2 dec. dnevni+poldnevni homogen Lavra Peršolja Jana Marinič 

jasli 2 2017/2018 14 9-12 +2  dnevni+poldnevni homogen Mojca Medvešček Lea Srebernič 

Jug 

jasli 3 2017/2018 14 9-12 +2  dnevni+poldnevni homogen  Erika Gruntar Marković Anita Krmelj 

2. STAROSTNO OBDOBJE 

vrtec 1 2013/2015/2016 20 14-19+2 1. otrok OPP 

+spremljevalec 

dnevni+poldnevni heterogen Jana Fabjančič Vlasta Cej 

vrtec 2 2015/2016 21 14-19+2  dnevni+poldnevni heterogen Tina Kristančič Katarina Fabricijo 

vrtec 3 2015/2016 21 14-19+2  dnevni+poldnevni heterogen Mirjam Marinič         Tamara Barbič 

vrtec 4 2016/2017 18 12-17 +2  dnevni+poldnevni homogen  Vesna Bužinel Monika Marinič 

Skupaj otrok 117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISLOCIRANA ENOTA VRTCA V BILJANI 

 

Oddelek letnik rojstva otrok št. otrok 

dne  

1. 9. 

2019 

 

normativ Opomba vrsta programa vrsta odelka Vzgojiteljica Vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

- pomočnica 

vzgojiteljice  

2.STAROSTNO OBDOBJE 

vrtec 1 2013/2014 18 17-22+2  dnevni+poldnevni homogen Katja Simčič Urška Gašperčič 

vrtec 2 2013/2014 24 17-22+2  dnevni+poldnevni homogen  Karmen Krivec  Maja Filej 

Skupaj otrok 42  

 

 

ENOTA VRTCA KOJSKO 

 

Oddelek letnik rojstva otrok št. otrok 

dne  

1. 9. 

2019 

 

normativ Opomba vrsta programa vrsta odelka Vzgojiteljica Vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

- pomočnica 

vzgojiteljice  

1. STAROSTNO OBDOBJE 

jasli 1 2017/2018/2019 8 7-10 +2 +1 okt. +3 dec. dnevni+poldnevni heterogen Rozi Mervič Simona Mikulin 

Jasli 2 2017 12 9-12+2  dnevni+poldnevni homogen Tanja Mavrič Meri Klobučar 

2. STAROSTNO OBDOBJE 

vrtec 1 2015 10 17-22 +2 Polovična sk dnevni+poldnevni homogen Danila Lazar  

vrtec 2 2015/2016 18 14-19+2  dnevni+poldnevni heterogen Nives Cukjati Tanja Bučinel 

vrtec 2 2013/2014 19 17-22+2 . dnevni+poldnevni heterogen  Mariza Koncut Petra Gomišček 

Skupaj otrok 67  

 

 

 

 



PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV  

 

a) Vzgojiteljski zbor  

b) Organizacijski sestanki 

c) Strokovni aktivi 

d) Aktivi 

e) Organizacijski aktivi po enotah 

f) Razvojni tim 

 

 

a) Vzgojiteljski zbor 

 

Vzgojiteljski zbor skliče ravnatelj. Vsebine pripravita ravnatelj in pomočnica ravnatelja za 

vrtec.  

 

Sklici: 

- 28. 8. 2019 

- druga polovica junija 2020 

Vsebine vzgojiteljskih zborov: 

- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z VIZ delom (globalna analiza dela 

po skupinah, strokovne pomanjkljivosti), 

- daje mnenje o LDN, 

- 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,  

- odloča o vzgojnih ukrepih, 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom, 

- poročanje iz seminarjev. 

 

Vzgojiteljski zbor sestavljajo: ravnatelja, pomočnica ravnatelja, svetovalna delavka, 

vzgojiteljice, vzgojiteljice predšolskih otrok-pomočnice vzgojiteljic.  

 

b) Organizacijski sestanki 

Sklicuje in vodi pomočnica ravnatelja za vrtec. 

 

Sklici: 

Potekajo v dveh delih (z isto vsebino), zaradi narave dela. Poleg strokovnih delavk je prisotna 

tudi ravnateljica. 

 

Vsebine : 

- poročanje pomočnice ravnatelja in ravnatelja o aktivnih dogajanjih v stroke, okolju in 

finančnih zadevah, 

- delo s praktikantkami, 

- dogovori o praznovanjih, prireditvah,  

- sodelovanje z okolico, 

- obogatitvene dejavnosti, 

- dogovori o dopustih, 



- o vzdrževalnih delih, urejenosti igrišč, o nabavi osnovnih sredstev ter didaktičnega in drugega 

materiala, 

- organizacija dela in urniki zaposlenih 

- izobraževanje, projekti 

- publikacija vrtca, urejanje internetne strani, 

- tekoča problematika. 

 

 

c) Strokovni aktivi 

 

Sklicuje in vodi pomočnica ravnatelja za vrtec. Sestavljajo ga strokovne delavke obeh vrtcev in 

svetovalna služba. Oblikovani so glede na starost otrok.  

  

Vsebine strokovnih aktivov: 

- nanašajo se na prednostno nalogo, 

- izdelava akcijskega načrta, 

- razmišlja in načrtuje delo s starši in obravnava njihove pripombe, 

- daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela. 

 

d) Aktivi  

Sklicuje in vodi vzgojiteljica posamezne starostne skupine. Sestavljajo ga strokovne delavke 

obeh vrtcev. Oblikovani so glede na starost otrok.  

Vodja aktiva jasličnih skupin: Rozi Mervič 

Vodja aktiva sredincev: Jana Fabjančič 

Vodja aktiva starejših skupin: Katja Simčič 
 

Vsebine aktivov: 

- operativni plan z vidika vsebin oblik, metod dela in pogostost izvajanja le-teh,  

- izmenjava izkušenj “dobre prakse”, 

- daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela. 

 

 

 

e) Organizacijski aktivi po enotah 

 

Vključujejo strokovne delavke enot, tehnično osebje, ker se vsebina delovanja nanaša le na 

potrebe posamezne enote vrtca. Vsebina se nanaša na reševanje tekoče problematike s področja 

vzgoje in varstva otrok ter organizacije dela. Vodjo aktiva določi pomočnica ravnatelja kot 

nalogo v LDN. 

 

Sklici: po potrebi 

Organizacijske aktive za Enoto vrtca Dobrovo sklicuje vzg. Vesna Bužinel, 

organizacijske aktive za Enoto vrtca Kojsko, sklicuje vzg. Mariza Koncut. 

 

f) Razvojni tim 

Vključuje strokovne delavke treh skupin, ki so vključene v razvojno nalogo. Multiplikatorka 

sklicuje sestanke razvojnega tima v svojem vrtcu. Izvajajo in sledijo nalogam, ki so predpisane 

s strani ZRSŠ. 

 

 



PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI, KI S SVOJO PESTROSTJO PRIPOMOREJO 

K DOSEGANJU CILJEV PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

 Zdravstveno vzgojni delavnici v sodelovanju z ZD Nova Gorica: Dobra volja je 

najbolja-ostanimo zdravi 18. 9. 2019-Biljana, 26. 9. 2019-Kojsko ter Zakaj grem na 

sistematski pregled? 15. 1. 2020-Biljana, 15. 1. 2020-Kojsko.  

 TEDEN VARNOSTI, projekt izvajajo z otroki pred vstopom v šolo. Gre za sodelovanje 

z zunanjimi ustanovami: PGD Dobrovo, policijska postaja Dobrovo. 

 E-hiša, novogoriška hiša poskusov bo z otroki starejših skupin izpeljala delavnice  

v Biljani. 

 15. 11. 2019: “TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK”- dobrodelno izobraževalna 

akcija, ki jo izpeljemo v sodelovanju z Briškim čebelarskim društvom. Projekt traja 

teden dni. 

 Okoljevarstveni projekt: ZELENI NAHRBTNIK, v sodelovanju z Medobčinskim 

društvom prijateljev mladine za Goriško 

 “KULTURNI DAN V LJUBLJANI”, organiziramo za otroke pred vstopom v šolo. 

Predvidoma v aprilu, bodo otroci s starši in strokovnimi delavci obiskali Ljubljano, kjer 

si bodo V LGL ogledali lutkovno igrico, po tem pa še Narodno galerijo. 

 BRALNI PALČEK – starejši otroci povejo tri obnove zgodbic in eno deklamacijo.  

 BIBLIOBUS – otroci ll. starostnega obdobja s strokovnimi delavkami, mesečno 

obiskujejo potujočo knjižnico, v kateri si izposojajo knjige s katerimi obogatijo 

vrtčevski knjižni kotiček. 

 VARNO S SONCEM - projekt, ki traja od maja 2020 do septembra 2020, v katerega so 

vključeni otroci 2. starostnega obdobja.  

 Enota vrtca Kojsko: POHOD S STARIMI STARŠI – 10. 10. 2019 

 Kamišibaj gledališče-predstave, ki jih pripravijo strokovne delavke vrtca 

 Sodelovanje z društvom Moj svet-čist planet 

 

 

DRUGE ZADOLŽITVE 
 

-KABINETNE ZBIRKE 

ZADOLŽITVE DOBROVO KOJSKO 

KNJIŽNICA-strokovna  Mirjam Marinič Nives Cukjati 

KNJIŽNICA-otroška vrtec   

KNJIŽNICA-otroška dom 

Lavra Peršolja Nives Cukjati 

PERIODIKA Strokovna: Erika Gruntar Marković 

Otroška:   Jana Fabjančič   

Strokovna: Mateja Čendak 

Otroška:     Mateja Čendak 

LIKOVNI KABINET 

 

Monika Prinčič 

 

Tanja Mavrič  

GLASBENI KABINET 

 

Vesna Bužinel strokovne delavke vrtca 

LUTKE Tamara Barbič strokovne delavke vrtca 

 

TELOVADNI KABINET 

Mojca Medvešček strokovne delavke vrtca 

 

Za urejenost nahajališč so odgovorne vse strokovne delavke! 

 



Strokovne delavke, ki so zadolžene za posamezni kabinet ali zbirko didaktičnih 

pripomočkov, imajo naslednje naloge: 

 

- pregled nad izposojo in vračanjem,  

- predlaga dopolnjevanje (nabava, izdelava), 

- seznanja z novostmi in načinom - pravili uporabe, 

- vodi evidenco o nabavljenih in izdelanih pripomočkih. 

Delavke, ki se jim na podlagi 62 člena KP zmanjša vzgojno delo v oddelku za 2 

uri tedensko, opravijo 1 uro tedensko za potrebe skupine, drugo uro pa po 

zadolžitvi. V letošnjem šolskem letu, se je za koriščenje teh ur odločila 

vzgojiteljica Nives Cukjati, ki bo skrbela za urejenost oziroma preglednost 

otroškega in strokovnega dela knjižnice, kabineta z didaktičnim materialom ter 

pripravljala prispevke, ki se odvijajo v Enoti vrtca, za letno kroniko vrtca. 

 

SODELOVANJE S STARŠI   

S sodelovanjem staršev je zagotovljen enoten vzgojni vpliv na otroke ter usklajenost pri 

načrtovanju otrok v življenje in delo vrtca. 

 

Oblike sodelovanja s starši: 

- publikacija, oglasne deske, predalčki za obvestila pred igralnicami, skupinski portfolio 

- pogovorne ure in priložnostni individualni pogovori s starši  

- uporaba e-asistenta za vrtec 

 

            - 29. avgust 2019: skupni-uvodni roditeljski sestanki, ki se bodo nadaljevali po skupinah 

- 22. 1. 2020: Miha Kramli: Radosti in pasti nove tehnologije 

- predavanje za starše o razvoju govora pri otroku (logopedinja) 

- oktober - marec - oblika družabnega srečanja s starši  

            - marec – april 2020, strokovni roditeljski sestanki s prikazom dejavnosti - predstavitev       

projektov,  

- junij 2020: Vrtčevski dan (organizira vrtec). 

 

 

 

SVET STARŠEV 

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev, se v vrtcu oblikuje svet staršev. 

Svet staršev: 

 predlaga nadstandardne programe, 

 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

 daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in LDN, 

 razpravlja o poročilih ravnateljice, o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnem delom, 

 voli predstavnike v svet zavoda, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi. 

 
 



 Predstavniki staršev, v Svetu staršev: 

 

 

Enota vrtca KOJSKO 

 

1. - jasli 1: Jana Drnovšček 

2. - jasli 2: Nea Čotar  

3. - vrtec 1: Neja Kolenc 

4. - vrtec 2: Tjaša Steinman 

5. - vrtec 3: Tomaž Boltar 

   

   

Enota vrtca DOBROVO 

 

1. -  jasli 1: Dina Sirk   

2. -  jasli 2: Mojca Berus 

3. -  jasli 3: Marijana Orel 

4. - vrtec 1: Anja Kobal 

5. - vrtec 2: Tina Mavrič 

6. - vrtec 3: Anja Bučinel Drnovšček, Nuša Kristančič Hren 

      7. - vrtec 4 : Neja Skočir 

 

 

Dislocirani oddelek vrtca v BILJANI 

 

1.-  vrtec 1: Sindi Rutar Erzetič 

2.- vrtec 2: Darja Kocijančič 

 

 

Predsednica sveta staršev:  

Predstavnica staršev v svetu šole je ga. Anja Bučinel Drnovšček 

 

DAN ODPRTIH VRAT bo potekal v mesecu marcu 2020 

Odgovorne za izvedbo- vrtec Dobrovo: Erika Gruntar Marković in Anita Krmelj 

                                     - vrtec Kojsko: Tanja Mavrič in Meri Klobučar 

VRTČEVSKI DAN bo izveden konec meseca maja ali v začetku junija prihodnje leto. Za 

vsebinsko izvedbo so zadolžene vse strokovne delavke vrtca, za organizacijsko izpeljavo pa 

naslednje strokovne delavke: Vesna Bužinel, Karmen Krivec, Mojca Medvešček, Vlasta Cej. 

 

BOGATITVENE DEJAVNOSTI 

Pedagoški delavci so pripravljeni obogatiti osnovni program z znanjem, spretnostmi in 

veščinami, ki so jih pridobili z osebnim dodatnim izobraževanjem ali preprosto z dejavnostmi, 

ki se jim zdijo pri vzgojnem delu tako pomembne, da jih ponudijo otrokom. 

Takšne obogatitvene dejavnosti, ki so vključene v programih vrtca so: 

- program Mali sonček, 

- izposoja slikanic, 

- pevski zbor - (za otroke l. 2013, 2014) 

- gibalno plesne urice v Enoti vrtca Biljana – (za otroke l. 2013, 2014), 

- Ringa raja od kraja do kraja - pohodi po briških griči (otroci letnik 2013, 2014 in 2015 

 



DODATNE DEJAVNOSTI: 

 

 10 urni tečaj plavanja, za otroke letnik 2013, 2014 bo izveden predvidoma v tednu od  

16.–20. 3. 2020 

 10 urni tečaj Varnega rolanja v sodelovanju z Mika šport predvidoma v mesecu maju 

2020, za otroke letnik 2013, 2014. 

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE KADRA 

 

Strokovne delavke imajo možnost vključitve : 

- Dr. Marjan Šimenc: Državljanska vzgoja, filozofija za otroke in participacija 

- Pika Rajnar: S tapkanjem nad stres, 19. 9. 2019 in 3. 10. 3019 
- Sašo Konegger: Timsko delo 
- Obnovitveni tečaj prve pomoči 
- Člani razvojnega tima se udeležujejo regijskih srečanj na območnih enotah ZRSŠ z 

vsemi člani razvojnih timov. 

- Delavnice KZK 

- Študijske skupine na temo: Otrokov dan v vrtcu - Od ugotovitev spremljanja do 

načrtovanja, izvedbe in evalvacije VIZ dela 
- ZBOROVSKA ŠOLA ZA VRTCE, Otočec, 25 in 26. 10. 2019 (Rozi Mervič in Mateja Čendak) 

- Na posvete vrtcev in seminarje za vodstvene delavce: ravnatelj in pomočnica 

ravnatelja. 

 

 

MENTORSTVO DIJAKOM  

 

Vrtec omogoča: 

 opravljanje pedagoškega praktičnega dela dijakinj/dijakov srednje vzgojiteljske šole, ki 

bo potekalo ob prijavi kandidatk/kandidatov. 

     

 opravljanje pedagoškega praktičnega dela študentk/študentov PF ter drugih, ki bo 

potekalo v sodelovanju z prijavljenimi kandidati. 

 

 

 

PRIPRAVNIŠTVO 

 

V kolikor se bo pojavila vloga za pripravništvo, bomo organizirali pripravništvo za vzgojiteljice 

predšolskih otrok v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport. Pripravnica bo opravljala 

dela in naloge, ki ustrezajo njeni strokovni izobrazbi, v skladu s Pravilnikom o pripravništvu 

strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.  

Delavkam, ki so pri nas zaposlene, bomo omogočili pripravo na strokovni izpit po 7. čl. 

Pravilnika o strokovnem izpitu. 

Predvidoma se bosta v tem šolskem letu v našem zavodu prijavili na strokovni izpit tri strokovni 

delavke. 

 

 

 



ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN NEGA ZOB 

 

Štirikrat v letu nas obiščeta medicinski sestri, ki izvajata zobno preventivo. Otroke starejših 

skupin učita pravilne tehnike umivanja zob. Uspeh osvajanja higienskih navad preverjata z 

uporabo testnih tablet. Izvaja se tudi vsakodnevno redno umivanje zob. Po zobozdravniškem-

sistematičnem pregledu zob pri treh letih ali prej imajo otroci možnost obiskati šolsko zobno 

ambulanto.  

 

Če otrok v vrtcu zboli, vzgojiteljica o tem obvesti starše. Zdravil v vrtcu ne dajemo, zato so 

starši dolžni razporediti dozo zdravil v času, ko so z otrokom doma. 

 

V vrtcu se upoštevajo načela zdrave prehrane, organizacija optimalne telesne aktivnosti otrok, 

upošteva pravilen odnos do škodljivih razvad, skrb za varnost v otrokovem okolju in skrb za 

dobre medsebojne odnose. 

 

 

 

SPREMLJANJE IN REALIZACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

 
Za realizacijo letnega delovnega načrta smo odgovorni vsi strokovni delavci vrtca. 

 

1. Ravnatelj in pomočnica ravnatelja spremljajo realizacijo programov s hospitacijami, 

razgovori in mesečnim pregledom aktivnosti. 

2. Na  vzgojiteljskih zborih mesečno analiziramo delo. 

3. Vsi odgovorni za realizacijo programa vodijo dokumentacijo svojega dela. 

4. V zaključnem poročilu bo prikazana realizacija našega skupnega načrtovanja. 

 

 

 

 
RAVNATELJ: Damijan Marinič    

  

 

POMOČNICA RAVNATELJA: Mateja Čendak   

 

 

 

 

Letni delovni načrt za šolsko leto 2019-20 je bil obravnavan in potrjen na Svetu šole dne     

30. 9. 2019. 

 

 

PREDSEDNIK SVETA ŠOLE: Uroš Kobal    

 
 

 

 

 

 


