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VIZIJA 

 

»Rastimo skupaj v prihodnost« 
 

je vizija, ki je bila v vrtcu Borisa Pečeta ponovno potrjena in 
sprejeta. Obvezuje nas v skrbi pri uresničevanju in 
zagotavljanju razvoja otrok in njihovih potreb, potreb njihovih 
staršev in vseh, ki sodelujemo v vzgojno-izobraževalnem 
procesu. 

POSLANSTVO   
 

 

Za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa 
ustvarjamo čvrste temelje vseživljenjskega učenja na 
skupinski in individualni ravni. Omogočamo večjo avtonomijo 
tistih dejavnikov, ki vodijo v trajnostni razvoj in inovativnost. 
Na tej osnovi gradimo integrativni pristop na globalni, 
regionalni in osebni ravni. Tako bomo tudi v prihodnje iskali 
oblike in pogoje za ustvarjalno in osebnostno rast otrok in 
zaposlenih. 
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1 CILJI, vezani na vizijo vrtca 
 

1. Vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela na osnovi video-posnetkov. 

2. Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela kot izhodišče kakovostnega 

strokovnega pristopa k izvedbi aktivnosti. 

3. Omogočanje sproščenega doživljanja ter povezovanja staršev, otrok in 

strokovnih delavk/cev ob razvijanju ustvarjalnih potencialov. 

4. Ozaveščanje vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa z 

zdravim načinom življenja. 

5. Otrokom s primerno organizacijo prostora in časa omogočiti možnost 

izbire med dejavnostmi in vsebinami, kjer bodo lahko izražali 

individualnost. 

 

KRITERIJI ZA DOSEGO CILJEV: 

 

1. Število video posnetkov strokovnih delavk – vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic. 

2. Izobraževanje strokovnih delavk  - eksterna in interna izobraževanja. 

3. Število delavnic in ostalih formalnih in neformalnih oblik povezovanja 

staršev, otrok ter strokovnih delavk/cev.  

4. Povezovanje  v delavnicah in sodelovanje na predavanjih. 

5. Število stalnih in občasnih kotičkov v igralnici, ki bodo opredeljeni s cilji 

torej vezani na vsebino in interes otrok. 

 
CILJI KRITERIJI kot 

osnova presoje 
NOSILCI ROKI IZVEDBE VMESNA 

EVALVACIJA 
KONČNA 

EVALVACIJA 

1. Vrednotenje 
vzg.-izobr. dela 
na osnovi video 
posnetkov 

video posnetki 
strok. del., 
svetov. del. 

od januar do 
februar 
2016  
 

po vsaki izvedbi april 2016 

2. Načrtovanje 
vzg.-izob. dela 
kot izhodišče 
kakovostnega  
strok. pristopa 
k izvedbi 
aktivnosti 

seminarji, aktivi, 
hospitacije 

zunanji 
sodelavci, 
strok. del., 

svetovalna del., 
ravnatelj 

od oktobra 2015 
do junija 2016 

marec 2016 junij 2016 

3. Omogočanje 
sproščenega 
doživljanja ter 
povezovanje 
staršev, otrok 
str. del. ob 
razv. 
ustvarjalnih 
potencialov 

štev. delavnic in 
ostalih oblik 
sodelovanja med 
starši in vrtcem. 

delavnice, 
srečanja, 
povabila 

od septembra 
2015 do avgusta 

2016, 
opredeljeno v 

LDN OE in ILDN 
oddelkov 

marec 2016 junij 2016 

4. Ozaveščanje 
vseh udel. vzg.-
izob. procesa z 
zdravim nači. 
življenja 

interna in 
eksterna izobr., 

delavnice s 
starši in otroki, 
aktivnosti po 
ILDN oddelka 

vodja ZHR,  
strok. del., 
ravnatelj 

od september 
2015 do avgust 

2016, 
opredeljeno v 

LDN OE in ILDN 
oddelkov 

marec 2016 avgust 2016 

5. Otrokom s 
primerno 
organiz.prost. in 
časa omogočiti 
možnost izbire 
med dej. in 
vsebinami … 

stalni in občasni 
kotički 

strok. del., 
ravnatelj 

celo leto celo leto junij 2016 
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2 ORGANIZACIJA DELA V VRTCU 
 

SMO JAVNI VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNI ZAVOD 
VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR s sedežem v  Tomšičevi ulici 32 Z ENOTAMI 

 

1.  enota: Tomšičeva, Tomšičeva ulica 32 2000 MARIBOR  

     2.  enota:  Košaki, Krčevinska 10 2000 MARIBOR 

3.  enota:  Kamnica, Vrbanska  cesta 93a 2351 KAMNICA 

4.  enota:  Bresternica, Na Gaj 4 2354 BRESTERNICA 

 

 

ENOTA                  I. STAR. OBD.        II. STAR. OBD.       KOMBINIRANI         SKUPAJ 

 ODD. OTR. ODD. OTR. ODD. OTR. ODD. OTR. 

 

T/32 

 

5 

 

69 

 

7 

 

152 

 

2 

 

31 

 

 

14 

 

252 

 

KOŠAKI 

 

1 

 

14 

 

2 

 

43 

 

1 

 

18 

 

4 

 

75 

 

KAMNICA 

 

1 

 

14 

 

3 

 

69 

 

2 

 

36 

 

6 

 

119 

 

BRESTERNICA 

 

 

 

 

 

1 

 

21 

 

1 

 

16 

 

2 

 

37 

 

SKUPAJ 

 

7 

  

13 

 

 

 

6 

 
26 

 

483 
 
 Število otrok na dan 30. 9. 2015. 

 

2.1 KADROVSKA STRUKTURA VRTCA 

 
                                              DEL. RAZM.     DEL. ČAS 
RAVNATELJICA 
MARIJA PŠUNDER 
 
POMOČNICA 
RAVNATELJICE 
ERIKA TURK 
 
SVETOVALNA DELAVKA 
DOMINIKA VILČNIK 
 
ORG. PREH. IN  ZHR 
ALEKSANDRA TKAVC     
 
TOMŠIČEVA ULICA 32 
 
 VZG. I . STAR. OBD.    

MANDAT 
NDČ – PDČ 

 
MANDAT RAVN. 

NDČ - PDČ 
 
 

NDČ-PDČ 
 
 

NDČ-PDČ 
 

 
 
 

DEL. RAZM. 

 
6.30 – 14.30 

 
 
 

6.30 – 14.30 
 
 

7.30 – 15.30 
 
 

6.30 – 14.30 
 

 
 
POM. VZG. I. STAR. OBD. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DEL. RAZM. 

1.   KLAVDIJA FIDERŠEK DČ - PDČ 1.   DUŠANKA FERLIČ NDČ - PDČ 

2.   ZOFIJA BUZOV NDČ – PDČ 2.   ANITA SERDINŠEK NDČ - PDČ 

3.   ALENKA CUSSIGH NDČ - PDČ 3.   TANJA OVČAR NDČ - PDČ 

4.   KARMEN JAGODIČ NDČ - PDČ 4.   MOJCA L. ŠČAVNIČAR NDČ - PDČ 

5.   JASNA NUŠA ŠTAHER NDČ - PDČ 5.   METKA LUTAR NDČ – PDČ 

VZG. II. STAR. OBDOBJE  POM. VZG. II. STAR. OBD.  

6.   SONJA NERAD NDČ - PDČ 6.   PRIMOŽ HONIGMANN NDČ - PDČ 

7.   DOMEN LESKOVAR NDČ - PDČ 7.   DARJA DRAKSLER NDČ - PDČ 

8.   BARBARA ŠATER NDČ – PDČ 8.   SIMONA NERAT NDČ - PDČ 

9.   BARBARA OMEROVIĆ NDČ – PDČ 9.   NINA KRAŠOVEC NDČ – PDČ 

10. ALBINA MAJCEN NDČ - PDČ 10. JELKA RAFOLT NDČ - PDČ 

11. MATEJA BREGANT NAD.     
     KLAVDIJA SVET 

NDČ – PDČ 
DČ - PDČ 

11. MELITA PUŠNIK NDČ - PDČ 
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12. ALENKA MAUKO VE NDČ - PDČ 12. VESNA PAUL DČ - PDČ 

VZG. KOMB. ODD  POM. VZG. II. STAR.OBD.  

13. NEVENA KOBAL SORŠAK  DČ – PDČ 13. LEA JANŽEKOVIČ NDČ - PDČ 

14. JOŽEFA GUČEK NDČ - PDČ 14.   KSENIJA BEVK NDČ - PDČ 

15. MIRJANA ŽIFKO 
 
 
 
ENOTA KOŠAKI 
 
VZG. I . STAR. OBD.    

NDČ - PDČ 
 
 
 
 
 

DEL.RAZM. 

15. CAR ROZALLIJA 
16. IRIS CEROVŠEK 
 
 
 
 
POM. VZG. I. STAR. OBD. 

NDČ – PDČ 
DČ - PDČ 

 
 
 

DEL. RAZM. 

16. JANJA DOGŠA NDČ - PDČ 17. KARMEN HANSCHE NDČ - PDČ 

VZG. KOMB. ODD.  POM.VZG.KOMB. ODD.  

17. JOŽICA LOBNIK VE  18. IVICA MALEK NDČ - PDČ 

VZG. II. STAR. OBD.  POM. VZG. II. STAR.OBD.   

18. IRENA SAMEC NDČ - PDČ  19. MOJCA SCHONWETTER NDČ - PDČ 

19. VESNA ŠIREC 
 
 
 
ENOTA KAMNICA 
 
 
VZG. I. STAR. OBD.    

NDČ - PDČ 
       

20. MAJA ŠUTEJ NAD.     
     POLONCA GOLIČ 
21. MAJDA LAVRENIČ 
22. MANJA DRAGAR 
 
 
 
POM. VZG. I. STAR. OBD. 

NDČ - PDČ 
DČ - PDČ 

NDČ – POL. DČ 
NDČ – POL. DČ 

 
 

20. MAJA NEMET NDČ – PDČ 23. ŽIVA LAZAREV DČ – PDČ 

VZG. KOMB. ODD.    

21. MAJA OZMEC NAD.  
     ANA MAUKO  

NDČ – PDČ 
DČ - PDČ 

24. BRANKA GABROVEC  NDČ - PDČ 

22. PETRA DRAGŠIČ NAD.  
     KARIN L. VISENJAK 

NDČ – PDČ 
DČ - PDČ 

25. ALENKA PERŠAK NDČ - PDČ 

VZG. II. STAR. OBD.  POM. VZG. II. STAR.OBD.  

22. RENATA ŠPES VE NDČ - PDČ 25. ANJA ESIH NDČ - PDČ 

23. INES GODEC ŽAVCER NDČ - PDČ 26. DANICA GERT   DČ - PDČ 

24. TINA JANŽEKOVIČ NDČ - PDČ 27. VALERIJA MERČNIK NDČ - PDČ 

 
       
 
ENOTA BRESTERNICA 
 
 
VZG. KOMB. ODD.  

 29. MAJA KRAMBERGER 
 
 
 
 
 
POM. VZG. KOMB. ODD. 

DČ - POL. DČ 
 

26. SUZANA MLAKAR NDČ- PDČ 30. JOŽICA MALEC NDČ – PDČ 

VZG. II. STAR. OBD.  POM. VZG. KOMB. ODD.  

27. NATAŠA KUKOVEC VE 
 
 

NDČ- PDČ  31. KLAVDIJA MENHART 
32. DARINKA KOCBEK  

NDČ – PDČ 
NDČ – POL. DČ 

   
 

KUHARSKO OSEBJE DEL. RAZM. DEL. ČAS 

1. IDA VOČANEC – kuharica, vodja kuhinje NDČ - PDČ 6.00 – 14.00 

2. ZDENKA BEDENIK – kuharica NDČ - PDČ 6.00 – 14.00 

3. ANDREJA HORVAT -  kuharica NDČ - PDČ 6.00 – 14.00 

4. IVANKA ORNIK – kuharica NDČ - PDČ 6.00 – 14.00 

5. NATALIJA FRAS – kuharska pom. NDČ - PDČ 7.00 – 15.00 

6. DAJANA HRŽENJAK – kuharska pom. NDČ - PDČ 6.30 – 14.30 

7. GABRIELA IVANUŠA-  kuharska pom. NDČ - PDČ 6.30 – 14.30 

8. JASNA PUŠNIK – kuharska pom. NDČ - PDČ 6.30 – 14.30 

9. ZORICA HARTMAN – kuharska pom. NDČ - PDČ 7.00 – 15.00 

10. IVANKA ŽMAVC - kuharska pom. NDČ - PDČ 6.30 – 14.30 

PERICA   

1. VALENTINA KLAJDERIČ NDČ - PDČ 7.00 – 15.00 

2. KUHAR ZDENKA NDČ - PDČ 6.00 – 14.00 

   

VZDRŽEVALEC   

1. DANILO HOLDERMANN nad.  NDČ – PDČ 6.00 – 14.00 
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    DUŠAN CAFUTA DČ – PDČ  6.00 – 14.00 

2. ŠTEFAN RIBIČ NDČ - PDČ 6.00 – 14.00 
7.00 – 15.00 

ČISTILKE   

1. DRAGICA REPNIK NDČ - PDČ 13.00 – 21.00 

2. MAGDALENA HARB NDČ – POL. DČ 16.00 – 20.00 

3. MARINA BORKO  NDČ – PDČ 13.00 – 21.00 

4. MIRJANA LEVSTIK NDČ - PDČ 13.00 – 21.00 

5. ROBNIK FLORJANA NDČ - PDČ 13.00 – 21.00 

   

ADMINISTRATIVNO-RAČ. OSEBJE   

1. KRISTINA BERGAUER NDČ – SKR. DČ 7.00 – 13.00 

3. MAJA ŠIFTAR NAD. NDČ - PDČ 7.00 – 15.30 

    SILVIJA BORKO DČ - PDČ  

2. SAŠKA HOBACHER NDČ - PDČ 6.00 – 14.00 

3. ANA MARIČ DČ – SKR. DČ 13.00 – 15.00 

 
NDČ = nedoločen delovni čas - PDČ = polni delovni čas  -  POL. DČ = polovični – 4 urni delovni čas  –  
DČ = določen čas - VE = vodja enote - SKR. DČ = skrajšan delovni čas 
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ORGANIGRAM 
 

 

 
VODSTEVNI DELAVCI 

ADMINISTRATIVNO RAČUNOVOSKI DELAVCI 

STROKOVNI DELAVCI 

TEHNIČNI DELAVCI                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 
RAVNATELJICA 

 

VODJA  

ADM.-RAČ. 

SEKTORJA 

RAČUNOVODKINJA 

 

VODJE  

ENOT 

 
ORGANIZATORKA 

PREHRANE in 

ZHR 

 

POMOČNICA 

RAVNATELJICE 

 

SVETOVALNA 

DELAVKA 

 

 

KNJIGOVODKINJA 

 

POSLOVNA  

SEKRETARKA 

VZGOJITELJICE 

 

POMOČNICE 

VZGOJITELJIC 

 

VODJA  

KUHINJE 

 

 

PERICI 

 

 

HIŠNIKA 

 

 

ČISTILKE 

 

 

KUHARICE 

 

KUHARSKE 

POMOČNICE 
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JASLI 
2014 

HOM   I. 

ZVEZDICE 

Del. čas 

P 12.00-13.00 

JASLI 
2014 

HOM   I. 

LUNICE 

Del. čas 

P 12.00-13.00 

JASLI 
2013 

HOM   I. 

SONČKI 

Del. čas 

P 12.00-13.00 

ATRIJ 
2013 

HOM   I. 
PRI MUCI 

COPATARICI 

Del. čas 

P 12.00-13.00 

podpritličje 
2013 

HOM   I. 

SOVICA OKA 

Del. čas 

P 12.00-13.00 

VZG.:  

Sonja  
BUZOV 

12.00 - 12.30 

 

PV: 

Anita 

SERDINŠEK 

12.30 - 13.00 

CAR 

 

CAR 

/8.30–9.00/ 
/urej.gard./ 

 

7.15 - 13.45 

 

 

8.00 – 15.15 
 
 

 

8.30 – 12.00 
/9.00 – 9.30/ 
/urej. telov./ 

13.45-15.00 

SERDINŠEK 
VZG.: 

Nuša 

ŠTAHER 

12.00 - 12.30 

PV: 
Metka  

LUTAR  

12.30 - 13.00 

CAR 
CAR 

12.00 -12.30 

JELKA 

CEROVŠEK 
12.30 – 13.00 

7.45- 8.00 
 

8.00 – 14.30 

 

 

 
 

8.30 – 16.00 

 

8.00 – 8.30 
12.30 – 13.45 

 

7.45 – 8.00 

9.00 – 13.00 

VZG.: 

Karmen 
JAGODIČ 

12.00 - 12.30 

PV:  

Mojca  

LENDVAJ 

12.30 - 13.00 

  

KRAŠOVEC 

 

7.45 – 14.15 
 

 

 

8.00 – 15.30 

 

 

 

14.15 - 15.00 

VZG.: 

Alenka 
CUSSIGH 

12.00 - 12.30 

PV: 

Tanja 

OVČAR 

12.30 - 13.00 

CAR 

 

CEROVŠEK 

 

 

7.30 – 14.00 
 

 

 

8.00 - 15.30 

 

 

7.30 – 8.00 

 

14.00 – 14.30 

 

VZG.: 

Klavdija 
FIDERŠEK 

12.00 - 12.30 

PV: 

Dušanka 

FERLIČ 

12.30 - 13.00 

 

ŽIFKO 

ŽIFKO  

 

 

7.30 – 14.00 
 

 

 

8.00 – 15.30 
9.00-9.30 

/kont.telov./ 

 

 

8.30 – 9.30 

14.00 – 15.00 

 

pritličje 

2012 - 14 

Kombinirani 
PRI PEDENJPEDU 

 

Del. čas 

P 12.30-13.00 

pritličje 

2012 

HOM  II. 
PRI MAČKU 

MURIJU 

 

Del. čas 

P 12.30-13.00 

pritličje 

2012 

HOM   II. 
PRI PALČKIH 

 

Del. čas 

P 12.30-13.00 

    

VZG.: 

Nevena KOBAL 

SORŠAK 

12.30 – 13.00 

PV: 

Lea  

JANŽEKOVIČ 

13.00 - 13.30 
 

PUŠNIK 

PAUL 

 

 

8.00 – 14.30 
13.30-14.00 

/telov./ 

 

 

 

8.00 -15.30 

 

7.45 – 8.15 

15.45-16.30 

 

VZG.: 
Mateja BREGANT 
nad. 

Klavdija SVET 

12.30 – 13.00 

PV: 

Melita 

PUŠNIK 

13.00 - 13.30 

 

HONIGMANN 
 

 

 

 

 

7.45 – 14.15 

 

 

8.15 – 15.15 

 
 

5.30 - 7.45 

 

 

VZG.: 

Alenka MAUKO 

12.30 – 13.00 

 

PV: 

Vesna PAUL 

13.00 - 13.30 

 
CEROVŠEK 

HONIGMANN 

 

 

8.00 – 14.30 
13.00-13.30 
/kabinet./ 

 

 

9.00 – 15.45 

 

8.30 – 9.00 

7.45 – 8.00 

    

 

I. nad. 

 2010 

HOM   II. 
MAVRIČNA 

Del. čas 

P 12.30-13.00 

I. nad. 

2011 

HOM   II. 
PRI OBUTEM 

MAČKU 

Del. čas 

P 12.30-13.00 

I. nad. 

 2011 

HOM   II. 
MOJSTER MIHA 

Del. čas 

P 12.30-13.00 
 

   

VZG.: 
Barbara 

OMEROVIĆ 

12.30 – 13.00 

PV: 

Nina  

KRAŠOVEC 

13.00 - 13.30 

 

LESKOVAR 

 
7.15 – 13.45 

 

 

 

 

8.00 – 14.15 

15.00 – 15.30 

 

14.15 – 15.00 

VZG.:  
Barbara 

ŠATER  

12.30 – 13.00 

PV: 

Simona 

NERAT 

13.00 - 13.30 

                                                                                                                          

 
7.30 - 14.00 

 

 

 

 

 7.45  – 15.15 

 

VZG.: 
Domen 

LESKOVAR 

12.45 – 13.15 

PV: 

Darja 

DRAKSLER 

12.15 - 12.45 

 

 

 
7.45 - 13.30 

 

 

 

8.30 – 16.00 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

ATRIJ 
2009 - 14 

Kombinirani  
OSTRŽKI 

Del. čas 

P 12.30-13.00 

ATRIJ 
2010  

HOM   II. 
MAČJE MESTO 

Del. čas 

P 12.30-13.00 

ATRIJ 
2010 

HOM   II. 
PIKA NOGAVIČKA 

Del. čas 

P 12.30-13.00 

    
PV NAD NORMATIV 

VZG.: 

Jožefa GUČEK 

12.30 – 13.00 

 

PV: 
Ksenija BEVK 

13.00 - 13.30 

 

ŽIFKO  

12.30 – 13.00 

 

 

8.00 - 14.30 
13.30-14.00 
/telovadnica/ 

 

8.00 – 15.30 

 

9.30 – 14.00 
 

  VZG.: 

Albina 

MAJCEN 

12.30 – 13.00 

 
PV: 

Jelka 

RAFOLT 

13.00 - 13.30 

 

 

7.45 - 14.15 

 

 

 
 

7.30 – 7.45 

8.00 – 15.15 

 

 

VZG.: 

Sonja NERAD 

12.30 – 13.00 

 

PV: 
Primož 

HONIGMANN 

12.00 - 12.30     

 

CEROVŠEK 

                                                                                                                                                                   

 

8.00 – 14.30 

 

 

 
 

7.45 –13.00 

 

13.00 – 14.00 

14.30 – 16.00 

 

 

 

 

 

  PV.:  

 

CAR nad. 

Toporiš 

 
CEROVŠEK 

 VZG.: 

ŽIFKO  

 

7.30 – 11.15 

11.15 – 15.00 

 

 

8.30 – 16.00 

 

8.30 – 15.00 
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KOŠAKI 

2011 

 HOM  II. 

ZVEZDICE 

ZASPANKE 

Del. čas 

P 12.30-13.00 

KOŠAKI 

2012 -14 

Kombinirana 

MEDVEDKI 

Del. čas 

P 12.30-13.00 

KOŠAKI 

2010,09 

HET  II. 

SAPRAMIŠKE 

Del. čas 

P 12.30-13.00 

KOŠAKI 

2013  

HOM  I. 

PALČKI 

POHAJALČKI 

Del. čas 

P 12.00-13.00 

 

KOŠAKI 

VZG.: 

Irena   
SAMEC   

12.30 - 13.00 

 

PV: 
Mojca 

SCHONWETTER  

13.00 - 13.30 
 

 

 

 

 

7.45 -14.15 
13.30 – 14.00 
/urej. knjiž./ 

 

 
 

8.00 -15.15 

 

 

 

 

VZG.: 

Jožica  
LOBNIK   

12.30 - 13.00 

 

PV: 

Ivica 

MALEK  

13.00 - 13.30 

 

LAVRENČIČ 
9.15 - 9.30 

 

 

8.00 –14.30 
13.30 – 14.00 
/urej. dok./ 

 

 
8.00 –15.30 

8.00 
 razdeli zajtrk 

 

 6.00 – 9.45 
8.45 - 9.00 
/kuhinja/ 

SCHONWETTER 

 
VZG.: 

Vesna 

ŠIREC 

12.30 - 13.00 

 

PV: 
Maja 
ŠUTEJ nad. 

Polonca GOLIČ 

13.00 - 13.30 

 

 

7.45-8.00 

 
8.00 – 14.30 

13.30 – 14.00 
/did. mat./ 

 
 

 

 

 

8.30 – 16.00 

 

 

 

 

VZG.: 

Janja  
DOGŠA 

12.00 - 12.30 

 

PV: 

Karmen  

HANSCHE 

12.30 - 13.00 

 

DRAGAR 
11.45 – 12.00 

 

 

7.30 – 14.00 
12.30 – 13.00 

/did. mat./ 

 

 
8.00 – 15.30 

13.00 – 13.30 
/urej. gard./ 

 
 

11.15 – 15.00 

 

 

 

PV: 0,50 
Manja  

DRAGAR 

 

11.15-15.00 

 

PV: 0,50 

 

Majda  

LAVRENČIČ 
 

6.00-9.45 

 

 

KAMNICA 

2013  

 HOM  I. 

Del. čas 

 

12.00-13.00 

KAMNICA 

2011  

HOM  II. 

 

Del. čas 

 

12.30-13.00 

KAMNICA 

2012 - 14   

kombinirana 

 

Del. čas 

 

12.30-13.00 

KAMNICA 

2012 - 14  

kombinirani 

 

Del. čas 

 

12.00-13.00 

KAMNICA 

2010 

HOM  II. 

OŠ 

Del. čas 

 

12.30-13.00 

KAMNICA  

2009,10,11 

HET  II. 

 

Del. čas 

 

12.30-

13.00 

VZG.: 

Maja 

NEMET 

12.00 - 12.30 

PV.:  

Ziva 

LAZAREV 

12.30 - 13.00 

 
ESIH 

MERČNIK 

 

GABROVEC 

 

8.15 -14.45 

 

 

 

8.15 -15.45 

 

  

 
7.45 – 8.15 

8.00 – 8.15 

 

15.30–16.30 

VZG.: 

Renata 

ŠPES 

12.30-13.00 

 

PV: 

Anja 

ESIH 

13.00-13.30 
 
Maja 

KRAMBERGER 

 

 

7.45 –14.00 

 

 

 

 

8.15 –15.15 

 

 
 

6.15 – 7.45 

 

 

VZG.: 

Maja OZMEC nad. 

Ana MAUKO 

12.00-12.30 

 

PV:  

Branka  

GABROVEC 

12.30-13.00 
 
Maja 

KRAMBERGER 

 

 

8.00 – 14.30 

 

 

 

 

9.00 – 15.30 

 

 
 

8.00 – 9.00 

 

 

VZG.: 
Petra DRAGŠIČ 
nad. 

Karin 
LAH 

VISENJAK 

12.00 - 12.30 

ŠPES 

PV.: 

Alenka 

PERŠAK 

12.30 - 13.00 
Maja 
KRAMBERGER 

9.15 – 9.35 

 

 

7.30 – 14.00 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

8.30 – 16.00                                             
 

7.45 – 8.00 

9.00 – 10.00 

 

VZG.: 

Ines GODEC 

ŽAVCER 

12.30-13.00 

 

PV.: 

Danica GERT 

13.00-13.30 

 

 

7.45 – 14.15 

 

 

 

 

7.45 – 15.15 

 

 
 

 

 

 

VZG.: 

Tina 
JANŽEKOVIČ 
12.30-13.00 

 

PV.: 

Valerija  

MERČNIK 
13.00-13.30 

 

 

 

 

7.00– 13.30 

 

 

 

 

 

8.00 – 

15.30 
 

 

 

 

 

BRESTERNICA 

2012,14 

Kombinirani 

SONČNA DEŽELA 

 

Del. čas 

 

12.30-13.00 

BRESTERNICA 

2009,10,11 

HET  II. 

LUNINO 

KRALJESTVO 

Del. čas 

 

12.30-13.00 

VZG.: 

Suzana MLAKAR 

12.30-13.00 

 

PV:  
Jožica 

MALEC 

13.00-13.30 

 
Darinka  

KOCBEK 

9.00-9.15 

 
 

 

8.00 -14.30 

 

 

 
8.30 – 16.00 

8.30 – 9.00 

/kuhinja 

popis otrok/ 
 

 

 

7.30 – 10.00 
9.45 – 10.00 

/garderoba/ 

VZG.: 

Nataša KUKOVEC 

12.30-13.00 

 

PV: 
Klavdija 

MENHART 

13.00-13.30 

 
Darinka 

KOCBEK 

 

 

7.30-14.00 

 

 

 
 

8.00 –15.30 

8.00 

razdeli zajtrk 
 

 

6.15 – 7.30 

 

BRESTERNICA 

 

PV: 0,50 

Darinka  

KOCBEK  
 

6.15 – 10.00 

 

 

KAMNICA 

 

PV: 0,63 

Maja  

KRAMBERGER 
 

6.15 – 10.00 
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KROGOTOK OPRAVIL OB IZPADIH POSAMEZNIH SKUPIN DELAVCEV 

velja od septembra 2014 

 
1. RAVNATELJICA  
    Marija PŠUNDER –   
    nadomešča jo pom. ravnateljice E.TURK. 

8. POSLOVNA SEKRETARKA  
    Saška HOBACHER,    
   nadomešča jo knjigovodkinja M. ŠIFTAR. 

  

2. POM. RAVNAT.  
    Erika TURK – nadomešča jo     
    ravnateljica M. PŠUNDER oz. vodja enote  

    A. MAUKO pri kadrovskih nalogah. 

9. KNJIGOVODKINJA  
    MAJA ŠIFTAR NAD. SILVIJA BORKO IN      
    ANA MARIČ    

   nadomeščata ju posl.sekr. S. HOBACHER in 
   rač. K. BERGAUER . 

  

3. VODJE ENOT:  
    J. LOBNIK (Koš.), A. MAUKO (Tom.), N.   

    KUKOVEC (Brest), R. ŠPES (Kamn.) –    
    nadomešča jih pom. ravn. E. TURK pri org. in    
    kad. zadevah.  

10. PERICI:   
      Z. KUHAR (Tom.) V. KLAJDERIČ (Kamn.)  

      Ob izpadu nadomeščata druga drugo. 

  

4. STROKOVNE DELAVKE: 
   - VZGOJITELJICE  
   - POM. VZGOJITELJIC  – nadomeščajo se     
     z medsebojnim nadomeščanjem in z    
     delavkami nad normativi 

11. ČISTILKE: 
      D. REPNIK, F. ROBNIK, M. BORKO,  
      M. LEVSTIK, Z. HARL 
      Ob izpadu nadomeščajo druga drugo. 

  

5. ORGANIZ. PREHRANE IN ZHR:  
    Aleksandra TKAVC       
    nadomešča jo: 
   - za dnevna naročila in kontrola higiene 

     kuhinje: vodja kuhinje: I. VOČANEC 

   - za javna naročila: pom. ravn. E. TURK  
   - za napotila na zdravniške pregl.: pom.  
     ravn. E. TURK 
   - za pregled dnevne veljavnosti cenikov:  
     knjigovodkinja Maja ŠIFTAR. 

12. VODJA KUHINJE: Ida VOČANEC  
      nadomešča jo kuharica A.  HORVAT, ki jo      
      nadomešča kuharica I. ORNIK, ki jo    
      nadomešča  Z. BEDENIK. 

      KUHARSKE POMČNICE: 

      Z. HARTMAN, G. IVANUŠA, D. RIBIČ H.,  
      J. PUŠNIK, N. FRAS, I. ŽMAVC 
      Delavke nadomeščajo druga drugo po     
      dogovoru s pomočnico ravnateljice E. TURK in   
      vodjo kuhinje  I. VOČANEC. 

  

6. SVETOVALNA DELAVKA  
    Dominika  VILČNIK –  
    nadomešča jo ravn. oz. pom. ravnateljice 
    – pri organizacijskih nalogah. 

13. HIŠNIKA:  
     Štefan RIBIČ, Danilo HOLDERMANN nad.  
     Dušan CAFUTA      
     Ob izpadu nadomeščata drug drugega.     
     Nadomeščanja se opravijo v dogovoru s  

     pom. ravnateljice. 

7. RAČUNOVODKINJA  
    Kristina BERGAUER –    

    nadomešča jo knjigovodkinja M. ŠIFTAR,    
    delno poslovna sekretarka S.HOBACHER. 

 

 

KROGOTOK OPRAVIL OB IZPADIH POSAMEZNIH SKUPIN DELAVCEV  V OE JE V LDN 

ENOT.  
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2.2  POSLOVNI ČAS 

 

Vrtec z vsemi organizacijskimi enotami posluje kontinuirano skozi vse leto – razen ob 

sobotah, nedeljah in praznikih /dela prostih dnevih/. 

 

 

                  ENOTA                         POSLOVNI ČAS 

Enota Tomšičeva  od 6.00 – 16.30 

Enota Košaki od 6.00 – 16.00 

Enota Kamnica od 6.15 – 16.30 

Enota Bresternica od 6.15 – 16.00 

 

V času manjše prisotnosti otrok – to so predpraznični dnevi in čas šolskih /letnih, 

krompirjevih, božičnih, zimskih …/ počitnic bomo zagotavljali primerno organizacijo vzgojno-

izobraževalnih dejavnosti za vključene otroke. 

 

 
3 ZAPOSLENI  V VRTCU 

 

 
PROFIL 

 
Priznano število 

zaposlenih 

RAVNATELJICA 1 

POMOČNICA RAVNATELJICE 
 

1 

SVETOVALNA DELAVKA 1 

OGR. PREHR. in ZHR 1 

VODJA ENOTE 4 

VZGOJITELJICA 27 

POMOČNICA VZGOJITELJICE 30 

RAČUNOVODJA 1 

ADMINISTR.RAČ. DELAVCI 2 

HIŠNIK 2 

VODJA KUHINJE 1 

OSTALI KUHARSKI KADER 9 

ČISTILKA 4,50 

PERICA – LIKARICA 2 

  SKUPAJ    82,50 
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4 STALNICE VRTCA 
 

A/ STALNICE -  VANJE SO VKLJUČENI VSI ODDELKI 

 

4.1  POTOBRALKA 

 

NAMEN SKRB ZA PRIDOBIVANJE IN RAZVIJANJE KULTURE 

BRANJA, OTROK PRIDOBI POZITIVNO IZKUŠNJO OB 

BRANJU 

CILJI  otrok razvija kulturo branja 

 otrok se seznani s konceptom tiska 

 poglobi se sodelovanje z otrokovimi starši/družino 

 spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok 

 dolgoročno razvijati interes za branje 

CILJNA SKUPINA otroci in njihovi starši 

IZVAJALCI vsi strokovni delavci vrtca 

VODJA  svetovalna delavka vrtca Dominika VILČNIK 

Sodelujoči vodstvo vrtca 

Čas. opred. od oktobra 2015 do junija 2016 

Evalvacija  mesečna v skupini z otroki  

 analiza rezultatov vprašalnikov za starše (april 

2016) 

 letna na vzgojiteljskem zboru: junij 2016 (sklepno 

poročilo vsakega oddelka in sklepno poročilo vodje 

projekta) 

Koordinator: 

Bralna značka: 

Dominika Vilčnik 

Jelka Rafolt 

 

 

4.2 EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA 

 

NAMEN: SKRB ZA OTROKOVO ZDRAVJE IN ŽIVLJENJE, KI STA V NEPOSREDNI IN 

              POSREDNI ODVISNOSTI OD NJEGOVEGA /IN NAŠEGA/ RAVNANJA Z 

              OKOLJEM 

 

KOORDINATORICI projektov:   

 

Nataša KUKOVEC, Jasna Nuša ŠTAHER   

 

Ekošola kot način življenja je celosten program šole ali vrtca, ki skozi celo leto s konkretnimi 

projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Projekti, v katere se 

aktivno vključuje lokalna skupnost in podjetja, so lahko odlično dopolnilo na poti k 

uresničevanju ciljev. 

 

Ekoprogramski svet  

usmerja vse dejavnosti ekovrtca oz. ekošole, določi cilje delovanja in skrbi za vključevanje 

vseh otrok in vzgojiteljev, staršev, ostalega osebja vrtca in predstavnikov lokalne skupnosti.  

Člani eko sveta: 

- Sandra Tkavc, vodja prehrane in ZHR 

- Irena Samec, vzgojiteljica, enota Košaki 
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- Alenka Mauko, vzgojiteljica, enota Tomšičeva 

- Maja Nemet, vzgojiteljica, enota Kamnica 

- Nataša Kukovec, vzgojiteljica, koordinatorica 

- Jasna Nuša ŠTAHER, vzgojiteljica, koordinatorica 

- Danilo Holderman,nad. Dušan Cafuta, hišnik 

- Saška Hobacher, poslovna sekretarka 

- Mojca Kavnik, predst. staršev 

- Marija Pšunder, ravnateljica 

 

EKOAKCIJSKI NAČRT – zgodnje naravoslovje 

 

 enota KAMNICA - Z GIBANJEM IN OPAZOVANJEM RAZISKUJEMO SVET NARAVE  

                          OKROG NAS 

 enota BRESTERNICA – Z GIBANJEM IN OPAZOVANJEM RAZISKUJEMO SVET NARAVE  

                                 OKROG NAS 

 enota KOŠAKI - ZELIŠČNI VRT SKOZI ZELIŠČARSKI VRTNARSKI DNEVNIK  

 enota TOMŠIČEVA – Z GIBANJEM IN OPAZOVANJEM RAZISKUJEMO SVET NARAVE  

                              OKROG NAS 

 

Vse enote - ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG /tradicionalni slovenski zajtrk/. 

 

Tematski sklopi 

- ODPADKI 

- VODA 

 

Projekti po izbiri za posamezne oddelke: 

- EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE 

- SEJEM ALTERMED »ZDRAVJE IN URAVNOTEŽENA PREHRANA« 

- JAZ TI MI ZA SLOVENIJO STARA PLASTENKA ZA NOV INKUBATOR 

- EKO TORTA 

 

Izbor aktivnosti po posameznih oddelkih: 

- ZBIRANJE ZAMAŠKOV (za deklico Alino) 

- ZBIRANJE ODPADNIH TONERJEV 

-    ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA 

 

CILJI: 

- razvijati pozitiven odnos do naravnega in družbenega okolja, spoznavanje medsebojne 

povezanosti in soodvisnosti narave in človeka, 

- pridobivati izkušnje, kako vplivamo na naravo in kako lahko dejavno prispevamo k 

varovanju in ohranjanju naravnega okolja, 

- ozaveščanje vseh zaposlenih, otrok in staršev o pomenu ohranjanja zdravega in čistega 

okolja, 

- skrbeti za neposredno povezanost okolja, vrtca in vseh, ki vplivajo na dejavnike 

tveganja, 

- aktivno vključevanje v okolje v katerem bomo reševali osnovne ekološke probleme. 

 

Dejavnosti, vezane na cilje: 

- vsi zaposleni bomo skrbeli za zračen, čist in urejen notranji prostor, 

- skrbeli za zdravo prehrano otrok in uporabo lokalno pridelanih živil /saj ta živila      

vsebujejo večjo biološko hranilno vrednost, prepoznaven okus in ni potrebe po uporabi 

konzervansov/, 
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- varčevali z elektriko, vodo in osnovnimi sredstvi, 

- skrbeli za ločevanje odpadkov v prostoru in na igrišču, 

- zbirali literarne in časopisne članke ter v plakatni obliki seznanjali starše z novostmi, 

akcijami in dogajanji v ožjem in širšem okolju, 

- urejali okolje z raznimi delovnimi akcijami. 

 

Sledili bomo reku: 

 

NI BISTVENO, DA MLADI DOLOČENE STVARI MORAJO VEDETI, KLJUČNO JE DA ŽELIJO 

VEDETI. /Hardd Kroto, Nobelov nagrajenec za kemijo leto 1996/ 

 

B/ VANJE SO VKLJUČENI POSAMEZNI ODDELKI 

 

4.3 AKTIVNI POČITEK 

        

NAMEN 

 

DVIG KAKOVOSTI MEDSEBOJNIH INTERAKCIJ MED 

OTROKI TER MED OTROKI IN ODRASLIMI V VRTCU 

CILJ Večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v 

nasprotju s skupinsko rutino. 

NAČELA - Načelo demokratičnosti in pluralizma, 

- načelo omogočanja izbire in drugačnosti, 

- načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti, 

- načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti 

verbalizacije ter drugih načinov izražanja, 

- načelo sodelovanja s starši. 

IZVAJALCI 

VODJA PROJEKTA 

Strokovne delavke/ci oddelkov drugega starostnega obdobja; 

VODJA: svetovalna delavka Dominika Vilčnik 

DRUGI 

SODELUJOČI 

- Otroci drugega starostnega obdobja, 

- starši otrok, 

- vodstvo vrtca. 

ČASOVNA 

OPREDELITEV 

- Celo šolsko leto za otroke stare od 4-6 let, 

- od oktobra 2015 do konca šolskega leta za otroke stare 

3-6 leta. 

EVALVACIJA - Tedenska evalvacija: vzgojiteljice z otroki, 

- poročilo projekta s samoevalvacijo: 4. teden v maju 

2016. 

 

4.4  MUZEJSKI ABONMA 

 

NAMEN SPOZNAVANJE OBIČAJEV OB PRAZNOVANJIH, OGLED 

RAZSTAV IN USTVARJANJE 

DEALVNICE ŠOLA OMIKE IN OLIKE 

 KAJ SE SKRIVA V MUZEJU 

 DAN BREZ ELEKTRIKE 

 GREMO V TRGOVINO 

 KDO JE BIL RUDOLF MAJSTER 

 KAKO SO NEKOČ ŽIVELI MARIBORČANI 

 PRAZNIČNE DELAVNICE 

 SPOZNAJMO MARIBORSKE ZNAMENITOSTI 

 IGRAJMO SE KOT NEKOČ 

 IGRAJMO SE GLEDALIŠČE 
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 OBRTNA DELAVNICA 

 POT DOMOV 

CILJNA SKUPINA 4-6 let 

IZVAJALCI B. Omerović, S. Nerad, A. Majcen, V. Širec,  D. Leskovar,  N. 

Kukovec, I. Godec Žavcer, T. Janžekovič, R. Špes, B. Šater 

KOORDINATOR Erika TURK, pom. ravn. 

ČAS. OPRED. Celo šolsko leto 2015/2016 

 

 

4.5  PROJEKT: PASAVČEK 

              

NAMEN 

CILJI 

PRAVILNA UPORABA OTROŠKIH VARNOSTNIH 

SEDEŽEV 

- Spoznavanje pomena varne uporabe otroških sedežev v 

avtomobilu, 

- pozitivna spodbuda opozarjati otroke na redno, 

pripenjanje: Red je vedno pas pripet! 

NAČELA - Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti 

verbalizacije ter drugih načinov izražanja. 

CILJNA SKUPINA Otroci v starosti od 4-6 let in njihovi starši 

VODJA PROJEKTA VODJA: Albina Majcen v povezavi s Svetom za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu in Filozofsko fakulteto v Ljubljani. 

ČASOVNA 

OPREDELITEV 

 

 

 

 

- November 2015: načrtovanje posameznih dejavnosti, 

- December 2015 do marec 2016: izvajanje projektnih 

aktivnosti, sodelovanje z različnimi institucijami in 

posamezniki, srečanja s starši, 

- april 2016: oddaja končnega poročila in evalvacije 

projekta. 

EVALVACIJA - ob koncu projekta 

IZVAJALCI I. Godec Žavcer, A. Majcen, B. Šater, D. Leskovar, N.Kukovec, 

B. Omerović, V. Širec, S. Nerad, R. Špes, T. Janžekovič, I. 

Samec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LDN Vrtec Borisa Pečeta Maribor 

 

 16 

5 PROJEKTI VRTCA 
 

A/ VANJE SO VKLJUČENI VSI ODDELKI 

 

           5.1  ZDRAVJE V VRTCU 

 
Koordinator: A. Tkavc, organizator prehrane in ZHR  

 
Predvidene aktivnosti za krepitev zdravja v šolskem letu 2015/16 

 
Zap. 

št. 

nalog

e 

Aktivnosti, 

projekti, 

naloge, 

dejavnosti 

 

Ciljna 

skupina 

 

Cilji 

 

Trajanje 

naloge 

 

1. Lutkovni film: 

Ostal bom 

zdrav 

-ogled filma in  

 aktivnosti na  

 temo iz filma 

 

otroci 

4-6 

 

- spoznavanje in promocija zdravega načina 

življenja (prehrana, gibanje) 

- razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na 

zdravje 

- opozarjanje na škodljive posledice slabih 

navad za zdravje 

- spodbujanje veselja in pozitivnih čustev 

- vplivanje na zdrave navade družine preko 

otroka 

- osveščanje otrok in zaposlenih za zavestno 

ohranjanje in krepitev zdravja 

Cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

o leto 

Aktivnosti na 

temo 

Ostal bom 

zdrav 

Otroci 

1-4 

2. Lutkovni film:  

Čiste roke za 

zdrave otroke 

- ogled filma in  

  aktivnosti na  

  temo iz filma 

Otroci 

4-6 

- spoznavanje in pomen osebne higiene  

- razvijanje odgovornega odnosa do osebne 

higiene 

- pridobivanje izkušenj pri pravilnem 

izvajanju osebne higiene 

- spoznavanje nekaterih vrst obolenj 

- osveščanje otrok o pomenu preventivnih 

ukrepov za preprečevanje širjenja 

nalezljivih bolezni v vrtcu 

celo leto 

Aktivnosti na 

temo 

Čiste roke za 

zdrave otroke 

Otroci 

3-4 

3. Lutkovni film: 

Dobili bomo 

dojenčka 

- ogled filma in  

  aktivnosti na  

  temo iz filma 

Otroci 

4-6 

- razumevanje pomena nematerialnih vrednot 

- spoznavanje vsebin s področja spočetja, 

nosečnosti in rojstva otroka 

- razvijanje sposobnosti razumevanja čustev 

ob prihodu novega družinskega člana 

- razumevanje pomena pravilnega ravnanja z 

dojenčkom 

- razvijanje socialnih veščin 

- spoznavanje in dojemanje telesnih 

podobnosti in razlik med spoloma in 

enakovrednost obeh 

- rahljanje stereotipov, povezanih z razliko 

med spoloma 

- ozaveščanje o pravici posameznika v zvezi z 

nedotakljivosti telesa (spolna zloraba) 

celo leto 
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4. Čas je za 

dober tek 

Otroci 

1-6 

 

 

 

 

 

 

- spoznavanje načel zdrave in uravnotežene  

  prehrane  

- usmerjanje otrok k izbiri ustrezne vrste in  

  količine živil ter seznanjanje s vplivom  

  posameznih živil na zdravje 

- razvijanje zdravih prehranjevalnih navad 

- seznanjanje s pomenom ekološko in lokalno  

   pridelane hrane 

- spoznavanje pomena pitja zadostne količine   

  tekočin, predvsem vode 

- opozoriti na zdravju škodljive posledice  

  slabih prehranjevalnih navad 

- preko otroka vplivati na zdrave   

  prehranjevalne navade staršev oziroma  

 družine 

celo leto 

 

Vzgojiteljice, ki bodo poglobljeno in intenzivno izvajale aktivnosti iz Načrta programa Zdravje 

v vrtcu v šol. letu  2015/2016 in na koncu šol. leta oddale poročilo so: B. Omerovič, A. 

Majcen, I. Samec, S. Nerad, V. Širec, I: Godec-Žavcer, B. Šater, T. Janžekovič, R. Špes, N. 

Kukovec, D. Leskovar. 

 

5.2  GIBALNI PROGRAM - PROJEKT MALI SONČEK 

 

PROJEKT SE IZVAJA V ODDELKIH OD 2 – 6 LET 

 

NAMEN PROGRAM MALI SONČEK JE NAMENJEN OBOGATITVI PROGRAMA 

NA PODROČJU GIBANJA S SODOBNIMI GIBALNO-ŠPORTNIMI 

VSEBINAMI V VRTCU, KI VKLJUČUJEJO SODOBNE ŠPORTNE 

PRIPOMOČKE IN ZA VZPODBUJENJE STARŠEV K AKTIVNEMU 

SODELOVNAJU. Poudarek je na igri in vadbi. 

CILJI -  Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa,  

-  pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem      

   udejstvovanju,   

-  otroci preko igre usvajajo osnovne elemente različnih športov. 

CILJNA SKUPINA otroci stari od 2 – 6 let 

IZVAJALCI strokovne delavke/ci 

SODELUJOČI Zavod za šport RS Planica 

KOORDINATORJI A. Mauko, T. Janžekovič 

ROK Celo šolsko leto in vsebuje 4 stopnje: 

 Mali sonček – modri (za otroke od 2. do 3. leta); 

 Mali sonček – zeleni (za otroke od 3. do 4. leta); 

 Mali sonček – oranžni (za otroke od 4. do 5. leta); 

 Mali sonček – rumeni (za otroke od 5. do 6. leta). 

 

 

 

B/ VANJE SO VKLJUČENI POSAMEZNI ODDELKI 

 

5.3  INOVACIJSKI PROJEKT: JEZIK KOT MOST DO MEDKULTURNOSTI 

 

Projekt je: 

- znanstveno-raziskovalen 

- konzultacijski /pogovoren/ 

- interpretativen /razlagalen/. 
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NAMEN KAKO BOMO Z UČENJEM TUJEGA JEZIKA SPODBUJALI RAZVOJ 

OTROKOVE KOGNICIJE IN RAZBIJALI MOREBITNE PREDSODKE 

CILJI - Z opazovanjem in spremljanjem odzivov otrok pripraviti aktivnosti za 

spodbujanje  razvoja kognicije in odpravljanje morebitnih 

predsodkov 

- sprejemanje posebnosti vsakega posameznega otroka, 

- kako postopati, kako organizirati učni proces, katere metode, oblike 

in  sredstva uporabiti, da bo za otroke lažje in uspešnejše, 

- razvijanje strokovnega pristopa k inkluziji, 

- pripraviti aktivnosti, ki spodbujajo razvoja  višjih miselnih procesov, 

- dokumentirati jezikovni in osebnostni razvoj otroka. 

CILJNA 

SKUPINA 

otroci treh skupin 5 letnih otrok, dveh enot 

IZVAJALCI I. Godec Žavcer, J. Rafolt, B. Omerović 

Sodelujoči Zavod RS za šolstvo in šport Ljubljana v sodelovanju z Ministrstvom RS za 

šolstvo in šport, konzulentka gospa Fanika Fras Berro,  vodstvo vrtca 

Sestava proj. 

skupine: 

Ravnateljica, pom. ravn., strokovne delavke, ki izvajajo projekt, otroci, 

vključeni v projekt, konzulentka Fanika F. Berro, dr. Mihaela Brumen. 

TRIJE 

AKCIJSKI 

KROGI 

1. september – december 

2. januar – marec 

3. april – junij 

PET RAVNI 

RAZVOJA 

NOVOSTI 

1. osebni razvoj 

2. uvajanje »dobre prakse« 

3. razvijanje »dobre prakse« 

4. odkrivanje novosti 

5. preobrazba programa vzgoje in izobraževanja 

EVALVACIJA Polletno poročilo: marec – april 2016 

Letno poročilo: julij – avgust 2016 

 
 

5.4  OKOLJEVARSTVENI PROJEKT »MAJNI KORAKI ZA ČISTEJŠI JUTRI« 

 

 

NAMEN OKOLJSKA OZAVEŠČENOST 

CILJI 

 

 

Približati ravnanje z odpadki, prikazati prednosti in način ločevanja 

odpadkov, spodbujati do narave odgovoren način in zmanjšati količino 

odpadkov. 

CILJNA SKUPINA otroci stari od 4 leta do 6 leta 

IZVAJALCI R. Špes, I. Godec Žavcer, T. Janžekovič, I. Samec, V. Širec, N. Kukovec, 

S. Nerad, A. Majcen, B. Omerović, B. Šater, D. Leskovar      

SODELUJOČI Društvo za pomoč staršem Štorklja 

KOORDINATOR E. Turk 

ROK celo šolsko leto 

 
5.5 RAZVOJ PISMENOSTI VSEH VRST 

 

5.5.1 porajajoča se pismenost v vrtcu 

               

NAMEN 

 

 

POVEČATI KAKOVOST VIZ DELA NA PODROČJU 

PORAJAJOČE SE PISMENOSTI 

- zagotavljanje vsakodnevnih dejavnosti s pestro in 
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CILJI raznovrstno ponudbo za razvoj zgodnje pismenosti 

- razvijanje sposobnosti doživljanja literarnega sveta 

- izboljšanje zapisov o opazovanju otrok v oddelku na 

področju razvoja govora in porajajoče se pismenosti 

- iskanje in preizkušanje didaktičnih strategij za delo z 

otroki, ki jim slovenščina ni materni jezik 

- razvijanje poimenovalne zmožnosti (besednjaka) 

pragmatične govorne zmožnosti in metajezikovnega 

zavedanja 

CILJNA SKUPINA Otroci v starosti od 1-6 let  

VODJA PROJEKTA VODJA: Dominka Vilčnik 

ČASOVNA 

OPREDELITEV 

- celo šolsko leto  

SODELUJOČI V sodelovanju z Zavodom za šolstvo nadaljevanje projekta PSP 

EVALVACIJA - ob koncu projekta 

IZVAJALCI T. Janžekovič, S. Mlakar, K. Fideršek, I. Samec, B. Omerović, 

A. Cussigh 

 
5.5.2 matematična in naravoslovna pismenost 

               

NAMEN 

 

 

CILJI 

POVEČATI KAKOVOST VIZ DELA NA PODROČJU 

MATEMATIKE 

- zagotavljanje vsakodnevnih dejavnosti s pestro in 

raznovrstno ponudbo za razvoj matematične pismenosti 

- izboljšanje zapisov o opazovanju otrok v oddelku na 

področju razvoja matematične pismenosti 

CILJNA SKUPINA Otroci v starosti od 1-6 let  

VODJA PROJEKTA VODJA: Dominka Vilčnik 

ČASOVNA 

OPREDELITEV 

- celo šolsko leto  

SODELUJOČI V sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS v projektu Razvoj 

pismenosti vseh vrst 

EVALVACIJA - ob koncu projekta 

IZVAJALCI S. Nerad, B. Šater, A. Majcen, N. Kukovec, K. Lah Visenjak, J. 

Dogša 

 
5.6  TURIZEM IN VRTEC »ZELENI TURIZEM« 

 

NAMEN PRISPEVATI K PROMOCIJI TURISTIČNIH VSEBIN IN ŠIRJENJU 

GOSTOLJUBNE TURISTIČNE ZAVESTI MED NAJMLAJŠIMI 

CILJI 

 

 

Iskanje zelenih doživetij, aktivno preživljanje prostega časa v tesnem 

stiku z naravo, pohodništvo in kolesarjenje kot okolju prijazen izlet …. 

Ohranjanje narave , zdravja in dobrega počutja.  

CILJNA SKUPINA otroci stari od 4 leta do 6 let 

IZVAJALCI N. Kukovec, S. Mlakar, A. Majcen, B. Šater 

SODELUJOČI Turistična zveza Slovenije in Skupnost vrtcev Slovenije 

KOORDINATOR E. Turk 

ROK celo šolsko leto 
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6  PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE Z 
OBOGATITVENIMI IN DODATNIMI DEJAVNOSTMI 

 

 

6.1 OBOGATITVENE DEJAVNOSTI  

 

a/ Pevski zbor /Tomšičeva/ 

CILJI - priprava kvalitetnega otroškega programa, 

 - otroke navdušiti za petje 

 - s pravilnimi pristopi pripraviti otroke za nastope v vrtcu in 

  na reviji Ciciban poje in pleše 

 - razvijati sposobnost sprejemanja glasbene kulture 

ROK + čas izvedbe   celo šol. leto 

NOSILCI   Jelka Rafolt, S. Nerat 

 

c/ Glasbeno plesne igre /Tomšičeva/ 

CILJI - spodbujanje otrok k plesnemu izražanju 

ROK + čas izvedbe   celo šol. leto - 1 krat tedensko  

NOSILCI - B. Šater, K. Svet 

 

 

      6.2  DODATNE DEJAVNOSTI  

 

Na osnovi interesa otrok in  njihovih staršev bomo otrokom ponudili dodatne dejavnosti, ki 

jih bodo vodile strokovne delavke vrtca ali zunanji izvajalci. Z njimi želimo zadovoljiti 

potrebe tistih otrok, ki potrebujejo še več aktivnosti, ki niso zajete v programu vrtca in tistih 

staršev, ki želijo otroku omogočiti raznovrstne dodatne dejavnosti tudi v popoldanskem 

času. Te dejavnosti finančno pokrivajo starši sami.  

 

*Tečaj angleškega in nemškega jezika    

bomo organizirali za otroke, stare od 3 do 6 let, če bo dovolj prijav staršev kot zakonitih 

zastopnikov otrok. Tečaj bo izvajala zunanja izvajalka Urška Križman in Mateja Bregant. 

Tečaj bo potekal 2x tedensko. Tečajne oblike se bodo ponudile staršem v enoti Tomšičeva 

32, v enoti Košaki, v enoti Kamnica in enoti Bresternica po zapiralnem času oddelkov.  

 

* Glasbena košarica Barbare Kolarič 

bomo organizirali za otroke, stare od 3 do 6 let. Dejavnost bo izvajala zunanja izvajalka 

Barbara Kolarič. Glasbeno-plesne urice GLASBENE KOŠARICE bodo potekale 1x tedensko, v 

dolžini 45 minut s pričetkom v mesecu oktobru 2015 in se bodo ponudile staršem v enoti 

Tomšičeva 32, v enoti Košaki, v enoti Kamnica in enoti Bresternica po zapiralnem času 

oddelkov. 

 

 

* Od koraka k poskoku in še dlje 

bomo organizirali za otroke, stare 4 do 6 let v enoti Tomšičeva 32. Dejavnost bo izvajal 

zunanji izvajalec Primož Honigmann. Gibalne dejavnosti bodo potekale 2x tedensko v 

telovadnici Vrtca Borisa Pečeta Maribor T/32 s pričetkom v mesecu oktobru 2015.  
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* HOP HOP v našem vrtcu 

bomo organizirali za otroke, stare 4 do 6 let v enoti Kamnica. Dejavnost bo izvajal zunanji 

izvajalec Otroška gibalnica HOP HOP. Gibalne dejavnosti bodo potekale 1x tedensko v 

telovadnici enote Kamnica s pričetkom v mesecu oktobru 2015. 
 

* Tečaj smučanja 

bomo organizirali za otroke, stare 4 do 6 let. Dejavnost bo izvajal zunanji izvajalec SK 

Branik v mesecu februarju 2016. Koordinatorica Erika Turk. 

Elementi tveganja: 

- navedene aktivnosti bomo izvajali v primeru, če bomo uspeli zagotoviti dovolj 

interesa za vpis  in dovolj spremljevalcev /staršev ali drugih odraslih volonterjev/ na 

predpisano število otrok. 

 
7 STROKOVNI ORGANI VRTCA 

 

7.1 SVET VRTCA 

 

Vrtec upravlja organ: svet vrtca, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja MOM, pet 

predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki sveta staršev – skupaj 11 članov. 

Predsednica sveta vrtca je vzgojiteljica. 

 

- Predstavniki ustanovitelja 

1. Anja HLADE 

2. Olga MEDVED 

3. Erika JOVANOVSKI 

- Predstavniki vrtca: 

1. Barbara ŠATER 

2. Nevena KOBAL SORŠAK 

3. Janja DOGŠA 

4. Sonja NERAD 

5. Saška HOBACHER 

- Predstavniki staršev 

1. Mateja VANER 

2. Janja URŠIČ 

3.  Mateja POVODEN 

 

Naloge in pristojnosti Sveta vrtca: 

- svet vrtca imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca, 

- sprejema LDN vrtca, 

- potrjuje Letno poročilo o delu vrtca, 

- sprejema program razvoja vrtca, 

- odloča o uvedbi nad standardnih in drugih programov,  

- obravnava in odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi 

delavcev iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim 

delom v vrtcu, 

- opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

 

7.2 SVET STARŠEV 

 

Organizacija in pristojnosti Sveta staršev 

Starši vsakega oddelka imenujejo enega predstavnika v svet staršev na prvem roditeljskem 

sestanku. Svet staršev: 
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- razpravlja o vseh vprašanjih življenja in dela vrtca ter sodeluje pri razreševanju 

vzgojne problematike, 

- oblikuje stališča za svet vrtca, 

- daje pobude pedagoškemu vodstvu in strokovnim organom vrtca, 

- obravnava in daje mnenja k LDN vrtca, 

- sooblikuje načine praznovanj tradicionalnih praznikov, 

- sooblikuje nove oblike dela, prireditve in druge že ustaljene oblike dela, 

- sodeluje pri akciji zbiranja denarnih in drugih prispevkov, 

- sodeluje pri predstavljanju vrtca, 

- daje druge predloge in pobude za življenje in delo vrtca. 

 

7.3 VZGOJITELJSKI ZBOR 

 

Izvedli bomo tri srečanja z naslednjimi vsebinami: 

- Sprejem letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16.  

- Sprejem letnega poročila vzgojnega dela vrtca za šolsko leto 2014/15. 

- Poročila o delu strokovnih aktivov. 

- Poročila o poteku zastavljenih projektov na nivoju vrtca. 

- Seznanjanje z rednimi aktualnimi dogodki s področja predšolske vzgoje. 

- Seznanjanje z internimi merili o kvaliteti dela in možnostih izboljšav na vzgojno-

izobraževalnem področju. 

- Potrjevanje napredovanja posamezne strokovne delavke/ca v naziv. 

- Potrjevanje letnega nagrajevanja ravnatelja. 

- Tekoča vprašanja v zvezi z organizacijo, gospodarjenjem in problematiko vrtca. 

 

7.4 STROKOVNI AKTIVI vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

 

1. Delo v strokovnih aktivih bo potekalo v obliki delavnic v petih skupinah. Osredotočeno bo 

na  RAZVIJANJE FINE MOTORIKE. 

Izhodišče dela bodo video posnetki iz izvedenih aktivnostih v posameznih skupinah otrok, 

kjer bodo strokovne delavke opravile evalvacijo poteka dejavnosti. 

 

A/ aktiv vzgojiteljic/ev 1-3 let 

Vzg.: Z. Buzov, B. Štaher, K. Jagodič, A. Cussigh, J. Dogša, M. Nemet, K. Fideršek  

Vodja aktiva je dipl.vzg.predš.otr. Klavdija FIDERŠEK 

 

B/ aktiv vzgojiteljic/ev 3– 4 let 

Vzg.: M. Ozmec nad. A. Mauko, S. Mlakar, J. Lobnik, P. Dragšič nad. K. Lah Visenjak, N. 

Kobal Soršak, M. Bregant  nad. K. Svet, Alenka Mauko 

Vodja aktiva je dipl.vzg.predš.otr. Suzana MLAKAR 

 

C/ aktiv vzgojiteljic/ev 4 – 5 let 

Vzg.: I. Samec, R. Špes, D. Leskovar, B. Šater, J. Guček, T. Janžekovič 

Vodja aktiva je dipl.vzg.pred.otr. Tina Janžekovič 

      

      D/ aktiv vzgojiteljic/ev 5 – 6 let in 

       Vzg.: S. Nerad, V. Širec, I. Godec Žavcer, N. Kukovec, A. Majcen, B. Omerović 

Vodja aktiva je dipl.vzg.pred.otr. Albina MAJCEN 

 

 E/ aktiv strokovnih delavk – pomočnic vzgojiteljic 

Vodja aktiva je PV Jelka RAFOLT /vsi oddelki/. 

 

Strokovni aktivi se bodo sestajali večkrat letno. Na prvem srečanju si bodo strokovne/i 

delavke/ci zastavili program dela ter okvirni urnik srečanj, ki je za vse delavke/ce v aktivu 



LDN Vrtec Borisa Pečeta Maribor 

 

 23 

obvezujoč. Vodja aktiva je zadolžen/a za koordinacijo, potek izvedbe aktiva ter za vodenje 

zapisnika. Zapisnikarja/ko udeleženci aktiva določajo po svoji presoji. Zapisnikar/ka mora 

posredovati zapisnik v dvojniku – en izvod se bo odložil k mapo strokovnih aktivov, drugi bo 

v mapi vodje aktiva skupaj z listo prisotnosti. Rok za oddajo zapisnika: 3 /tri/ dni po seji 

aktiva. 

 

7.5 ZDRUŽENI STROKOVNI AKTIVI 

 

Zajema širok obseg vzgojno-izobraževalnih aktivnosti in načinov učenja, ki zahtevajo veliko 

teoretičnih podlag in znanj. 

 

- Vsebina dela združenih strokovnih aktivov je vezana na oblike internega strokovnega  

izobraževanja, vmesne evalvacije vodenja in izvajanja projektov, razreševanje problematike, 

vezane na izvajanje Kurikuluma, uresničevanje nalog po LDN, dajanje poročil o udeležbi na 

posvetih, seminarjih ter drugih oblikah izobraževanj in je povsem strokovno naravnan.  

 

- Zapisi dokumentacije oddelka: dnevne priprave, evalvacije, opažanja otrok, vodenje 

dnevnika dela, zapisi pomočnic vzgojiteljic v vključevanje izvedbenih dejavnosti po 

kurikularnih načelih. Izobraževanja in vrednotenja bom posredovala kot pedagoški vodja po 

vsakem pregledu dokumentacije /individualno z vsako strokovno delavko in splošna 

opažanja na strokovnih aktivih/. V delavnicah bomo izvajali primere dobre prakse. Delo bo 

potekalo individualno, v dvojicah in skupinah. 

 

- Strokovno delo bo temeljilo na spremljanju primernih oblik, metod in vsebin dela z otroki 

na področju FINE MOTORIKE, oblikovanju spodbudnega učnega okolja, kar bomo preverjali z 

mesečno dokumentacijo in rednimi hospitacijami v oddelkih. Pomembna bodo tudi medletna 

poročila strokovnih delavk. 

 
8 PROGRAMI PROFESIONALNEGA USPOSABLJANJA 

 DELAVK/-CEV 
 

 

8.1 INTERNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

 

8.1.1  SMERNICE NTC UČENJA  - izvajalka je svetov. delavka Dominika Vilčnik. 

Ciljna skupina: vsi strokovni delavci 

Izvedba: februar 2016 

Čas: 1 ura 

Kraj: enota Kamnica 

 

8.1.2  PRENOSI POSAMEZNIH OBLIK IZOBRAŽEVANJA – izvajalci so strok. del. ki so 

         se udeležili izobraževanja izven vrtca. 

 

8.1.3  STROKOVNI AKTIVI Z VIDEO POSNETKI:  

- načelo razvojno–procesnega pristopa, da je cilj učenja v predšolski dobi sam proces 

učenja 

- otroška igra razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju 

- nuditi otrokom ustrezne izzive, ki omogočajo, da se dejavnosti udeležujejo 

sproščeno, brez strahu pred neuspehom in zavrnitvijo 

- načrtovati dejavnosti na osnovi temeljitega poznavanja in razumevanja otrokovega 

razvoja in potreb 

Izvedba: celo šolsko leto 

Izvajalec: svetov. delavka Dominika VILČNIK in strokovni/e del. vrtca 
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8.1.4  OBNOVITVENE DELAVNICE– izvajalka D. Vilčnik 

- potek projektnih stalnic  

- aktivni počitek 

- OPP - otroci s posebnimi potrebami 

- Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu 

Izvedba: september 2015 do junij 2016  

 

8.1.5. UPORABA MATEMATIČNIH PALČK ZA RAZVIJANJE MATEMATIČNEGA  

          MIŠLJENJA  

Trajanje: 3 ped. ure 

Ciljna skupina: strok. del. 

Izvedba: 1. 12. 2015 in 7. 1. 2016 ob 16.30 

Izvajalka: svetovalna delavka Dominika Vilčnik 

 

8.2. EKSTERNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
 

◊ PREDAVANJE ZA STARŠE in vse strokovne delavke 

 

8.2.1 SCOMS - SVETOVALNI  CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE: 

Samostojnost in odgovornost otrok ter nujnost postavljanja mej in pravil v 

družinskem sistemu   

Trajanje: 1 uro 

Ciljna skupina: starši + strok. del.  

Cena: brezplačno 

Izvedba: 11. 1. 2016 ob 17.00 uri v T/32 

Izvajalec: Marinka Bečela, univ. dipl. soc. del. 
 

◊ PREDAVANJE ZA VZGOJITELJICE IN POMOČNICE VZGOJITELJIC 

 

8.2.2 SCOMS - SVETOVALNI  CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE: 

Razvijanje grafomotorike v vrtcu    

Trajanje: 2 ped. uri  

Ciljna skupina: strok. del.  

Cena: brezplačno 

Izvedba: 4. 11. 2015 16.30 uri v T/32 

Izvajalec: mag. Alenka Zupančič Danko, profesorica defektologije 

 

8.2.3 DRUŠTVO BRALNA ZNAČKA 

Kako izbirati primerne kakovostne knjige 

Trajanje: 2 uri 

Ciljna skupina: vzg. in pom. vzg.  

Cena: brezplačno 

Izvedba: 2. februar 2016 16.30 uri v T/32 

Izvajalka: dr. Dragica Haramija 

 
◊ IZOBRAŽEVANJE ZA VSE DELAVCE 

 

8.2.4 RELACIO – psihosocialno svetovanje in izobraževanje  

Medosebni odnosi in transparentna komunikacija (nadaljevanje iz 2014) 

Trajanje: 4 ped. ure 

Ciljna skupina: strok. del. 

Cena: 500€                                                  

Izvedba: 12. 1. 2016 ob 16.30 v T/32 

Izvajalec: dr. Sebastjan Kristovič 
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8.2.5 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR 

Posvet ob začetku bralne sezone 

Trajanje: 4 ure 

Ciljna skupina: J. Rafolt 

Cena: brezplačno 

Izvedba: 5. 10. 2015 

Izvajalka: Mirjam Dolinar Klavž 

 

8.2.6 Jskd Območna izpostava Maribor 

Dva leteča in en bos – »ZLATO SEME« 

Trajanje: 6 ur 

Ciljna skupina: K. Bevk, B. Šater 

Cena: 40€ 

Izvedba: 23. in 24. 10. 2015 

Izvajalka: Saša Lončar 

 

8.2.7 NERAZPISANE OBLIKE IZOBRAŽEVANJ, KI JIH NI MOGOČE VNAPREJ 

         NAČRTOVATI 

Izvedba: celo leto 

 

8.2.8 IZOBRAŽEVANJE VODSTVENEGA KADRA: 

Posveti v Portorožu 

Novosti zakonodaje                                       

Izvedba: jesen, pomlad 

 

8.2.9 IZOBRAŽEVANJE ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKEGA SEKTORJA: 

- Zakonodaja na področju poslovanja zavoda       

Izvedba: jesen, pomlad 

 

8.2.10 IZOBRAŽEVANJE TEHNIČNEGA KADRA 

 – v načrtu organizatorke prehrane in ZHR 

 

8.2.11 IZOBRAŽEVANJE KUHARSKEGA OSEBJA 

 – v načrtu organizatorke prehrane in ZHR  

   
◊ IZOBRAŽEVANJE POSAMEZNIH STROK. DEL. 

 

8.2.12 NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE 

         Čas je za dober tek in dobra praksa  

Trajanje: 4 ur 

Cena: 18 € na udeleženca 

Ciljna skupina: B. Omerović, B. Šater, D. Draksler, P. Honigmann, M. Schonwetter, T. 

Janžekovič, R. Špes, D. Gert, A. Tkavc 

Izvedba:november 2015 in marec 2016 
 

8.2.13 Dr. Ranko Rajović 

Trajanje: 90 minut 

Cena: plačnik SVMB 

Ciljna skupina: 28 strokovnih delavk 

Izvedba: 9. 11. 2015 ob 17. uri 

Kraj izvedbe: Lesarska šola  
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8.1.6  MREŽA MENTORSKIH VRTCEV – MENTORSKO SREDIŠČE 
 

NAMEN POVEZOVANJE STROKOVNIH DELAVK/CEV, VKLJUČENIH V 

MMV 

CILJI  

 

-  Sposobnost prenašanja in sprejemanja izkušenj dobre prakse 

vrtec in obratno. 

-   Pridobivanje ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje in 

trajnostni razvoj. 

VKLJUČENOST -  Vrtec Borisa Pečeta Maribor  

-  Vrtec pri OŠ Zgornja Kungota 

-  Vrtec pri OŠ jakobski dol 

-  Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju 

ORGANIZACIJSKI 

OKVIR 

-  Študijska srečanja za strokovne delavke/ce 

-  Študijska srečanja za svetovalne delavke/ce 

SODELUJOČI -  strokovne delavke vseh vključenih vrtcev 

IZVAJALKA ŠS Svetovalna delavka: Dominika VILČNIK. 

ČAS Od septembra 2015 do junija 2016 

EVALVACIJA Junij 2016 in po opravljenih študijskih srečanjih 2 x letno. 
 

 

 

 

9 ZADOLŽITVE STROKOVNIH DELAVK/-CEV 
 
Zadolžitve za glasbena sredstva 
Naloga - sprotno vzdrževanje in dopolnjevanje MRI 

 - skrb za vračanje izposojenih sredstev 

Nosilke/-ci   dipl.vzg. D. LESKOVAR - T/32, ostali v LDN enot 

Zadolžitve za knjižnico otroške in strokovne literature  
Naloga - vodenje knjižnice s kartoni in vpisi knjig 

 - skrb za vračanje izposojenih knjig 

Nosilke/-ci   pom. vzg. J. RAFOLT – T/32, ostali v LDN enot 

Zadolžitve za metodični kabinet 
Naloga - skrb za urejenost kabineta in 

  dopolnitev materiala 

 - skrb za racionalno uporabo materiala 

Nosilke/-ci    vzg. A. MAUKO – T/32, ostali v LDN enot 

Zadolžitve za telovadne rekvizite in telovadnico 
Naloga - skrb za urejenost telovadnice 

 - skrb za vzdrževanje telovadnih rekvizitov 

Nosilke/-ci   R. CAR, D. FERLIČ, J. GUČEK, N. KOBAL    

  SORŠAK-  T/32, ostali v LDN enot 

 

Zadolžitve za obveščanje s plakati in izdelovanje lik. izdelkov 
Naloga - izdelovanje plakatov za praznovanja in prireditve 

 - izdelava vizitk in vabil  

Nosilke/-ci   vzg. A. MAUKO, S. NERAT T/32, ostali v LDN  
  enot 

Zadolžitve za urejenost skupnih prostorov  
Naloga - skrb za urejenost zbornice 

Nosilke/-ci   vzg. S. NERAT, D. DRAKSLER, ostali v LDN enot 

Zadolžitve za urejenost peskovnika in rekvizitov za igro na igrišču 
Naloga - skrb za rekvizite na igrišču  igrišče 

 - skrb za urejen videz igrišča 

 - skrb za vzdrževanje rekvizitov 
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Nosilke/-ci   vse strokovne/-i delavke/-ci 

Zadolžitve za urejenost okolja, zelenic in gredic 
Naloga - stalno vzdrževanje in negovanje okolja vrtca 

 - skrb za sprotno vzdrževanje igral in obveščanje 
  ravnateljice o okvarah 

Nosike/-ci   organizator: J. RAFOLT, izvajalke/-ci: hišniki,    
  pom. vzg., ostali v LDN enot 

Odgovornost za prvo pomoč 
Naloga - skrb za urejenost omaric prve pomoči 

 - dopolnjevanje manjkajočega materiala 

Nosilke/-ci    organizator:Sandra TKAVC, org.prehr. in ZHR,  
   izvajalke/-ci:usposobljene osebe za prvo pomoč 

 

OPOMBA: Delavke, ki so zadolžene za AV in glasbena sredstva, za telesno-vzgojne rekvizite 

in knjižnico, morajo v zvezku spremljati vsakršno izposojo rekvizitov oz. sredstev ter 

datumsko potrjeno vrnitev izposojenega sredstva.  

 
 

10  PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 
 

 

Starše bomo vključevali v programe in druge različne aktivnosti glede na njihove potrebe, 

želje in možnosti v okviru kurikuluma. Vabili jih bomo k sodelovanju tako, da se bodo 

zavedali svoje vloge pri vzgojni koncepciji vrtca v smislu: 

- aktivne in sodelovalne vloge staršev in vrtca pri spodbujanju otrokovega razvoja; 

- obojestranske odgovornosti za otrokov napredek; 

- enakomerne delitve informacij, uresničevanja ciljev in obveznosti v dobro otrokovega 

celovitega razvoja.  

 

10.1 Ponudba programov za aktivno vključevanje staršev v aktivnosti otrok 

 

1. vključevanje staršev v neposredne aktivnosti /delavnice/ otrok v oddelku; 

2. pikniki z družabnimi igrami; 

3. skupni izleti v naravo;  

4. sodelovanje in pomoč pri organizaciji praznovanj; 

5. dnevi odprtih vrat za starše; 

6. predstavitev delovnega mesta staršev oz. njihovega hobija; 

7. babice in dedki na obisku; 

8. skupna skrb za urejenost okolja; 

9. športni dnevi – aktivnosti za ohranjanje zdravja; 

10. sodelovanje staršev na osrednjih prireditvah vrtca; 

11. druge oblike povezovanja, ki bodo v interesu staršev, njihovih otrok in vzgojiteljic. 

 

10.2 Pogovorne ure 

 

Starši se bodo mesečno enkrat /vsak prvi ponedeljek v mesecu/ med 16. in 17. uro lahko 

udeležili pogovornih ur.  

 

10.3  Roditeljski sestanki in predavanja za starše 

 

Izvedeni bodo trije roditeljski sestanki v vsakem oddelku /življenje in delo otrok v oddelku, 

njihov napredek, individualne potrebe otrok, oblike povezovanja družin z vrtcem/. 

Staršem bo ponujeno strokovno predavanje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in 

starše s predavateljico Marinko Bečela, specialistka za supervizijo, družinska mediatorka, 
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naslov predavanja SAMOSTOJNOST IN ODGOVORNOST OTROK TER NUJNOST 

POSTAVLJANJA MEJ IN PRAVIL V DRUŽINSKEM SISTEMU.  

 

Junij 2016 – sestanek za novo sprejete otroke oz. njihove starše. 

 

10.4 Odhod otrok iz vrtca - slovo 

Otroci oz. skupine se bodo na različne načine poslavljali iz vrtca – odvisno od dogovora 

vzgojiteljic/-ev s starši. Način in vsebino slovesa bo vseboval LDN posameznega oddelka. 

 

10.5  Pomoč staršem pri stikih s strokovnimi službami 

- Center za usposabljanje govorno in slušno motenih otrok – pregled 5-6 letnih otrok 

/terapija s starši/; 

- Povezovanje z zobozdravstveno preventivo; 

- Povezovanje z zdravstveno službo; 

- Povezovanje s Centrom za socialno delo; 

- Povezovanje s strokovno službo OŠ Gustava Šiliha. 

 

10.6  Sklad vrtca  

          NALOGA: PRIDOBIVANJE DODATNIH SREDSTEV ZA IZBOLJŠAVO IN 

                       OBOGATITEV OPREME CELOTNEGA VRTCA 

CILJI: 

- zagotoviti udeležencem vzgojno-izobraževalnega programa - otrokom dodatno in 

kvalitetnejšo ponudbo za igro in življenje v času bivanja v vrtcu, 

- omogočiti otrokom optimalno dobre pogoje, ki bodo služili podpori njihovega 

psihofizičnega razvoja. 

 
 

 

11  PROGRAM SODELOVANJA Z DRUŽBENIM IN 
INSTITUCIONALNIM OKOLJEM 

 

 

11.1  Sodelovanje z Mestno občino Maribor, s Sektorjem za vzgojo 

 

- dogovarjanje o obsegu dejavnosti  

- dogovarjanje o opravljanju drugih dejavnosti v vrtcu, 

- kadrovski pogoji – letno potrjevanje sistemizacije delovnih mest, 

- investicije in investicijsko vzdrževanje, 

- druge oblike sodelovanja, vezane za področje predšolske vzgoje, 

- dogovarjanje in potrjevanje javno veljavnih programov vrtca, 

- pridobivanje mnenja o delovni uspešnosti ravnatelja, 

- pridobivanje mnenja o imenovanju ravnatelja. 

 

11.2 Sodelovanje s Tretjo gimnazijo Maribor, Srednjo šolo za gostinstvo in 

turizem, Srednjo ekonomsko šolo Maribor, Srednjo trgovsko šolo Maribor, 

Andragoškim zavodom Maribor, Pedagoško fakulteto Maribor ter Škofijsko 

gimnazijo 

- zagotavljanje hospitacij dijakinjam/om,  

- oblike prostovoljnega dela, 

- hospitacije, praksa, nastopi in mentorstvo za študente 1. 2. in 3. letnikov 

 

Nosilci odgovornosti: 

- ravnateljica, 

- pomočnica ravnateljice – organizacija urnika, 
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- vodje enot – nemoten potek dela, 

- vzgojiteljice/-ji - upoštevanje navodil, dogovorov ter korektno vključevanje 

študentke/-a oz. dijakinje/-ka v neposredne oblike vzgojno-izobraževalnega dela. 

 

11.3 Sodelovanje z osnovnimi šolami 

 

- OŠ Franca Rozmana-Staneta 

- OŠ bratov Polančičev 

- OŠ Kamnica 

- OŠ Gustava Šiliha. 

 

Povezava bo tekla na podobnih vsebinskih opredelitvah, tj. na področju knjižnične vzgoje, 

gibanja in na umetniškem področju. 

 

11.4 Sodelovanje z mestno četrtjo in Krajevnimi skupnostmi 

 

Na tem nivoju se bomo povezovali v cilju skupnega reševanja problemov okolja in drugih 

aktivnostih. Prav tako bomo s članki sodelovali pri nastajanju glasila mestne četrti oz. drugih 

oblikah povezovanja KS.  

 

11.5 Sodelovanje z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca 

 

Povezovanje bo potekalo s skupnim ciljem: »Skrb za zdravje otrok in odraslih«: 

- zobozdravstvena preventiva 4-6 letnih otrok, 

- hospitacije zdravnikov – pediatrov za program DENVER II, 

- zdravstveni pregledi zaposlenih v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu 

/56/99, 64/01/ (Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev), 

- skrb za izobraževanje zaposlenih s področja znanja o higieni živil, 

- učne delavnice za promocijo zdravega načina življenja za vse zaposlene. 

 

11.6 Sodelovanje z ZZV Ljubljana 

 

    -    Izvedba projekta »Zdravje v vrtcu«, ki bo potekal celo šolsko leto. Ob koncu projekta 

         bomo  ZZV Ljubljana podali poročilo o delu in realizaciji zastavljenih nalog. 

 

11.7 Sodelovanje z društvi 

 

-   revija Ciciban poje in pleše 2016, 

-   strokovno spopolnjevanje zborovodkinj in mentoric za področje plesa preko ZKO. 

 

11.8 Sodelovanje s podjetji, društvi in zavodi 

 

- Lutkovno gledališče Maribor – lutkovni abonma za otroke 4-6-let, 3 predstave, 

- Mariborska knjižnica, 

- Muzej NOB, 

- Umetnostna galerija, 

- Smučarska šola Branik, 

- Policijska postaja za prometno vzgojo otrok, 

- Mariborski Terarij, 

- Prostovoljno gasilsko društvo Maribor, 

- Uprava za zaščito in reševanje – izpostava URSZR Maribor /uprava RS za zaščito in 

reševanje/ – reševanje ob naravnih nezgodah, sodelovanje v likovnih natečajih na 

državnem nivoju, 

- Zveza prijateljev mladine Maribor. 
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11.9 Sodelovanje z drugimi vrtci 

 

- udeležba na strokovnih ekskurzijah pri Skupnosti vrtcev Maribora in Skupnosti vrtcev 

Slovenije. 

 

11.10 Sodelovanje z ostalimi mariborskimi vrtci v okviru Skupnosti vrtcev Maribor  

 

- povezovanje Vrtca Borisa Pečeta Maribor v Skupnost vrtcev Maribora /sedež Vrtec 

Studenci/, 

- obravnava gradiv, skrb za pretok informacij, priprava predlogov za MŠŠ, ZŠRS in 

druge institucije, 

- sodelovanje z različnimi organizatorji pri izvajanju spopolnjevanja strokovnih in 

tehničnih delavcev, 

- sodelovanje s Sektorjem za vzgojo pri MOM in Ministrstvom za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport pri obravnavi programov, predpisov, izvajanju vzgojno-

izobraževalnega dela v vrtcu, 

- povezovanje z aktivom organizatorjev prehrane in ZHR, aktivom svetovalnih delavcev 

in aktivom računovodij pri Skupnosti vrtcev Slovenije. 

 

11.11 Sodelovanje z Zavodom za šolstvo RS, OE Maribor 

 

- smo študijsko središče – sklicevanje in vodenje delovanja Mreže mentorskih vrtcev za 

samostojne vrtce in vrtce pri OŠ, 

- sodelovanje z Zavodom za šolstvo, organizacijska enota Maribor pri izvedbi 

INOVACIJSKEGA PROJEKTA za učenje drugega, tujega jezika – angleščine,  

- opravljanje hospitacijske dejavnosti kot mentorski vrtec, 

- pomoč Zavoda za šolstvo pri izobraževanju strokovnega kadra. 

 

11.12  Sodelovanje s službo za pomoč otrokom s posebnimi potrebami 

 

    - vodja mobilne specialno-pedagoške pomoči je ga. P. Stergar Zakrajšek, 

    - koordinator strokovne skupine za OPP je svetovalna delavka Dominika Vilčnik. 

 

PODROČJA DELA: 

- prepoznavanje otrok, kjer se izkazuje potreba po dodatni pomoči, 

- nudenje individualne pomoči otrokom s PP 

- sodelovanje s starši otrok, 

- povezovanje in sodelovanje s strokovnimi službami za pomoč otrokom s posebnimi 

       potrebami – Zdravstveni dom Adolfa Drolca - pedopsihiatrija, Center za sluh in govor, 

       Center za socialno delo, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. 
 

11.13  Sodelovanje z Zavodom za novodobno izobraževanje 

 

Zavod za novodobno izobraževanje nastopa kot nosilec in organizator programa mobilnosti v 

Sloveniji. 

NAMEN PROGRAMA: 

Udeležencu omogočiti, da skozi življenjsko in delovno izkušnjo razvije sposobnost za 

delovanje v multikulturnem okolju in ob tem na profesionalnem področju pridobi nove 

delovne izkušnje v Sloveniji. 
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12 PROGRAM DELA SVETOVALNE DELAVKE  
 

Uvod  

V Vrtcu Borisa Pečeta Maribor z enotami v Košakih, Kamnici in Bresternici bom delo 

svetovalne delavke opravljala v prostorih na upravi vrtca,Tomšičeva ulica 32, vsak delovni 

dan v času od 7.30 – 15.30; po dogovoru pa tudi v enotah.  

Predavanja, delavnice, aktivi in druga srečanja za strokovne delavke/-ce in starše bodo 

praviloma na upravi oz. v enotah vrtca glede na dogovor z vodstvom oz. s strokovnimi 

delavci ali s starši. Med letom se bom prilagajala morebitnim spremenjenim terminskim 

razporeditvam in vsebinskim spremembam, ki nastajajo  zaradi potreb udeležencev vzgojno-

izobraževalnega procesa v vrtcu.  

 

Temeljna opredelitev  

 

Delo bo potekalo po zapisanih strokovnih in etičnih načelih (Programske smernice za 

svetovalno službo v vrtcu, Etični kodeks v vrtcu in Kurikulum za vrtce); v odvisnosti od 

mojega strokovnega profila; glede na stanje, usmeritev, značilnosti organiziranosti ter 

potrebe ustanove in posameznika v njej; v odvisnosti od kadrovskih in materialnih pogojev 

za delo ter morebitne sistemske in/ali kurikularne spremembe.  

Delovala bom na dveh osnovnih področjih dela svetovalne službe v vrtcu: 

1. svetovalno delo z otroki, s strokovnimi delavci vrtca in s starši, 

2. sodelovanje z vodstvom vrtca ter z zunanjimi ustanovami. 

Ti dve področji sta povezani s tremi osnovnimi vrstami dejavnosti: 

a) dejavnosti pomoči, 

b) razvojne in preventivne dejavnosti ter 

c) dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 

 

Temeljni nalogi svetovalne službe sta:  

 

1.      SODELOVANJE Z VSEMI UDELEŽENCI   

2.      VKLJUČEVANJE V KOMPLEKSNO REŠEVANJE VPRAŠANJ  

         VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNEGA DELA V VRTCU  

 

Delala bom celostno in kompleksno, torej tudi z vidika konteksta, in se ne bom omejevala na 

tak individualiziran pristop, ki bi izključeval sistemski oziroma kontekstualni vidik težav ali 

motenj. 

 

Pomembnejši cilji mojega dela so: 

 

- Strokovno znanje, ki je temelj za opravljanje posebnih strokovnih del.  Strokovno 

znanje bom dopolnjevala in nadgrajevala z izobraževanjem, da bo uresničevanje 

zastavljenih vzgojno-izobraževalnih ciljev čim bolj uspešno in kvalitetno. 

- Svetovalni odnos kot posebni strokovni pristop, ki temelji na dogovoru oziroma paktu 

z vsakim posameznim udeležencem. 

- Strokovna avtonomija, ki pomeni dolžnost posredovanja korektnih strokovnih mnenj 

in s tem prispevati k strokovni avtonomiji vrtca. 

 

LDN vsebuje: 

 

1. izhodišča, 

2. prednostno  nalogo, 

3. pregled nalog po osnovnih področjih dela, 

4. načrt strokovnega izobraževanja in povezovanja s stroko ter 

5. priloge. 
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2. Izhodišča 

a) Strokovno utemeljeni ter od staršev in otrok dobro sprejeti stalnici se nadaljujeta.   

 

Potobralka 

Izvajali jo bomo po ustaljenih tirnicah.  

Pregled vseh knjig, ki jih  bodo strokovni delavci izbrali za izposojo, ostaja zaradi 

zagotavljanja ustreznosti glede kakovosti vsebine in ilustracij.  

Ob tem bom skupaj s strok. del. oddelkov pregledala tudi knjižne in opismenjevalne kotičke 

v vseh igralnicah.  

 

Aktivni počitek 

Ob spremljanju počitka v oddelkih bom posebej pozorna na: 

- na participacijo otrok pri pripravi prostora in materialov za dejavnosti po tišini, 

- na dejavnosti po tišini,  

- na zapisane evalvacije tandemov in  

- na zapisane refleksije odraslih z otroki. 

 

O tem so bili obveščeni vsi strok. delavci na vzgojiteljskem zboru 31. 8. 2015.  Glede počitka 

so dobili tudi posodobljena obvestila za starše. 

 

b) Snemanje dejavnosti 

 

Snemanje posameznih dejavnosti bo potekalo v dogovoru z vodstvom, in sicer je izbrano 

področje: gibanje (fina motorika).  

Čas: celo leto.           

 

3. Prednostna naloga v letu 2015/16  – RAZVIJANJE FINE MOTORIKE 

Namen:  

- ozaveščanje vloge odraslega kot odgovornega za sistematično spodbujanje razvijanja 

prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike otrok v vrtcu 

- iskanje didaktičnih pristopov pri sistematičnem in kakovostnem uresničevanju ciljev tega 

področja v Kurikulu za vrtce v skladu z načeli Kurikula za vrtce 

- smiselno povezati področje fine motorike z drugimi področji dejavnosti  

 

Načela: 

- načelo razvojno–procesnega pristopa, da je cilj učenja v predšolski dobi sam proces 

učenja 

- otroška igra razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju 

- nuditi otrokom ustrezne izzive, ki omogočajo, da se dejavnosti udeležujejo 

sproščeno, brez strahu pred neuspehom in zavrnitvijo 

- načrtovati dejavnosti na osnovi temeljitega poznavanja in razumevanja otrokovega 

razvoja in potreb 

 

Cilji: 

- omogočanje in spodbujanje fine motorike 

- razvijanje fine motorike 

- spremljanje otrokovega napredka 

 

Vsebina: 

1. narediti didaktično igračo za razvijanje fine in/ali grafomotorike 

2. zapisati njen namen oz. cilje (kaj konkretno razvija) 

3. snemala se bo uporaba (igra) te igrače v oddelku 
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4. ko bo 'dan' snemanja, bo to cel dan oziroma »dan fine motorike« 

5. oddelki 2. st. obd. in kombinirani oddelki uredijo ob opismenjevalnem kotičku 

tudi stalni kotiček za grafomotoriko 

 

Čas izvedbe: od oktobra 2015 do vključno junija 2016 

 

Potek izvedbe prednostne naloge 

1. načrtovanje in izvajanje dejavnosti - tandemi oddelkov 

čas: oktober 2015 - junij 2016 

 

2. snemanje dejavnosti - svetovalna delavka;   

čas: januar, februar 2016 

 

3. evalvacije posnetkov s svetovalno delavko  - svetovalna delavka;   

čas: januar, februar 2016 

 

4. evalvacija posnetkov na strokovnih aktivih – vodstvo vrtca, svetovalna delavka in vodje 

aktivov;  

čas: april 2016  

 

Nosilci prednostne naloge so: vodstvo, svetovalna delavka in strokovni delavci vrtca, 

posebej vodje aktivov: 

A/ aktiv oddelkov 1 – 3 letnih otrok   (vodja aktiva je  Klavdija Fideršek) 

B/ aktiv oddelkov 3 – 4 letnih otrok   (vodja aktiva je  Suzana Mlakar) 

C/ aktiv oddelkov 4 – 5 letnih otrok   (vodja aktiva je Tina Janžekovič) 

D/ aktiv oddelkov 5 – 6 letnih otrok   (vodja aktiva je  Albina Majcen) 

 

Moje naloge:  

- sodelovanje z vzgojitelji pri načrtovanju dejavnosti po oddelkih; 

- snemanje posameznih dejavnosti po oddelkih; 

- evalvacija posamezne posnete dejavnosti na treh ravneh: 

                            a) svetovalna delavka sama, 

                            b) svetovalna delavka in tandem oddelka, 

                            c) aktivi oddelkov po starosti otrok;  

- priprava poročila o poteku spremljanja in evalvacija izvedenih dejavnosti; 

- sodelovanje s strokovnimi aktivi in  vodstvom. 

 

2.1  sodelovanje s strokovnimi aktivi – smernice za delo aktivov 

 

1. Delo v strokovnih aktivih bo potekalo v obliki štirih skupin; vzg. in PV bodo skupaj v 

posameznem starostnem aktivu. Večji del vsebine bo osredotočen na  FINO 

MOTORIKO. 

2. Strokovni aktivi se bodo sestajali večkrat letno, najmanj pa 3-krat, priporočeno pa 5-

krat.   

- Na prvem srečanju bodo strokovni delavci zastavili program dela ter okvirni urnik 

srečanj, ki je za vse delavce v aktivu obvezujoč.  

Na prvem aktivu 5-6 let (vodja Albina Majcen) med drugim strok.del. tudi izberejo oddelek, 

ki bo letos sodeloval pri izdaji Potobralčka. Tema časopisa bo Fine in grafomotorične 

dejavnosti. To med drugim zapišejo tudi v zapisnik. 

- Na drugem aktivu vzgojiteljice/-lj predstavijo svoje dejavnosti in cilje.  

Vsak oddelek pripravi minimalno 3 dejavnosti s cilji za razvijanje fine motorike, dejavnosti in 

cilje predstavi sodelavkam/-cem. 

Gradivo se zbere in je nadaljnje na vpogled vsem strok. del. 
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- Na tretjem aktivu bo  ogled posnetkov (svet.delavka) 

- Za 4. in 5. člani aktivo izberejo teme po želji. 

 

3. Vodja aktiva je zadolžena za koordinacijo, potek izvedbe aktiva ter za vodenje 

zapisnika. Zapisnikarja udeleženci aktiva določajo po svoji presoji. Zapisnikar mora 

posredovati zapisnik v dvojniku – en izvod se bo odložil v mapo strokovnih aktivov, 

drugi bo v mapi vodje aktiva skupaj z listo prisotnosti. Rok za oddajo zapisnika je 3 

(tri) dni po seji aktiva. Zapisnike vodje aktivov pošljejo tudi ravnateljici in svetovalni 

delavki. 

2.1 Vodenje nadaljevanja projekta na ravni vrtca Porajajoča se pismenost v vrtcu  

 

Namen:  POVEČATI KAKOVOST VIZ DELA NA PODROČJU PORAJAJOČE SE PISMENOSTI 

 

Cilji:  

- zagotavljanje vsakodnevnih dejavnosti s pestro in raznovrstno ponudbo za razvoj 

zgodnje pismenosti 

- razvijanje sposobnosti doživljanja literarnega sveta 

- izboljšanje zapisov o opazovanju otrok v oddelku na področju razvoja govora in 

porajajoče se pismenosti 

- iskanje in preizkušanje didaktičnih strategij za delo z otroki, ki jim slovenščina ni 

materni jezik 

- razvijanje poimenovalne zmožnosti (besednjaka) pragmatične govorne zmožnosti in 

metajezikovnega zavedanja 

 
2.2 Vodenje projekta Matematična in naravoslovna pismenost v sodelovanju z ZRSŠ 

               

Namen: POVEČATI KAKOVOST VIZ DELA NA PODROČJU MATEMATIKE 

Cilji:  

- zagotavljanje vsakodnevnih dejavnosti s pestro in raznovrstno ponudbo za razvoj 

matematične pismenosti 

- izboljšanje zapisov o opazovanju otrok v oddelku na področju razvoja matematične 

pismenosti 

 

3. Pregled nalog po osnovnih področjih dela 

 

1. Svetovalno delo z otroki 

 

a) Svetovalno delo z otroki bo potekalo celo leto neposredno, kadar bo to  strokovno 

utemeljeno oz. bo to zahtevala zakonodaja, in posredno preko strokovnih delavcev, staršev 

otrok, zunanjih izvajalcev in predstavnikov sodelujočih institucij v obliki pomoči otrokom: 

- za njihov najboljši možen razvoj; 

- pri uvajanju v vrtec, pri morebitnem prehodu iz skupine ali prehodu v drugi 

vrtec oz. šolo; 

- pri prilagajanju in sodelovanju v skupini; 

- pri težavah, ki izvirajo iz socialno šibkega okolja; 

- pri katerih smo zaznali (ali nam je bilo sporočeno) sum nasilja v družini 

(zakonska podlaga: Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Pravilnik o 

obravnavi nasilja v družini za VIZ). 

 

b) Pomoč otrokom s posebnimi potrebami je moja specifična naloga. Kot koordinatorica, ki 

spodbuja in povezuje vso potrebno strokovno moč za pripravo, izvedbo in spremljanje 
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individualiziranega programa za posameznega otroka s posebnimi potrebami, vodim to 

evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje in pomoč.  Moje naloge v zvezi s tem so: 

- odkrivanje in evidentiranje otrok v vseh oddelkih v sodelovanju s 

strokovnimi delavci vrtca, starši, z izvajalci dodatne strokovne pomoči in 

z morebitnimi zunanjimi strokovnjaki;  

- povezovanje s strokovnimi delavci, ki imajo v skupini otroke s 

posebnimi potrebami; 

- koordiniranje strokovnih skupin za izvajanje individualiziranega  

programa; 

- vodenje evidenc v skladu s Pravilnikom o zbiranju osebnih podatkov 

(URL RS št. 80/04) in Zakonom o vrtcih;  

- nastavljanje in hranjenje otrokovih osebnih map; 

- sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami; 

- redna srečanja z izvajalkami dodatne strokovne pomoči, ki prihajajo v 

vrtec, z namenom spremljanja izvedbe dodatne strokovne pomoči; 

- timska srečanja z drugimi zunanjimi izvajalci dodatne strokovne 

pomoči; 

- sodelovanje pri oblikovanju, uresničevanju in evalviranju  

individualiziranih programov;   

- izvajanje potrebnih svetovalnih pogovorov; 

- izvajanje svetovalnih storitev v okviru strokovnih skupin.  

 

2. Svetovalno delo s strokovnimi delavci vrtca 

 

CELOLETNE NALOGE 

Svetovalno delo z vzgojitelji/-cami  in pomočniki/-cami vzg. vključuje  naloge, kot so: 

- pomoč pri oblikovanju spodbudnega igralnega in učnega okolja v in izven 

igralnice; 

- pomoč pri organiziranju, izvajanju in evalviranju aktivnega počitka; 

- pomoč pri organiziranju, izvajanju in evalviranju dejavnosti prednostne 

naloge  

- sodelovanje pri izvajanju in evalviranju projektne stalnice Potobralka; 

- sodelovanje pri načrtovanju, oblikovanju in izdaji časopisa Potobralček; 

- pomoč pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju individualiziranih programov 

za otroke s posebnimi potrebami; 

- pomoč pri vzpostavljanju ustreznih medvrstniških odnosov v oddelku in 

pomoč pri problemih, ki se med letom pojavljajo v oddelku; 

- pomoč pri njihovem sodelovanju s starši otrok iz oddelka.   

 

Sodelovanje s strokovnimi delavci pri izvajanju programa za predšolske  otroke in pri 

ugotavljanju stanja in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku bo potekalo skozi 

celo leto in bo vezano na prednostno nalogo, seveda pa tudi na ostala področja življenja in 

dela v vrtcu; specifično že vsa leta zajema tudi  koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela z 

otroki s posebnimi potrebami.  

Sodelovanje lahko poteka kot individualni pogovor in/ali na aktivih ter drugih strokovnih 

srečanjih v vrtcu in v zunanjih ustanovah. 

 

Sodelovanje s strokovnimi delavci glede njihovega strokovnega izobraževanja bo potekalo: 

- v načrtovanju, organizaciji in izvajanju raznih oblik strokovnega  usposabljanja in 

izpopolnjevanja strokovnih delavk/-cev tudi izven vrtca;  

- v sledenju in seznanjanju s ponudbo izobraževanj zunanjih izvajalcev;  

- v predstavljanju strokovne literature in  

- s seznanjanjem s sodobnimi pogledi na področju predšolske vzgoje.  
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IZOBRAŽEVANJE:  

a) Za novo zaposlene strokovne delavke izvedba internega izobraževanja za Potobralko 

in Aktivni počite kot tudi seznanitev s postopkom usmerjanja otrok in z zakonodajo 

otrok s posebnimi potrebami ter z zakonodajo v zvezi s postopkom prijave zaznave 

nasilja nad otroki, ki jo vključuje Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) in 

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VIZ, 3. 9. 2015 

b) Za 12 strokovnih delavcev  2. starostnega obdobja bom izvedla tako kot lani 

delavnice s področja matematike z naslovom »Uporaba matematičnih palčk za 

razvijanje  matematičnega mišljenja«, načrtovano 1. 12. 2015 

c) Vsem strokovnim delavcem vrtca bom predstavila »Smernice NTC učenja«, 

načrtovano februarja 2016 

 

4. Svetovalno delo s starši in družinami  bo potekalo na naslednjih področjih: 

 

- pomoč staršem pri razumevanju in spodbujanju otrokovega razvoja in učenja 

v predšolskem obdobju;  

- pomoč pri opravljanju starševske vloge; 

- pomoč staršem pri postopku usmerjanja otroka in/ali prepisa v drugi vrtec; 

- pomoč staršem pri postopnem uvajanju otroka v vrtec v septembru 2015 oz. 

skozi celo leto odvisno od časa vključitve otroka;  

- priprava zloženke za starše novo sprejetih otrok (maj 2016) in izvedba  

predavanja Prvič v vrtec, ki je načrtovano v juniju 2016 v dveh skupinah;  

- seznanjanje z načinom vzpostavljanja stikov z ustreznimi ustanovami, kadar 

je zaradi njihovih osebnostnih, socialnih, zdravstvenih ali materialno-

ekonomskih stisk ogrožen otrokov normalni razvoj;  

- razvijanje oblik njihovega kvalitetnega sodelovanja z vrtcem z analiziranjem 

obstoječih oblik sodelovanja in z oblikovanjem predlogov za njihovo 

izboljšanje ter možnih novih oblik sodelovanja. 

 

Za starše bom tudi letos organizirala vsaj eno izobraževanje s področja vzgoje otrok; 

načrtovano je v mesecu januarju 2016, in sicer 11. 1. z naslovom »Samostojnost in 

odgovornost otrok ter nujnost postavljanja mej in pravil v družinskem sistemu«.  

 

Pogovorne ure za starše bodo vsak 1. ponedeljek v mesecu od 14. do 15. ure oz. po 

dogovoru v drugih dnevih in urah mojega delovnika. Pogovorne ure bodo v moji pisarni na 

upravi vrtca ali v enotah glede na dogovor s starši. Starši se bodo lahko neposredno obračali 

name osebno ali po telefonu ali po e-pošti vsak delavnik dopoldan med 7.30 in 15.30 oz. po 

dogovoru ob drugih terminih.   

  

5. Sodelovanje z vodstvom vrtca 

bo potekalo na ravni načrtovanja vsebin in izvajanja internih in eksternih izobraževanj za 

strokovne delavce; pri spremljanju in evalvaciji vsakdanjega življenja in dela v vrtcu z 

oblikovanjem predlogov za izboljšanje kvalitete v okviru rednih in občasnih delovnih 

sestankov, ki jih sklicuje vodstvo; na sklicih  vzgojiteljskega zbora in zbora delavcev ter na 

strokovnih aktivih in podobnih srečanjih, ki potekajo celo leto: 

- aktivi po snemanjih s področja fine motorike, 

- posvetovanja z vodstvom ob in po spremljanju počitka otrok, 

- posvetovanje z vodstvom ob in po spremljanju Potobralke. 

  

Posvetovanje bo zajemalo tudi vprašanja o primernih in potrebnih oblikah  strokovnega 

izobraževanja in izpopolnjevanja strok. del. vrtca; vprašanja o  vključevanju staršev in o 

oblikah sodelovanja s starši; vprašanja  kadrovskih in materialnih pogojev za pomoč 

otrokom s posebnimi potrebami in koordinacijo spremljanja vzgojno-izobraževalnega dela z 

otroki s posebnimi potrebami. 
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K sodelovanju z vodstvom sodi tudi izvajanje dodatnih nalog po naročilu ravnateljice glede 

na sistemizacijo mojega delovnega mesta in moj profil.  V sodelovanju z vodstvom sem tudi 

organizirala zunanja izobraževanja, in sicer: 

a) Razvoj grafomotorike v vrtcu – 2 uri, 4. 11. 2015 (vezano na prednostno nalogo) 

b) Kako izbirati primerne kakovostne knjige – 2 uri, februar 2016 (vezano na 

Potobralko) 

c) Medosebni odnosi in transparentna komunikacija – 4 ure, 12. 1. 2016 ( za vse 

delavce vrtca) 

 

5. Sodelovanje z zunanjimi ustanovami  

 

Sodelujem z mobilno specialno pedagoško službo OŠ Gustava Šiliha Maribor, in sicer z 

vodjo, go. Pegi Zakrajšek Stergar, ter z izvajalkama dodatne strokovne pomoči Mihaelo 

Lampreht in Nino Lah in tudi z drugimi, če se bodo pojavile potrebe ali spremembe med 

šolskim letom.  

Sodelovanje nadaljujem tudi  s Centrom za sluh in govor Maribor, letos z logopedinjo Aljo 

Marin. 

Sodelujem s Centrom za socialno delo  Maribor za dva otroka, ki letos prvič obiskujeta naš 

vrtec. 

 

Sodelovanje pa bo glede na potrebe med letom potekalo tudi: 

- s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor; 

- s Centrom za otroke z motnjami v razvoju v ZD dr. Adolfa Drolca, 

- z Zavodom RS za šolstvo, OE Maribor in z drugimi OE po potrebi; 

- s policijsko postajo Maribor  

- z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in  šport; 

- z Republiškim strokovnim aktivom svetovalnih delavcev  vrtcev,  

- z Regijskim aktivom svetovalnih delavcev CE-MB regije in  

- z drugimi javnimi zavodi in organizacijami, če in ko se bo pojavila potreba po 

skupnem sodelovanju. 

 

6. Druge predvidene dodatne naloge v  šolskem letu 2015/16 so: 

 

- aktivno sodelovanje v aktivu mariborskih svetovalnih delavcev; 

- aktivno sodelovanje v regijskem aktivu svetovalnih delavcev CE-MB regije; 

- vodenje evidence skupnih izobraževanj za vse delavce vrtca; 

- priprava, izvedba in evalvacija študijskih srečanj v vlogi izvajalke v mreži 

mentorskih vrtcev ter vodenje dokumentacije v zvezi z njimi, vključno z 

morebitno izdajo potrdil udeležencem; 

- vodenje in koordiniranje internega tima v primerih zaznave in prijave suma 

nasilja nad otrokom v družini; 

- obiskovanje knjižnice za spremljanje novosti; 

- branje periodičnega tiska in revij s področja predšolske vzgoje in svetovalnega 

dela; 

- uporaba interneta za zbiranje informacij; 

- pomoč in svetovanje ter jezikovni pregledi dopisov, člankov strokovnih delavcev; 

obvestil za starše ipd.;  

- jezikovni pregled publikacije vrtca; 

- administrativne priprave za predavanja, delavnice in druga strokovna srečanja v 

vrtcu; 

- stalno izobraževanje in izpopolnjevanje s področja vzgoje in izobraževanja ter 

svetovalnega dela. 
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4. Načrt strokovnega izobraževanja svetovalne delavke 

 

V tem šolskem letu načrtujem udeležbo in aktivno sodelovanje na naslednjih srečanjih: 

- na 8 do10-ih strokovnih srečanjih mariborskih svetovalnih delavcev, 

predvideno 1-krat mesečno; 

- na vsaj 2-eh strokovnih srečanjih svetovalnih delavcev CE-MB regije; 

- na študijskih skupinah za svetovalne delavce v okviru Zavoda RS za šolstvo, 

predvideno 1-krat letno; 

- na izobraževanjih za izvajalke študijskih skupin, ki jih bo organiziral  Zavod RS 

za šolstvo v okviru Mreže mentorskih vrtcev za leto 2015/16; 

- na izobraževanjih organiziranih v vrtcu, tudi na izobraževanjih za starše; 

- na drugih seminarjih/delavnicah/posvetih, ki bodo organizirani med letom in 

bodo pomembni za moje strokovno izpopolnjevanje. 
 

 

13 PROGRAM DELA ORGANIZATORKE PREHRANE IN ZHR  
 

Načrtovane naloge v šol.l. 2015/2016 so: 

 

1. IZVAJANJE NOTRANJEGA NADZORA NA OSNOVAH SMERNIC DOBRE 

HIGIENSKE PRAKSE/HACCP ZA KUHINJE VRTCEV 

 

a) Sprotno spremljanje zakonodaje na področju zagotavljanja varnosti živil 

 Evropska zakonodaja 

 Nacionalna zakonodaja 

 

b) Dopolnjevanje dokumentacije, ki je potrebna za uspešno izvajanje 

notranjega nadzora:            

 

 Priprava Dnevnega razporeda dela v centralni kuhinji za šol.l. 2015/2016 ter 

poimenskih odgovornosti in zadolžitev odgovornih za posamezne postopke. 

 

 Priprava Načrta čiščenja in poimenskih zadolžitev za šol.l. 2015/2016 za dnevno, 

tedensko in mesečno čiščenje. 

 

 Shranjevanje rezultatov analiz o odvzetih vzorcih živil. 

 

 Shranjevanje zapisnikov inšpekcijskih pregledov. 

 

 Preverjanje zdravstvene ustreznosti pitne vode iz javnega sistema za oskrbo pitne 

vode in shranjevanje dokumentacije. 

 

c) Nadzor nad vodenjem dokumentacije in izvajanjem postopkov po načelih 

HACCP-sistema ter ukrepanje ob opaženih pomanjkljivostih 

 Izpolnjevanje evidenc o izvajanju notranjega nadzora. 

 Spremljanje in analiziranje rezultatov o odvzetih vzorcih živil.  

 Spremljanje in analiziranje rezultatov o higienskem režimu, vključno s 

preverjanjem HACCP sistema.  

 Spremljanje in analiziranje zapisnikov inšpekcijskih pregledov in odločb 

zdravstvenega inšpektorata. 

 

d) Urejanje in arhiviranje dokumentacije po načelih HACCP-sistema 

 

2. PREHRANA  



LDN Vrtec Borisa Pečeta Maribor 

 

 39 

a)  nadzor nad pripravo in ponudbo obrokov 

 

 Načrtovanje in svetovanje za pripravo biološko in energijsko uravnotežene in 

količinsko ustrezne prehrane v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Praktikumum jedilnikov zdravega 

prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 

 Načrtovanje in svetovanje za pripravo biološko in energijsko uravnotežene in 

količinsko ustrezne prehrane za diete. 

 Vključevanje ekoloških in lokalnih živil v prehrano otrok: 

Najmanj 10 % živil mora biti po letu 2013 pridelanih na ekološki način, kot ga določajo 

Uredba Sveta (ES) št. 834/20072, Uredba Komisije (ES) št. 889/20083 ali predpis, ki ureja 

ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil.  

 Vodenje evidence otrok s predpisano dieto (evidentiranje otrok in njihovih 

zdravniških spričeval). 

 Priprava pisnih navodil za pripravo diet in seznamov nedovoljenih živil za 

posameznega otroka (za kuharsko osebje in strokovne delavke). 

 Svetovanje in nadzor nad izbiro in izvajanjem postopkov priprave hrane.  

 Organiziranje in nadzor nad nabavo živil, spremljanje reklamacij živil. 

 Spremljanje manipulacije z živili od nabave do razdelitve hrane in svetovanje za 

odpravo pomanjkljivosti. 

 Spremljanje izvajanja dogovorjenega režima prehrane in svetovanje za odpravo 

pomanjkljivosti. 

 Občasno spremljanje prehranjevalnih navad otrok in kulture prehranjevanja. 

 

b) izobraževanje kuharskega osebja s področja prehrane 

     Organiziranje izobraževanja v okviru Skupnosti vrtcev Maribor: 

 za vse zaposlene v kuhinjah na temo »Higiena v kuhinji« (marec 2015). 

 

c)  sodelovanje s starši 

 individualno dogovarjanje za diete s starši otrok s prehranskimi preobčutljivostmi. 

 

3. ZDRAVSTVENO - HIGIENSKI REŽIM 

 

 Spremljanje izvajanja dogovorjenega zdravstveno-higienskega režima v kuhinjah in 

prostorih vrtca. 

 Svetovanje in predlaganje ukrepov za izboljšanje stanja in odpravo higienskih 

pomanjkljivosti. 

 Vodenje evidence o obveznih zdravstvenih pregledih zaposlenih glede na oceno 

tveganja. 

 Vodenje evidence o spremljanju zdravstvenega stanja zaposlenih, ki pri delu stalno 

ali občasno prihajajo v stik z živili,  po določilih Pravilnika o zdravstvenih zahtevah za 

osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur.l. RS, 

št.82/03). 

 Svetovanje in nadzor nad izvedbo higienskih ukrepov v primerih pojava nalezljivih 

bolezni. 

 Priprava in pošiljanje Letnega poročila o nastajanju odpadkov v proizvodnih in 

storitvenih dejavnosti za leto 2015 Agenciji RS za okolje.  

 Spremljanje in analiziranje zapisnikov in odločb zdravstvenega inšpektorata, ki izvaja 

nadzor na podlagi določil Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur.l. RS, št. B43/2007) in 

Zakona o zdravstveni inšpekciji (Ur.l. RS. Št. 59/2006). Inšpekcijski pregledi se 

opravljajo v zvezi z nadzorom nad spoštovanjem določil Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 

100/2005-UPB2, 25/2008, 36/2010), Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih 

pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št.173/2000, 75/2005, 33/2008, 
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126/2008, 47/2010, 47/2013 ter Zakona o nalezljivih bolezni (Ur.l. RS, št. 33/2006-

UPB1) 

 Organiziranje nabave in razporejanje čistil, razkužil, higienskega materiala, zaščitne 

obleke in obutve. 

 Predaja evidenc čiščenja notranjih in zunanjih prostorov vrtca v skladu s Pravilnikom 

o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, 

št.173/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010, 47/2013). 

 Oktober - november 2015 zbiranje ponudb in izbira najugodnejšega dobavitelja za 

dobavo:  

I. Čistilna sredstva, sanitarni in potrošni material 

1. Čistilna sredstva za splošno higieno 

2. Čistilna sredstva za kuhinjsko higieno 

3. Čistilna sredstva za tekstilno higieno 

4. Ekološka sredstva 

5. Sanitarni in potrošni material 

II. Papirna konfekcija 

 

 Organiziranje izobraževanja za čistilke, perice in hišnike v okviru Skupnosti vrtcev 

Maribor s sodelovanjem oddelka za promocijo zdravja Zdravstvenega doma Adolfa 

Drolca Maribor (marec 2015). 

 Nadzor nad izvajanjem preventivnih ukrepov za preprečevanje razmnoževanja 

legionel v internem vodovodnem omrežju (predaja evidenc in časovnega  razporeda 

opravljanja meritev za leto 2016). 

 

4.  JAVNA NAROČILA 

 

 Izvedba postopka oddaje javnega naročila za dobavo prehrambenega blaga: 

Preverjanje cen in ponovno zbiranje predračunov ponudnikov, ki so podpisali Okvirne 

sporazume z odpiranjem konkurence za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2017 (oktober 

in november 2015). 

Postopek se bo izvedel za naslednje skupine živil: 

- Pekovski izdelki 

- Mleko in mlečni izdelki 

- Meso in mesni izdelki 

- Perutnina in izdelki 

- Žita, stročnice, semena in izdelki 

- Zamrznjena prehrana 

- Zamrznjene ribe in izdelki 

- Razna prehrana 

- Eko mleko in mlečni izdelki 

- Eko meso 

- Eko razna prehrana  

 

 Nadzor nad cenami dobavljenega prehrambnega in čistilnega blaga v skladu 

z veljavnimi ceniki. 

 

 Priprava in oddaja statističnih podatkov o oddanih javnih naročilih v letu 

2015 za potrebe Ministrstva za finance - sektor za javna naročila in 

koncesije.  
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5. SODELOVANJE S STROKOVNIMI SLUŽBAMI 

 

 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE - ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS (OE Maribor): 

organiziranje izvajanja ukrepov po odločbah inšpekcijskih pregledov, vodenje 

dokumentacije in obveščanje o izvajanju ukrepov. 

 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE – INŠPEKCIJA ZA VARNO HRANO, 

VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN (OU Maribor): organiziranje izvajanja ukrepov po 

odločbah inšpekcijskih pregledov, vodenje dokumentacije in obveščanje o izvajanju 

ukrepov. 

 NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 

      -  Center za okolje in zdravje: - Oddelek za okolje in zdravje Maribor 

                                                     (odvzemi vzorcev hrane). 

                                                  - Oddelek za DDD (nadzor nad DDD) 

 NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE-OE LJUBLJANA: sodelovanje v programu 

»Zdravje v vrtcu«. 

 SNAGA d.o.o. (odvoz odpadkov) 

 SKUPNOST VRTCEV MARIBOR - Aktiv organizatorjev prehrane in ZHR:      reševanje 

strokovnih vprašanj s področja zdravja otrok, prehrane, higienskega režima… 

 SKUPNOST VRTCEV SLOVENIJE - Aktiv organizatorjev prehrane in ZHR Skupnosti vrtcev 

Slovenije 

 

6.   IZOBRAŽEVANJE 

a) Predlogi za strokovno izpopolnjevanje organizatorke prehrane in ZHR:  

o Izobraževanje iz področja javnih naročil v okviru Skupnosti vrtcev Maribor 

(oktober 2015), 

o izobraževanje v okviru projekta Zdravje v vrtcu (november 2015 in marec 2016), 

o tekoča izobraževanja glede na prejete ponudbe. 

b) Izvedba izobraževanja zaposlenih, ki prihajajo v stik z živili v okviru 

     notranjega nadzora nad pripravo hrane (kuharskega osebja, hišnikov in  

     strokovnih delavk (-cev). 

c) Sodelovanje v programu »Ekošola kot način življenja« (področja zdrave 

prehrane, ekološko pridelane hrane, skrbi za zdravje in ostalih eko vsebin). 

d) Koordinatorka programa »Zdravje v vrtcu«: Načrtovani projekti oz. aktivnosti za 

krepitev zdravja v šol. letu 2015/2016 so: ogled in aktivnosti na teme lutkovnih 

filmov Ostal bom zdrav, Čiste roke za zdrave otroke, Dobili bomo dojenčka, aktivnosti 

na temo Čas je za dober tek (odd. 4-6) ter omenjene aktivnosti prilagojene za otroke 

odd. 1-4. 

 

Vzgojiteljice, ki bodo poglobljeno in intenzivno izvajale aktivnosti iz Načrta programa Zdravje 

v vrtcu v šol. letu  2015/2016 in na koncu šol. leta oddale poročilo so: Barbara Omerovič, 

Barbara Šater, Domen Leskovar, Albina Majcen, Sonja Nerad, Irena Samec, Vesna Širec,  

Tina Janžekovič, Ines Godec-Žavcer, Renata Špes, Nataša Kukovec.  

            

e) spremljanje in prenašanje novosti iz strokovne literature, medijev, posvetov, 

seminarjev, predavanj, sejmov itd. 

 

7.   PLANIRANE POTREBE ZA KUHINJO  

a) Delovna obleka in obutev: 

o Hlače: 20 kos  

o Majice: 20 kos 

o Predpasniki: 20 kos 

o Kuharska kapa: 20 kos 

o Ortopedski čevlji: 10 kos 
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     b) Oprema in delovni pripomočki 

o Hladilne torbe 30l (4 kos) 

o Palični mešalnik (1 kos) 

o Termoport (1 kos) 

o Dopolnitev servirne posode in kuhinjskih pripomočkov  

- deske (3 kos-rdeča,modra,rjava) 

- noži (3 kos) 

- skodelice 25cl (300 kos) 

- skodelice za solato (80 kos) 

- desertni krožniki  (80 kos) 

- zajemalke (4 kos) 

- PVC košare za sadje (4 kos)  

- male žličke (150 kos) 

- žlice (200 kos) 

- vilice (200 kos) 

- noži (200 kos) 

- žlica za serviranje (3 kos) 

- košare za sadje (6 kos) 

- PVC posoda za pribor (3 kos) 

- PVC vrč za vodo (14 kos) 

- PVC posoda za kruh (14 kos) 

 

8.   PLANIRANE POTREBE ZA ČISTILKE IN PERICI 

 

a) Delovna obleka in obutev: 

 Hlače: 7 kos  

 Majice: 7 kos 

 Ortopedski čevlji: 7 kos 

 

      b) Oprema in delovni pripomočki:                                             

 dopolnitev čistilnih pripomočkov 
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14 PREDVIDENE IZBOLJŠAVE ZA IZVAJANJE PROGRAMA 
 

 
Enota TOMŠIČEVA ULICA 32 

 
OBJEKT € IGRIŠČE € OPREMA € TEKOČE 

VZDRŽEVANJE 
€ 

Obnova 
elektroinštala

cij 

3000 

 
 

 

Dop.  jed. 
pribora, 
servirne 

posode, kuh. 
pripomočkov 

2.000 
Medletne 
potrebe 

15.000 

 
Obnova 
vhodnih 

vrat-ograja 

5.000 

 
 

 
Del. obleka 

in  obutev za 

tehn. del. 

2.600 

Beljenje 
hodnikov, 
igralnic 

4.000 

Sanacija 
dovoza  
 

15.000 
 

 
Del.  obutev 
za strok. del. 

900 
Brušenje in 
lakiranje 
parketa 5x 

4000 

Sanacija 

sanitarij v 
igralnici - 
jasli 

7.000 

  
Obnova mizic 
in stolčkov 

1x 
1200   

  
  Obnova 

igralnih 
kotičkov 2x 

4000 
 
  

 
 
Enota KOŠAKI 

 
OBJEKT € IGRIŠČE € OPREMA € TEKOČE 

VZDRŽEVANJE 
€ 

Sanacija 
vseh sanitarij 

75.000 
 

 Računalnik 500 
Medletne 
potrebe 

6.000 

Toplotna 
izolacija 
podstrešja 

6.100 
 
Obnova 
ograje 

8.500 
Del.  obutev 
za strok. del. 

180 
Obnova 
kuhinjskih 
elementov 

7.000 

Obnova 
fasade 

72.300 
 

 Omara 2x 600   

Izvedba 
hlajenja 
igralnic 

6.000 
 

     

Kuhinjski 
elementi 

3000 
 

     

 
 
 
 
 
Enota BRESTERNICA 
 

OBJEKT € IGRIŠČE € OPREMA € TEKOČE 

VZDRŽEVANJE 

€ 

Sanacija 
rezervoarja 
za olje 

2.800 
 
  

Del.  obutev 
za strok. del. 

400 
Medletne 
potrebe 

3.000 

  
 

 

 
   Računalnik 400   
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Enota KAMNICA 

 
OBJEKT € IGRIŠČE € OPREMA € TEKOČE 

VZDRŽEVANJE 

€ 

 
 

 
 

Del.  obutev 
za strok. del. 

150 
Medletne 
potrebe 

5.000 

      Beljenje  4.000 
 

 
 
 
 
Investicije se bodo izvedle v skladu s finančnimi zmožnostmi financerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LDN Vrtec Borisa Pečeta Maribor 

 

 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16 je bil sprejet na seji 

 

Sveta Vrtca Borisa Pečeta Maribor, 

 

dne, 8. 12. 2015 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Predsednica sveta vrtca:                                       Ravnateljica:                               

Barbra ŠATER, dipl.vzg.predš.otr.                         Marja PŠUNDER,dipl.vzg.predš.otr. 

 


