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1. IZHODIŠČA 
 
Občina Trbovlje  je s sklepom, 5.5.1997 sprejela ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA  VZGOJNO-
VARSTVENEGA ZAVODA z imenom  
 
VRTEC TRBOVLJE s sedeţem na RUDARSKI CESTI 10/a. 
 
Sklep je bil objavljen v Zasavskem vestniku številka 7/1997 in je začel veljati  13. 5. 1997. 
 
VRTEC TRBOVLJE organizira  in izvaja dejavnost predšolske vzgoje, programe in projekte v skladu z 
zakonom in odlokom. Predšolska vzgoja je z zakonom določena kot javna sluţba. Trajno in nemoteno 
uresničevanje dejavnosti v javnem interesu zagotavlja Občina Trbovlje v okviru svojih funkcij.  
Pedagoška organiziranost in poslovodenje javnega zavoda VRTEC TRBOVLJE temelji  na veljavni 
zakonodaji in strokovnih izhodiščih za področje predšolske vzgoje, upošteva lastni doseţeni razvoj, 
posebnosti okolja in prepoznavno izročilo kraja v kulturnem, druţbenem in gospodarskem razvoju. 
 
1. 1.  Veljavna  zakonodaja 
 Zakon  o vrtcih – ZVrt (Ur. l. RS št. 100/05 , 25/08, 98/09,36/10, 62/10-ZUPJS,94/10-ZIU) 
 Zakon o zavodih (Ur. l. RS,12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000, 127/06) 
 Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 42/2002, 103/07, 45/08) 
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l RS, 98/09, 108/09, 13/10,59/10, 85/10, 107/10, 

40/12 ZUJF)) 
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur. l. RS št. 16/07, 36/08, 

58/09,64/09, 65/09, 20/1140/12 ZUJF) 
 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS št. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94, 59/94, 

87/97, 3/98,39/99, 59/99, 67/2000, 65/07, 40/12) 
  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraţevanja v RS  (Ur. l. RS št. 52/94, 49/95, 34/96, 

28/99, 39/2000, 56/2001, 64/01,78/01 60/08, 83/10, 89/10,79/11, 40/12) 
 Pravilnik o plačilu staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS št., 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 

62/2010-ZUJPS) 
 Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS 

št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10) 
  Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce (Ur. l. RS št. 40/99, 33/2000) 
  Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS 

73/2000, 75/05, 33/08,123/08,47/10) 
 Splošni akti Vrtca Trbovlje: Pravila Vrtca Trbovlje, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, 

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, Notranji predpis za izvedbo postopka za oddajo javnih 
naročil male vrednosti. 

 Sistematizacija z soglasjem ustanovitelja dne 12.7. 2011  
 
1. 2. Strokovna izhodišča 
 
 Druţbena zasnova javnih vrtcev in programske usmeritve – BELA KNJIGA, MŠŠ 1/95 
 Načela sodobnega, drugačnega vrtca – po Strategiji razvoja vzgoje in izobraţevanja v XXI.         

stoletju 
 Vsebinska prenova predšolske vzgoje v vrtcih, november 1996 
 Etični kodeks, 1996 - strokovni povzetki posvetov, usposabljanj na ravni republike in občine 
 Kurikulum za vrtce  - javnoveljavni program za predšolsko stopnjo – Sklep o programu     

predšolske vzgoje Ur.l. RS št.:33/99 in Sklep MŠZŠ o uvajanju Kurikuluma za vrtce dne,10.7.2000 
 sodelovanje s Pedagoškim inštitutom v mreţi vrtcev, ki implementirajo metodologijo Korak za 

korakom – izvedbena raven kurikuluma 
 sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo v mreţi vrtcev, fakultetami 
 Vse doseţeno ima izhodišča v strokovnih kompetencah in zavzetosti zaposlenih, v njihovem 

pozitivnem odnosu do sprememb in odgovornosti do otrok, staršev, strokovnih sodelavcev z 
upoštevanjem  kulturnega razvoja in specifičnosti okolja, izročila kraja potreb, ţelja, interesov otrok 
in staršev v dogovoru z ustanoviteljico  oziroma financerjem – Občino Trbovlje. 
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2. POSLOVALNI ČAS  ENOT in  DNEVNI  RED 
 

Enote so praviloma odprte osem do enajst ur in petnajst minut, prilagojeno je potrebam 
staršev. Poslovalni čas posamezne enote se je dokončno oblikoval v septembru.  
od 6. do 15.30   ENOTA BARBARA - CICIBANOVE URICE in  IGRAJMO SE SKUPAJ  
                                                                   torek od 16.30  do 18. ure                                                                                                
od 5.15 do 16.30    ENOTA CICIBAN              
od 6.     do 15.30   ENOTA MOJCA  
od 5.15 do 16.30   ENOTA PIKAPOLONICA  
od 6.30 do 14.30    ODDELEK METULJČEK  na Dobovcu  
od 7.    do 13.30   ODDELEK ČEBELICA na pediatriji Bolnišnice Trbovlje. 
 
Vzgojiteljice so prilagodile dnevni red potrebam otrok. Zelo premišljeno je bil oblikovan 
dnevni red pri najmlajših, ker so otroci prihajali z različnimi navadami in potrebami. Čas 
bivanja otrok v vrtcu, ure prihajanja in odhajanja - temu so bili prilagojeni obroki (število in 
čas prehrane). Zagotavljanje osnovnih potreb otrok je zahtevalo tudi smiselno organizacijo 
počitka. Vsaka enota je imela drugače organiziran čas počitka oziroma mirne in ţivahne 
aktivnosti. Dnevni redi enot so izobešeni v garderobah. Po letnem delovnem načrtu je bilo 
organizirano deţurstvo v času, ko je bilo zmanjšano število otrok.  
V enoti Pikapolonica se izvaja samo dnevni program, otroci so časovno najdlje prisotni.  

 
3. OBSEG PREDŠOLSKE DEJAVNOSTI 

 
V šolskem letu  2011/2012 je bilo število vpisanih otrok v redne dnevne in poldnevne 
programe 520 otrok, v krajše popoldanske oblike pa 25 otrok. S 1.9. smo odprli še dva 
oddelka in tako zapolnili vse razpoloţljive kapacitete. 
 

ODDELKI 
 

ENOTA 

Homogen 
1. do 3. leta 

9 - 12 

Heterogen 
1. do 3 leta 

8 - 10 

Kombiniran 
1. in 2. star. 

10 - 17 

Heterogen 
3 -6 

14 - 19 

Homogen 
 3 do 4 let  

12 - 17 

Homogen 
4. do 6. leta  

19 - 22 

Skupaj 
oddelkov 

Število otrok 
v enoti 

Letniki Št. 
otrok 

  
Ciciban 

 
3 (41) 

          (+5) 

 
- 

 
- 
 

 
1* (20) 

          (+1) 

 
2** (36) 

        (+2) 

 
3*** (69) 

          

****** 
9 

(+9) 
166 

143D, 23P 

2005 
 

2006 

9 
(129) 
134 

 
Mojca 

 
1 (14) 
 (+2) 

 
- 

 
- 

   
2 (39) 

          (+1) 

 
- 

 
1 (23) 

          (+1)          

 
4 

(+4) 
76  

55D, 21 P 

 
2007 

(116) 
141 

 
Barbara 

 
1 (14) 

         (+1) 

 
- 

 
- 

 
1 (21) 

         ( +2) 

 
1 (19) 
   (+2)        

 
3* (66) 

          

* 
6 

(+9) 
120  

81D, 39P 

 
2008 

(68) 
103 

 
 

Pikapolon 
 

3 (42) 
         (+6) 

 
- 
 

 
2 (38) 
(+4) 

 
- 

 
- 

 
3* (68) 

          (+2) 

* 
8 

(+12) 
148  

148D 

 
2009 

(32) 
83 
 

 
Metuljček 

 
- 

 
- 

 
1 (10) 

          (-7) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
10 

7D 3P 

 
2010 

 
2011 

(2) 
47 
 

3 
 

skupaj 
 

8 odd. 
 

0 odd 
 

3  odd. 
 

4 odd. 
 

3 odd. 
 

10 odd. 
 

28   odd. 
(34) 
520 

  
520 

 
Št. otrok 

 
111  
Nad 

normativom 
15 

 
0 

 
48 

Pod 
normativom 

4 

 
80 

Nad 
nomativom 

4 

 
55 

Nad 
normativom 

4 

 
226 
Nad 

normativom  
5 

 
520 
Nad 

normativom 
28 

 
dnevni    

 
435 

(80%) 

84% 

BO Čebelica    
10 

   28 +1=29 
10 

 
poldnevni 

 
85 

(20%) 

16% 
 

CIUR 
  

Vpis v sept. 

   
 

Cca 25 -30 

25 - 30 
550 

 

 
skupaj 

 
520 

 
100% 
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Oblikovanje oddelkov -  520 otrok je dopoldan v  28 oddelkih z dnevnim in poldnevnim 
programom v 5 enotah in 10 otrok v bolnišničnem oddelku. 
 
 9–tim otrokom je odloţeno všolanje  
 *vključen otrok s  posebnimi potrebami, z odločbo in dodatno strokovno pomočjo 
 
 I. starost  - 133 otrok (š.l. 10/11  102 otrok) 
 II. starost -  387 otrok (š.l. 10/11 360 otrok) 
 Dobovec Metuljček – oddelek oblikovan na spodnjem normativu 
 V ostalih skupinah je 34 otrok nad normativom ( upoštevana odredba občinskega sveta) 
 8 otrok s posebnimi potrebami – integrirani v redne skupine – 6 otrok v Cicibanu, 1 otrok 

v Pikapolonici, 1 otrok v Barbari 
 
 POVPREČNO ŠTEVILO otrok na oddelke 

 

 Homogen prvo st. obdobje 1 - 3 14 otrok v 8 oddelkih (normativ je od 9 – 12) 

 Kombiniran  ( normativ 10 – 17) v Pikapolonici 2 oddelka po 19 otrok, 10 otrok je 
vključenih na Dobovcu 

 Homogen 3 - 4 v 3 oddelkih 18,3 otrok , dva otroka s posebnimi potrebami, 
(normativ 12-17) 

 Heterogen 3 – 6;20 otrok v 4 oddelkih, vključena dva otroka s PP ( normativ 14- 19) 

 Homogen 4-5 in 5-6; 22,6 otroka , vključenih pet otrok s PP (normativ je 17 -22 ) 
 

 

 v oddelkih smo imeli vključenih 14 otrok z odločbo o usmeritvi in dodatno 
strokovno pomočjo. Vsem otrokom je komisija z odločbo določila 33 ur dodatne 
strokovne pomoči. Ker nimamo redno zaposlenega specialnega pedagoga in 
logopeda, smo sodelovali z zunanjimi izvajalci. Sodelovali smo z OŠ dr. Slavka 
Gruma in T. Čeč in njihovimi strokovnimi delavkami, z upokojeno specialno 
pedagoninjo, 3 ure tedensko je izvajala individualno pomoč tudi naša svetovalna 
delavka.  

 

 Otrokom s posebnimi potrebami  je bilo glede na motnjo določeno: 
 6 otrok z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami (6 uri strokovne pomoči tedensko) 
 4 otroci z več motnjami in dolgotrajno bolni ( 13 ur strokovne pomoči tedensko) 
 1 otrok z več motnjami, zaostanek v razvoju govora, avtistična motnja (3 ure str. 

pom.) 
 1 gibalno oviran otrok, laţja govorna motnja – spremljevalka 
  deček z teţjo motnjo v duševnem razvoju in deklica z zmerno motnjo oziroma več 

motnjami – zanje je skrbela socialna pedagoginja 
 

             Dodatno strokovno pomoč so izvajale notranje in zunanje strokovne  delavke   
- defektologinja Mateja Šviga 7 ur, Saša Pikl 4 ure, Neva Izlakar 3, Rosana 

Jošt 3, Nevenka Kos 9 ure tedensko  
- logopedinja Nevenka Vidmar 2 uri tedensko  
- pedagoginja Cvetka Forte 3 ure tedensko  
- Anja Prebil 2 uri 

 
     Skupne dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami je bilo 33 ur. 

 
Vodja strokovne skupine za pripravo, spremljanje in evalviranje individualiziranih 
programov je bila Cvetka Forte, svetovalna delavka. Pri srečanjih strokovnih skupin so 
aktivno sodelovali tudi starši otrok, s katerimi so se sestali najmanj 3 x letno.  

 
V Vrtcu Trbovlje je bilo v  28 oddelkih vključenih 520 otrok (IX. 2011) 

- v krajših oblikah – ISS in CIU je bilo 25 otrok, ki so bili vključeni v 1 oddelek Cicibanovih 
igralnih uric in 1 oddelek Igrajmo se skupaj ( vključeni  otroci so bili iz 1. in 2. starostnega 
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obdobja). Oddelek je CUvodila Blanka Dolanc in Igrajmo se skupaj  je vodila Manja 
Čamer. Dejavnosti so potekale v enoti Barbara. Vseh vključenih otrok v programe Vrtca 
Trbovlje je bilo 545. 

- v enem oddeleku v BT je povprečno 10 hospitaliziranih otrok in ga je vodila vzgojiteljica 
Marija Vovk. Ker je bila odsotna (bolniški staleţ) od oktobra dalje nadomestila Maja 
Kuhar. 

 
 
 Obogatitvene  in dodatne dejavnosti, kjer so sodelovali otroci 
 
Dejavnosti Število otrok / 

 obseg 
 

Kakšne izkušnje, spoznanja so pridobili otroci/ 
pomen zanje? 

 
Knjigoljub 
 
 

   
    190 

 
Razvijanje in bogatenje besedišča, spodbujanje  
domišljije, knjiga kot vir informacij, spodbuda staršem,  
da berejo otrokom, pripovedovanje pred skupino, 
poslušanje drug drugega, veselje ob uspehu. 

 
Potujoči nahrbtnik 

 
     329 

 
Skrb za tujo lastnino, povezovanje vrtec – dom, 
bogatenje besednega zaklada, primerna otroška 
literatura, pozitiven odnos do knjig, pripovedujejo in se 
poslušajo. 

 
Sovica Pika 

  
  Vsi oddelki z vsemi  
otroki 

 
Primeren odnos do knjig, širjenje okolja, spodbuda pri 
knjiţnem gradivu, uvajanju pravil vedenja, spodbujanje 
verbalne komunikacije, odnos do slikanic, sodelovanje 
s knjiţničarko, knjiţnica kot kulturni prostor, izposoja  
knjig na načrtovano temo, kako in kje poiščemo knjige. 

 
Lutkovni abonma 

  
   409 

 
Širjenje okolja, kulturno spremljanje predstav, čustvena 
sprostitev, aktivno poslušanje. 

 
Izposoja igrač 

   
    57 

 
Povezovanje s starši in seznanjanje z delom v vrtcu, 
izbira najljubše igrače v sklopu Knjiţnega nahrbtnika, 
utrjevanje znanj, upoštevanje pravil, primerne in dobre 
igrače, ki jih nimajo doma. 

 
Cici vesela šola 

   
    209 

 
Reševanje nalog iz različnih področij, utrjevanje in 
pridobivanje novih spoznanj ob prebiranju revij Cicido  
in Ciciban, širjenje znanja in otroci radi rešujejo naloge. 

 
Vadba v telovadnici  
Športni raj 

   
    278 

 
Motivacija in vsebine so zelo dobro dodelane, uporaba 
različnih športnih rekvizitov,otrokom se nudi nove  
gibalne izzive za katere v enoti ni prostorske moţnosti. 

 
Športne aktivnosti v sodelovanju z 
Zavodom  za šport 

     
    159  

 
Seznanjanje s kolektivno igro, pridobiti nova gibalna  
znanja kot osnove za igro ekipnih ali individualnih  
športov. 

 
Zlati sonček 

   
    163 

 
Opravljanje gibalnih spretnosti (kolesarjenje, plavanje, 
spretnosti z ţogo) kot tekmovanje in nagrajevanje v  
obliki priznanj in medalje. 

 
Cicizbor 

   
    140 

 
Sodelovanje, vztrajnost, koncentracija, urjenje posluha, 
pridobivanje pozitivna samopodobe, nastopanje pred 
širšo publiko in drugih javnih prostorih. 

 
Cicihribci 

Občasni izleti otrok 
 v starejših oddelkih 

 
Stik z naravo, pridobivanje vztrajnosti, spoznavanje 
naravnega okolja, učenje opazovanja, ţelja po  
raziskovanju, spoštljiv odnos do narave,  
skrb za zdravje 
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Šah 

     
  22 

 
Sodelovalno učenje, spoznavanje osnove šaha, 
koncentracija, pomnjenje, usvajanje pravil in strarteški  
način igre. 

 
Medgeneracijska srečanja v 
Domu F. Salamon in izven 

    
   65 

 
Srečevanje s starejšimi ljudmi, pogovarjanje,  
spoštovanje in medsebojno sodelovanje 

 
Zdravje v vrtcu 

   
  175 

 
Skrb za zdravje, spodbujanje k hoji v vseh vremenskih 
prilikah, pravilno oblačenje, zdrava prehrana. 

 
Varno s soncem 

  
  292 

 
Spoznavanje kako se lahko obvarujemo  pred  
škodljivimi  vplivi iz okolice. Spoznavanje sončnih  
ţarkov: svetlobe, toplote, zdravju škodljivih in koristnih 
posledic. Spodbujati k nošenju pokrival in uporaba  
zaščitne kreme 

Naša mala Knjiţnica       
Likovni natečaj 
 
Pisani travnik –  MO 
 
Nivea – podaj roko  - PI 

    
 
     21 
 
     82 
 

 
 

Drugo:  

 Otroci sonca                                              

 Modri Jan  PI, CI, BA 

 EKO MO in BA 

 EKO bralna značka BA 

 V akciji očistimo Slovenijo so 
sodelovale vse enote 

 Tradicionalni zajtrk VSI 

 Obisk zobne asistentke VSI 

 Druţenje otrok na nivoju enote 
v vseh enotah VSI 

 

    
     57 
 
    129 
      22 

 
 

 
 

 V enotah Mojca in Barbara so nadaljevali s poglobljenimi EKO vsebinami, ki so si jih 
zastavili v eko načrtu in ga tudi dali v potrditev nacionalni koordinaciji. Na podlagi načrta 
in izvedbe sta obe enoti potrdili eko zastavo. Odgovorna v enoti Barbara je bila Miranda 
Poropatič in v Mojci Maruša Prelogar. V enoti Mojca so poglobljeno sodelovali z domom 
F. Salamon. 

 Eko vsebine se prepletajo tudi v drugih vsebinah v vseh enotah. Ena izmed vsebin je 
povezana z ohranjanjem narave, drevja in s tem povezano tudi zbiranje časopisnega 
papirja. V tem šolskem letu so zbirali papir v vseh enotah vsak prvi teden v mesecu v 
zato namenjene kontejnerje,  

 
Enota Kg zbranega p. € Sredstva 

namenili 
Ostanek 
sredstev € 

Pikapolonica 5.187 379,76  892,71 
Ciciban 3.980 283,00  1.174,66 
Barbara 3.320 242,80  38,80 
Mojca 1.820 111,40            / 236,33 
 
SKUPAJ 

 
14.507 

 
1.034,96 

  
2.814,34 

 
 
 Otroci imajo moţnost spoznavati različna okolja, objekte, nove vsebine, ki jih sami 

doţivljajo oziroma doţivetja omogočijo drugim, zato so se udeleţili prireditev oziroma so 
bili izvajalci. 
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 Očistimo Slovenijo-BA, MO, CI, PI 

 Šport Špas- BA, MO, CI, PI, 

 RTV SLO: oddaja za Radi o SLO-Zakaj 

jeseni odpada lisje?-BA 

 TV oddaja Prava ideja –V Kekčevi deţeli-

CI 

 Radio Kum-BA,CI 

 Nastopi otrok:135 let Lafarge Trbovlje-BA 

 Dobrodelni koncert v DDT-Gremo okrog 

sveta-BA 

 Nastop - Murenčki-občinska revija pevskih 

zborov-PI, CI 

 Murenčki-otvoritev pediatričnega  oddelka 

v SBT-PI 

 Nastop v DDT za 8. Marec - PI, CI 

 Nastop za 8. Marec na Rudniški upravi-CI 

 Nastop SPAR ob 5.  obletnici trgovine -CI 

 Nastop ob otvoritve ceste pri enoti Ciciban-

CI 

 Nastop v Domu F.Salamona-MO 

 Sodelovanje pri otvorivi igrišča in učne 

poti-ME 

 Sodelovanje na otvoritvi razstave Mali 

umetnik-ME 

 DPM, pomoč otrokom, risanje risbic-MO 

 NIVEA, Podajmo si roke-PI 

 KARITAS, Podari zvezek-PI 

 CICI umetnije za revijo Vzgojiteljica-BA 

 OBDAROVANJA, izdelovanje lutk iz blaga-

BA 

 Babice in dedki v vrtcu-BA 

 Obisk bolnega otroka v bolnišnici MO 

    

 

   MO – Mojca                         CI- Ciciban 

   BA – Barbara                      PI – Pikapolonica 

   ME - Metuljček 

 
 

 Prikaz gasilcev v Gasilskem domu 8 

 Obisk gasilcev v enoti in evakuacijska vaja  7 

 Obisk Policije ME, BA 

 Dan brez avta (4 skupine) 

 ŢNNE –srečanja obogatena z lutkovnimi 

predstavami, glasbenimi pravljicami, s 

prepevanjem in različnimi aktivnostmi 

 Lutkovni abonma v DDT: Ojoj, boli, Povodni moţ, 

Vesoljček Pip,Krtek Zlatko 

 DDT razstava lutkovne skupina Lučka (8 skupin) 

 Dom svobode: Pokliči 113, Razbojnik z rumeno 

liso 

           Tonček knjigoljub – vsi sodelujoči 

 Sodelovanje z GŠ Trbovlje – predstavitev za 

otroke od 4. L 

 DPM predstava Cirkuški piknik-BA, ME 

 Tradicionalni slovenski zajtrk-Čebelarska zveza 

Slovenije – vsi 

 CICIveselošolski dan, za skupine prijavljene na 

CICIVESELO ŠOLO 

 Predstava za najmlajše v CI in PI- Glava dol-noge 

gor 

 Obisk KTS (4 skupine) 

 Obisk KOMUNALKO ( vse enote) 

 očistimo Slovenijo (vse enote) 

 Nariši nov dan-neodvisen.si- (vsi starejši od 4 let) 

 Šola pravilnega umivanja zob 1 sk. BA(g.Čamer)  

 Obisk zobne asistentke (g. Čamer) – vse enote 

 MCT Humanitator 2012 – BA 

 MCT predstavitev prostovoljcev iz Avstrije in 

Turčije- PI 

 Kolesarčki ((6 skupin) 

 Plesni studio Taras- vse enote 

 Čebelarsko društvo Zasavje-razstava; 4 skupine 

 Zasavske lekarne-Od čebele do medu; 6 skupin 

 Vodni dan v OŠ IC (g.Trugar) –BA 

 Obisk EKO kmetije Zalokar BA 

 Dedek mraz in obisk občinske delegacije –  

 obdarovanje – vse enoteTOLI IN TOLINA (NLB) 
PI,BA 

 Obisk Hiše eksperimentov BA 

 Obisk čebelnjaka na Piškovcu BA 

 Dedki in babice na igrišču vrtca BA 

 Izlet v MINI ZOOland v Slovenske Konjice – PI 

 Otroci preţiveli noč v vrtcu – st. skupina PI 

 Obisk razstave Male ţivali v OŠ AH – MO 

 Posadimo drevo – Lafarge Trbovlje-4 skupine 

 Jesenskim kros in dan odprtih vrat – 3 zunanji 
udeleţenci 

 Zavod za šport- Ciciban in šport MO,  BA, PI,CI 

 Sparky v vrtcu – MO, CI 

 Obisk Miklavţa-CI 

 ŠPORT ŠPAS – vse enote 
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 Obisk OŠ Trbovlje - PI 

 Obisk Kekčeve deţele – CI 

 Obisk kombija BOFROST in pogostitev otrok s 
sladoledom – PI 

 Zaključna srečanja enot – PI,BA CI, MO 

 Izlet v Bumbar park-ME 

 Izlet v praznično Ljubljano in v gledališče ME 

                                                                               
                                                                                                                 Priloga: Poročila o realizaciji LDN enot  

 
 

6.  RAZPOREDITEV DELAVCEV 
 
Pri razporeditvi delavcev so bile upoštevane zakonske osnove, Pravilnik o normativih in kadrovskih 
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje v skladu s potrebami zavoda 

 pogoji dela v enotah in v soglasju z ustanoviteljem: čas poslovanja enot in oddelkov, dislociranost 

 racionalna  kombinacija nalog različnih področij dela za posamezne delavce po sistematizaciji 
delovnih mest  

 integrirani otroci s posebnimi potrebami v rednih oddelkih 

 drugačne oblike dela v obogatitvenih programih 

 v mreţi vrtcev pri Pedagoškem inštitutu za metodologijo programa Korak za korakom 

 interno usklajevanje pedagoške organiziranosti in svetovanja med področji delovnih procesov 

 drugi interni projekti enot in skupin v sodelovanju s starši in z drugimi zunanjimi sodelavci. 
 
Nekatere programe, ki niso zajeti v predšolskih normativih, pa uresničujemo s pomočjo delavcev 

preko javnih del in so financirani v deleţu iz republike in iz občinskega proračuna. 
 
 
6.1. ŠTEVILO ZAPOSLENIH IN RAZPOREJENIH DELAVCEV 
 
S 1. 9. 2011 je bilo v Vrtcu Trbovlje zaposlenih 86 delavcev  

 0,75 spremljevalec gibalno oviranemu otroku 

 1 delavka je razporejena na dela in naloge v bolnišničnem oddelku (sofinanciranje ministrstva in 
občin Trbovlje, Zagorje in Hrastnik  

 1 trţna dejavnost – prehrana zaposlenih 

 2 x 0,5 = 1 delavka nadstandard (invalid) 
Skupaj je minus 3,75 delavca 
 
Za dejavnost Vrtca Trbovlje je bilo dejansko razporejenih 82,25 delavcev.  
 
Sistematizacija delovnih mest za leto 2011/12 opredeljuje deleţe del in nalog po normativu za 

zaposlene v vrtcu. K predlogu Vrtca Trbovlje je 12.7. 2011 izdala ustanoviteljica Občina Trbovlje 
sklep k sistematizaciji delovnih mest.  
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Vrtec Trbovlje 
1. 9. 2011 

Programi po enotah in starostnih 
oddelkih 
v predšolskem letu 2011/2012 

Število 
oddelkov 

Število 
otrok 

 
Enota 
Pikapolonica 
8 oddelkov 

148 otrok 
 
 
 
  
 
 
 
 
2 skupini – 25 otrok 
 
 
 
Oddelek Čebelica 

  Dnevni programi  nad 6 ur  
 I.  starost od 1. do 3. leta, Vodišek 

M.,Vnuk, Prašnikar, Holešek, Gošte, 
Gršak  

 II. starost od 3. do 6. leta, v en 
oddelek je vključen otrok s PP. 
Mišvelj, Somun, Vodišek D., Starina, 
Bastič, Medvešek, Bregar, Plantan, 
Burja, Koţelj 

   
 Skupaj 
   Krajši – posebni programi v BA 
 Cicibanove urice za 3 do 5-letne 

otroke Dolanc Blanka 
 Igrajmo se skupaj – za 2 do 3-letne 

otroke s starši- Čamer Manja 
Posebni program za hospitalizirane 
otroke v    BT Vovk- Kuhar Maja 

3 
 
5 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
9 

42 
 
106 
 
148 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
10 
 
183 

Št. str. del. v PI+ BT 8+1 vzg. 9 om. vzg.   18 18 
 
Enota Ciciban 
9 oddelkov  

166 otrok 
 
 
 
 
 
 
 
Oddelek Metuljček 

11 

Dnevni programi nad 6 ur, poldnevni 
do 6 ur  
 I.  starost od 1. do 3. leta- Čamer, 

Jukič, Primoţič, Amigoni, Levičar, 
Mraz 

 II. starost od 3. do 6. leta, v treh 
oddelkih so vključeni otroci s PP. Jere, 
Janeţič, Ritter, Lončar, Petelin, Pilih, 
Komlanc, Metličar, Kranjc, Cestnik, 
Logar, Ţavbi   

Skupaj 
kombiniran oddelek  
SKUPAJ 

 
 
 
 
3 
 
6 
 
 
 
 
1 
10 

 
 42 
124 
 
 
 
 
 
 
 
166 
11 
177 

Št. str. delavk 
CI+ME  

9 vzg., 9 pom. vzg.  + 1 vzg.v Me  19 19 

 
Enota Barbara 
   6 oddelkov 

120 otrok 
 

Dnevni programi nad 6 ur, poldnevni 
do 6 ur  
 I. starost od 2. do 3. leta-  Ţnidaršič, 

Lasič 
 II. starost od 3. do 6. leta, v enem 

oddelku je otrok s PP. Škrbec, 
Leskovšek, Potočin, Odlazek, Kršlin, 
Senčar, Zupanek, Kos, Poropatič, 
Pikš 

SKUPAJ 

 
 
1 
 
5 
 
 
 
 
6 

 
  
 14 
 
106 
 
 
 
 
120 

Št. str. delavk 6 vzg.; 6 pom.vzg.   + 1 sprem. otrokus 
PP 

12 13 

 
Enota Mojca 
  4 oddelki 

76 orok 

Dnevni programi nad 6 ur, poldnevni 
do 6 ur  
  I. starost 2. do 3. leta- Prelogar, Ivnik 
  II. starost od 3. do 6. let- Sačić, Pikl, 

Vodeb (Kuhar), Barlič,Dolanc, 
Češarek 

SKUPAJ 

 
 
 
1 
3 
 
4 

 
 
 
14 
62 
 
76 

Št. str. elavk 4 vzg.; 4 pom. vzg.            8 8 

Skupaj                                                                                        28   520 
 
 

   1  Bolnišnični  10                                                                                     1 
   CU in ISS    25 

Skupaj strokovnih delavk = 47,89 ( - 1 bol. odd) 46,89 od 
februarja dalje pa še 5 delavcev s programa javih del 

          29     555 
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     Teţave smo imeli zaradi bolniške odsotnosti zaposlenih. Tehnični kader, smo 
nadomestili z notranjo prerazporeditvijo, s čistilnim servisom in zaposlitvami za 
določen čas. Nekaj strokovnih delavk je bilo nadomeščenih z zaposlitvijo za določen 
čas in pa z notranjo prerazporeditvijo delavcev. Odsotnost je zabeleţena od 1.9. 
2011 do 30. 6 2012. Skupni seštevek odsotnih dni je 1904 dni, če odštejemo 
nadomeščene delavce je še vedno povprečna odsotnost 3 delavcev. V to odsotnost 
niso všteti dopusti in sluţbene odsotnosti.  

 
 

5. SODELOVANJE S  STARŠI 
 

Dobro povezovanje s starši raste v partnerski odnos, ki omogoča skladnejše delovanje 
in uresničevanje otrokove dobrobiti. Oblike sodelovanja so bile skupne, skupinske in 
individualne. Starši so bili vabljeni na neposredna srečanja, pogovore in izobraţevanja. 
Izbira in odločitev kje in kako  bodo sodelovali, je bila njihova.  
 
Skupna in skupinska srečanja 
 

 roditeljski sestanek pred vstopom otroka v vrtec (junij) – ravnateljica, svetovalna 
delavka in v mlajših skupinah tudi vzgojiteljica 

 oddelčni roditeljski sestanki – vsaj trikrat letno  

 skupne prireditve, praznovanja, ustvarjalne delavnice otrok, staršev in delavcev, 
obiski, izleti, predstavitve, strokovna predavanja na nivoju oddelka oziroma zavoda 

 pisna sporočila o tekočem delu, o ţivljenju in igri, o programih, o dejavnostih in 
projektih v skupini, v enoti in zavodu, v kotičku za starše, v zloţenki enote, sporočila s 
pomočjo foto in video-dokumentacije, elektronskih medijev  

 dejavnost je predstavljena na spletni strani  

 v mesecu januarju je bilo organizirano predavanje za starše z naslovom Celovito 
otroštvo- otroci niso pomanjšani odrasli v izvedbi Štrajhar Boštjana. 
  

 Šport špas – druţenje treh generacij poteka tradicionalno vsako leto na nivoju zavoda  

 Zaključek obogatitvenega programa Spoznajmo se s športom na igrišču Rudarja za 
otroke starejših oddelkov, v organizaciji Zavoda za šport. 

 Zaključek Tončka Knjigoljuba  v gledališču Svoboda za otroke starejših oddelkov v 
organizaciji Knjiţnice Toneta Seliškarja. 
 

 
Individualne oblike 
 

 individualni pogovori oziroma svetovanje ob vpisu otroka v vrtec 

 prisotnost posameznih staršev ob otroku pri uvajanju v vrtec - po dogovoru z 
vzgojiteljico 

 individualni pogovori s strokovnimi delavci oddelka prve dni vstopa otroka v vrtec 

 izmenjava informacij ob vsakodnevnih srečanjih s strokovnimi delavci ob prihodu in 
odhodu otroka 

 mesečne pogovorne ure - dvakrat letno s starši vsakega otroka in po potrebi: 
strokovne delavke in starši so na prvem sestanku v oddelku termin uskladili 

 vključevanje staršev v učno-vzgojni proces po načrtu v skupini – v posameznih 
skupinah 

 izposoja strokovne in otroške literature – knjiţni nahrbtnik in didaktiko za uporabo 
doma – v posameznih skupinah 

 osebna sporočila na zloţenkah in zgibankah za posamezne programe, projekte, 
dejavnosti 

 nova moţnost: za nekatere starše je uporaba elektronskih medijev ţe del običajnega 
ţivljenja, zato nam pišejo na naslove enot ali zavoda in sporočajo ţelje, misli, 
potrebe, pripombe, pohvale  
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 informacije in obrazci za vpis so dostopni na prenovljeni spletni strani 

 starši otrok s posebnimi potrebami so sodelovali tudi s strokovno skupino, ki je 
individualno delala z otrokom  
 

Srečanja s starši 
 
Natančen pregled srečanj s starši je podan v prilogi. Oblike in vsebine srečanj v skupini 
se razlikujejo, odvisne so od letnega delovnega načrta skupine in enote. Nekaj oblik 
srečanja je standardnih, izvedenih je bilo tudi nekaj novih vsebin. Razlikuje se tudi število 
srečanj, ki je od 5 (obvezno) do 10 srečanj. 
Kljub navodilom strokovnim delavkam, da ob zaključku šolskega leta podajo staršem tudi 
zaključke o realizaciji letnega delovnega načrta, pa je bilo realizirano le pri 
posameznicah. 
                                                                                                              ( Priloga: Srečanja s starši)  

 
5.1. SVET STARŠEV 
 

Predstavniki staršev iz vsake skupine se zdruţujejo v Svet staršev zavoda. Trije starši iz 
sveta staršev so predstavniki tudi v Svetu zavoda. Člani so se sestali 2 krat v šolskem 
letu.  

 Na prvem sestanku, 19.10. 2011, so člani prisluhnili poročilu za minulo šolsko leto 
in se seznanili z novim LDN Vrtca Trbovlje. Dodatnih vprašanj oziroma pobud glede 
na LDN s strani staršev ni bilo. Izvolili so tudi dva nova predstavnika v Svet zavoda. 
Bilo je postavljenih nekaj vprašanj iz posameznih enot na katere je odgovorila 
ravnateljica. Odgovori so nanizani v zapisniku. 

 Na 2. sestanku, ki je bil 22.3. 2012, so bili starši seznanjeni s Poslovnim 
poročilom za leto 2011, si ogledali novo brošuro in prenovljeno spletno stran 
Vrtca. Seznanjeni so bili s potekom vpisa za novo šolsko leto in z grozilnim 
pismom, ki ga prejela ravnateljica. 

 S terminom srečanj, kot  tudi z zapisnikom so bili vedno seznanjeni vsi  starši 
preko oglasnih desk. 

Ob zaključku šolskega leta je bilo kar nekaj pisem pohval za posamezne strokovne 
tandeme in izraţena je bila ţelja po spremljanju skupine. V enoti Barbara so izvedli 

 podpisovanje staršev, ki naj bi bili proti reorganizaciji v oddelku. To vsekakor ni stvar 
staršev, temveč je avtonomna pravica in odgovornost ravnateljice pri razporeditvi  

 
Nikoli ni prišlo do srečanja na pobudo staršev ali predsednice, tako sem na srečanja vabila 
sama. 

 
6. SODELOVANJE Z VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNIMI ZAVODI, 

ORGANIZACIJAMI, DRUŠTVI,  INSTITUCIJAMI 
 

1. Z Zdravstveno svetovalno sluţbo  
Svetovalna delavka Cvetka Forte je ob sredah redno sodelovala z zdravstvenim timom, 
kjer je bila seznanjena z zdravstvenimi in razvojnimi posebnostmi  posameznih otrok. 

 
2. S Centrom za socialno delo  
      Sodelovanje s centrom (CSD) je dobilo nove dimenzije. Vedno  več je sodelovanja v tem    
      smislu, da zaprosijo za mnenje o posameznem otroku, o sodelovanju staršev z vrtcem.    
      Njihova predstavnica je vključena v Komisijo za sprejem otrok. Več sodelovanja pa je tudi   
      na račun tega, da na centru izdajajo staršem odločbe ob vključitvi otrok v vrtec. 
       V tem šolskem letu nismo imeli udeleţencev  s programa Dela v splošno korist. 
            
3. Z Zobozdravstveno sluţbo 

Redni zdravstveni nadzor pri otrocih in svetovanje ob posebnostih, ustna higiena in 
preventiva, je v letošnjem šolskem letu potekalo v vseh enotah. 
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4. Z Zavodom za šport – peto leto smo s skupinami starejših predšolskih  otrok sodelovali 
v različnih oblikah skupinske vadbe z njihovimi izvajalci – nogomet, odbojka, plezanje in 
rokomet. Otroci so obiskovali športne aktivnosti v telovadnici v Partizanu. V jesenskem in 
spomladanskem času je nogomet potekal tudi na igrišču Rudarja Tako otroci, kot tudi 
vzgojiteljice so bili zelo zadovoljni. Kot vsako leto, pa jih najbolj navdušuje nogomet in kar 
nekaj otrok je, ki hodijo na treninge oziroma tečaje tudi v popoldanskem času. Strokovni 
sodelavci zavoda so imeli do otrok prijeten odnos. Tudi letos je potekala zaključna 
prireditev na igrišču Rudarja. Otroci so imeli moţnost predstaviti kaj so delali tekom leta. 
Za popestritev druţenja je bila postavljena plezalna stena in mlajši šolarji so demonstrirali 
plezanje.  

 
           
5.   Z drugimi društvi  

a. S Knjiţnico T. Seliškarja – ki spodbuja sodelovanje otrok v Tončku 
Knjigoljubu. Vsako leto je odziv staršev večje. Zelo se tudi potrudijo tudi pri 
organizaciji zaključne prireditve. 

b. Z Domom Svobode in Zavodom za kulturo, z ZKD – organizirajo abonmajske 
lutkovne  predstave, ZPM in Planinsko zvezo,  

c. S TVD Partizanom - Športni raj, kamor odhajajo otroci na redno tedensko 
telovadbo v dopoldanskem času. 

d. S Turističnim društvom – v tem šolskem letu ni bilo posebnega sodelovanja, 
ker se niso vključili v projekt Moja deţela. 

e. Z Zasavskim muzejem Trbovlje in so skupine vabljene na njim primerne 
razstave. 

f. S Policijsko postajo, s Hortikulturnim društvom, z Radiom Kum, Gasilci – 
načini sodelovanja so vpisani v razpredelnici. 

g. Z Domom upokojencev  F. Salamon Trbovlje smo letošnje leto sodelovali s 
posameznimi skupinami otrok in njihovimi skupinami starostnikov, ki pa so 
letošnje leto prišli tudi v naše enote. V spomladanskih mesecih pa so nam za 
ugodno ceno odstopili njihov bazen, kjer so se otroci privajali na vodo in 
usvajali prve veščine plavanja. Pri šport špasu je sodelovala medicinska 
sestra pri merjenju tlaka udeleţencem. S podjetji in zavodi je sodelovanje 
potekalo na različnih nivojih. 

 
 

7. PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV 
 
Plan izobraţevanja vseh delavcev je bil v skladu s Kolektivno pogodbo (32.člen) in je temeljil 
na potrebah zavoda, ki sledi kakovostnemu izvajanju predšolske dejavnosti. Na osnovi 
interesov in potreb delavcev, potreb in moţnosti zavoda je bila izbira izobraţevanja skladna s 
priporočili strokovnih institucij in čim večjim deleţem sofinanciranja ministrstva. Strokovno 
izpopolnjevanje je bilo skrbno načrtovano in zato tudi v celoti realizirano in še več.  
 
Posebnost letošnjega leta je prav gotovo izobraţevanje Krepimo druţine, ki je bilo izvedeno 
za vse strokovne delavca vrtca. Izobraţevanje je potekalo 40 ur v obliki predavanj in 
delavnic, izvajali sta ga ravnateljica Gordana Vranešič in svetovalna delavka Cvetka Forte, ki 
sta se udeleţili  predhodnega izobraţevanja za izvajalke. Organizirano in plačano je bilo iz 
evropskih skladov, v organizaciji Ministrstva za šolstvo in ISSA inštituta.    
Zbir je pripravljen na podlagi pregleda letnih analiz strokovnih delavk. V tem prikazu pa ni 
samo izobraţevanje, temveč tudi strokovno sodelovanje, ki je vedno povezano s strokovno 

rastjo sodelujočih.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   (Priloga: Realizacija izobraţevanja)        
                                                                  
 

8. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV VRTCA 
 

 Tandem oddelka je zelo pomemben za delo z otroki. Pri pregledu letnih poročil so 
strokovne delavke v glavnem zadovoljne s sodelovanjem. Zadovoljne so s skupnim 
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dogovarjanjem in načrtovanjem, z doslednostjo in upoštevanjem dogovorov v odnosu do 
otrok in odraslih. Pozitivno je, da je v oddelku zagotovljena več kot minimalna sočasnost, 
to omogoča strokovnejše delo in boljše počutje vključenih v proces. Teţave so še tam, 
kjer je novinka v tandemu in s tem manj izkušenj in več prilagajanja.  

 
 Pri delovanju timov enot so se vsebine glede na potrebe razlikovale, v posameznih 

vsebinah pa so bile enotne. Dogovarjali so se o organizaciji aktivnosti v enoti, delitvi dela, 
upoštevanju dogovorov. Pozna se, da se število ljudi v enotah veča in s tem je tudi 
povezana organizacija. Pri delu je bilo čutiti tudi ţe več poudarka na strokovnih vsebinah, 
ki pa jih bo potrebno v naslednjem šolskem letu še dograditi. 

 
 Zbori strokovnih delavcev  
 
 1. September: analiza poletnih oblik dela, obravnava in potrditev Letnega poročila za 

šolsko leto 2010/11, obravnava in predlogi za LDN, predstavitev in organizacija dela v 
oddelkih,projekti v enotah, delovni čas, izobraţevanje.  

 Poročilo o doseţenih ciljih in rezultatih za leto 2011, Poročilo je bilo podano na aktivu. 
 2. Konferenco smo zdruţili z aktivom, ki se je nanašal na izobraţevanje in jo dopolnii s 

tekočimi obvestili. 
 3. Junij: Poročilo o doseţkih na področju strokovne rasti; realizacija planov enot; 

organizacija poletnih oblik dela. Novosti v šolskem letu 2012/13. 
 
 Strokovni aktivi  
 
Aktivi so bili v tem letu drugače zastavljeni in so se prepletali z aktivi enot, ter bili v večji 
povezavi z izobraţevanjem Krepimo druţine. Vsebine so se povezovale, strokovne delavke 
so bile s tako kombinacijo zadovoljne, na aktivih enot pa smo dosegli več strokovnih vsebin 
in manj organizacijkih. 
.                                                                       
 Kolegiji 
 
 Kolegiji naj bi potekali na upravi praviloma enkrat mesečno – ob torkih, kar pa ni bilo redno 
realizirano. Vsebina se je nanašala na aktualne vsebine, skupne aktivnosti po enotah, 
organizacijo dela glede na bolniške odsotnosti delavcev, dogovori. Ţe drugo leto kolegiji niso 
potekali tako kot smo pričakovali, vendar je tudi teţava v tem, da se delo, organizacija, 
posebnosti v enoti zelo razlikujejo. V naslednjem šolskem letu bo potrebno kolegije izvajati 
doslednejše.  
 
 Aktivi enot 
 
Aktive je sklicevala vodja enote. Vabljeni so bili vsi zaposleni v enoti ali pa posamezni profili. 
Vsebina je bila različna, vezana na aktualno dogajanje v enoti – organizacijske ali pedagoške 
vsebine. Teţava je v tem, da še vedno ne dobivamo redno vseh zapisnikov srečanj 
strokovnih delavcev v enotah. 
 
 Strokovne skupine 
 
Strokovne skupine so pripravile in spremljale izvajanje individualnega programa, pripravile 
poročila o otrocih s posebnimi potrebami. Strokovna skupina se je za vsakega otroka sestala 
trikrat v šolskem letu. Glede na vedno večje število otrok s posebnimi potrebami je tudi teţje 
usklajevanje srečanj strokovnih skupin. 
  

9. MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM in DIJAKINJAM NA PRAKSI 
 

Pomočnice vzgojiteljic, zaposlene za določen čas: xxx xxx (mentorica Sačić), xxx xxx 
(mentorica Sačić), so v tem letu opravile strokovni izpit, ostale pa so izvedle le nastope. K 
opravljanju strokovnega izpita bodo pristopile v jeseni. xxx xxx je bila pri nas zaposlena 
minulo leto, letos je opravila le nastope. 
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NASTOPI OB PRIPRAVI NA STROKOVNI IZPIT  

 
1. 1.  PI Trgovina z zimskimi 

oblačili - druţba 
13.1. ob 9 Vranešič 

2.   Velikostni odnosi – 
matematika 

18.1. ob 9 Forte 

3.   Od glave do pete – 
gibanje 

18.1. ob 
9

30 
Forte 

4.   Spoznavajmo čas 26.1 ob 
8

30 
Vranešič 

5.   Izdelajmo plakat o 
lutkah 

26.1. ob 
8

30 
Vranešič 

2.1.  MO Branje zg. Ţabec in 
prav poseben 
dan,pogovor 

29.2. ob 
8

30 
Vranešič 

2.   Jutranji krog 29.2. ob 
9

15 
Vranešič 

3.   Likovna: Mešanje 
barv 

14.3. ob 
10 

Vranešič 

4.   Matematika: Grafični 
prikaz 

14.3. ob 
10

30 
Vranešič 

5.   Gibanje: Uvod v  
Vadbeno uro 

22. 3. ob 
9 

Dpolanc 

3. 1.  MO Jutranji krog, 
razgibavanje 

16.2. ob 9 Vranešič 

2.   Pripovedovanje zg. 
Zelo lačna gosenica 

14.3. ob 
8

45 
Vranešič 

3.   Likovna po zgodbi 14.3. ob 
9

15 
Vranešič 

4.   Osnovne barve 26. 3. ob 
9 

Forte 

5.   Glasba – prep.  instr. 26. 3.  ob 
9

30 
Forte 

4. 1.  PI Jutranje srečanje 15.3. ob 9 Vranešič 
2.   Gibalno dopoldne 23.3. ob 9 Forte 
3.   Narava, jezik -Sadje 5.4. ob 9 Vranešič 

4.   Likovno: 
Spoznavanje barv 

12.4. ob 9 Dolanc 

5.   Igra z vodo 25.4. ob 9 Forte 
5.1.  PI Jezik 5.4. ob 9 Forte 

2.   Druţba 5.4. ob 
9

30 
Forte 

3.   Umetnost: Cvetoče 
drevo 

17.4. ob 9 Dolanc 

4.   Plesna 17.4. ob 
9

30 
Dolanc 

5.   Gibanje: Gibalna igra, 
vaje oblikovanja 

19.4. ob 9 Vranešič 

6.1.  PI Jutranji krog, zgodba 13.4. ob 
8

45 
Vranešič 

2.   Moja druţina moj - 
dom 

13.4. ob 
9

15 
Vranešič 

3.   Narava: Z milom do 
čistih rok 

19.4. ob 9 Dolanc 

4.   Plesna: Nevihta 14.5. ob 
9

30 
Vranešič 

5.   Likovna: Praskanka 14.5. ob 9 Vranešič 
7.1.  CI Jezik: Prip. pravljice 17.4. ob 9 Forte 
2.     Forte 
3.     Forte 

4.   Lik.: Deţnik lepljenje 1.6. ob 9  Vranešič 
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5.    
 

 
8.1.  CI Mat.: Škatla 

presenečenja 
17.4. ob 
9

30
 

Forte 

2.   Narava: Spoznajmo 
polţa 

8.5. ob 9  Forte 

3.   Likovno :spoznajmo 
glino 

8.5. ob 
9

20 
Forte 

4.   Igra z vodo 22.5. ob 
9

20 
Vranešič 

5.   Jezik: Razgibajmo 
govorni  aparat  

1.6. ob 
9

20 
Vranešič 

9.1.  CI Jutranje razgibavanje 6.4. ob 9 Vranešič 
2.   Jezik: 

Pripovedovanje  
Rdeča ţoga 

16.4. ob 9 Forte 

3.   Likovna:  Kaširanje 
ţoge 

16.4. ob 
9

15 
Forte 

4.   Nar.:Igra z mivko 11.5. ob 9 Vranešič 
5.   Spoznajmo rdečo in 

rumeno barvo. 
22.5. ob 9 Vranešič 

SKUPNO ŠTEVILO SPREMLJANIH NASTOPOV 45  
 
 
 

 

 
Po pet nastopov so izvajale strokovne delavke, ki so opravljale strokovni izpit. Vseh nastopov 
je bilo 45. Ravno tako je po vsakem nastopu potekal pogovor s strokovno delavko in 
mentorico. Ravnateljica je bila prisotna na nastopu 24 krat. Posamezne nastope so 
spremljala še svetovalna delavka Cvetka Forte (16) in pomočnica ravnateljice Helena Dolanc 
(5). 
Strokovni izpit so uspešno opravili xxx xxx. xxx xxx je bila pri nas zaposlena minulo šolsko 
leto in je v tem šolskem letu samo opravila izpitne nastope, ter tudi opravila strokovni izpit. 
Ostale delavke se bodo k teoretičenm delu strokovnega izpita prijavile v naslednjem šolskem 
letu. 

 
 

DIJAKI NA PRAKSI  
Letošnje šolsko leto so bile na praksi tri dijakinji Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije 
Ljubljana in pet iz Gimnazije Celje. Izobraţevanje odraslih je potekalo v Zasavski ljudski 
univerzi – osem odraslih. Iz šolskega centra Zreče so bile tri odrasle osebe. Praktikantke 
pridobijo z izvajanjem nastopov v vrtcu delno oceno za maturitetno spričevalo. 
Dve študentki sta bili iz Pedagoške fakultete Koper in Ljubljana 
Glede na prijavljene dijakinje, študentke in odrasle, ki bi ţeleli opravljati prakso v Vrtcu 
Trbovlje, sem opravila razpored po skupinah in določila mentorice.  
 
 Ime in priimek Šola Letnik Mentorica Enota Čas opravljanja 

p. 
1.  Srednja vzg. in 

gimn. Ljubljana 
4. Jere CI Vsak petek po 7 

ur 
Od sept. –  aprila 

2.  Srednja vzg. in 
gimn. Ljubljana 

4. Potočin BA Vsak petek po 7 
ur 
Od sept. –  aprila 

3.   Gimnazija Celje 3. Gošte PI 16. 12. – 15..6. ob 
petkih 

4.   Gimnazija Celje 2 Čamar  CI 16. – 20. 4. 

5.  Gimnazija Celje 2. Ritter CI 16. – 20. 4. 
6.  Gimnazija Celje 2. Prelogar MO 16. - 20. 4. 

7.  Gimnazija Celje 2. Prašnikar PI 16.- 20. 4 



Realizacija letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/12                                                                            Gordana Vranešič 

1616 16  
  16                               

8.  Srednja vzg. in Lj 2. Bregar PI 4.6. - 8.6. 
9.  ZLU OD Gošte PI 16.1-13.2. 

10.  ZLU OD Burja PI 5.4. – 16.4. 
11.  ZLU OD Škrbec BA 5. – 30. 3. 
12.  ZLU OD Petelin CI 1.2. – 29.2. 
13.  ZLU OD Vodišek PI 16.1. – 13.2. 

14.  ZLU OD Sačić MO 12.3. – 2.4.  
15.  ZLU OD Bregar PI 1.2. – 29.2. 
16.  ZLU OD Ţnidaršič BA 1.2. – 29.2. 
17.  Laško OD Komlanc CI 5.3. – 30.3. 

18.  Laško OD Mišvelj PI 9.1. – 3.2. 
19.  Laško OD Poropatič BA 27.2. – 23.3. 
20.  PF Ljubljana 1. let Burja 

 
Gošte 

PI 
 

PI 

Petek – vse 
leto 
2. – 13.4.  

21.  PF Koper 2. Zupanek BA 7. – 25.5. 
22.    Po vseh  

skupinah 
PI januar  

 
 

Pri vsaki praktikantki je potekal ogled treh nastopov – skupno število opravljenih hospitaci je 
bilo 36: Vranešič 26, Forte 6, Dolanc 5, Jere 1, Škrbec 1. Po ogledu vsakega nastopa je s  
praktikantko in mentorico potekal pogovor. Vsa ta spremljanja so zelo zahtevna in časovno 
precej obremenjujoča. Res pa se pri teh ogledih vsi učimo, spoznamo kaj novega in tudi 
vzgojiteljice so zadovoljne s pogovori. 
 

. 

10. PREHRANA IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŢIM (ZHR) 
 

1. Mesečno so se načrtovali jedilniki skupaj z vodjo kuhinje z upoštevanjem Smernic 
zdravega prehranjevanje za otroke v vzgojno institucionalnih ustanovah. 

2. Posebna skrb se je posvečala prehranskim dietam otrok, ki jih je bilo cca 20 
(največ je bilo alergij na jajca, mleko in mlečne izdelke, konzervanse, 1 brez-
glutenska).  

3. Spremljalo se je delo v centralni kuhinji in razdelilnih kuhinjah, z razgovori z 
zaposlenimi, spremljanjem izpolnjevanja obrazcev ter pravil, ki jih morajo 
upoštevati po HACCP načelih. 

4. izvedla se je obvezna letna verifikacija HACCP sistema v centralni in razdelilnih 
kuhinjah z vnesenimi manjšimi spremembami, ki so zabeleţene v HACCP načrtu. 

5. Spremljalo se je prehranjevanje otrok po skupinah z namenom spremljanja 
kulture prehranjevanja, v skupinah, ješčnosti otrok, problematike po skupinah 
glede hrane in razgovori z vzgojiteljicami. 

6. Opravil se je nadzor nad čiščenjem v enotah in razgovori s čistilnim osebjem. 

7. Za vsako šolsko leto se posebej preračunajo kadrovski normativi za kuhinjsko in 
čistilno osebje. 

8. Izvajali so se preventivni ukrepi za preprečevanje razvoja  Legionelle – mesečno 
se meri temperatura tople in hladne vode na določenih pipah po vseh enotah. V 
jesenskem času smo v vseh enotah opravili preventivni pregled vode na 
Legionelllo. V enoti Barbara in Pikapolonica je bil izvid pozitiven, zato smo po 
navodilih Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana opravili dezinfekcijo 
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vodovodne inštalacije. Pri ponovnem pregledu so bili vsi izvidi negativni, kar kaţe 
na uspešno izvedeno dezinfekcijo. 

9. Po Programu igrišča, ki vključuje zahteve za zunanja igrala, so se izvajali vizualni 
dnevni pregledi, funkcionalni ter letni pregledi igrišč in igral. V enoti Ciciban smo 
preuredili zgornje igrišče z varno podlago, odstranili smo dotrajana igrala oz. 
igrala brez certifikatov. Na spodnjem igrišču smo nabavili novo igralo – gugalnice. 
Prav tako smo v enoti Ciciban uredili ograjo igrišča in odvodnjavanje.  V enoti 
Mojca smo na igrišču uredili potko in stopnice. 

V enoti Pikapolonica smo zamenjali obstoječ tobogan, ki je bil dotrajan. Na 
spodnjem igrišču pa smo uredili podlago za obstoječe kombinirano igralo.  

10.  Izdelal se je Načrt za ukrepanje v primeru nujnih stanj in nenadno  nastalih 
bolezenskih znakov.  

11. Vodijo se evidence o zdravniških pregledih zaposlenih v vrtcu. Od septembra 
2011 do junija 2012 je bilo opravljenih cca 23 pregledov redno zaposlenih 
delavcev. Poleg njih tudi iz javnih in druţbeno koristnih del vsakega delavca ob 
nastopu dela napotimo na predhodni zdravniški pregled. 

12. V centralni kuhinji smo kupili dodatne transportne posode za transportiranje 
pladnjev oz. hrane na pladnjih. Nabavili smo tudi stroj za pranje zelenjave.  

13. V juliju 2012 se je izvedel javni razpis za ţivila, v katerem smo bili letos še 
posebej pozorni na ponujeno kakovost izdelkov. Z ţeljo po dobavi eko izdelkov 
smo na razpis dodali 4 nove sklope.  

In sicer:  -EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 

    -KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI BREZ ADITIVOV 

    -EKO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO ter 

    -EKO JABOLKA IN EKO SOK 

14. Izvedli smo anketo o prehrani v vrtcu,  ki jo je izpolnjevalo vzgojno osebje po 
skupinah skupaj z otroki. Namen je bil pridobiti povratno informacijo o prehrani 
(katere jedi imajo otroci radi in katerih ne, kaj in na kakšen način bi bilo bolj 
primerno, katere jedi je preveč ali premalo, raznolikosti po enotah in skupinah 
ter mnenja vzgojiteljic..).  

Rezultati ankete so pokazali tudi raznolikost otrok po enotah – ko smo uvajali 
nove jedi so otroci v nekaterih enotah jed z veseljem pojedli, v drugi enoti ne. 
Določenih jedi ne jedo preveč radi  vendar jih zaradi tega, ne bomo ukinili iz 
jedilnikov. S strani vzgojiteljic so bile podane kritike in pohvale. Izpostavljene 
pohvale so: pestrost in raznolikost jedilnikov, na razpolago je veliko sadja in 
zelenjave, hrana je okusna in lepo pripravljena. Kritike, katere bomo naslednje 
šolsko leto upoštevali pa so bile naslednje: preveč omak, manj zgoščevanja 
omak, zelenjava v omakah ali enolončnicah naj bo narezana na manjše koščke. 

15. izobraţevanja za kuhinjsko osebje so bila: 
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Datum Vsebina izobraţevanja Št. 
udeleţencev 

Št. 
ur 

Skupaj 
ur 

mesečno Smernice dobre higienske prakse v vrtcu, 
navodila za dietno prehrano, osnove HACCP 
sistema in KKT, povzetek iz seminarja – 
AKUTALNI PROBLEMI PREHRANE OTROK 

Izvajalec: vodja prehrane Natalija Benko 

10 15´ 4 

11.4.2012 
RIBE IN RIBJE JEDI 

SEMINAR IN KUHARSKA DELAVNICA ZA 
VELIKE KUHINJE 

Izvajalec: Ivo Krebs 

2 4 8 

 

16. izobraţevanje za vzgojni kader 

Datum Vsebina izobraţevanja Št. 
udeleţencev 

Št. 
ur 

Skupaj 
ur 

25.1.2012 

in  

1.2.2012 

12-urni tečaj prve pomoči za vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic 

22 

 

12 

 

246 

 

 

17. Poleg notranjega nadzora, ki ga izvaja vodja prehrane, ima vrtec tudi zunanjo kontrolo. Z 
ZZV Ljubljana imamo sklenjeno pogodbo, da dvakrat letno opravijo strokovni pregled 
kuhinje in odvzamejo brise na snaţnost, ter vzorce ţivil. Rezultati mikrobioloških preiskav 
so bili v vseh primerih ustrezni. Prav tako izvaja enkrat letno na vseh lokacijah vrtca 
kontrolo zdravstveni inšpektor. V glavnem se postopek zaključi v fazi zapisnika, 
izjemoma izda odločbo zaradi dotrajanosti objekta (beljenje..). 
                                                                                                  Vodja ZHR Natalija Benko 

  
11. ORGANIZACIJA DELA V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC 

 

V času šolskih počitnic je bilo tudi v vrtcu zmanjšano število otrok, zato je bila organizacija 
dela prilagojena. Vse enote, razen enote Metuljček, so poslovale v času medletnih šolskih 
počitnic,  v času poletnih pa enoti Pikapolonica in Ciciban. Glede na število v juliju prijavljenih 
otrok smo poletne aktivnosti izvajali v obeh enotah. Res pa so bila tudi obdobja, ko je bilo 
manj otrok in bi lahko izvajali aktivnosti samo v enoti Pikapolonica. Vsekakor je bila takšna 
organizacija ugodnejša za otroke. 
V juliju in avgustu smo skupine oblikovali glede na prijavljeno število otrok, ki pa se v poletnih 
mesecih močno zmanjša. Kljub temu smo planirali 9 oddelkov, ker smo v en oddelek vključili 
novo vpisane, najmlajše otroke, katerih starši so zaradi vrnitve v sluţbo potrebovali ţe 
varstvo v poletnih mesecih. Tako so lahko zaposleni v tem času izkoristili večino svojega 
rednega letnega dopusta. Po enotah so potekala tudi investicijska in vzdrţevalna dela. Vsi 
prostori so bili generalno očiščeni in pripravljeni za novo šolsko leto. 
 
 

12. DELO V SPREMLJEVALNIH PROCESIH IN MATERIALNI POGOJI 
 
Glede na delovne naloge je poročilo pripravila pomočnica ravnateljice Helena Dolanc. 
 MATERIALNI POGOJI ( prostor, oprema, sredstva)  
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Pri vzdrţevanju prostora oz. zgradb in igrišč smo izhajali iz LDN Vrtca Trbovlje in nadaljevali 
z načrtovanimi aktivnostmi.  
 

 V enoti  BARBARA: 

 največja investicija je bila zamenjava radiatorjev v vseh prostorih, 

 prebelili smo garderobe in hodnik,  

 kupili in postavili smo nov kompostnik, 

 opravili smo pregled in popravili strelovode 
 

 V enoti CICIBAN: 

 beljenje treh igralnic in kuhinje, 

 menjava 8 dotrajanih pip v otroških umivalnicah, 

 zgornje igrišče smo ogradili, uredili podlago za igralo,izdelali pot in stopnice, 
poţagali drevesa in zasadili nova ter namestili še novo ograjo na dohodni poti 
do vrtca. Iz sredstev donacije smo kupili brunarico za shranjevanje rekvizitov 
za igro na prostem. Popravili smo zgornje igralo in ga opremili z novim 
toboganom. Na spodnjem igrišču smo premazali igralo »ladja« in iz sredstev 
donacij kupili novo gugalnico. 

 na poti in pred vhodom v vrtec smo namestili nove kanelete in zamenjali 
dotrajane in poškodovane pokrove odtočne jaške. 

 igralnico malčkov smo opremili s pohištvom, ki ga je izdelal hišnik, 

 klimatizirali smo dve igralnici, 

 na terasi malčkov smo namestili travnato podlogo za igro otrok, 

 večkrat je bil v okvari pomivalni stroj – zato stroški s popravilom, 

 opravili smo pregled in popravili strelovode. 
 

 V enoti PIKAPOLONICA: 
 

 Na igrišču smo pripravili podlago (večja gradbena dela) za novo igralo. V klančini 
smo namestili nov tobogan, obnovili mivko v obeh peskovnikih, odstranili moteča 
drevesa, namestili ograjo nad plezalno steno. Na spodnjem igrišču je bila večja 
investicija z ureditvijo podloge pod igralom. 

 Zbelili smo hodnike in garderobe, 

 kupili smo garderobne omare za dva oddelka, 

 zamenjali WC školjke pri najmlajših, 

 pregledali in popravili strelovode. 
 

 V enoti  MOJCA:  
 

 uspelo nam je obnoviti sanitarije za odrasle in zamenjati okna v dveh 
igralnicah, 

 prebelili smo eno igralnico in manjšo garderobo (odpadanje ometa), 

 na igrišču smo odstranili moteča drevesa, 

 pregledali in popravili smo strelovod. 
 

 V enoti DOBOVEC so po potrebi potekala redna vzdrţevalna dela. 
 
 V CENTRALNI KUHINJI  

 s pridobitvijo stroja za pranje zelenjave je bilo potrebno urediti odtočne kanale in 
varovalke, 

 kupili smo termo posode za pladnje, pokrove za termo posode, pekače.  
 

 
 PISARNE smo opremili s pohištvom, ki smo ga kupili na licitaciji SGP Zasavje. 
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 Material za delo smo naročali glede na potrebe posameznih oddelkov in 
vzgojiteljic. Za delo v oddelkih in skupnih delavnicah smo pridobili nov projektor, 
strokovne delavke pa so dobile prenosne računalnike. 

 Ţelje in potrebe otrok po igračah, ki so jih izrazile vzgojiteljice,  smo  upoštevali. 
Več smo kupili vozil za voţnjo na prostem in sredstva za igro na prostem. 

 
 Delovna obleka in obutev je bila kupljena po pravilniku in glede na delovno 

mesto. Tako so dodatna oblačila in obutev dobili kuhinjski delavci in vzdrţevalca 
sta dobila zimske bunde. Z obleko in obutvijo smo opremili pet delavcev s 
programa javnih del.  
 

 Čiščenje - v času bolniške odsotnosti posameznih delavcev smo si poleg 
nadomeščanja z redno zaposlenimi delavci pomagali tudi s čistilnim servisom, ki 
je med letom čistil v Pikapolonici, kjer je bilo v poletnem času izvedeno generalno 
čiščenje. Zaradi daljše napovedane bolniške čistilca v Barbari, pa smo le tega 
nadomestili z novo zaposlitvijo za določen čas. Generalno čiščenje v enotah 
Barbara, Ciciban in Mojca so opravile redno zaposlene delavke. 

 
 V pralnici je zaposlena šivilja in je zašila delovna oblačila za kuhinjske delavce, 

čistilce, blazine za oddelke, prte, krpe za brisanje miz, slinčke, predpasnike, 
rjuhe, vrečke za copate, skratka vse kar potrebujemo za novo šolsko leto. Izdelali 
so se tudi prevleke za leţalnike. V pomoč pri šivanju je bila med počitnicami tudi 
delavka, ki je sicer zaposlena na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice.  

 

 Vzdrţevalca sta na zunanjih površinah imela  veliko dela. S programa javnih del 
smo imeli pomoč od marca dalje, kar nam je bilo v veliko pomoč. Vsa igrišča so 
bila sicer sproti urejena in dnevno počiščena, vendar tudi s pomočjo ostalih 
zaposlenih v enotah. Za izboljšanje delovnih pogojev v delavnici smo nabavili 
klimo. 

 Nabavili smo puhalnik za listje, 

 za oba avtomobila smo kupili gume, 

 nabavili smo material za redno vzdrţevanje. 
 

 Preglede in preizkuse gasilne opreme so  opravili člani Gasilskega zavoda 
Trbovlje. Zamenjali smo nekaj gasilnih aparatov. 

 
 Potekal je letni pregled igral in igrišč s strani komisije, imenovane v vrtcu in za ta 

pregled tudi usposobljene. Dobro polovico nepravilnosti, ki so bile ugotovljene s 
strani TUV, smo odpravili. 

 
 S pogodbenim podjetjem Sint smo: 

 sprotno sodelovali po potrebi, 

 izvedli so izobraţevanje za redno zaposlene delavce, za nove sodelavce in za 
udeleţence programa usposabljanja. 

 Opravili smo vse letne preglede, ki so vezani na roke: pregled plinskih trošil po 
enotah, pregled butanske postaje, letni pregled dvigala, ventilacije v kuhinji, klime 
v vseh enotah, z ZZV naredili deratizacijo po vseh enotah in v avgustu naredili 
analizo vode v enotah Barbara in Pikapolonica. 

 Preventivne zdravstvene preglede na Medicini dela ZD Trbovlje smo opravljali 
po predvidenem načrtu, prav tako novo zaposlene in delavce na usposabljanju. 
Vsi novo sprejeti delavci so opravili pregled za sprejem na delo na Medicini dela. 

                  V letošnjem šolskem letu smo evidentirala eno poškodbo pri prihodu na delo.  

 

 Za nabavo po planu za leto 2011/12 smo  izvedli postopek zbiranja ponudb 
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Investicijsko vzdrţevanje -  zbirali smo tudi ponudbe in se odločili za najugodnejšega 
- sanacija drugega dela sanitarij v enoti MOJCA – izvajalec ANMAX 

 

Osnovna sredstva 

 Garderobna omare za dva oddelka 1. starosti – mizarstvo Antolin. 

 Računalnik - Info 

 klimatske naprave – ERTV d.o.o. 
 
Pri ponudnikih, ki so jim potekle pogodbe smo preverili ceno in z njimi podaljšali pogodbo ali 
sklenili novo: 

 za dobavo čistil in toaletnih potrebščin - Makom 

 material za tekoče vzdrţevanje objektov - SAM d.o.o. 

 strokovne naloge varstva pred poţarom – SINT 

 najem montaţne garaţe – Hosekra 

 dobava pisarniškega materiala – MK 

 vzdrţevanje spletne strani – Inframe 

 računalniški programi – SAOP 

 nadzor in pregled plinske postaje – Istrabenz 

 vzdrţevanje strojne in programske računalniške opreme – RSH Računalništvo 
Hrovatič 

 po navodilih ustanovitelja Občine Trbovlje smo z Zavarovalnico Triglav prekinili 
pogodbo s 1. 2. 2012 in jo sklenili z  Zavarovalnico Tilia. 

 
 
 
 Trbovlje, september 2012                                                          Vranešič Gordana, dipl.vzg. 
                                                                                                          ravnateljica   
                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 

SPREJEM POROČILA O REALIZACIJI DELOVNEGA NAČRTA VRTCA TRBOVLJE 

ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 

 

Poročilo za šolsko leto 2011/12 vsebuje realizacijo Letnega delovnega načrta Vrtca Trbovlje 

Svet zavoda je na svoji  redni seji dne     10. 2012  obravnaval in sprejel 

 

 

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Vrtca Trbovlje za šolsko leto 2011/2012 
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