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1. UVOD 

Z letnim delovnim načrtom vrtca je določena organizacija in  poslovni čas, 

programi, razporeditev otrok po oddelkih, delo strokovnih delavcev, 

sodelovanje s starši, sodelovanje z različnimi izobraževalnimi institucijami in 

drugimi organizacijami, s katerimi vrtec sodeluje Določeni so programi 

strokovnega izobraževanja delavcev, materialni in drugi pogoji, ki so potrebni 

za uresničevanje dela v vrtcu. 

 

2. ORGANIZIRANOST 

V letu 2021–22 smo imeli v vrtcu 4 oddelke, skupaj 73 otrok, ob koncu šolskega 

leta 71. 

SKUPINA ZVEZDIC: homogena skupina, starost otrok: 1–2 leti, število otrok: 

13/14 

S septembrom je bilo v skupino Zvezdice vpisanih 13 otrok, 5 dečkov in 8 deklic.  
Septembra je bil čas za uvajanje, spoznavanje novega okolja, vzgojiteljic in otrok. 
Pri nekaterih ni bilo nobenih težav, nekateri so potrebovali več časa.  
V skupini sva bili za polovični delovni čas zaposleni dve vzgojiteljici, in sicer Tjaša 
Čehovin, ki je poleg dela v skupini opravljala tudi delo pomočnice ravnatelja, in 
Kristina Ambrožič,  ki je poleg dela v skupini opravlja tudi delo druge strokovne 
delavke v 1.razredu. Tako je v skupino prihajala ob 10.00 vsak dan. Vzgojiteljici 
predšolskih otrok – pomočnici vzgojiteljic sta bili Nataša Lozej in Erika Božič, ki je 
opravljala sočasnost v skupini Zvezdic in Sončkov, ko se je kadrovska slika v vrtcu 
spremenila, je to sočasnost opravljala Nina Valič. 
 
Prvi mesec smo posvetili uvajanju in navajanju na novo okolje, rutino in 
vzgojiteljice, se spoznavali in veliko igrali. Počasi smo vključili krajše dejavnosti in 
čas ter vsebino le-teh prilagajali glede na tematski sklop, čas v letu in starost 
otrok. Pomembno nam je bilo, da se otroci v vrtcu počutijo dobro, varno in 
sprejeto. Otroci so bili za večino dejavnosti motivirani in so aktivno sodelovali. 
Nekatere dejavnosti so bile načrtovane tako, da smo jih izvajali s celotno skupino, 
nekatere pa so bile usmerjene bolj individualno. Posluževali smo se tudi dejavnosti 
v manjših skupinah.  
V skupini smo imeli čez leto nove vpise, izpise in prehode v skupino Sončki, da  

so mesto pri Zvezdicah dobili  novo vpisani otroci. 

Januarja se nam je prva pridružila deklica, izpisal deček, februarja in marca pa 

smo imeli še dva nova vpisa, izvršil se je tudi prehod ene deklice k Sončkom, 

tako da je bilo število do konca šolskega leto nespremenjeno, 14, 8 deklic in 6 

dečkov. 

 

Strokovni delavci: Tjaša Čehovin in Kristina Ambrožič,  Nataša Lozej, Erika Božič, 
kasneje Nina Valič. 

SKUPINA SONČKI: homogena skupina, starost otrok: 2-3 leta, št. otrok: 14 
 



S septembrom je bilo v skupino Sončki vpisanih 14 otrok, od tega 11 dečkov in 3 
deklice. Od tega je bilo v skupini 5 otrok, ki so že lani obiskovali skupino Sončki, in 
9 otrok iz skupine Zvezdice. Novo vpisanih otrok v septembru ni bilo. Pozitivno se mi 
je zdelo, da sem z otroki šla naprej, saj sem jih poznala, poleg tega so otroci poznali 
tudi Eriko, ki je bila z njimi že lani v popoldanskem času. Otroci so se hitro navadili 
tudi na Roka in ga sprejeli. Med seboj smo se razumeli in imeli lepo. V decembru so 
otroci spoznali še Ester in jo prav tako takoj sprejeli.  
Potrebovali so nekaj časa, da so se navadili na novo sobo, lanski Sončki pa nekaj 
časa, da so se navadili na nove vzgojitelje. Na začetku smo dali poudarek rutini, 
vpeljali smo jutranji krog, kmalu pa smo začeli tudi z izvajanjem dejavnosti in sledili 
uresničevanju zastavljenih ciljev.  
 
Ob koncu šolskega leta je bilo v skupini prav tako 14 otrok, le da so tekom leta otroci 
spremenili skupino zaradi vpisa novih otrok v najmlajši skupini. Dva otroka iz naše 
skupine sta odšla v Lunice, pri Sončkih pa smo dobili dve novi Zvezdici. 
 

Strokovni delavci: Nina Valič, Estera Vodopivec, Roka Kobal, Erika Božič. 

 
SKUPINA LUNIC:  heterogena skupina: 21 otrok, starost otrok: 4- 5 let. 
 

Skupina Lunic je bila heterogena. V skupini je bilo 21 otrok.  
Za prvo polovico leta je bila značilna zelo umirjena klima. Že v jutranjih urah so se 
otroci umirjeno in tiho zaigrali. Zelo so bili dovzetni za spodbude vzgojitelja.  
Vodene dejavnosti so potekale brez težav, otroci so radi sodelovali. V drugi polovici 
leta se je dinamika nekoliko spremenila. V številčno večji skupini otrok so 
posamezni otroci postali aktivnejši, glasnejši. Opaziti je bilo več gibalne aktivnosti 
in manj interesa za ustvarjanje, omejeno na določen prostor. Posamezne skupine 
otrok so postajale pri igri zelo glasne in potrebno je bilo kar nekaj napora, da so 
otroci upoštevali dogovorjena pravila. 
Skupina Lunic je bila med seboj povezana, čeprav je bilo zaznati posamezne 
skupine otrok, ki so bili med seboj bolj povezani in so bolj sodelovali. Otroci so tudi 
razvili potrebno toleranco do izstopajočih otrok, tako da ni bilo opaziti, da bi 
zaradi manj primernega vedenja koga izločali ali bi se do njega manj primerno 
obnašali. 
 

Strokovni delavci: Simona Zupančič, Rok Kobal. 

 

SKUPINA OBLAČKI: heterogena skupina: 24 otrok, starost otrok: 5-6 let 

 
S septembrom je bilo v skupino Oblačkov vpisanih 24 otrok, starih 5-6 let. Deklic je 
bilo 10, dečkov pa 14. V skupini so bili trije novinci oz. en deček, ki se je v vrtec 
vključil povsem na novo, in dva otroka povratnika.  
Skupina je bila že od samega začetka zelo dinamična in glasna, otroci pa prijetni, 
razigrani in radovedni. Tekom šolskega leta se je oblikovala pozitivna skupinska klima 
in spodbudno okolje, v katerem so se otroci počutili varne in sprejete.   
Dejavnosti so bile ciljno naravnane in načrtovane po sklopih. Večkrat smo se 
posluževali skupnih dejavnosti, pogosto pa tudi dejavnostim v manjših skupinicah ali 



tandemih. Nekatere aktivnosti smo izvajali v individualni obliki, predvsem naloge v 
zvezkih.   
Med šolskim letom sta bila izpisana dva dečka. 
V mesecu februarju (15. 2. 2022) je prišlo do kadrovske spremembe. Teo Vidmar, ki 
je podala odpoved iz delovnega razmerja, je zamenjala Erika Božič.   
 

Strokovni delavci: Kris Frančeškin, Tea Vidmar, Erika Božič. 

 

KADROVSKA ZASEDBA: 

V vrtcu je bilo zaposlenih 10 delavcev: 

• SKUPINA ZVEZDICE: 

➢ vzgojiteljici: Kristina Ambrožič - polovična obveza v 1. r., 

polovična v oddelku; Tjaša Čehovin - polovična zaposlitev v 

oddelku, polovična obveza kot pomočnica ravnatelja. 

➢ pomočnici vzgojiteljice: Nataša Lozej, Erika Božič - 

sočasnost do 15. 2. 2022, Nina Valič - sočasnost od 15. 2. 

2022. 

• SKUPINA SONČKI: 

➢ vzgojiteljica: Nina Valič (do 31. 11. 2021 polna zaposlitev), 

Estera Vodopivec polovična obveza v oddelku od 1.12. 2021. 

➢ pomočniki vzgojiteljic: Rok Kobal, Erika Božič - sočasnost do 

15. 2. 2022, Nina Valič - sočasnost od 15. 2. 2022. 

• SKUPINA LUNICE: 

➢ vzgojiteljica: Simona Zupančič 

➢ pomočnica vzgojiteljice: Teodora Piščanec 

• SKUPINA OBLAČKI: 

➢ vzgojiteljica: Kris Frančeškin 

➢ pomočnici vzgojiteljice: Tea Vidmar: do 14. 2. 2022 

(odpoved delovnega razmerja na željo delavke), Erika Božič: 

od 15.2.2022. 

Ravnatelj: Davorin Majhenič  

Pomočnica ravnatelja: Tjaša Čehovin 

Svetovalna služba: Maja Pahor 

Tajništvo:  Asta Rojc 

Organizatorka prehrane: Mateja Pegan Žvokelj 

Računovodstvo: Iris Bizjak 

Kuhinja: Klavdija Colja, Marko Martelanc in Katarina Lokar 

Čiščenje: Petra Bratina (do 28. 6. 2022), Nerminka Delić (od 29. 6. 2022). 

Vzdrževanje: Franci Bizjak 



POSLOVNI ČAS VRTCA: 

Vrtec je celo šolsko leto posloval od 6.15 do 16.15. 

 

Kolektivni dopust je bil od 1. 8. do 5. 8. 2022. Vrtec je ostal zaprt. Noben od 

otrok ni potreboval varstva v Dornberku. 

 

 

3. VPIS OTROK 

V letu 2021-22 smo imeli v vrtcu 4 oddelke. V začetku šolskega leta je bilo 

vpisanih 73 otrok, zaključili smo s številom 71, ker sta se pri Oblačkih 2 otroka 

izpisala. Med letom sta bila še dve izpisa (pri Lunicah), vendar smo otroke 

prerazporejali iz ostalih skupin, tako da smo dobili prostor še za novo vpisane 

otroke pri Zvezdicah. 

Starši so svoje otroke lahko vpisali v enega izmed treh ponujenih programov: 

• dnevni program: (6-9 ur) 70 otrok, 

• poldnevni program: (4–6 ur)  2 otroka, 

• poldnevni brez kosila: (4 ure) 1 otrok. 

 

4. VZGOJNO DELO V ODDELKIH PREDŠOLSKEGA VARSTVA 

Vzgojno delo v vrtcu temelji na ciljih, nalogah in načelih, ki so opredeljeni v 

Zakonu o vrtcu ter Kurikulumu za vrtce. Vzgojno delo v oddelku načrtujejo in 

izvajajo strokovni delavci vrtca, v našem vrtcu vzgojiteljice in pomočnice. Dnevno 

vzgojno delo v oddelku se izvaja glede na tematski sklop, ki ga načrtujeta 

vzgojiteljica in pomočnica in ga ob realizaciji tudi evalvirata. Sklopi so del letnega 

delovnega načrta oddelka. Povezujejo se z letnim delovnim načrtom vrtca. O 

realizaciji dela v oddelku poroča vzgojiteljica v pisni obliki ravnatelju, tako da 

odda poročilo letnega delovnega načrta. 

 

Interesne dejavnosti: 

Dnevne programe smo v letošnjem letu obogatili z interesnimi dejavnostmi.  

Pevski zbor 

V šolskem letu 2021/2022 je otroški pevski zbor obiskovalo 22 otrok, od tega 14 iz 

vrtca in 8 iz  prvega razreda OŠ. Vaje smo imeli ob ponedeljkih med 12.15 in 12. 45 

uro. Zaradi Covid razmer na začetku šolskega leta so vaje potekale ločeno za vsak 

oddelek posebej. Ob koncu šolskega leta pa smo glede na priporočila, vaje izvajali 

z vsemi oddelki skupaj. Na vajah pevskega zbora so otroci prepevali enoglasne 

otroške pesmi, se igrali glasbeno didaktične igre in izvajali vaje za artikulacijo in 

krepitev glasbenega spomina. Ob zaključku šolskega leta so se pevci zbora 

predstavili z naborom pesmic, ostalim otrokom iz vrtca in prvega razreda OŠ. 

Namen oz. cilj interesne dejavnosti je bil v tem, da se otroci srečajo z glasbo, v 



petju uživajo in razvijajo individualne interese na glasbenem področju. Z izvedbo 

dejavnosti v okviru otroškega pevskega zbora je bil cilj realiziran.  

 

Vrtnarski krožek 

Ker se nam v vrtcu zdi pomembno, da otroci vedo, kako pride hrana na mizo, že kar 

nekaj let poteka vrtnarski krožek. Letos sta ga vodila Simona in Rok, izvajala sta ga 

pogosto v dveh skupinah, Simona z Lunicami, Rok z Oblački. Tako je bila izvedba 

veliko lažja. Pogovarjali so se o pripravi zemlje na sajenje in sejanje, obdelavi, 

obrezovanju in negovanju rastlin ter pobiranju plodov. Vse to so tudi poskusili, 

pridelali so čebulo, česen, fižol, solato, krompir, paradižnik in še nekaj drugih 

rastlin. Skrbeli so za drevesa na igrišču, jih obrezovali, zalivali in opazovali, kako se 

spreminjajo v različnih mesecih.  

Otroci so z veseljem sodelovali pri interesni dejavnosti. 

 

Ustvarjalne delavnice 

V preteklem vrtčevskem letu so potekale ustvarjalne delavnice, ki so se jih 

udeležili  otroci iz skupin Lunice in Oblački. Delavnice so potekale 2x mesečno in 

otroci so se jih z veseljem udeleževali. Ustvarjali so različne izdelke, ki so jih 

odnesli domov. Vseh otrok skupaj je bilo 17, delali so v dveh skupinah, delavnice 

sta vodili Erika In Tea. 

 

Obogatitvene dejavnosti v vrtcu: 

Mali sonček : sodelovale so vse skupine, razen Zvezdic. Program je prilagojen 

starosti otrok, temu primerne so težavnostne naloge in število le-teh. Program Mali 

sonček so vodile vzgojiteljice posameznih skupin: Sončki – Nina Valič, Estera 

Vodopivec; Lunice –  Simona Zupančič; Oblački – Kris Frančeškin. 

Sodelovanje s knjižnico: bibliobus Goriške knjižnice Franceta Bevka nas je obiskoval 

enkrat mesečno in nam ponujal veliko in pestro izbiro otroških knjig. Knjižničarka 

Urška in voznik bibliobusa Marko, sta nam večkrat pričarala pravljično vzdušje z 

branjem knjig in igranjem na kitaro. 

 

Praznovanje letnih časov, prireditve in drugi dogodki v vrtcu: 

Kot popestritev vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu izvajamo tudi dejavnosti, vezane 

na pomembne dogodke in dneve v letu (npr. praznovanje prvega dneva jeseni, prvi 

dan pomladi, pustovanje). Še več pozornosti pa namenimo organizaciji in 

dejavnostim ob tedna otroka, veselemu decembru in drugim oblikam sodelovanja s 

starši: pohod s starši, srečanje s starimi starši, dan odprtih vrat; prireditvi V vrtcih 

so pesmice doma, bivanju v naravi – letovanju, zaključku šolskega leta, plavalnemu 

tečaju, spanju v vrtcu. Nekaj jih je bilo tudi v preteklem šolskem letu okrnjenih 

zaradi ukrepov po epidemiji. 

 Nosilke  posameznih navedenih dogodkov so bile strokovne delavke vrtca. 

• Praznovanje letnih časov 



23. septembra nas je obiskala teta Jesen, ki je s seboj prinesla polno košaro plodov 

iz gozda, vrta in sadovnjaka. Obiskala je ločeno vse skupine. Skupaj smo 

prepoznavali plodove in aktivno sodelovali v pogovoru. V zahvalo za obisk so otroci 

teti Jeseni zapeli jesenske pesmi. Od tete Jeseni smo se lepo poslovili in se 

dogovorili, da se drugo leto ob istem času zopet srečamo. 

• Teden otroka 

Naslov letošnjega tedna otroka je bil »Razigran uživaj dan«. Potekal je od 4. do 10. 

oktobra 2021. Otrokom smo ponudili pestre dejavnosti z različnih področji, ki smo 

jih izvedli znotraj vsake skupine. Spoznavali smo nove in zanimive inštrumente. 

Poskusili smo igrati klavir, brenkati na kitaro, tolči po različnih bobnih, preizkusili 

smo se na različnih poligonih v igralnicah in na igrišču, gledali risanke in jedli 

kokice, v sobi smo imeli poligon, kjer smo uspešno premagovali gibalne izzive. 

Otroci so si ogledali predstavo Lešnik je moj, ki sta jo ustvarila Nina in Rok po 

literarnem delu z istim naslovom, avtorice Mojiceje Podgoršek.  

Vse skupine so v lepem vremenu izvajale tudi sprehode po Braniku, najmlajši samo 

v okolici vrtca. Otroci so se v tednu otroka imeli lepo. Skušali smo jim pričarati 

pestre in razigrane aktivnosti. 

 

• Plavalni tečaj za Oblačke (15. 11.–19. 11. 2021) 

V tednu od 15. do 19. novembra 2021 so bili Oblački na plavalnem tečaju. Vsak dan 
so se z avtobusom odpeljali v Novo Gorico v notranji bazen. Tam so se igrali 
različne igre, se privajali na vodo, čofotali in plavali. Ob koncu plavalnega tečaja 
so otroci glede na prikazan napredek prejeli tudi priznanja in diplome. 
 

• Tradicionalni slovenski zajtrk 

Obeležili smo ga 19. 11. 2021. V vrtcu smo za zajtrk dobili mleko, črn kruh, 

maslo, med in jabolko. Veliko smo se pogovarjali o tradicionalnem zajtrku, 

spoznavali, kaj bomo jedli in kje to hrano dobimo. Po skupinah so potekale 

različne dejavnosti, izdelovanje pogrinjka, petje in učenje novih pesmic o 

čebelah, izdelovanje čebelnjaka … 

 

• Veseli december 

V mesecu decembru smo si kljub vsem ukrepom uspeli pričarati praznično 

vzdušje. Veliko smo ustvarjali, okrasili igralnico, smrečico in prepevali pesmi. 

Pod smrečico nas je 6. 12. 2021 pričakalo Miklavževo presenečenje. V zadnjem 

prazničnem tednu nam je Miškino gledališče omogočilo ogled posnetka 

gledališke predstave z naslovom Praznični ulaluuu. Predstavo smo si ogledali s 

projektorjem na steni v igralnicah. Zvezdice pa so si ogledale risanko Piki -

Čarobni božič. Največje presenečenje je bil obisk Dedka Mraza 23. 12. 2021, ki 

nas je obiskal skupaj z dvema palčkoma in nam prinesel darila. 

• Pustovanje (1. 3. 2022) 
 Na pustni torek so v vrtec prišle najrazličnejše maškare, od pikapolonic, 

čebelic, gasilcev, policistov, princes, vil pa vse do čarovnic in strašnih tigrov. Že 



navsezgodaj zjutraj je bilo po vseh igralnicah veselo in razigrano. Maškare so 

celo dopoldne rajale, plesale, se veselile in šemile. Ostale niso lačnih ust, saj so 

se za malico posladkale s slastnimi in mastnimi krofi. Nekatere maškare so odšle 

na sprehod po Braniku. Tu in tam so postale in veselo zapele. 

 

• Dan odprtih vrat 

Pred vpisom v vrtec, v mesecu aprilu, smo marca organizirali dogodek Dan 

odprtih vrat. To vsako leto pripravimo z namenom, da otroci in starši, ki jih 

zanima vpis v vrtec, pridejo na obisk in spoznajo utrip v vrtcu. Letos se je 

zbralo lepo število otrok s starši, skupaj smo se poigrali in preživeli lepo 

dopoldne. 

• V vrtcih so pesmice doma 

Zaradi ukrepov po epidemiji covid-19 se prireditev ni izvedla.  

• Letovanje otrok na Debelem rtiču 

Tri dni v aprilu so s pestrimi dejavnostmi prežete dneve Oblački preživeli 
na Debelem rtiču. Takoj po prihodu na Debeli rtič so se nastanili v sobah 
in se po kosilu kot pravi pomorščaki z ladjico odpravili na izlet do Kopra, 
kjer so se posladkali s težko pričakovanim sladoledom. Drugi dan 
letovanja so se preizkusili v izzivih lova na morski zaklad, ki so ga na 
Debelem rtiču pustili pravi gusarji. Popoldan so na plaži raziskovali morje 
in morske prebivalce, dan pa zaključili ob plesu, kokicah in v družbi 
prijateljev na »pižama žuru«. Zadnji dan letovanja so se v spremstvu 
animatorke odpravili v Čarobni gozdiček, kjer so iskali škratke in se naučili 
poseben medvedji ples. Seveda se od Debelega rtiča niso mogli posloviti 
praznih želodčkov, zato so pred odhodom odšli še na kosilo, zatem pa se 
polni lepih spominov odpravili proti domu. 

• Prespimo v vrtcu v skupini Lunice 

9. junija je skupina Lunic prespala v vrtcu z vzgojiteljicama Simono in 
Nino. Dogodka se je udeležila polovica otrok. Otroci so bili v vrtcu dobro 
razpoloženi, polni adrenalina in pozitivnih čustev. Ob 18.uri so se zbrali 
v prostorih vrtca, kjer so rajali, plesali, se igrali z baloni, z ruticami, se 
igrali masažne igrice in drugo.  K njim se je prikradel tudi škratek, ki 
jim je pošiljal pisma. Spoznavali so škratovo življenje in čarobne kamne. 
Po večerji so si najprej umili zobe in se nato odpravili iskat kamne, ki 
jih je za otroke skril škratek. Vse kotičke po šoli so pregledali in uspelo 
jim je najti vse kamne. Zgodba o kamnih je nagovorila tudi otroke, ki so 
odšli naslednji dan z njimi domov. Otroci so odšli spat brez težav. Bili so 
utrujeni, polni vtisov in ni bilo opaziti, da bi bil kateri žalosten.  

• Mini olimpijada:  



V petek, 6.maja 2022, so se naši Oblački z avtobusom odpeljali v 
Dornberk na Mini olimpijado. Najprej so se ogreli in nato začeli z 
gibalnim aktivnostmi. Preizkusili so se v najrazličnejših športnih 
panogah, poleg tega pa so spoznali olimpijske simbole (zastavo, baklo) 
in z velikim zanimanjem opazovali olimpijski protokol. Pozdravila jih je 
tudi maskota Olimpijskega komiteja Slovenije, lisjak Foksi. Na 
olimpijadi so se imeli zelo lepo. 

• Pastirski dan: 

V soboto, 18. 6. 2022, smo ob zaključku vrtčevskega leta vse skupine 
pripravile skupno srečanje s starši. V goste smo povabili družinsko 
gledališče Kolenc. Na spodnjem igrišču smo imeli priložnost spoznati 
ježka, krastačo, poljsko miš in kačo. Najbolj pogumni so se kače 
dotaknili in si jo nadeli okrog vratu. Na zgornjem igrišču nas je pastir 
Lovro naučil nekaj pastirskih iger. Metali smo storže, hodili s hoduljami, 
skakali v vrečah in vlekli vrv. V tej igri so svoje moči pomerili tudi starši 
otrok. Srečanje smo zaključili s sladkanjem in sadnim prigrizkom. 
Preživeli smo prijetno sobotno dopoldne. 

• V popoldanskem času smo sodelovali tudi z zunanjimi sodelavci:  

➢ Mali akrobat – gimnastično društvo 

➢ NK Komen 

➢ Plesno društvo Be funky, Mateja Terčon s.p. 

 

5. PREDNOSTNE NALOGA VRTCA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

• RAZVIJANJE MOTORIKE PRI OTROCIH 

Pri uresničevanju ciljev s področja motorike so bili po skupinah uspešni, saj so se 

vzgojitelji skozi šolsko leto načrtno posvečali razvoju obeh vrst motorike (grobe in 

fine). Posebno pozornost so namenili grafomotoričnim spretnostim, ki jih bodo 

otroci potrebovali v šoli.  V ta namen so imeli otroci v starejši skupini pri Oblačkih 

brezčrtne zvezke, v katerih so reševali različne, starosti in razvoju, primerne 

delovne liste oz. naloge. Grofomotorične spretnosti so razvijali pri usmerjenih in 

dobro načrtovanih gibalnih dejavnosti v telovadnici in na igrišču ter pri vsakdanjih 

rutinskih dejavnostih. Vsakodnevno so namenili nekaj minut za gibanje, bodisi v 

jutranjem krogu bodisi pred kosilom ali med različnimi dejavnostmi. Fino motoriko 

so urili z igrami, didaktičnimi pripomočki in vajami. Z namenom urjenja prstne 

spretnosti so glede na vsebinski oz. tematski sklop v dejavnosti vključevali: 

rezanje, lepljenje, gnetenje in oblikovanje različnih materialov, risanje, slikanje, 

obrisovanje, zlaganje in sestavljanje kock, vstavljanje žebljičkov v podlago, 

zavezovanje čevljev, zapenjanje zadrg in gumbov, posnemanje šivanja in nizanje 

predmetov na nit ... 

V mlajših skupinah so poskušali cilje čim bolj realizirati, in sicer z večkratnim 

ponavljanjem različnih dejavnosti. Gibali so se vsakodnevno, nekaj je bilo 



smerjenega gibanja – posnemanje enostavnih gibov za vzgojiteljico, velikokrat so se 

posluževali blazin, po katerih so razvijali moč, ravnotežje in koordinacijo, veliko pa 

so se gibali spontano in preko elementarnih iger: lovljenje, tekanje … Otrokom so 

za razvijanje fine motorike ponudili tudi večje žebljičke, ki so jih zelo radi 

vstavljali v mreže.  

 

• RAZVIJANJE IN SPODBUJANJE SAMOSTOJNOSTI OTROKA NA VSEH PODROČJIH 

RAZVOJA 

Pri realizaciji tega cilja so bili v vseh skupinah zelo dosledni. Enako mero 

pozornosti so dajali obema vidikoma samostojnosti, in sicer samostojnosti pri skrbi 

za samega sebe (hranjenje, oblačenje/slačenje, obuvanje, opravljanje potrebe, 

pospravljanje igrač ipd.) in samostojnosti pri odločanju (samoiniciativnost, 

odgovornost za dejanja, skrb za lastnino). 

Samostojnost so razvijali v času prekritega kurikuluma, pri rutinskih dejavnostih. 

Veliko pozornosti in časa so posvetili  naslednjim dejavnostim: obuvanje in 

oblačenje pred odhodom na igrišče/sprehod (zapenjanje zadrg, zavezovanje 

čevljev); urejanje garderobe (pospravljanje čevljev in copat v garderobi, obešanje 

bund, pospravljanje rezervnih oblačil v nahrbtnik); pospravljanje krožnika in 

pribora na voziček pri malici in kosilu ter ustrezna uporaba jedilnega pribora; 

samostojnost pri higieni (umivanje rok pred jedjo in po potrebi); skrb za lastnino 

(igrače od doma za počitek). 

 

V mlajših skupinah so cilje poskušali čim bolj uspešno realizirati. Vsi otroci, razen 

najmlajši, ki so v vrtec vstopili v drugi polovici vrtčevskega leta, so osvojili večino 

zastavljenih ciljev. Največji izziv za otroke je bil odvajanje od pleničk in navajanje 

na kahlico. Pravi interes in željo so otroci pokazali šele proti koncu vrtčevskega 

leta. 

Materialne prednostne naloge:  

V šolskem letu 2021/22 smo v dogovoru z MONG s svojim deležem pripomogli k 

nabavi strežnika za evidentiranje delovnega časa in novega pomivalnega stroja v 

kuhinji. 

6. SODELOVANJE S STARŠI   

  

➢ Roditeljski sestanki: 1. informativni je bil izveden 23. 9. 2021, 2. roditeljski 
sestanek je bilo strokovno predavanje - spletna izvedba Bralni začetki za 
otroke in starše, Kristina Zupančič, 7.10. 2021. 
Na predavanju za starše novincev Vstop v vrtec smo jim predstavili obdobje 
uvajanja v vrtec, posredovali pa tudi osnovne informacije o organizaciji 
dela. Izvedli sva ga pomočnica ravnatelja Tjaša Čehovin in svetovalna 
delavka Maja Pahor. 

➢ Pogovorne ure (drugi četrtek v mesecu med 16. in 17. uro ali po predhodnem 
dogovoru z vzgojiteljico). 



➢ Svet staršev - vsaka skupina je izvolila predstavnika in namestnika v svet 
staršev, tako da so imeli starši možnost vključiti se v delo celotnega vrtca in 
zavoda. 

 

  Predstavniki v svetu staršev so bili: 

        

       Zvezdice: Kristina Pavlica, Tamara Fakin. 

       Sončki: Maja Marc, Kaja Makovec. 

       Lunice: Nina Birsa, Anita Lisjak. 

       Oblački: Kaja Makovec, Tina Milanič. 

 

Urejanje in vsebina oglasnih desk je bila domena tandema skupine. Menjali smo          

jih različno: po končanem sklopu, glede na poseben dogodek v skupini, vezane na 

letni čas ... 

 

7. SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 

• Vrtec je sodeloval z osnovno šolo, predvsem z vodstvom šole, na vseh 

nivojih in glede na vse potrebe. Imel je svojo pomočnico ravnatelja, 

Tjašo  Čehovin in vodjo strokovnega aktiva Nino Valič. 

• Po potrebi smo sodelovali s svetovalno službo, psihologinjo  Majo Pahor. 

• Prehrano za vrtec in jedilnike je sestavljala organizatorka prehrane, 

učiteljica Mateja Pegan Žvokelj. 

• Šolska knjižnica – otroci so v spremstvu vzgojiteljic in pomočnic občasno 

obiskovali šolsko knjižnico. 

• Po potrebi smo sodelovali s tajništvom in računovodstvom. 

• Šola, predvsem prvo triletje in vrtec občasno sodelujeta na posameznih 

prireditvah. 

• Vrtec je imel 2 krat tedensko na voljo šolsko telovadnico. 

• Za potrebe računalniških storitev nam je pomagala računalničarka Anja 

Koron. 

• Zobna preventiva Nova Gorica je samo nekajkrat obiskala starejšo 

skupino Oblački, izvajali so samo izobraževanje otrok o skrbi za zdrave 

zobe. Kontrol in premazov niso izvajali zaradi ukrepov med epidemijo in 

po njej. 

 

 

 

 

 

 



 

8. STROKOVNI ORGANI VRTCA 

• Vzgojiteljski zbor  

 
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca. Skliceval in vodil ga je 

ravnatelj. Imeli smo 3 srečanja.  

• Strokovni aktiv vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

 
Strokovni aktiv je namenjen vprašanjem, ki so povezana z vzgojno-izobraževalnim 
delom, izmenjavi izkušenj, razvijanju novih idej, timskemu delu in evalvaciji 
skupno zastavljenih ciljev.  
Strokovni aktiv sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. V šolskem letu 

2021-22 smo imeli 3 srečanja. Sklicevala jih je vodja strokovnega aktiva Nina Valič. 

 

9. SPREMLJANJE STROKOVNEGA DELA 

• Individualni razgovori 

S strokovni delavkami je ravnatelj opravil letni razgovor, za katerega so strokovne 
delavke vnaprej dobile vprašalnik in ga izpolnile.  
 

10.  STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

Bralni začetki za otroke in starše Kristina Zupančič 

Varna raba interneta v vrtcu Dr. Benjamin Lesjak in Marko Puschner 

Strokovno izpopolnjevanje 
Varstvo pri delu in varstvo pred 
požari 

Borštnar & co. 
Goran Vukosavljevič 

Neodvisen.si Bojan Kodelja in Aleksander Zadel 

Žalovanje otrok-Društvo Solzice  
(potekalo je online v živo) 

Petra Paver 

Bralni začetki za otroke in starše 
2. roditeljski sestanek za starše 

Kristina Zupančič 

Raziskava o VIZ - procesu v 
predšolski vzgoji in njegovih 
učinkih v času epidemije bolezni 
covid-19 

Novinarska konferenca 

Vzgoja za smisel Jasna Colnerič, Realka 

Jezikovno-socialna integracija 
otrok priseljencev v vrtec 

Jasna Colnerič, Realka 

Kako postati dober vzgojitelj Jasna Colnerič, Realka 

Oddaja v živo na spletni strani 
Neodvisen.si. Aleksander Zadel 
odgovarjal na vprašanja staršev o 
vzgoji 

Neodvisen.si, Bojan Kodelja in Aleksander Zadel 

http://www.korakzakorakom.si/storage/app/files/projekti/Raziskava%20covid/Kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%20o%20rezultatih%20raziskave_Covid19.pdf
http://www.korakzakorakom.si/storage/app/files/projekti/Raziskava%20covid/Kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%20o%20rezultatih%20raziskave_Covid19.pdf
http://www.korakzakorakom.si/storage/app/files/projekti/Raziskava%20covid/Kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%20o%20rezultatih%20raziskave_Covid19.pdf
http://www.korakzakorakom.si/storage/app/files/projekti/Raziskava%20covid/Kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%20o%20rezultatih%20raziskave_Covid19.pdf


Študijska srečanja ZZZS 

Jezikovno-socialna integracija 
otrok priseljencev v vrtcu/šoli  

 

Če učitelj posluša učence, tudi 
učenci poslušajo učitelja 

 

Čustva in razvojne potrebe otrok 
v vrtcih 

 

ciciAkademija: Glasbena vzgoja v 
vrtcu 

 

ciciAkademija: Gibanje in 
predšolski otroci 

 

 

 

11.  SODELOVANJE Z OSTALIMI INSTITUCIJAMI 

 

• SVŠ Ajdovščina (praksa dijakov 2., 3. in 4. letnika). 

• Izobraževalne ustanove: predavanja, izobraževanja za delavce in starše. 

• Goriška knjižnica z mesečnimi obiski bibliobusa. 

• Zobna preventiva Nova Gorica. 

• Zdravstvene delavnice za predšolske otroke. 
 

 

 

Poročilo sestavila: Tjaša Čehovin 

 


