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1 UVOD 

 

Letni delovni načrt Enote vrtca Žabica temelji na:   

 – Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/1996 in  

dopolnitvah), 

– Zakonu o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12, 29. 2. 1996, 100/5), 

– Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2000 in dopolnitvah), 

– Kurikulumu za vrtce (Ur. l. RS, št. 33/1999), 

– Kodeksu etičnega ravnanja v vrtcu, 

– letnih delovnih načrtih oddelkov za šolsko leto 2019/2020 

in na programskih usmeritvah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda RS za 

šolstvo ter drugih izvršilnih predpisih. 

 

Z Letnim delovnim načrtom se določijo: organizacija in obratovalni čas vrtca, programi vrtca, 

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

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

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

delavce za potrebe vzgoje predšolskih otrok, program strokovnega izpopolnjevanja delavcev 

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

potrebne za uresničitev vzgojnega procesa. Pri nastajanju, izvajanju in spremljanju sodelujejo 

poleg zaposlenih tudi starši in vsi, ki se zavzemajo za kvaliteten razvoj vrtca v Občini Trzin. 

Na podlagi 21. člena Zakona o vrtcih in po predhodni uskladitvi z ustanoviteljico, Občino Trzin, 

ga sprejme Svet zavoda. 

 

2 TEMELJNE NALOGE IN NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE 

Temeljno izhodišče predšolske vzgoje v vrtcih je spoštovanje otrokovih pravic in pravic staršev, 

opredeljenih v mednarodnih konvencijah. 

Pomembna naloga vrtca je tudi ustvarjanje pogojev za zdravo in kvalitetno življenje otrok ter 

zmanjšanje negativnih vplivov socialno-ekonomskih, kulturnih, zdravstvenih in drugih 

okoliščin. 

http://www.vrtec-trzin.si/
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Temeljne naloge vrtca so: 

– pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, 

– izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok,  

– ustvarjanje možnosti za otrokov celostni razvoj.  

 

Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po 

načelih: 

– demokratičnosti in pluralizma, 

– odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih               

delavcev v vrtcu, 

– enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma, 

– omogočanja izbire in drugačnosti, 

– spoštovanja zasebnosti in intimnosti, 

– uravnoteženosti, 

– strokovne utemeljenosti kurikula, 

– horizontalne in vertikalne povezanosti oz. kontinuitete, 

– sodelovanja s starši, 

– sodelovanja z okoljem, 

– timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja, 

– kritičnega vrednotenja (evalvacije), 

– razvojno procesnega pristopa, 

– aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja. 

 

 

3 CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE PO KURIKULUMU ZA VRTCE 

Upoštevamo jih pri organizaciji časa in prostora, pri izbiri dejavnosti, oblik, metod in sredstev 

vzgojno-izobraževalnega dela, pri komunikaciji z otroki in odraslimi, pri načrtovanju in 

evalviranju dela in so vključeni v vse elemente Kurikuluma.  

Cilji nas obvezujejo, da organiziramo takšno okolje, ki bo otroka spodbujalo in podpiralo pri 

razvoju in učenju. 

 

http://www.vrtec-trzin.si/
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Cilji: 

– razvijati sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,  

– razvijati sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,  

– razvijati sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in  

izražanja,  

– spodbujati radovednost, raziskovalni duh, domišljijo in intuicijo ter razvijati neodvisno 

mišljenje,  

– spodbujati jezikovni razvoj za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa  

tudi branja in pisanja,  

– spodbujati doživljanje umetniških del in umetniškega izražanja,  

– posredovati znanja z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,  

– spodbujati telesni in gibalni razvoj,   

– razvijati samostojnost pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

 

4 KURIKULUM ZA VRTCE  

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo tako v analizah, predlogih in 

rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih, kot tudi v sprejetih načelih 

in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. Je dokument, ki na eni 

strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi na 

zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja 

in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. 

 

Cilji: 

– razvijanje in učenje socialnih zmožnosti in spretnosti, 

– razvijati veščine sporazumevanja in reševanja konfliktov, 

– spodbujati čustveni in moralni razvoj, 

– krepiti otrokovo integriteto (osebne meje) in identiteto (samozavedanje),  

– razvijanje govorne zmožnosti, mišljenje in porajajočo se pismenost, 

– z jezikovnimi igricami spodbujati razvoj govora in izreke, 

– vsakodnevno vnašanje elementov, ki omogočajo raziskovanje, budijo domišljijo in 

spodbujajo razvoj ustvarjalnosti, 

http://www.vrtec-trzin.si/
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– omogočati, da je otrok soustvarjalec in akter dogajanja v oddelku (vsebine, ki jih predlagajo 

otroci, aktualne teme ...). 

 

Razvojni cilji od leta 2016 do 2021: 

– spremljati otrokov gibalni napredek in razvoj, 

– aktivno učenje otrok in spodbujanje izražanja z vsemi čuti, 

– vnašanje aktualnih tem iz življenja, 

– spodbujanje dejavnosti porajajoče se pismenosti, 

– medsebojne kolegialne hospitacije, 

– pestrejša ponudba aktivnosti v poletnem času, 

– ozavestiti moč pohvale. 

 

Naloge odraslih: 

– otroke vključiti v odnose z drugimi (opazovanje otrok v skupini in kaj lahko sklepamo o 

razvoju njihovih socialnih spretnosti), 

– izkazujejo empatijo, razvijajo teorijo uma (kako je vzgojitelj za vzgled za prijazno in 

spoštljivo sporazumevanje),  

– omogočiti čustveno in moralno razvijanje v skupini ter razvijati veščine  sporazumevanja 

(kako vzgojitelj spodbuja iniciativnost, avtonomnost in samozaupanje otrok v interakciji z 

drugimi), 

– dvigniti kakovost medosebnih interakcij med otroki (kako vzgojitelj spodbuja sodelovanje 

med otroki in učenje otrok od otroka) ter med otroki in odraslimi v vrtcu (kakšne interakcije so 

prisotne med odraslimi in otroki v oddelku), 

– vsak vzgojitelj pripravi tri predloge socialnih iger, ki jih predstavi kot dobro prakso, 

– zagotoviti spodbudno jezikovno okolje, 

– vzgojiteljeva izreka in jezik kot pozitiven zgled otroku, 

– odrasli otrokom berejo pravljice (Nacionalni mesec branja od 9.  9. do 13. 10. 2019), 

– upoštevati otroka in njegove ideje. 

 

 

 

 

http://www.vrtec-trzin.si/
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VREDNOTE : 

 

– spoštovanje, ki prepleta naše odnose, zato se poslušamo, smo strpni in prijazni drug do 

drugega, smo odkriti in pošteni, zaupljivi, priznavamo drugačnost, iščemo skupne poti. 

Soustvarjamo srečnega otroka. 

– medsebojna pomoč: spodbujamo drug drugega k doseganju rezultatov, ki smo jih zmožni, k 

ustvarjalnosti in  drug do drugega ter do okolja, za katerega nam ni vseeno. 

http://www.vrtec-trzin.si/
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PREDNOSTNE NALOGE  

V tem šolskem letu 2019/2020 bomo večjo pozornost namenili medsebojnim odnosom in 

jezikovnim spodbudam otroka, s tem da: 

– razvijajo socialne zmožnosti in spretnosti, 

– razvijajo govorne zmožnosti in mišljenje ter porajajočo se pismenost, 

– se glasbeno-ustvarjalno izražajo, pojejo in igrajo. 

 

Aktivno učenje bomo spodbujali z: 

– raziskovanjem, 

– lastno aktivnostjo na prostem, 

– različnimi materiali in sredstvi za aktivno učenje,  

– s spodbujanjem samoiniciativnosti.  

 

5 ORGANIZACIJA VZGOJNEGA DELA  

V šolskem letu 2019/20 bo Enota vrtec Žabica posloval in izvajal svojo dejavnost v 13. oddelkih 

na dveh lokacijah, in sicer: 

LOKACIJA: Mengeška cesta 7/b – PALČICA v 3. oddelkih, 

Odpiralni čas v Palčici je od  6.30 do 16.30 ure.  

 

SKUPINA ŠT. OTROK OPOMBE 

ČMRLJI 19/21-2 OPP-1 2. starostna skupina (heterogen oddelek) 

SOVICE           21/19 -2                  2. starostna skupina  (heterogen oddelek) 

PTIČKI 19 -1 2. starostna skupina (kombiniran) (2 - 4) 

SKUPAJ 57/61- OPP  

 

 

LOKACIJA: Ploščad dr. Tineta Zajca 1 - ŽABICA v 10. oddelkih. 

Odpiralni čas v Žabici bo od 6. do 17. ure. 

 

 

 

http://www.vrtec-trzin.si/
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SKUPINA ŠT. OTROK OPOMBE 

LISIČKE 24  OPP      2. starostna skupina (homogen) 

PIKAPOLONICE 22/24 (-2OPP)      2. starostna skupina (homogen) 

METULJI 21/19 (OPP)      2. starostna skupina (heterogen)   

MEDVEDKI 19      2. starostna skupina (kombiniran) (2- 4) 

VEVERICE 24 -1      2. starostna skupina (homogen) 

ZAJČKI 14       1. starostna skupina (homogen) 

POLŽKI 14      1. starostna skupina (homogen) 

RAČKE 14       1. starostna skupina (homogen) 

MUCKI                   14      1. starostna skupina (homogen) 

MIŠKE 14      1. starostna skupina (homogen) 

SKUPAJ 177(178)/180 (– 2 OPP) 

-1 

 

 

 

Vrsta  kuhinje: razdelilna 

Talna površina: 1863 m2  Žabica + 382 m2  Palčica. 

Število stavb: 2 

Vrsta kuriva: alternativni viri - toplotna črpalka (Žabica), plin (Palčica) 

Na lokaciji Žabica kuharica kuha za dve skupini najmlajših otrok. Za vse ostale oddelke kuhajo 

v centralni kuhinji  Osnovne šole Trzin. 

 

6 VRSTE PROGRAMOV 

V vrtcu poteka program celodnevnega varstva predšolskih otrok. Skupine so polne do 

normativa, otroci so v vrtcu povprečno do devet ur. Vrtec je odprt od ponedeljka do petka, deset 

ur in pol na obeh lokacijah. Ob sobotah in nedeljah ter v času praznikov je vrtec zaprt. 

Poslovni čas vrtca je usklajen z ustrezno racionalizacijo in kadrovsko zasedbo v zvezi z 

zakonsko določeno sočasno prisotnostjo strokovnih delavcev v oddelku, 9-urno dnevno 

prisotnostjo otrok v vrtcu, potrebami staršev ter sklepom sveta šole. 

 

 

http://www.vrtec-trzin.si/
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6.1 Program dela po mesecih 

Pri programu dela po mesecih smo dejavnosti razvrstili po Kurikulumu na sledeča področja: 

– gibanje,  

– jezik 

– umetnost,  

– družba, 

– narava in 

– matematika. 

Vse dejavnosti vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic na različne načine povezujejo, 

dograjujejo in dopolnjujejo.  

 

SEPTEMBER  

• Uvajalno obdobje, 

• roditeljski sestanki po skupinah, 

• 4. 9. predstavitev Judo kluba (8.20–12.40) v telovadnici OŠ Trzin, 

• 9. 9. predstavitev Karate kluba (9.00–10.45), (6 skupin),  

• 11. 9. zobna preventiva Čmrlji (8.45–9.30), Sovice (9.35–10.20),  

• 12. 9. predstavitev plesne šole MIKI (9.15– 9.45, 9.50–10.20 Žabica, 10.30 Palčica), 

• 16. 9. zobna preventiva Metulji (8.45–9.30), Veverice (9.35–10.20), 

• 16. 9. predstavitev mažoretk, 

• 17. 9. ogled baletne predstave Peter in volk v SNG Ljubljana, ob 10.uri (8 Čmrljev, 

Sovice, Pikapolonice in Lisičke), 

• 17. 9. izobraževanje za kader »Dobra komunikacija – naše ogledalo«, Zavod Duktus, 

• 23. 9. zobna preventiva – Lisičke (8.45–9.30), Pikapolonice (9.35–10.20), 

• 23. 9.  praznovanje – 1. JESENSKI DAN v Palčici in Žabici (Nina O. – P, I. Agata, 

Kristina L.),  

• 24. 9. obisk Kekčeve dežele (Lisičke in Pikapolonice), 

• 25. 9. ob 16.30 – za strokovne delavce: Gozdna učna pot (vodstvo Maja Brozovič), 

• 26. 9. obisk doživljajskega parka v Polhovem Gradcu (Sovice in Čmrlji), 

• 25. 9. zobna preventiva – Ptički (8.45–9.30), Medvedki (10.00–10.45).  

http://www.vrtec-trzin.si/
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OKTOBER 

• Predstavitev instrumentov: Glasbena šola Lartko,  

• od 7. do 11. 10. – teden otroka na temo: »Branje za znanje«, 

• 8. 10.  – 1. abonmajska predstava: Zlatolaska in trije medvedi LG FRU-FRU, 

• obisk pravljičarke Ivanke Učakar, 

• 11. 10.  evakuacijska vaja (8. 30), obisk gasilcev v Gasilskem domu Trzin 10.00),  

• 15. 10.  Orffova glasbena delavnica: Ko zgodbe zazvenijo ... (17.00) s Tadejo Mraz 

Novak, 

• 22. 10. – jesenski piknik (koordinatorja: Jana, Gašper): 

                        – pečenje kostanja (Gašper), 

                        – carski praženec (Kristina - ga. Ferlan), 

                        – kokice (Špela), 

                        – menjalnica knjig (Simona), 

                        – delavnice: izdelovanje vrečk. 

 

• 14. 10.  Kolesarčki (Sovice, Čmrlji, Pikapolonice, Lisičke, Veverice in Metulji,  

ob 9. 15), 

• 22. 10. obisk Centra za zaščito in reševanje Domžale (Lisičke in Pikapolonice,  

ob 9. 30) (avtobus), 

• od 28. 10. do 1. 11. – jesenske počitnice. 

 

NOVEMBER 

• Od 11. do 15. 11. – plavalni tečaj: prilagajanje na vodo, CIRIUS Kamnik (SD 

Sonček),  

• 15. 11.  tradicionalni slovenski zajtrk (med, maslo, kruh, mleko, jabolko)  

• 8. 11.  obisk čebelarskega muzeja Brdo (Sovice, Čmrlji) (avtobus), 

• 20. 11.  odprtje  razstave v Žabici: Z igro do prvih turističnih korakov  »Knjige so ... 

zakladi« (zbiramo stare knjige), skupine 2. starostnega obdobja, ob 10.00, 

• 21. 11. FIT pedagogika ob 17.30 (vsi strokovni delavci), 

http://www.vrtec-trzin.si/
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• predavanje za starše: »Vzgoja otrok v današnjem času«, Damjana Šmid, (nov. ali 21. 

januar 2020). 

DECEMBER 

• 3. 12. Novoletni bazar 

                   – čajanka za starše (Vanja Pančur in Martina Arnuš), 

– prodaja voščilnic,  

– piškotov,  

– sveč ali svečnikov, 

• 4. 12. obisk starejših občanov v domu upokojencev (Metulji, Pikapolonice in Lisičke), 

• 10. 12. – 2. abonmajska predstava: Žabec pozimi (FRU FRU), 

• 19. 12. obisk Dedka Mraza,  

• 23. 12. praznovanje – 1. ZIMSKI DAN  v Žabici (Irena Š., Melita), 

• dan samostojnosti, 

• 10.12. božično-novoletni koncert (skupaj z DPM, nastopajo Sovice in Čmrlji),  

• 12. 12. pohod z lučkami (Medvedki) 

• od 27. 12. do 3. 1. 2020 – novoletne počitnice. 

 

JANUAR 

• 2. roditeljski sestanki po skupinah,  

• 13.1. zobna preventiva Sovice (8.45–9.30), Čmrlji (9.35–10.20), 

• 15.1. zobna preventiva Veverice (8.45–9.30), Metulji (9.35–10.20),  

• 20. 1. zobna preventiva Pikapolonice (8.45–9.30), Lisičke (9.35–10.20), 

• 21. 1. predavanje za starše: Vzgoja otrok v današnjem času, Zavod Modrin 

Damjana Šmid, prof. soc. pedag, 

• 27. 1. zobna preventiva Medvedki (8.45–9.30), Ptički (9.35–10.20),  

• 16. 1. ob 9.30, obisk Hiše eksperimentov (3,50€) z dogodivščino (100€) Pikapolonice, 

Lisičke, ( kontakt HE: spela.poznik@he.si) (avtobus) 

• 28. 1. ob 10.uri, obisk HE Sovice. Čmrlji, (3,50€) z dogodivščino (100€) ( kontakt HE: 

spela.poznik@he.si) (avtobus) 

• predstava vzgojiteljev »Volk in trije kozlički« (umetniški vodja Gašper Ogorelec ) 

http://www.vrtec-trzin.si/
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FEBRUAR 

• Od 10. do 14. 2. – zimovanje na Pokljuki (Sovice Čmrlji, Pikapolonice in Lisičke, 

starost 5 do 6 let) spremljevalci/ke na zimovanju: Gašper Ogorelec (vodja), Anja Č., 

Mira, Nina Z, Metka, Polona (Tjašina spremljevalka), Nina O. – rezerva, 

• obisk knjižnice Trzin in knjižnice v Osnovni šoli Trzin, 

• teden kulture ob otroški slikanici,  

• obisk Mestnega muzeja Ljubljana ''So knjige zakladi?'' 

• 5. 2.  Pikapolonice, Lisičke (9.00–10.00 in 10.45–12.15) (avtobus), 

• 6. 2. Sovice in Čmrlji (9.00–10.00 in 10.45–12.15) (avtobus), 

• zaključek projekta Pravljični palček (Sovice, Čmrlji, Lisičke Veverice, Metulji in 

Pikapolonice), 

• od 17. 2. do 21. 2.– zimske počitnice, 

• 25. 2.  PUST  (Pikapolonice in Lisičke - obisk pri županu), (otroci iz Palčice, obisk v 

Domu starejših občanov). 

 

MAREC 

• 17. 3. – 3. abonmajska predstava: Vidkova srajčica, 

• 11. 3. nastop  otrok na gregorjevem (Veverice in Metulji na inštrumentu spremlja 

Irena Agata Poljanšek), 

• obisk babic in dedkov v vrtcu, 

• pomladno srečanje s starši, 

• 21. 3. praznovanje pomladi v Žabici (Romana in Simona), 

• 22. 3. svetovni dan voda, 

• praznovanje materinskega dne po skupinah, 

• ogled žerjavčkov ali močvirske logarice (Lisičke, Metulji, Veverice in Pikapolonice), 

• obisk starejših občanov v domu upokojencev. 

 

APRIL 

• Izlet s starši v okviru projekta Mali sonček, 

• z vlakom v Domžale, obisk knjižnice, 

http://www.vrtec-trzin.si/
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• Festival sanj – obisk Pionirskega doma (Metulji, Veverice, Lisičke, Pikapolonice, 

Sovice, Čmrlji) (prijava in izbira predstav ob vabilu) (avtobus), 

• 22. 4. dan zemlje,  

• rolanje,  Otok športa (Sovice, Čmrlji, Veverice, Lisičke, Pikapolonice in Metulji), 

• obisk Letališča Jožeta Pučnika (Veverice in Metulji) (avtobus). 

 

MAJ 

• 7. 5.  otroška olimpijada, 

• 9. 5.  Florjanov sejem (nastopajo Lisičke in Pikapolonice), 

• od 11. do 13. 5. – 3-dnevni tabor Gozd Martuljek (Sovice, Čmrlji, Veverice in Metulji 

4 do 6 let), 

• 15. 5. Cici vesela šola, sodelujejo skupine: Sovice, Čmrlji, Pikapolonice, Lisičke, 

Veverice in Metulji ( 4–7 let), 

• zaključna srečanja s starši, 

• obisk Knjižnice Domžale, ob zaključku Pravljičnega palčka (starejše sk.), 

• 28. 5.  obisk SGN Ljubljana, baletna predstava: Picko in Packo (Sovice - 21 otrok, 

Čmrlji - 8 otrok, Pikapolonice - 22 otrok in Lisičke - 24 otrok) ob 10. uri, 

kontakt: Tea Žužek (tea.zuzek@opera.si) (avtobus), 

 

• obisk ZOO skupaj s starši (Miške in Medvedki) (rezervacija obiska - vzgojiteljice) 

JUNIJ 

• Od 1. do 3. 6. – 3-dnevni tabor v Logarski dolini (Lisičke in Pikapolonice, starost od 5 

do 6 let), kontakt: Eko hiša Na razpotju penzion, Logarska dolina 14, 3335 Solčava 

 Tel: 031 249 441, www.logarska-narazpotju.com, (avtobus), 

 

• 9. 6. voden obisk ZOO (Veverice in Metulji, Sovice in Čmrlji), (avtobus), (dogovor – 

vzgojiteljice), 

• 11. 6. Žabčkov dan, praznovanje poletja – »Žabji labirint« (Manica V. Brečko, 

Marijana Bajs), 

• 15. 6. zobna preventiva (Sovice), 

• zaključni izleti s starši po skupinah. 

http://www.vrtec-trzin.si/
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JULIJ IN AVGUST 

• Združevanje skupin na lokaciji Žabica, 

• julij – mali umetniki, 

• avgust – Kaj plava? 

• gibalne aktivnosti na prostem,  

• raziskovanje v gozdu, 

• sestanek za starše novo sprejetih otrok. 
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7 PROJEKTI 

PROJEKT NOSILEC 

PROJEKTA 

Nacionalni mesec branja Olga Bernik Zor 

Varno s soncem Marijana Bajs 

Mali sonček  Nina Orehek 

Tečaj plavanja – prilagajanje na vodo SD Sonček Olga Bernik Zor 

Kolesarčki Olga Bernik Zor 

Pravljični Palček Jana Grabnar 

Cici vesela šola Gašper Ogorelec 

Zdravilne rastline N. Simona Črnivec 

Z igro do prvih turističnih korakov – »Knjige so ... zakladi«      Kristina Loboda 

Soočanje z izzivi multikulturnega sobivanja (SIMS) OŠ Trzin 

Anita Novak 

 

8 OBOGATITVENI PROGRAMI 

• Obisk Kekčeve dežele (24. 9. 2019), 

• doživljajski park Polhov Gradec (26. 9. 2019), 

• Teden otroka (od 7. do 11. 10. 2019)  »Branje za znanje«, 

• izleti skupaj s starši,  

• zobna preventiva, izvajalec višja med. sestra Marjana Božič, ZD Domžale, 

• nastopi otrok skupaj z DPM Trzin, 

• obisk CD, Pionirskega doma in ogled predstav,   

• obisk Mestnega muzeja Ljubljana, Vodno potovanje 

• obisk HE Ljubljana, 

• obisk Opere in baleta Ljubljana, baletni predstavi: Peter in volk (17. 9. 2019 in Picko 

in Packo (28. 5. 2020), 

kontakt: Tea Žužek (tea.zuzek@opera.si), 

• kotiček za starše, 

• praznični december, 

• različni projekti po posameznih starostnih skupinah, vezani na kurikularno osnovo, 

• otroška olimpijada v sodelovanju s Športnim društvom Trzin,  

http://www.vrtec-trzin.si/
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• predstavitve poklicev, 

• lutkovne predstave otrok in vzgojiteljic. 

 

 

 

9 DODATNE DEJAVNOSTI 

• Robotika, 

• mavrična abeceda gibanja,  

• joga za otroke, 

• plesni tečaj (Plesna šola Miki), 

• urice angleškega jezika (jezikovna šola Linkot), 

• Cici planinci (Nina Zupan), 

• abonma za otroke vseh skupin, 

• ritmična gimnastika za otroke (ŠK Bleščica), 

• tenis (ŠD Taubi), 

• balet  (ŠD Labod), 

• telovadba za otroke (ŠD Skirca), 

• judo, 

• karate, 

• plavalni tečaj – prilagajanje na vodo – 10 urni tečaj (ŠD Sonček), 

• 10-urni tečaj rolanja, 

• od 10. do 14. 2. 2020 – zimovanje  na Pokljuki (5 – 6 let),  

Planet otrok, Tomaž Zadnikar, GSM: 041 750 975, e-mail: info@planet-otrok.si 
 
Simona Germelj Šumah, Raduha 49a, 334 Luče, info@gornjizavratnik.com  

• od 11. do 13. 5. 2020 – 3-dnevni tabor, Gozd Martuljek (4 – 6 let), 

Planet otrok, Tomaž Zadnikar, GSM: 041 750 975, e-mail: info@planet-otrok.si 
 

• od 1. do 3. 6. 2020 – 3-dnevni tabor v Logarski dolini (5 – 6 let), 

kontakt: Eko hiša Na razpotju penzion, Logarska dolina 14, 3335 Solčava 
 
Tel: 031 249 441, www.logarska-narazpotju.com 

 

http://www.vrtec-trzin.si/
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Dodatna dejavnost časovno ne sme posegati v program vrtca. Dodatna dejavnost se lahko izvaja 

šele takrat, ko se izpraznijo posamezni prostori vrtca in le-ta ne moti izvajanja Kurikula. 

Dodatne dejavnosti se praviloma izvajajo po 15. uri.  

Stroške izvedbe dodatnih dejavnosti krijejo starši. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okrožnici opozarja na ravnanje vrtca in o 

prevzemu odgovornosti za otroka glede vključitve v dodatni program zunanjega izvajalca. 

Otroci, za katere so se starši odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost, se ne morejo vračati v 

oddelek, ampak jih starši pridejo iskat po končani dodatni dejavnosti.   

Če gre otrok določen dan na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka ne 

prevzema več odgovornosti zanj. 

Odgovornost prevzamejo starši, za čas, ko se izvaja dodatna dejavnost, pa njeni izvajalci.  

Pred vključitvijo otroka v dodatno dejavnost dajo starši vzgojiteljici oddelka, v katerega je otrok 

vključen, izjavo o vključitvi v dodatno dejavnost. Le-ta oziroma pomočnica vzgojiteljice 

poskrbi, da se otrok udeleži dodatne dejavnosti.    

 

 

http://www.vrtec-trzin.si/
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10 KADROVSKI POGOJI DELA 
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 SKUPINA IME IN PRIIMEK DELOVNO 

MESTO 

TEDENSKO 

ŠT. UR 

1. 

MIŠKE 

Vanja Pančur vzgojiteljica 40 

2. Anja Pfeifer pomočnica 

vzgojiteljice 

40 

3. 

MUCKI 

Marijana Bajs vzgojiteljica 40 

4. Anita Požonec pomočnica 

vzgojiteljice 

40 

5. 

RAČKE 

Manica Verbovšek 

Brečko 

vzgojiteljica 40 

6. Brigita Podmiljšak pomočnica 

vzgojiteljice 

40 

7. 

POLŽKI 

Irena Štebe vzgojiteljica 40 

8. Maruša Peklaj pomočnica 

vzgojiteljice 

40 

9. 

ZAJČKI 

M. Melita Trdin vzgojiteljica 40 

10. Teja Jerič pomočnica 

vzgojitelja 

40 

11. 

METULJI 

Irena Agata Poljanšek vzgojiteljica 40 

12. Saša Dolar 

 

pomočnica 

vzgojiteljice 

40 

13. 

MEDVEDKI 

Martina Arnuš vzgojiteljica 40 

14. Mateja Keržan Ferlič pomočnica 

vzgojitelja 

40 

15. 

LISIČKE 

Gašper Ogorelec vzgojitelj 40 

16. Metka Urankar pomočnica 

vzgojiteljice 

40 

17. 

VEVERICE 

Kristina Loboda vzgojiteljica 40 

18. Angelca Mlakar pomočnica 

vzgojiteljice 

40 

19. 

PIKAPOLONICE 

Jana Grabnar  vzgojiteljica 40 

20. Anja Čreslovnik pomočnica 

vzgojiteljice 

40 

21. 
sočasnost 

Sonja Pestotnik pomočnica 

vzgojiteljice 

40 

22. 
sočasnost 

Maša Peterlin pomočnica 

vzgojiteljice 

35 

http://www.vrtec-trzin.si/
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23. 
spremljevalka 

Mira Verbič nad. 

Polona Saje 

pomočnica 

vzgojitelja 

40 

 

 

 

 

 

10.1 Tehnično osebje 

 IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO TEDENSKO 

ŠT. UR 

24. Mojca Zibelnik kuharica 40 

25. Andrejka Golob kuhinjska pomočnica 40 

26. Vida Pavičić nad.  

Barbara Virijant 

kuhinjska pomočnica 40 

27. Špela Šifrer kuhinjska pomočnica 40 

28. Klavdija Lamovšek Štojs perica 33 

29. Rudi Černivec hišnik 40 

 

10.2 Svetovalna služba 

 IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO TEDENSKO 

ŠT. UR 

 Marijana Petek svetovalna delavka 13,3 

 Ksenija Rojs Visković svetovalna delavka 2 

 

10.3 Strokovni delavci – lokacija Palčica 

 SKUPIN

A 

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO TEDENS

KO ŠT. 

UR 

29. PTIČKI Romana Uršič vzgojiteljica 40 

30. Marta Pogačar pomočnica vzgojiteljice 40 

31. ČMRLJI 

 

Nina Orehek vzgojiteljica 40 

32.  Mira Kregar pomočnica vzgojiteljice 40 

33. SOVICE N. Simona Črnivec vzgojiteljica 40 

34.  Nina Zupan pomočnica vzgojiteljice 40 

 OŠP Dušan Gorenec organizator šolske prehrane 8,7 

 ZHR Janez Brajer organizator ZHR 8,7 
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Na porodniškem dopustu je Tina Lampreht, nadomešča jo Nina Orehek.  

Na daljši bolniški je spremljevalka Mira Verbič, nadomešča jo Polona Saje, pomočnica 

kuharice Vida Pavličič, nadomešča jo Barbara Virijant. Naloge organizatorja zdravstveno-

higienskega režima izvaja Janez Brajer s.p. 

 

10.4 Upravno-administrativni delavci 

 IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO TEDENSKO 

ŠT. UR 

36. Olga Bernik Zor pomočnica ravnateljice 40 

37. Jasmina Koščak administratorka 40 

 

 

 

10.5 Strokovni delavci – lokacija Žabica 

10.6 Dodatna strokovna pomoč za otroke s posebnimi potrebami 

V letošnjem šolskem letu v imamo v vrtcu dva otroka z odločbo. Dodatno strokovno pomoč 

izvajata Polona Vučko, specialni pedagog, Kaja Vlahinja, prof. specialne in rehabilitacijske 

pedagogike iz OŠ Trzin ter  Petra Kranjec, logopedinja iz OŠ 27. julij, Kamnik. Dodatno 

strokovno pomoč za tuje jezične otroke izvaja multiplikatorka Anita Novak, ki deluje v okviru 

projekta Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS). 

 

10.7 Mentorstvo 

Organizirali  bomo mentorstvo dijakinjam in dijakom Srednje vzgojiteljske šole Ljubljana in 

Kamnik, študentkam pedagoških fakultet ter vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev 

začetnikom za opravljanje strokovnega izpita.  

Praktikantke: 

Ula Orel, 2. letnik, GSŠMR Kamnik, od 2. do 13. 3. 2020, mentorica Irena Agata Poljanšek, 

Karin Habat, 4. letnik, GSŠMR Kamnik, (petki, od 6. do 17. 1. 2020), mentorica Kristina 

Loboda, 

Tjaša Močilnikar, 4. letnik, GSŠMR Kamnik, (petki, od 6. do 17. 1. 2020), mentorica Irena 

Štebe. 
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11 DELO STROKOVNIH ORGANOV 

Vzgojiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci vrtca. Načrt dela vzgojiteljskega zbora: 

VSEBINA ČAS IZVAJALEC 

Obravnava in potrditev Poročila o realizaciji LDN-a za š. l. 

2018/2019 

Priprava LDN-a 

27. 8. 2019 ravnateljica, 

pomočnica 

ravnateljice 

Obravnava in potrditev LDN-a za š.l. 2019/2020 

Projekti in določitev vodje posameznega projekta 

23. 9. 2019 pomočnica 

ravnateljice 

Jezikovne igrice 

(primer dobre prakse vzgojiteljic) 

23. september 

2019 

vzgojiteljice 

Gozdna učna pot  Onger -Trzin 25. september Maja Brozovič 

Orffova glasbena delavnica 15. 10. 2019 Tadeja Mraz 

Novak 

Socialne igre 

(primeri dobre prakse vzgojiteljic) 

oktober 

2019 

vzgojiteljice 

Analiza celoletnega pedagoškega dela 

Oblikovanje smernic za delo v poletnih mesecih 

junij 2020 ravnateljica, 

pomočnica 

ravnateljice 

Analiza dela v poletnih mesecih, priprava na 1. roditeljski 

sestanek v šolskem letu 2019/2020, oblikovanje LDN-a 

posameznih oddelkov in sugestije za pripravo osebnih 

planov dela. 

avgust 2020 ravnateljica, 

pomočnica 

ravnateljice 

 

11.1 Strokovni aktivi 

Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci posameznega starostnega obdobja. 

 STROKOVNI AKTIVI V 

VRTCU 

VODJA NAMESTNIK/-CA 

1. aktiv 1. starostnega obdobja/Ž Marijana Bajs Vanja Pančur 

 aktiv 1. starostnega obdobja/Ž Melita Trdin Irena Štebe 

2. aktiv 2. starostnega obdobja/Ž Gašper Ogorelec Jana Grabnar 

3. 

4. 

aktiv 2. starostnega obdobja/Ž Irena Agata Poljanšek Martina Arnuš 

aktiv 2. starostnega obdobja/P N. Simona Črnivec Romana Uršič 

 

 

http://www.vrtec-trzin.si/


                                                                                                   
 

                                                                                                              
 
 

Mengeška 7 b, 1236 Trzin, Slovenija 
Tel. P. +386 1 23 50 657 
Tel. Ž. +386 1 23 50 659 

 

e-pošta: os-trzin-taj@guest.arnes.si 
  spletna stran: www.vrtec-trzin.si 

Strokovni aktivi:  

• obravnavajo vzgojno delo, 

• dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, 

• obravnavajo pripombe staršev, 

• posredujejo poročila s seminarjev, 

• obravnavajo druge strokovne naloge, določene v LDN-u.  

12 PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 

12.1 Svet staršev Enote vrtca Žabica 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo 

na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Člani sveta staršev vrtca v šolskem letu 2019/2020 

so: 

ODDELEK IME IN PRIIMEK 

MIŠKE Kaja Jurtela 

MUCKI Mateja Vidrajz 

RAČKE Rok Štebe 

POLŽKI Sara Slana 

ZAJČKI Tjaša Mlakar 

VEVERICE Luka Ferlan 

METULJI Maja Gazvoda 

MEDVEDKI Jana Habat 

PIKAPOLONICE Nuša Repše 

LISIČKE Aleš Šifrer 

PTIČKI Blanka Hercog 

SOVICE Maja Miladinovič 

ČMRLJI Patricija Trotošek 

 

Predsednik sveta staršev vrtca je gospod Luka Ferlan. 

Svet staršev vrtca: 

• predlaga nadstandardne programe, 

• daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah, 

• daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu, 
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• razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

• voli predstavnike v svet šole, 

• opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.  

 

12.2 Odbor za prehrano 

Člani:  

• Maja Gazvoda, predstavnica staršev vrtca,        

• Romana Uršič, predstavnica zaposlenih na lokaciji Palčica,  

• Mateja Keržan Ferlič, predstavnica zaposlenih na lokaciji Žabica. 

 

12.3 Upravni odbor Šolskega sklada 

Predstavniki vrtca so: 

• Luka Ferlan, predstavnik staršev vrtca, 

• Jana Grabnar, predstavnica zaposlenih na lokaciji Žabica,  

• Nina Orehek, predstavnica zaposlenih na lokaciji Palčica. 

 

13 PROGRAM  SODELOVANJA Z OKOLJEM 

• sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 

• sodelovanje z Občino Trzin - vključevanje v različne prireditve, 

• sodelovanje z Osnovno šolo Trzin, 

• sodelovanje z Zdravstvenim domom Domžale, 

• sodelovanje s Centrom za socialno delo Domžale pri reševanju socialne in druge  

problematike, 

• sodelovanje s Športnim društvom Trzin, 

• sodelovanje s Turističnim društvom Kanja, 

• sodelovanje z Gasilsko brigado Domžale, 

• sodelovanje s Prostovoljnim gasilskim društvom Trzin, 

• sodelovanje s Policijsko postajo Domžale - obiski policistov, 

• obiski knjižnice, glasbene šole, razstav, 

http://www.vrtec-trzin.si/
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• sodelovanje z Društvom prijateljev mladine, 

• sodelovanje z NLB, enoto Trzin–Mlake, 

• sodelovanje z Domom starejših občanov Mengeš, enota Trzin, 

• sodelovanje z drugimi vrtci (Prevoje, Mengeš, Kamnik, Domžale), 

• sodelovanje s Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljubljana,  

• sodelovanje z Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik,  

• sodelovanje s pedagoškimi fakultetami, 

• sodelovanje s Šolo za ravnatelje, 

• sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo.  
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14 MATERIALNI IN PROSTORSKI POGOJI 

V omenjeni enoti načrtujemo naslednje investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme: 

• lokacija Palčica:   – pleskanje igralnic/Ž, P 

• lokacija Žabica:   – senčna zaščita v večnamenskem prostoru/ Ž 

             – sanacija ograje na stopnišču zunaj/ Ž 

             – radie s CD-predvajalniki 

             – gumijasti blok za peskovnik 

             – dve veliki omari za vzgojni material 

   

Poleg omenjenega načrtujemo še nakup vzgojnih in športnih pripomočkov (materiala za 

izvajanje vzgojnega programa, igrač, otroške literature …). 

 

15 PLAN IZOBRAŽEVANJA 

• 17. 9. 2019 – Dobra komunikacija – naše ogledalo, Duktus, 

• aktivi po starostnih stopnjah,  strokovni aktivi – načelo medsebojnega učenja, 

• študijske skupine: Nina Z, Maša, Irena Š., Tina L., 

• izobraževanje v okviru projekta Zdravje v vrtcu, 

• 15. 10. 2019 – Orffova glasbena delavnica, 

• seminar – sindikat, 

• posvet za pomočnike vzgojiteljev – Didakta, 

• posvet za vzgojitelje – SVS, 

• posvet za ravnatelje in pomočnike ravnateljev – ŠR, 

• usposabljanje za mentorje, 

• individualna izobraževanja po izbiri strokovnih delavcev. 
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Letni delovni načrt Osnovne šole Trzin za šolsko leto 2019/2020 je bil obravnavan na seji 

učiteljskega zbora dne 12. septembra 2019 in na seji vzgojiteljskega zbora dne 23. septembra 

2019. Svet staršev vrtca ga je obravnaval na seji dne 24. septembra 2019, Svet staršev šole pa 

dne 23. septembra 2019. Svet šole ga je obravnaval in soglasno sprejel na svoji redni seji dne 

26. septembra 2019. 

 

 

                                                                      

Ravnateljica:                                    Predsednica Sveta OŠ Trzin: 

 

Matejka Chvatal             Vesna Rakef  
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16 PRILOGE LDN 

 

Zadeva: ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA 
 

 1.obisk 2.obisk 3.obisk 

SOVICE 11. 9. 2019 ob 9.35 13. 1. 2020 ob 8.45 15. 6. 2020 ob 8.45 

ČMRLJI 11. 9. 2019 ob 8.45 13. 1.2020 ob 9.35  

PTIČKI 25. 9. 2019 ob 8.45 27. 1.2020 ob 10.00  

    

METULJI 16. 9. 2019 ob 8.45 15. 1. 2020 ob 9.35  

VEVERICE 16. 9. 2019 ob 9.35 15. 1. 2020 ob 8.45  

LISIČKE 23. 9. 2019 ob 8.45 20. 1. 2020 ob 9.35  

PIKAPOLONICE 23. 9. 2019 ob 9.35 20. 1. 2020 ob 8.45  

MEDVEDKI 25. 9. 2019 ob 10.00 27. 1. 2020 ob 8.45  

 
Otroci naj na dan obiska v vrtec prinesejo svojo zobno ščetko in zobno pasto. Otroci od 2 do 

4 let imajo lahko obisk tudi brez umivanja ali pa v vrtec prinesejo ščetko le starejši otroci. 

Lahko tudi vsi prinesejo ščetke in umivajo zobe ali pa jim ščetko in zobno pasto le 

pregledamo.  

Sovice imajo en obisk več, ker bodo imeli zobne ščetke v vrtcu in na koncu prejmejo 

priznanje. V kolikor se za umivanje odloči še katera skupina, sporočite. 

 

Obiske bo izvedla Marjana Božič, višja med.sestra. 
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PLAVALNI TEČAJ 

Primož Ahačič 

ŠD Sonček 

041-853-071 

www.sd-soncek.si 

 

DATUM DAN VRTEC ODHOD PRIHOD DELO V VODI  

11. nov PONEDELJEK VRTEC TRZIN 8.05 10.45 8.30–10.00  

12. nov TOREK VRTEC TRZIN 8.05 10.45 8.30–10.00  

13. nov SREDA VRTEC TRZIN 8.05 10.45 8.30–10.00  

14. nov ČETRTEK VRTEC TRZIN 8.05 10.45 8.30–-10.00  

15. nov PETEK VRTEC TRZIN 8.05 10.45 8.30–10.00  

 

-  

http://www.vrtec-trzin.si/
http://www.sd-soncek.si/

